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Penerapan Metorde Rapid Upper Limb Assesment (RULA)
Untuk Posisi Kerja Operator CV. Dwi Fajar Sarana
1,2)

Jabar Hidayat1), Hendy Suryana2)

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Suryakancana, Jl. Pasir Gede Raya,
Cianjur, 43216, Indonesia
Email: aassuwandi08@gmail.com, hendies.free@gmail.com

ABSTRAK
CV. Dwi Fajar Sarana memulai usaha dalam bidang Rubber Mouldid pada tahun 1998. Sejak berdirinya
perusahaan ini salah satu pemasok/supplier yang memfokuskan dibidang produksi karet,bidang stamping
(Press Metal) dan telah banyak mengisi kebutusan komponen industri dalam negeri. CV. Dwi Fajar
Sarana memiliki masalah pada posisi operator mesin yang mengakibatkan para pekerja mengalami
keluhan sakit setelah melakukan pekerjaan, karena terlalu lamanya duduk pada saat mengoprasikan
mesin.Tujuan penelitian ini dibuat untuk mengetahui posisi duduk kerja operator yang mengalami
keluhan setelah duduk selama jam kerja dan untuk dapay mengevaluasi lingkungan kerja ooperator di CV.
Dwi Fajar Sarana. Hasil dari analisi posisi kerja dengan metode Nordic Body Map, Musculoskeletal
Disorder, dan Rapid Upper Limb Assesment, dapat diketahui bahwa posisi duduk kerja operator dengan
skor yaitu 3 yang artinya posisi duduk operator tersebut beresiko rendah perlu adanya investigasi
perubahan posisi kerja apabila dibutuhkan.
Kata Kunci : Musculoskeletal Disorder, Nordic Body Map, Rapid Upper Limb Assesment,

1.

Pendahuluan
CV. Dwi Fajar Sarana yang beralokasi di jalan Rancagoong Km. 1, Cilaku, Cianjur dan
memulai usaha pada tahun 1998. Sejak berdirinya, Perusahaan ini menjadi salah satu pemasok
atau supplier yang memfokuskan dibidang produksi karet. Dalam perkembangannya, pada tahun
2006 CV. Dwi Fajar Sarana melakukan ekspansi di bidang stamping (Press Metal) dan telah
banyak mengisi kebutuhan komponen otomotif dan printing. Selain itu usahapun merambah
bidang powder coating, dies moulding, equipment service dan repair pada tahun 2011, tidak
menutup kemungkinan CV. Dwi Fajar Sarana ini akan mengembangkan usahanya dibidang
yang lain sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada.
Kasus yang didapat pada CV. Dwi Fajar berdasarkan wawancara dengan karyawan atau
salah satu operator ternyata sebagian besar pekerja mengalami ketidaknyamanan dalam posisi
kerja karyawan yang akan menyebabkan kurangnya produksi, dikarenakan pekerja mengalami
kelelahan dalam menyelesaikan pekerjaan. Kelelahan yang dialami pekerja tersebut
menghambat produksi yang menyebabkan pesanan tidak terpenuhinya produk konsumen dan
keterlambatan dalam pengiriman.
Salah satu yang akan dibahas oleh penulis yaitu mengenai analisis posisi kerja operator
mesin. Posisi kerja yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan akan dapat menyebabkan
pekerja merasakan kelelahan, namun terkadang pekerja yang bekerja telalu lama tanpa istirahat
dan terlalu nyaman dalam posisi yang sebenarnya salah dapat membahayakan pekerja itu sendiri.
Nordic Body Map ( NBM ) adalah tool yang digunakan untuk gambaran
Musculoskeletal Disorders merupakan kuesioner Nordic Body Map. Nordic Body Map
merupakan kuesioner berupa peta tubuh yang berisikan tentang data bagian tubuh manusia yang
sering dikeluhkan oleh pekerja . kuesioner Nordic Body Map adalah kuesioner yang paling
sering digunakan untuk mengetahui ketidak nyamanan pekerja pada saat bekerja, dan kuesioner
ini sangat sering digunakan karena sudah tersetandarisasi dan tersusun rapi, (Kroemer 2004).
Musculoskeletal Disorders (MSDs) merupakan sekumpulan gangguan atau gejala yang
berkaitan dengan jaringan otot, tendon, ligemin, kartilago, sistem saraf, struktur tulang, dan
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pembulu darah. MSDs awalnya menyebabkan sakit, nyeri, mati rasa, kesemutan, bengkak,
kekakuan, gemetar, gangguan tidur, dan rasa terbakar,( OSHA 2000).
Rapid Upper Limb Assesment (RULA) dikembangkan oleh Dr.Lynn Mc Atamney dan
Dr. Nigel Corlett yang merupakan ergonomi dari universitas di Nottingham (University Of
Nottingham’s Institute Of Osecupation Ergonomics). Pertama kali dijelaskan dalam bentuk
jurnal aplikasi ergonomi yang menginvertigasi dan menila posisi kerja yang dilakukan oleh
tubuh bagian atas. Metode ini tidak membutuhkan piranti khusus dalam memeberikan penilaian
dalam postur leher, punggung dan tubuh bagian atas.
Penulis memutuskan menggunakan metode Rapid Upper Limb Assesment (RULA)
karena dengan mentode tersebut permasalahan bisa dengan mudah untuk di teliti dan sangat
mudah untuk mengaanalisis disetiap bagian-bagian pekerja yang mengalami ketidaknyamanan
dalam bekerja.
2.

Metode
Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tugas kerja praktek ini dilakukan di CV. Dwi
Fajar Sarana yang beralokasi di jalan Rancagoong Km. 1, Cilaku, Cianjur dan memulai usaha
pada tahun 1998. Sejak berdirinya, Perusahaan ini menjadi salah satu pemasok atau supplier
yang memfokuskan dibidang produksi karet. Dalam perkembangannya, pada tahun 2006 CV.
Dwi Fajar Sarana melakukan ekspansi di bidang stamping (Press Metal) dan telah banyak
mengisi kebutuhan komponen otomotif dan printing. Selain itu usahapun merambah bidang
powder coating, dies moulding, equipment service dan repair pada tahun 2011, tidak menutup
kemungkinan CV. Dwi Fajar Sarana ini akan mengembangkan usahanya dibidang yang lain
sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada.

MULAI

Studi Pendahuluan
Keluhan dari para pekerja oprator
Identifikasi masalah
Posisi duduk pekerja atau operator

Studi Pustaka

Rumusan masalah
Bagaimana merancang tempat duduk untuk
pekerja atau operator
Penetapan tujuan penelitian
Pengumpulan data
Menghitung tinggi padan pekerja dan
jangkauan operator
Pengumpulan dan Pengolahan data
Analisis Posisi Kerja
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Analisis Nordic Body Map
dan Musculoskeletal Disorder

Hasil pembahasan

Analisis dengan menggunakan perhitungan
Rapid Upper Lim Assesment

Kesimpulan dan Saran
SELESA

Gambar 1. Flow Chart Metodologi Penelitian

Gambar 2. Lembar Analisi Rapid Upper Limb Assesment
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3.

Hasil dan Pembahasan
Berikut adalah tabel proses kerja yang dilakukan oleh karyawan yang dimana peneliti
mengambil gambar pada sudut kerja bagian-bagian tubuh agar dapat mempermudah penelitian,
pengambilan gambar diambildengan keadaan yang sebenarnya agar peneliti dapat bisa
menemukan titik permasalahan yang dikeluhkan pekerja.
Tabel 1. Proses Kerja Karyawan

No

Keterangan
posisi kerja

1

Melakukan
Proses Press

Karyawan

Berat
Beban

Jenis
Part

80 gr

Brecket

Dalam proses kerja diatas merupakan proses percetakan dibagian metal dan stampling,
dimana dalam penelitian yang telah dilakukan kegiatan untuk menganalisis posisi kerja operator
yang bertugas dalam proses press part setengah jadi menjadi part jadi. Pekerjaan ini dilakukan
berulang – ulang dan berdasarkan wawancara didapat data dalam satu hari operator dapat
mengahsilkan part jadi sebanyak 450-500 pasang part jadi dalam satu mesin metal dan
stampling.
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Tabel 2. Hasil Pemberian Skor Individu

NO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Jenis Keluhan
Sakit/kaku di leher bagian atas
Sakit/kaku di leher bagian
bawah
Sakit di bahu kiri
Sakit dibahu kanan
Sakit pada lengan atas kiri
Sakit di punggung
Sakit pada lengan atas kanan
Sakit pada pinggang
Sakit pada bokong
Sakit pada pantat
Sakit pada sikut kiri
Sakit pada sikut kanan
Sakit pada lengan bawah kiri
Sakit pada lengan kanan
Sakit pada pergelangan tangan
kiri
Sakit pada pergelangan tangan
kanan
Sakit pada tangan kiri
Sakit pada tangan kanan
Sakit pada paha kiri
Sakit pada paha kianan
Sakit pada lutut kiri
Sakit pada lutut kanan
Sakit pada betis kiri
Sakit pada betis kanan
Sakit pada Pergelangan kaki
kiri
Sakit pada pergelangan kaki
kanan
Sakit pada kaki kiri
Sakit pada kaki kanan
Skor Individu

1

Skor
Lokasi
Keluhan
1

1

1

1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

2

2

2

2

1
1
33

1
1
33

Responden
Operator 1

Tabel 3. Klasifikasi Tingkat Risiko MSDs Berdasarkan Skor

NO

Total Skor Individu

Tingkat Risiko MSDs

1

33

Rendah
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Berdasarkan tabel diatas diperoleh data total skor individu operator sebesar 33 dengan
kategori tingkat risko “Rendah” , tingkat risiko rendah artinya belum diperlukan adanya
tindakan perbaikan pada posisi duduk kerja operator.
Tabel 4. Penilaian Postur Dengan Tabel A

Hasil yang didapat pada tabel A diatas adalah skor (+3), skor (+3) didapatkan dari
beberapa langkah dari hasil penilaian skor lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, dan
pergelangan tangan yang terpelintir. Dari penjumlahan nilai skor dari skor otot yang digunakan
dan kekuatan atau beban skor didapatkan hasil skor (+1) dan (0), selanjutnya menjumlahkan
skor yang sudah di dapat yaitu (+3) + (+1) + (0) = (+4). Nilai (+4) tersebut adalah nilai untuk
pergelangan tangan dan lengan.
Tabel 5. Skor Postur dengan Tabel B

Hasil yang didapat dari Tabel B menunjukan skor (+1) dari hasil nilai skor postur leher,
punggung, dan kaki. Dari hasil nilai skor postur otot yang digunakan dan kekuatan atau beban
skor didapat nilai skor (0) dan (0), selanjutnya berdasarkan data yang di dapat peneliti, maka
hasil penjumlahan dari beberapa langkah – langkah adalah (+1) + (0) + (0) = (+1). Nilai skor
(+1) adalah nilai skor untuk skor leher, punggung, dan kaki.
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Tabel 6. Hasil akhir RULA

Berdasarkan hasil dari lembar analisi hasil akhir Rapid Upper Limb Assesment (RULA),
hasil yang didapatkan adalah skor (3) yang artinya resiko rendah, untuk sementara waktu
operator tidak akan merasakan kelelahan yang sangat signifikan dikarenakan posisi bekerja
masih dirasakan baik dan apabila dibutuhkan investigasi untuk merubah postur kerja operator
agar tidak mengalami resiko cedera di waktu mendatang dapat melakukan investigasi apabila
dibutuhkan.
4. Simpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab – bab sebelumnya makan dapat diperoleh
kesimpulan.
Dapat diketahui posisi kerja operator berdasarkan dari lembar analisi hasil akhir Rapid
Upper Limb Assesment (RULA), hasil yang didapatkan adalah skor (3) yang artinya resiko
rendah, postur membutuhkan investigasi dan perubahan postur jika mungkin dibutuhkan.
Setelah diketahui dimana lingkungan kerja masih harus ada sedikit perbaikan pada pencahayaan
mesin, dan untuk secara keseluruhan ruangan dalam pencahayaan sudah baik, fentilasi yang
disediakan sudah cukup untuk membuang dan menganti udara di ruangan, dan juga warna cat
dinding tidak mengganggu pandangan pekerja,
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PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA DI CV. ROTI GOLDEN MENGGUNAKAN
METODE PRELIMINARY HAZARD ANALYSIS
Revian Cornedi Navenata*1), dan Isma Masrofah2)
1,2)

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Suryakancana, Jl. Pasir Gede Raya,
Cianjur, 43216, Indonesia
Email: Reviancornedi@gmail.com

ABSTRAK
CV. ROTI GOLDEN yang bergerak dalam usaha makanan, dalam produksinya masih mengalami
kecelakan kerja seperti ledakan oven serta tumpahan minyak dari penggorengan. Hal ini dapat terjadi
karena minimnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui potensi bahaya yang akan terjadi, seberapa parah bahaya tersebut serta bagaimana
pencegahannya. Metode yang digunakan yaitu dengan metode Preliminary Hazard Analysis. Hasil
penelitian didapatkan bahwa potensi bahaya yg terjadi adalah terpotong, tumpahan minyak goreng,
tersetrum, ledakan/kebakaran, dengan masing-masing keparahan Minor, Major dan Catastrophic,
pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai
dan sesuai di setiap bagian produksi.
Kata Kunci : APD, Penerapan K3, Preliminary Hazard Analysis.

1.

Pendahuluan
Di suatu perusahaan industri, faktor keselamatan kerja menjadi peranan yang sangat
penting. Oleh karena itu, harus banyak diperhatikan dan dijaga agar perusahaan mampu
mengantisipasi secepat mungkin terjadinya kecelakaan akibat kerja, yaitu timbulnya kecelakaan
yang berhubungan dengan aktivitas kerja, baik secara langsung dan secara tidak langsung di
perusahaan.
Keselamatan kerja mempunyai latar belakang sosial-ekonomis dan kultural yang lebih
luas. Seperti pada Tingkat pendidikan, latar belakang kehidupan, kebiasaan, kepercayaan, dan
lain-lain sangat erat bersangkutan dengan pelaksanaan keselamatan kerja. Keadaan ekonomi
bersangkutan dengan permasalahan keselamatan kerja.
Tujuan dari keselamatan kerja diantaranya yaitu untuk melindungi tenaga kerja atas
keselamatannya untuk melalukan pekerjaan,meningkatkan kesejahteraan hidup karyawan atau
pekerja, meningkatkan produksi serta menjaga agar sumber-sumber produksi dapat terpelihara
dengan baik sehingga dapat dipergunakan secara efisien dan aman dalam jangka waktu yang
telah ditentukan.
Namun usia muda terkadang lebih sering pula mengalami kasus kecelakaan-kecelakaan
akibat kerja, hal ini mungkin karena kecerobohan dan sikap suka tergesa-gesa dan terkesan
ingin lebih instan dalam bekerja (Tresnaningsih, 1991).
Setiap perusahaan atau hampir semua perusahaan yang menerapkan sistem keselamatan
menetapkan indikator keberhasilan adalah tidak terjadinya kecelakaan atau kehilangan waktu
kerja karena kecelakaan. Target yang ditetapkan adalah nol kecelakaan (Zero Acciden) atau nol
cedera waktu yang hilang (Zero Lost Time Injury). Angka zero accident atau zero lost time
injury adalah hasil dari suatu proses pengendalian bahaya atau sumber bahaya sehingga tidak
terjadi kecelakaan.
K3 khususnya di toko Roti untuk mencegah terjadinya kelelahan kerja, stress, kecelakaan
kerja dan penyakit akibat kerja lingkungan kerja harus didesain sedemikian rupa agar memenuhi
persyaratan fisik sesuai peraturan kesehatan kerja. Persyaratan fisik tempat pengolahan
makanan antara lain meliputi 6 yaitu: Desain bangunan tempat kerja, Desain perabot kerja,
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Desain penyimpanan peralatan, Desain lantai dan saluran pembuangan limbah, Penerangan dan
Ventilasi pertukaran udara di ruang pengolahan.
Contoh kasusnya jika tempat perabotan atau peralatan memasak yang ada di tiko roti
tersebut tidak ergonomi maka akan terjadi kecelakaan terhadap si pekerja atau badan menjadi
pegal-pegal akibat tidak ergonomi nya desain tempat tersebut, lalu jika lantai yang ada di toko
roti tersebut licin maka akan terjadi nya kecelakaan yang sangatlah berbahaya bagi si pekerja,
kemudian jika tempat tersebut kurang dalam pencahayaan nya maka, akan tidak efisien dan
efektifbagi si pekerja dan akan menimbulkan kecelakaan juga.
CV. ROTI GOLDEN yang berada di kampung sinagar desa bojong kecamatan
karangtengah kabupaten Cianjur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan roti
yang merupakan untuk kebutuhan makanan yang dijual/dipasarkan di dalam pasar. CV. ROTI
GOLDEN ini melakukan proses produksi roti tanpa ada pemesanan khusus, akan tetapi ada juga
yang memesan secara khusus, dan bahan-bahan roti tersebut adalah tepung terigu, gula, garam,
margarine, ragi, rasa. menurut informasi yang didapatkan perusahaan ini merupakan anak
perusahaan dari CV. ROTI GOLDEN yang berada di daerah Ciamis.
Adapun permasalahan di perusahaan ini tidak adanya alat pelindungan diri (APD) dan
penerapan K3 nya pun kurang atau pun kadang tidak digunakan diperusahaan CV. ROTI
GOLDEN ini, kadang setiap perusahaan banyak yang menyepelekan terhadap penerapan K3.
Sehingga hal yang tidak diinginkan pun bisa terjadi seperti, oven yang bisa meledak,
tangan bisa melepuh akibat terkena panasnya oven atau minyak goreng ketika tidak
menggunakan alat perlindung diri, kemudian kaki bisa tertimpa loyang yang berisi banyak roti,
dan lain sebagainya.
Metode penelitian di sini menggunakan Preliminary Hazard Analysis di sini untuk
mengidentifikasi bahaya atau mengetahui bahaya yang akan terjadi di C.V. ROTI GOLDEN,
dan untuk memecahkan masalah yang ada di pabrik tersebut, mengapa menggunakan metode
ini karena di pabrik tersebut masih banyak yang tidak menggunakan alat pelindung diri(APD)
dan peneliti akan membuat tabel pertanyaan kepada karyawan dan mengambil data langsung
ke lapangan/pabrik tersebut (PHA) disini merupakan metode analisis risiko yang bersifat semi
kuantitatif yang dilakukan untuk:
• Mengidentifikasi semua bahaya yang ada di suatu tempat bekerja dan kejadian kecelakaan
potensial yang dapat menyebabkan terjadinya accident.
• Mengurutkan kejadian kecelakaan yang telah teridentifikasi berdasarkan tingkat
keparahannya.
• Mengidentifikasi pengendalian bahaya yang dibutuhkan oleh pekerja serta melakukan
follow up.
2.

Metode
Lokasi penelitian dilakukan di C.V. ROTI GOLDEN di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa
Barat . Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan. Adapun identifikasi
bahaya langsung datang ke lapangan di sini untuk mengetahui langsung bahaya apa saja yang
akan terjadi di C.V. ROTI GOLDEN, kemudian peneliti akan melakukan observasi dengan
identifikasi bahaya tersebut, peneliti juga akan langsung mendapatkan data yang real yang
terjadi di lapangan atau di C.V. ROTI GOLDEN. Metode yang di gunakan yaitu dengan metode
Preliminary Hazard Alalysis dimana metode ini agar bisa mengidentifikasi bahaya atau
kecelakaan yang ada di pabrik CV. ROTI GOLDEN.
Secara terperinci, langkah-langkah dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1
Flowchart Penelitian.

A02.2

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2020
2 November 2020

ISSN: 2579-6429

Gambar 1. Flowchart penelitian
3.

Hasil dan Pembahasan
Pengumpulan data dilakukan peneliti dengan mengumpulkan dan mengambil data, serta
melihat secara langsung ke pabrik CV. Roti Golden di bagian produksi.

NO
1
2
3

4
5

6
7

Tabel 1. Data Kecelakaan dari tahun 2013-2019
Bagian Produksi
Jumlah
Penyebab
Alternatif Penanganan
kecelakaan
kecelakaan
Mixer
0
Mesin betlen
0
Pembakaran/oven 1
Terjadinya bocor Pengecekan
terlebih
besar
gas akibat tidak dahulu,menggunakan APD
teliti
dalam yang baik dan benar.
pengecekan
sehingga
menyebabkan
oven meledak
Pembakaran/oven 0
kecil
Penggorengan
84
Terkena minyak Menggunakan
apron
Sering terjadi ketika roti di dada/celemek,
kemudian
jatuhkan
ke memakai APD lainnya.
penggorengan
Mesin paking
0
Mesin cutting
0
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Tabel 2. Data Potensi Kecelakaan (kecelakaan yang mungkin terjadi)
NO Bagian Produksi
Potensi Kecelakaan
Alternatif Penanganan
1
Mixer
Tangan bisa terpotong terkena Menggunakan alat
untuk
baling-balingnya.
memasukan adonannya, dan
APD lainnya.
2
Mesin betlen
Tersetrum
Harus
menggunakan
sepatu/sandal ketika bekerja,
sarung tangan, dll.
3
Pembakaran/oven Oven meledak di sebabkan oleh Harus ada pengecekan terlebih
besar
bocornya gas.
dahulu dengan teliti,kemudian
menggunakan APD yang di
butuhkan.
4
Pembakaran/oven Oven meledak di sebabkan oleh Harus ada pengecekan terlebih
kecil
bocornya gas.
dahulu dengan teliti, dan
menggunakan APDyang di
perlukan.
5
Penggorengan
Terkena tumpaha minyak panas Harus menggunakan Apron
ketika roti di jatuhkan ke dada atau celemek, dan sarung
penggorengan
tangan. Untuk mencegah
terkena minyak panas.
6
Mesin
Tersetrum/ terkena lelehan Menggunakan sandal/sepatu,
paking/pengemas plastic
dan sarung tangan,dll.
an
7
Mesin cutting
Terpotong tangan/jarinya
Menggunakan sarung tangan,
dan menggunakan APD yang
di butuhkan.
(Sumber : CV. ROTI GOLDEN)
Tabel 3. Data APD di bagian Produksi
NO
Bagian
APD yang
Keterangan
Produksi
di gunakan
1
Mixer
Tidak ada
Seharusnya menggunakan sarung tangan dan alat
untuk memasukan adonan, agar tidak menyebabkan
terpotong nya tangan
2
Mesin betlen
Sarung
Seharusnya menggunakan sepatu/sandal juga agar
tangan
tidak tersetrum oleh alat tersebut
3
Oven besar
Sarung
Seharusnya menggunakan masker, celemek, tabung
tangan
APAR dan sepatu agar tidak terjadi kebakaran serta
tidak terjadi kecelakaan pada pekerja
4
Oven kecil
Sarung
Seharusnya menggunakan masker, celemek, tabung
tangan
APAR dan sepatu agar tidak terjadi kebakaran serta
tidak terjadi kecelakaan pada pekerja
5
Penggorengan Tidak ada
Seharusnya menggunakan celemek dan sarung tangan
agar tidak terkena tumpahan minyak panas
6
Mesin paking Tidak ada
Menggunakan sarung tangan dan sepatu/sandal agar
tidak terkana lelehan plastik/tersetrum
7
Mesin cutting Tidak ada
Menggunakan sarung tangan agar tidak terpotong
tangan/jari
(Sumber : CV. ROTI GOLDEN)
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Tabel 4. Identifikasi kecelakaan
bentuk kecelakaan
identifikasi kecelakaan
Oven meledak
Akibat bocornya gas sehingga
terjadi ledakan pada oven
tersebut, atau bisa juga dari alat
tersbut mengalami kerusakan.
Seharusnya
pekerja
harus
mengecek
terlebih
dahulu
dengan teliti pada alat tersebut.
Terkena minyak panas
Akibat menjatuhkan roti yang
akan di masak ke penggorengan
dan pekerja tidak menggunakan
APD seperti celemek dan
sarung tangan.

Tabel di atas adalah tabel identifikasi kecelakaan tabel disini merupakan kecelakaan yang
pernah terjadi di CV ROTI GOLDEN.

NO
1
2
3
4
5
6
7

Tabel 5. Identifikasi Tingkat Keparahan Kecelakaan
Bagian Produksi
Keparahan
Mixer
Major
Mesin betlen
Catastrophic
Pembakaran/oven besar
Catastrophic
Pembakaran/oven kecil
Catastrophic
Penggorengan
Minor
Mesin
Catastrophic
paking/pengemasan
Mesin cutting
Major
Tabel 6. Lembar PHA
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Tabel 7. Lembar PHA (Lanjutan)

• Identifikasi bahaya di CV. ROTI GOLDEN
• Mixer
Di bagian ini APD yang di gunakan tidak ada, maka dari itu bahaya yang akan terjadi yaitu
bagian tubuh terpotong seperti tangan atau jari oleh baling-baing mixernya, saat proses
pencampuran adonan yang sedang di giling atau bisa juga ketika pekerja melamun dan karena
tidak menggunakan APD seperti, sarung tangan, alat untuk memasukan adonan ke dalam
mixernya.
• Mesin Betlen
Di bagian ini APD yang di gunakan hanya sarung tangan saja, maka dari itu bahaya yang
akan terjadi yaitu tersetrum mesin tersebut dan bisa menyebabkan pekerja meninggal ketika
akan memasukan adonan ke dalam mesin betlen dan menata adonan yang sudah di citak ke
loyang. Mengapa demikian karena pekerja tidak menggunakan sandal/sepatu ketika bekerja
hanya menggunakan sarung tangan saja, APD nya tidak di gunakan sehingga akan sangat
mudah terkena bahaya.
• Pembakaran/oven besar
Di bagian ini APD yang di gunakan hanya sarung tangan saja, maka bahaya yang akan
terjadi yaitu meledaknya oven dan terjadinya kebakaran karena bocor nya gas saat proses
pembakaran kemudian APD yang di gunakan nya pun tidak lengkap seperti sepatu, celemek,
masker dan tabung APAR , hal ini dapat merugikan pabrik atau bisa membuat pekerja luka atau
meninggal.
• Pembakaran/oven kecil
Di bagian ini APD yang di gunakan hanya sarung tangan saja, maka bahaya yang akan
terjadi yaitu meledaknya oven dan terjadinya kebakaran karena bocor nya gas saat proses
pembakaran kemudian APD yang di gunakan nya pun tidak lengkap seperti sepatu, celemek,
masker dan tabung APAR , hal ini dapat merugikan pabrik atau bisa membuat pekerja luka atau
meninggal.
• Penggorengan
Di bagian ini APD yang digunakan hanya sarung tangan saja, maka dari itu bahaya yang
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akan terjadi yaitu terkena tumpahan minyak panas saat proses memasukan roti ke
penggorengan tersebut karena saat akan menjatuhkan roti ke penggorengan di situ terjadi
tumpahan minyak ke bagian tubuh seperti tangan badan dan lain sebagainya. Dampaknya kulit
bisa melepuh. Akibat tidak menggunakan sarung tangan, apron dada/celemek dan APD lainnya.
• Mesin paking/pengemasan
Di bagian mesin ini APD yang di gunakan tidak ada/tidak menggunakan alat APD, maka
dari itu bahaya yang akan terjadi yaitu tersetrum dan terkena lelehan plastik kemasan,dampak
dari bahaya tersebut adalah pekerja meninggal jika tersetrum kemudian jika terkena lelehan
plastik kemasan pekerja akan melepuh bagian tubuhnya. Mengapa demikian karena tidak
menggunakan sarung tangan dan sepatu/sandal ketika menggunakan mesin ini.
• Mesin cutting
Di bagian ini APD yang di guakan tidak ada atau tidak menggunakan alat APD, maka
bahaya yang akan terjadi yaitu tangan atau jari bisa terpotong oleh mesin tersebut,saat proses
pemotongan plastik kemasan atau ketika pekerja melamun, mengapa demikian karena pekerja
tidak menggunakan sarung tangan dan juga kurang hati-hati, serta bisa akibat dari kelalaian
pekerja seperti melamun saat bekerja.
• Identifikasi seberapa parah bahaya yang akan terjadi di CV. ROTI GOLDEN
Berdasarkan Nilai Tingkat Keparahan yang sudah di dapat dari pengolahan data yang
berada pada tabel 3.5, ada lima keparahan dan peringkatnya yaitu: Catastrophic=5, Major=4,
Moderate=3, Minor=2, Negligible=1.
• Mixer
Tingkat keparahan yang terjadi pada bagian mixer yaitu: Major. Major disini yaitu hilang hari
kerja, cacat permanen/sebagian, kerusakan lingkungan yang sedang, kerugian finansial yang
besar, biaya pengobatan <50 juta.
• Mesin Betlen
Tingkat keparahan yang akan terjadi pada bagian mesin Betlen yaitu: Catastrophic.
Catastrophic disini yaitu meniggal dunia, cacat permanen/serius, kerusakan lingkungan yang
parah, kebocoran B3, kerugian finansial yang sangat besar, biaya pengobatan >50 juta.
• Pembakaran/ oven besar
Tingkat keparahan yang akan terjadi pada bagian pembakaran/ oven besar yaitu:
Catastrophic.Catastrophic disini yaitu meniggal dunia, cacat permanen/serius, kerusakan
lingkungan yang parah, kebocoran B3, kerugian finansial yang sangat besar, biaya pengobatan
>50 juta.
• Pembakaran/ oven kecil
Tingkat keparahan yang akan terjadi pada bagian pembakaran/ oven kecil yaitu:
Catastrophic.Catastrophic disini yaitu meniggal dunia, cacat permanen/serius, kerusakan
lingkungan yang parah, kebocoran B3, kerugian finansial yang sangat besar, biaya pengobatan
>50 juta.
• Penggorengan
Tingkat keparahan yang akan terjadi pada bagian Penggorengan yaitu: Minor.
Minor disini yaitu penanganan P3K, tidak terlalu memerlukan bantuan dari luar, biaya finansial
sedag, biaya pengobatan < 1 juta.
• Mesin Paking/ pengemasan
Tingkat keparahan yang akan terjadi pada bagian Mesin Paking/pengamasan yaitu:
Catastrophic.Catastrophic disini yaitu meniggal dunia, cacat permanen/serius, kerusakan
lingkungan yang parah, kebocoran B3, kerugian finansial yang sangat besar, biaya pengobatan
>50 juta.
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•

Mesin Cutting
Tingkat keparahan yang akan terjadi pada bagian Mesin Cutting yaitu: Major
Major disini yaitu hilang hari kerja, cacat permanen/sebagian, kerusakan lingkungan yang
sedang, kerugian finansial yang besar, biaya pengobatan <50 juta.
• Identifikasi pencegahan bahaya di CV. ROTI GOLDEN
Berdasarkan data yang di dapat dari hasil observasi dan sekaligus dari pengolahan data
yang sudah di olah, hal ini dapat memudahkan untuk memberikan pencegahan bahaya pada CV.
ROTI GOLDEN.
• Mixer
Pada bagian ini untuk pencegahan nya dengan menggunakan sarung tangan, alat untuk
memasukan adonan ke dalam mixer jangan sampai hanya dengan tangan kosong kemudian
tidak melamun saat bekerja dan selalu fokus saat bekerja.
• Mesin Betlen
Pada bagian ini untuk selalu menggunakan APD seperti sarung tangan, sandal/sepatu untuk
menghindari terkena aliran listrik. Karena dengan menggunakan alat APD yang lengkap
pekerja akan terlindungi dari bahaya yang akan terjadi.
• Pembakaran/oven besar
Pada bagian ini hal yang harus di perhatikan untuk mencegah terjadinya bahaya yaitu
dengan menggunakan sarung tangan, sepatu/sandal kemudian mempunyai tabung APAR dan
memakai masker, untuk siaga jika terjadinya kebakaran di pabrik tersebut dan untuk
menghindari bahaya untuk pekerja jika menggunakan APD yang sesuai dan lengkap, dan tidak
lupa untuk selalu ada pengecekan di bagian oven ini.
• Pembakaran/oven kecil
Kemudian untuk bagian ini juga sama hal nya seperti oven besar di atas, untuk mencegah
terjadinya bahaya yaitu dengan menggunakan sarung tangan, sepatu/sandal kemudian
mempunyai tabung APAR dan memakai masker, untuk siaga jika terjadinya kebakaran di
pabrik tersebut dan untuk menghindari bahaya untuk pekerja jika menggunakan APD yang
sesuai dan lengkap, dan tidak lupa untuk selalu ada pengecekan di bagian oven ini.
• Penggorengan
Pada bagian penggorengan ini hal yang harus di perhatikan yaitu penggunaan APD seperti
celemek/apron dada dan sarung tangan, agar terhindar dari bahaya terkena tumpahan minyak
panas.
• Mesin paking/pengemasan
Di mesin pengemasan ini untuk pecegahan bahaya tersebut harus menggunakan sarung
tangan, sandal/sepatu dan juga apron dada/celemek, Agar tidak terkena lelehan plastik dan tidak
terkena aliran listrik.
• Mesin cutting
Di bagian mesin ini yang harus di gunakan untuk mencegah terjadinya bahaya yaitu dengan
menggunakan sarung tangan untuk kebutuhan dan untuk perlindungan tangan.
4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan/ pabrik yang
bernama CV. ROTI GOLDEN maka dapat diambil kesimpulan secara umum yang ada di CV.
ROTI GOLDEN yaitu:
• Tingkat kesadaran karyawan yang sangat rendah terhadap pemakaian alat pelindung
diri (APD)
• Perusahaan kurang meningkatkan SOP yang ada di perusahaan, untuk lebih
mementingkan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan.
• Perusahaan kurang memperlengkapi alat pelindung diri (APD) yang seharusnya ada di
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pabrik CV.ROTI GOLDEN.
• Dengan memberikan lembar PHA yang sudah di buat untuk acuan bagi perusahaan atau
pabrik CV. ROTI GOLDEN ini khususnya untuk di bagian produksi.
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Pengukuran Waktu Baku Stasiun Kerja Pada Pipa Jenis Sio
Menggunakan Metode Jam Henti di PT. XYZ
Hutami Damayanthi*1), Syarif Hidayat2)
1)

Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Al Azhar Indonesia, Komplek Masjid Agung
Al Azhar, Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110, Indonesia
Email: hutamiidm@gmail.com

ABSTRAK
PT. XYZ sebuah perusahaan dibidang manufaktur pembuatan pipa baja. Pada PT. XYZ belum dilakukan
perhitungan waktu baku untuk setiap jenis pipa yang diproduksi, sehingga terjadinya kekurangan
produksi. Penelitian ini berfokus pada perhitungan waktu baku pipa jenis SIO. Tujuan dilakukan
penelitian ini untuk menghasilkan waktu yang tepat dalam melakukan produksi pipa jenis SIO tersebut
sehingga produk dikirimkan ke konsumen sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Metode yang
digunakan dalam perhitungan waktu baku yaitu menggunakan metode jam henti. Hasil dari pengolahan
data yang telah dilakukan sebanyak 8 kali pengamatan didapatkan waktu siklus sebesar 5,56 jam, waktu
normal dengan memperhatikan rating factor sebesar 5,67 jam, dan waktu baku dengan memperhatikan
allowance dihasilkan sebesar 6,42 jam.
Kata kunci: allowance, rating factor, waktu baku, waktu normal, waktu siklus

1.

Pendahuluan
PT. XYZ sebuah perusahaan dibidang manufaktur pembuatan pipa baja. PT. XYZ
memproduksi berbagai pipa baja seperti oil & gas pipeline, water line, piling pipe, telephone
pole, electrical pole, structural pipe for general construction and offshore structure, dan
aplikasi-aplikasi lainnya
Proses produksi dikatakan baik apabila telah efisien dan efektif. Waktu baku dibutuhkan
untuk menghasilkan proses produksi yang baik, bila perusahaan tidak memiliki waktu baku
maka tidak ada standar waktu dalam pembuatan suatu produk, sehingga pembuatan produk
tidak sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini juga terjadi pada PT.XYZ, dikarenakan PT.
XYZ belum melakukan perhitungan waktu baktu untuk setiap proses pembuatan pipa SIO.
Berdasarkan masalah yang ada peneliti akan melakukan perhitungan waktu baku untuk setiap
proses pembuatan pipa jenis SIO. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu menghasilkan waktu
yang tepat dalam melakukan produksi pipa jenis SIO tersebut sehingga produk dikirimkan ke
konsumen sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pada proses pembuatan produk ini terdiri
dari beberapa pekerja, tetapi pada umumnya satu pekerja melakukan pembuatan produk secara
terus menerus, sehingga dapat dilakukan perhitungan waktu baku dengan menggunakan metode
jam henti.
Perhitungan waktu baku menggunakan metode jam henti dengan melakukan pengamatan
secara langsung selama 8 kali pengamatan menggunakan stopwatch dan juga memperhatikan
faktor-faktor yang ada dalam metode penyesuaian (westinghouse) dan kelonggaran (allowance)
melalui wawancara. Pada perhitungan waktu baku membutuhkan perhitungan waktu siklus dan
waktu normal karena saling berhubungan. Waktu siklus diperhitungkan untuk menetapkan
waktu elemen kerja dari satu proses ke proses lainnya, kemudian waktu normal diperhitungkan
untuk menetapkan waktu satu elemen operasi untuk teknisi pada tempo yang normal, dan waktu
baku untuk menetapkan waktu yang sebenarnya diperhitungkan untuk satu unit produk.
2. Metode
2.1. Pengukuran Kerja
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Sebuah proses untuk mengukur waktu yang diperlukan untuk melakukan sebuah tugas yang
diberikan. Engineered work measurement mencakup semua teknik dalam industrial engineering
dalam mendapatkan standar-standar waktu (Amanda, dkk, 2018)
2.1.1. Stopwatch Study
Pengukuran waktu kerja menggunakan jam henti digunakan untuk pekerjaan yang singkat
dan berulang (repetitive). Dari hasil pengukuran akan diperoleh waktu baku untuk
menyelesaikan suatu siklus pekerjaan yang akan dipergunakan sebagai waktu standar
penyelesaian suatu pekerjaan bagi semua pekerja yang akan melaksanakan pekerjaan yang sama
(Wignjosoebroto,2000).
2.2. Waktu Siklus
Waktu siklus adalah waktu yang diperlukan teknisi dalam melaksanakan setiap elemenelemen kerja, tetapi pada umumnya akan berbeda dari siklus ke siklus lainnya baik dalam
kecepatan normal dan seragam (Sutalaksana et al, 2006). Berikut merupakan rumus untuk
menghitung waktu siklus:
Waktu Siklus = Waktu Pengamatan
………………………… (1)
2.3. Waktu Normal
Waktu normal adalah waktu untuk suatu elemen operasi kerja yang menunjukkan bahwa
seorang teknisi berkualifikasi baik akan bekerja menyelesaikan pekerjaan pada tempo kerja
yang normal (Sutalaksana et al, 2006). Berikut merupakan rumus untuk menghitung waktu
normal :
Faktor
Kelas
Lambang Penyesuaian
A1(2)
0,15
WN = WS x (1+ Nilai Penyesuaian)
………………………..…
Supersk ill
A2
0,13
Keterangan :
B1
0,11
Excellent
W
= Waktu Siklus
B2
0,08
C1
0,06
Penyesuaian = % Performance rating
Good
Keterampilan

C2
0,03
D
0
E1
-0,05
2.4. Westinghouse System’s Rating
Fair
E2
-0,1
Performance rating dijadikan sebagai penilaian dasar baik secaraF1langsung-0,16
maupun secara
Poor
tidak langsung dalam pengukuran kerja oleh teknisi. Untuk ini, terdapat
tabel
F2
-0,22 performance
A1
0,13
rating yang dibuat oleh westinghouse yang berisikan nilai
– nilai angka
berdasarkan
tingkatan
Excessive
A2
0,12
yang ada untuk masing – masing faktor tersebut sesuai dengan yang tertera
pada0,1tabel 1 (Endah
B1
Excellent
B2
0,08
dan Muchtar, 2020).
C1
0,05
Good
Usaha
C2
0,02
Tabel 1 Penilaian Penyesuaian (Westinghouse)
Average
D
0
Faktor
Kelas
Lambang Penyesuaian
E1
-0,04
Fair
A1
0,15
E2
-0,08
Supersk ill
A2
0,13
F1
-0,12
B1
0,11
Poor
Excellent
F2
-0,17
B2
0,08
Ideal
A
0,06
C1
0,06
Good
Keterampilan
C2
0,03
Excellent
B
0,04
Average
D
0
Good
C
0,02
Kondisi Kerja
E1
-0,05
Fair
Average
D
0
E2
-0,1
Fair
E
-0,03
F1
-0,16
Poor
Poor
F
-0,07
F2
-0,22
A1
0,13
Perfect
A
0,04
Excessive
A2
0,12
Excellent
B
0,03
B1
0,1
Good
C
0,01
Excellent
Konsistensi
B2
0,08
Average
D
0
C1
0,05
Good
Fair
E
-0,02
Usaha
C2
0,02
Poor
F
-0,04
Average
D
0
Average

Fair

2.5.

Waktu Baku
Poor

Kondisi Kerja

Ideal
Excellent
Good
Average
Fair
Poor
Perfect

E1
E2
F1
F2
A
B
C
D
E
F
A

-0,04
-0,08
-0,12
-0,17
0,06
0,04
0,02
0
-0,03
-0,07
0,04
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Waktu normal adalah waktu untuk suatu elemen kerja yang menunjukkan bahwa seorang
teknisi berkualifikasi baik akan bekerja menyelesaikan pekerjaan pada tempo kerja yang normal
(Sutalaksana et al, 2006). Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung waktu normal :
WN = WS x (1+ Nilai Penyesuaian)
………………………..… (4)
Keterangan :
W
= Waktu Siklus
Penyesuaian = % Performance rating
2.6. Allowance
Menurut Tarigan (2015) Teknisi dapat bekerja secara normal dengan cara menambahkan
waktu pada waktu normal yang disebut dengan kelonggaran. Kelonggaran diberikan untuk tiga
hal yaitu untuk kebutuhan pribadi, menghilangkan rasa lelah dan hambatan-hambatan yang
tidak dapat dihindarkan. Sedangkan menurut Sutalaksana (2006) pemberian kelonggaran
dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada teknisi untuk dapat melaksanakan
kegiatan-kegiatan, sehingga didapatkan waktu baku yang tepat sesuai dengan data waktu kerja
yang lengkap dan mewakili sistem kerja yang diamati.
Tabel 2 Penilaian Kelonggaran (Allowance)

3.

Hasil dan Pembahasan
Penelitiaan yang diamati yaitu proses produksi pipa jenis SIO dan pada Tabel 3
memperlihatkan tahapan elemen kerja dan waktu per elemen kerja (detik) dari pembuatan pipa
jenis SIO 1 ½ inci, tebal 2 mm, dan panjang 6 m yang diambil melalui pengamatan secara
langsung. Satu buah scalp dapat menghasilkan 180 pipa dari elemen kerja uncoiling - bundling.
Tabel tersebut menerangkan data waktu per elemen kerja (second) selama 8 kali pengamatan.
Data pengamatan waktu berbeda-beda dikarenakan tingkat kesulitan, konsentrasi, dan keadaan
operator pada saat pengerjaan tidak menentu.

Tabel 3. Data Waktu Elemen Kerja
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No

Operation
Description

1
2
3
4
5
6

Uncoiling
Strip Levelling
End Shearing
Jointing
Strip Accumulate
Forming

7

Electric Resistance
Welding (Induction
Coil)

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Waktu
Scalep 1
20,32
4,97
7,97
35,64
23,87
5,5

Waktu
Scalep 2

4,5

4,41

4,57

5,73

5,73

Outside/Inside
5,72
Bead Trimming
Cooling
12,81
Sizing
12,62
Eddy Current Test
4,99
Cut Off
2226,6
Dimension and
564,89
Visual Inspection
Bevelling
591,85
Hydrostatic Test
10800
Repair Inspection
120
Final Inspection
600
Varnish Coating
3240
Bundling
1800
Total
20082,25

20,35
4,91
7,87
35,55
23,95
5,51
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Waktu
Waktu
Scalep 3 Scalep 4
20,27
20,31
4,95
4,89
7,97
7,89
35,67
35,63
23,87
23,91
5,67
5,53

Waktu
Scalep 5
20,37
4,93
7,92
35,57
23,89
5,59

Waktu
Scalep 6
20,25
4,97
7,93
35,67
23,87
5,67

Waktu
Scalep7
20,21
4,91
7,87
35,59
23,93
5,61

Waktu
Scalep 8
20,37
4,97
7,89
35,51
23,87
5,55

Waktu
Siklus (s)
20,31
4,94
7,91
35,60
23,90
5,58

4,55

4,47

4,57

4,43

4,49

4,50

5,77

5,75

5,73

5,77

5,69

5,74

12,83
12,55
4,97
2223

12,79
12,55
4,91
2214

12,81
12,57
4,93
2208,6

12,75
12,61
4,91
2223

12,83
12,55
4,81
2215,8

12,77
12,57
5,01
2230,2

12,77
12,59
4,97
2208,6

12,80
12,58
4,94
2218,73

564,77

564,77

564,55

564,55

564,77

564,81

564,75

564,73

591,97
10762,2
120
600
3240
1800
20040,57

591,97
10762,2
120
600
3240
1800

591,33
10683
120
600
3240
1800

591,67
10657,8
120
600
3240
1800

591,97
10762,2
120
600
3240
1800

591,09
10765,8
120
600
3240
1800

591,87
10755
120
600
3240
1800

591,72
10743,53
120
600
3240
1800

20031,89

19946,27

19935,78

20033,59

20050,57

20018,89

Setelah melakukan pengambilan data yaitu melakuka pengolahan penentuan data untuk
menentukan jumlah waktu proses setiap produksi, batas kendali atas (BKA) dan batas kendali
bawah (BKB).
Tabel 4. Pengolahan Penentuan Data

Percobaan
1
2
3
4
5
6
7
8

Waktu(s)
20082,25
20040,57
20031,89
19946,27
19935,78
20033,59
20050,57
20018,89

BKA
20169,77
20169,77
20169,77
20169,77
20169,77
20169,77
20169,77
20169,77

BKB
19865,19
19865,19
19865,19
19865,19
19865,19
19865,19
19865,19
19865,19

xi - xbar (xi-xbar)^²
64,77
4195,64
23,09
533,32
14,41
207,76
71,21
5070,33
81,70
6674,28
16,11
259,65
33,09
1095,20
1,41
2,00

Tabel 4 memperlihatkan pengolahan data untuk waktu penjumlahan waktu yang dibutuhkan
untuk membuat ) pipa jenis SIO 1 ½ inci, tebal 2 mm, dan panjang 6 m, setelah itu menghitung
Batas Kendali Atas (BKA) dan Batas Kendali Bawah (BKB) menggunakan rumus pada
persamaan (1) dan (2) yaitu
BKA = 20017,48 + 3*50,76
= 20169,77
BKB = 20017,48 + 3*50,76
= 19865,19
Untuk perhitungan (Xi – Xbar) yaitu diperoleh dari menghitung dengan mengambil satu
samper untuk perhitungan Xi =1= 20082,25 yaitu :
Xi – X bar = 20082,25 - 20017,48 = 64,77 s
(Xi – Xbar) 2 = (64,77) 2 = 4195, 64 s
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Berdasarkan dari perhitungan Tabel 2 diatas, selanjutnya membuat tabel berdasarkan
perhitungan BKA dan BKB terhadap waktu pengamatan yang diambil. Berikut merupakan
Grafik BKA dan BKB terhadap waktu pengamatan yang diambil:

Gambar 1. Grafik BKA dan BKB terhadap Waktu Pengamatan

Gambar 1 menampilkan grafik BKA dan BKB terhadap waktu pengamatan yang diambil
sebanyak 8 kali pengamatan. Berdasrkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut
sudah seragam dan dapat digunakan untuk menghitung jumlah data yang diperlukan dalam
pengukuran. Pada grafik waktu elemen operator bekerja selama 8 kali pengamatan mengalami
fluktuasi dikarenakan tingkat kesulitan dan proses pengerjaan berbeda-beda. Semakin tingkat
kesulitan dan ketelitiannya tinggi maka waktu elemen kerjanya pun semakin membutuhkan
waktu.
Setelah data yang didapat masuk kedalam batas kendali atas (BKA) dan batas kendaali
bawah (BKB), selanjutnya melakukan perhitungan waktu siklus seperti tabel berikut:
Tabel 5. Hasil Perhitungan Waktu Siklus

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Waktu
Siklus (s)
Uncoiling
20,31
Strip Levelling
4,94
End Shearing
7,91
Jointing
35,60
Strip Accumulate
23,90
Forming
5,58
Electric Resistance Welding (Induction Coil)
4,50
Outside/Inside Bead Trimming
5,74
Cooling
12,80
Sizing
12,58
Eddy Current Test
4,94
Cut Off
2218,73
Dimension and Visual Inspection
564,73
Bevelling
591,72
Hydrostatic Test
10743,53
Repair Inspection
120,00
Final Inspection
600,00
Varnish Coating
3240,00
Bundling
1800,00
Operation Description

Tabel 5 menunjukkan hasil perhitungan waktu siklus dari proses pembuatan pipa jenis SIO 1
½ inci, tebal 2 mm, dan panjang 6 m, perhitungan waktu siklus didapat dari rata-rata waktu
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proses pembuatan pipa jenis SIO 1 ½ inci, tebal 2 mm, dan panjang 6 m selama 8 kali
pengamatan. Perhitungan tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus yang tertera pada
persamaan (6) dengan mengambil 1 sampel elemen kerja Uncoiling dapat dilakukan
perhitungan sebagai berikut :
WS =∑ Xi / N

…………………………………………………..… (6)

WS
WS= 20,31 s
Hasil dari perhitungan waktu siklus yang terbesar sesuai dengan persamaan (6) diperoleh
pada proses elemen kerja Hydrostatic Test dengan nilai sebesar 10743,53 s dikarenakan pada
proses perakitan ini dibutuhkan tingkat ketelitian yang sangan tinggi, sehingga membutuhkan
waktu yang sangat banyak agar produk yang dibuat tidak mengalami kecacatan pada saat
digunakan. Total waktu siklus yang dibutuhkan dengan menjumlahkan waktu siklus setiap
proses adalah sebesar 5,56 jam.
Setelah melakukan perhitungan waktu siklus yaitu dilakukan penentuan performance rating
berdasarkan Westinghouse yang terbagi menjadi 4 faktor yaitu keterampilan (skill), usaha
(effort), kondisi (condition) dan konsistensi (consistency). Berikut merupakan hasil penilaian
berdasarkan Westinghouse
Tabel 6. Hasil Penilaian Metode Westinghouse
Westinghouse
Usaha
Konsitensi
Excellent
0,08 Excellent 0,03
(B2)

No

Operation Description

1

Uncoiling

2

Strip Levelling

Average

0

Good (C2)

0,02

Average

3

End Shearing

Average

0

Good (C2)

0,02

4

Jointing

Excellent
(B2)

0,08

Excellent
(B2)

5

Strip Accumulate

Average

0

6

Forming

Good (C2)

Keterampilan
Excellent
0,08
(B2)

Kondisi Kerja

Jumlah
Penyesuaian

Good

0,02

0,21

0

Good

0,02

0,04

Average

0

Good

0,02

0,04

0,08

Excellent

0,03

Good

0,02

0,21

Average

0

Average

0

Good

0,02

0,02

0,03

Good (C2)

0,02

Excellent

0,03

Good

0,02

0,1

Good (C1)

0,06

Good (C1)

0,05

Average

0

Good

0,02

0,13

Average

0

Average

0

Good

0,01

Good

0,02

0,03

8

Electric Resistance Welding
(Induction Coil)
Outside/Inside Bead Trimming

9

Cooling

Average

0

Average

0

Average

0

Good

0,02

0,02

10

Sizing

Average

0

Average

0

Average

0

Good

0,02

0,02

11
12

Eddy Current Test
Cut Off
Dimension and Visual
Inspection
Bevelling
Hydrostatic Test
Repair Inspection
Final Inspection
Varnish Coating
Bundling

Average
Average

0
0

Average
Average

0
0

Average
Average

0
0

Good
Good

0,02
0,02

0,02
0,02

Average

0

Average

0

Average

0

Good

0,02

0,02

Average
Average
Average
Average
Average
Average

0
0
0
0
0
0

Average
Average
Average
Average
Average
Average
Total

0
0
0
0
0
0

Average
Average
Average
Average
Average
Average

0
0
0
0
0
0

Good
Good
Good
Good
Good
Good

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
1

7

13
14
15
16
17
18
19

Menurut Sutalaksana (2006) terdapat 3 batasan faktor penyesuaian:
1. p > 1 teknisi bekerja di atas normal (terlalu cepat)
2. p < 1 teknisi bekerja di bawah normal (terlalu lambat)
3. p = 1 teknisi bekerja dengan normal.
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Tabel 6 memperlihatkan tabel hasil penilaian Westinghouse (penyesuaian) yang didapat
berdasarkan pendapat operator terhadap pekerjaan yang dikerjakannya dengan faktor
penyesuaiannya yaitu keterampilan, usaha, konsistensi, dan kondisi kerja. Penilaian penyesuaian
yang didapat adalah p = 1 dapat dikatakan bahwa operator bekerja dengan wajar dilihat dari
total penyesuaian (Westinghouse) pada total keseluruhan penyesuaian.
Kemudian melakukan perhitungan waktu normal sesuai dengan hasil performance rating
berdasarkan Westinghouse, seperti pada tabel dibawah ini:
Tabel 7. Hasil Perhitungan Waktu Normal

No

Operation Description

1
2
3
4
5
6

Uncoiling
Strip Levelling
End Shearing
Jointing
Strip Accumulate
Forming
Electric Resistance Welding
(Induction Coil)
Outside/Inside Bead Trimming
Cooling
Sizing
Eddy Current Test
Cut Off
Dimension and Visual
Inspection
Bevelling
Hydrostatic Test
Repair Inspection
Final Inspection
Varnish Coating
Bundling

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Waktu
Normal (s)
24,57
5,14
8,23
43,08
24,37
6,14
5,08
5,91
13,05
12,83
5,04
2263,10
576,03
603,55
10958,40
122,40
612,00
3304,80
1836,00

Tabel 7 memperlihatkan hasil perhitungan waktu normal proses pembuatan pipa jenis 1 ½
inci, tebal 2 mm, dan panjang 6 m yang telah mempertimbangkan faktor penyesuaian dengan
menggunakan rumus yang tertera pada persamaan (3), hasil perhitungan dengan mengambil satu
sampel elemen kerja uncoiling dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut:
WN = WS x (1 + Nilai Penyesuaian )
WN = 20,31 x ( 1 + 0,21)
WN = 24,57 s
Hasil waktu normal terbesar didapatkan elemen kerja (15) yaitu hydrostatic test dengan
waktu normal 10958,40 s dan waktu normal terkecil yaitu pada elemen kerja (7) yaitu electric
resistence welding yaitu sebesar 5,08 s dengan mempertimbangkan faktor penyesuaian
(Westinghouse). Total waktu normal yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan penyesuaian
(Westinghouse) untuk proses pembuatan pipa jenis SIO 1 ½ inci, tebal 2 mm, dan panjang 6 m
yaitu sebesar 5,67 jam dengan menjumlahkan waktu normal setiap proses.
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Setelah melakukan perhitungan waktu normal yaitu dilakukan penentuan penilaian
Allowance, berikut merupakan hasil penilaian berdasarkan Westinghouse
Tabel 8. Hasil Penilaian Allowance
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Allowance
Operation Description Kebutuhan Unavoidabl Tenag Sikap
Lelah Temperatur Atmospher Lingkungan
Gerakan
Pribadi
e Delay
a
Kerja
Mata Ruangan
e
Kerja
Uncoiling
5
5
8
1,5
0,5
0,05
0,5
0
0
Strip Levelling
1
1
0
0,25
0
0,05
0,5
0
0
End Shearing
1
1
0
1
0
0,05
0,5
0
0
Jointing
5
5
6
5
10
0,1
0,5
0
0
Strip Accumulate
1
1
0
0
0
0,05
0,5
0
0
Forming
3
3
0
1
0
0,05
0,5
0
0
Electric Resistance Welding
5
5
0,5
1
0,5
0,1
0,5
0
0
(Induction Coil)
Outside/Inside Bead
4
4
0,3
1
0,5
0,05
0,5
0
0
Trimming
Cooling
2
2
0
0
0
0
0,5
0
0
Sizing
2
2
0
0
0
0
0,5
0
0
Eddy Current Test
3
3
0,5
0
0
0,1
0,5
0
0
Cut Off
5
5
0
0
0
0,05
0,5
0
5
Dimension and Visual
4
4
0,2
1
0,5
0,1
0,5
0
0
Inspection
Bevelling
3
3
6
1
0,5
0,1
0,5
0
0
Hydrostatic Test
4
4
0
1
0
0,1
0,5
0
0
Repair Inspection
4
4
0,5
1
0
0,05
0,5
0
0
Final Inspection
5
5
6
1
0,5
0,1
0,5
0
0
Varnish Coating
5
5
7
1
0
0,1
0,5
0
0
Bundling
4
4
10
1
0,5
0,05
0,5
0
0

Total
20,55
2,8
3,55
31,6
2,55
7,55
12,6
10,35
4,5
4,5
7,1
15,55
10,3
14,1
9,6
10,05
18,1
18,6
20,05

Pada tabel 8 merupakan hasil penilaian Allowance dimaksudkan untuk memberikan
kesempatan kepada teknisi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang perlu
dilaksanakan, sehingga didapatkan waktu baku yang tepat sesuai dengan data waktu kerja yang
lengkap dan mewakili sistem kerja yang diamati(Sutalaksana, 2006).
Setelah melakukan penilaian yaitu menghitung waktu baku dengan memperhatikan hasil
penilaian allowance, berikut merupakan hasil perhitungan waktu baku
Tabel 9. Hasil Perhitungan Waktu Baku
No

Operation Description

1
2
3
4
5
6

Uncoiling
Strip Levelling
End Shearing
Jointing
Strip Accumulate
Forming
Electric Resistance Welding
(Induction Coil)
Outside/Inside Bead
Trimming
Cooling
Sizing
Eddy Current Test
Cut Off
Dimension and Visual
Inspection
Bevelling
Hydrostatic Test
Repair Inspection
Final Inspection
Varnish Coating
Bundling

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Waktu Normal
(s)
29,62
5,28
8,52
56,69
24,99
6,60
5,72
6,52
13,64
13,41
5,39
2615,01
635,36
688,65
12010,40
134,70
722,77
3919,49
2204,12

Tabel 9 memperlihatkan hasil perhitungan waktu baku dengan memperhatikan allowance
yang merupakan waktu sebenarnya yang digunakan teknisi untuk melakukan proses pembuatan
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pipa jenis SIO 1 ½ inci, tebal 2 mm, dan panjang 6 m dari data produk dapat dikatakan tiap
proses elemen kerja memiliki waktu baku atau waktu standar yang berbeda-beda dengan
menggunakan rumus pada persamaan (3) maka dapat dilakukan perhitungan dengan mengambil
1 sampel waktu elemen kerja uncoiling yaitu:
WB = WN + (WN x % allowance)
= 24,57 + (24,57 x 0,2055)
= 29,62 s
Maka hasil waktu baku terbesar diperoleh pada elemen kerja hydrostatic test dengan nilai
12010,40 detik, dan waktu terkecil diperoleh pada elemen kerja induction coil dengan nilai 5,72
detik. Proses pembuatan pipa jenis SIO 1 ½ inci, panjang 6 m, dan tebal 2 mm ini sudah dapat
diketahui nilai waktu baku atau waktu standar untuk pengerjaannya melalui pengukuran dengan
metode jam henti (stopwatch). Total waktu baku untuk pembuatan pipa jenis 1 ½ inci, panjang 6
m, dan tebal 2 mm membutuhkan waktu 6,42 jam dengann menjumlahkan waktu setiap proses.
Tabel 10. Rekapitulasi Waktu Siklus, Normal, dan Baku
Summary
Waktu (s)
Waktu (m)
Waktu (jam)
Waktu Siklus
20017,48
333,62
5,56
Waktu Normal
20429,70
340,50
5,67
Waktu Baku
23106,90
385,11
6,42

Tabel 10 menunjukkan total dari masing-masing proses pembuatan pipa jenis SIO 1 ½ inci,
tebal 2 mm, dan panjang 6 m waktu siklus diperoleh 5,56 jam, waktu normal yang diperoleh
5,67 jam, dan waktu baku diperoleh 6,42 jam.
4.

Simpulan
Pada penelitian yang dilakukan PT. XYZ 1 bulan dan melalui pengamatan secara langsung
untuk 8 kali pengamatan proses pembuatan pipa jenis SIO 1 ½ inci, tebal 2 mm, dan panjang 6
m dalam 1 scalp waktu baku yang dibutuhkan diperoleh 6,42 jam dengan memperhatikan
factor-faktor penyesuaian dan nilai kelonggaran untuk teknisi, seperti waktu untuk segala
kegiatan yang tidak dapat dihindarkan dan melaksanakan kegiatan yang bersifat pribadi. Waktu
tersebut dapat dipakai untuk menetapkan waktu baku setiap proses di PT. XYZ.
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Analisis Penerapan Metode 6S Dan Lingkungan Kerja Fisik
Terhadap Karyawan Konveksi XYZ di Yogyakarta
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ABSTRAK
Era globalisasi menunjukan dampak persaingan bisnis yang kian tinggi pada sektor UMKM dan
telah berkontribusi sebesar 57,60% pada Produk Domestik Bruto (PBD). Dilihat dari maraknya trend
masa kini membuat permintaan pada UMKM semakin tinggi. Konveksi XYZ merupakan sebuah UMKM
yang bergerak di bidang tekstil, yang memproduksi kaos anak dan dewasa. Hasil produksi Konveksi XYZ
setiap harinya tidak dapat memenuhi kebutuhan. Karyawan konveksi XYZ mengeluhkan mengenai
pencahayaan yang kurang, tata letak ruangan yang berantakan, kebersihan tempat kerja serta seringnya
terjadi kelalaian terhadap hal-hal kecil yang mengakibatkan pemborosan. Dalam pemberian solusi
masalah tersebut digunakan metode 6S dan Lingkungan Kerja Fisik. Data yang berupa pengukuran
intensitas cahaya pada ruang kerja Konveksi XYZ menggunakan luxmeter. Selanjutnya dilakukan analisis
terhadap penilaian form 6S dan perhitungan pengukuran intensitas pencahayaan. Hasil penilaian form 6S
yaitu sebesar 1,9375 yang termasuk kedalam klasifikasi poor (aktivitas kurang dilakukan) dan hasil
pengukuran menggunakan luxmeter sebesar 84 lux yang masih jauh dari nilai ambang batas penerangan.
Kata Kunci : Lingkungan Kerja Fisik, Pencahayaan, UMKM, 6S.

1. Pendahuluan
Dewasa ini, era globalisasi semakin berkembang pesat sehingga dapat memberikan dampak
pada persaingan bisnis yang kian ketat, tidak terlepas pada sektor Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) (Faruq & Usman, 2014). Menurut UUD No.20 Pasal 1 Tahun 2008
UMKM merupakan usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria Usaha Mikro. Perkembangan nasional bidang perekonomian menjadikan
UMKM salah satu faktor penting yang cukup strategis, khususnya dalam perkembangan
ekonomi dan ketenagakerjaan. Selain itu, UMKM turut berperan pada perkembangan distribusi
hasil. Saat ini, kontribusi UMKM sebesar 57,60% pada Produk Domestik Bruto (PBD) serta
memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 97% dari seluruh total tenaga kerja nasional
(Putra, 2016).
Perkembangan zaman yang semakin modern telah mengubah banyak hal, salah satu
contohnya adalah cara berpenampilan (trend fashion). Banyak permintaan konsumen khususnya
remaja terkait produk pakaian dengan model trend masa kini, maka UMKM konveksi perlu
meningkatkan efektivitas dan efisiensi karyawan sehingga dapat menghasilkan output yang
lebih banyak untuk memenuhi permintaan konsumen. Salah satu alat dari konsep lean untuk
pengaturan lingkungan kerja yaitu teknik 6S yang telah secara luas diterapkan di Jepang (Putri
& Ciptono, 2015). Konsep 6S adalah pengembangan dari 5S yang diperkenalkan oleh Hiroyuki
Hirano sebagai suatu metode dalam mengontrol lingkungan kerja yang dirancang untuk
mengurangi pemborosan dan meningkatkan keamanan (Osakue & Smith, 2014). Hal ini
bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja, keselamatan kerja, efisiensi kerja dan disipilin
kerja. Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Dewi dkk (2013) disebutkan bahwa
dengan menerapkan metode 6S terjadi kenaikan produktivitas sebesar 117%, dimana hasil
perbandingan rata-rata menunjukkan kenaikan pada produktivitas dari 2.93 menjadi 6.35 (dari
nilai maksimal 10). Selain metode 6S, metode Lingkungan Kerja Fisik juga termasuk salah satu
metode yang dapat digunakan dalam meningkatkan produktivitas. Terbukti dalam penelitian
yang dilakukan Handayani & Hati (2018) bahwa lima faktor terkait dengan lingkungan kerja
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fisik yaitu suhu, pencahayaan, sirkulasi udara, kebisingan dan getaran menunjukkan bahwa
kelima variabel tersebut berpengaruh pada kinerja karyawan. Lingkungan Kerja Fisik
merupakan segala sesuatu yang ada disekeliling pekerja yang dapat menimbulkan dampak
positif ataupun negatif selama berlangsungnya pekerjaan (Nitisemo, 2008). Pencahayaan adalah
salah satu faktor Lingkungan Kerja Fisik yang dapat memberikan pengaruh terhadap
produktivitas kerja, dimana pencahayaan yang buruk dapat memperlambat kinerja karyawan.
Tingkat pencahayaan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat membuat para pekerja
menjadi lambat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Berdasarkan hal tersebut maka
pencahayaan pada tempat kerja harus mematuhi persyaratan untuk melakukan suatu pekerjaan.
Pencahayaan yang baik dan sesuai menjadi hal penting guna meningkatkan kinerja karyawan.
Perbaikan pencahayaan di tempat kerja dapat meningkatkan produktivitas hingga sebesar 10%
dan pengurangan kesalahan kerja hingga 30%. Pencahayaan yang berlebihan dan kelalaian
pekerja dalam mematikan lampu dapat menyebabkan pemborosan serta ketidakefektifan dalam
bekerja. Dikutip dari Detikfinance bahwa pemborosan energi rata-rata di rumah tangga sebesar
10%, di gedung perkantoran milik swasta sebesar 20%, industri sebesar 25%, toko-toko dan
pasar sebesar 25%, sedangkan di kantor-kantor pemerintah mencapai 25-30% (Agustinus,
2015).
Konveksi XYZ merupakan sebuah UMKM yang bergerak dibidang tekstil khususnya baju
anak-anak dan dewasa. Hasil produksi Konveksi XYZ setiap harinya tidak bisa memenuhi
kebutuhan. Hal tersebut terjadi karena beberapa fasilitas yang disediakan kurang memadai serta
belum tertata secara rapi dan terstruktur sehingga beberapa karyawan Konveksi XYZ merasakan
kelelahan mata yang disebabkan oleh salah satu faktor lingkungan kerja fisik yaitu
pencahayaan. Dimana pencahayaan pada Konveksi XYZ masih tergolong buruk karena masih
belum sesuai dengan nilai ambang batas pencahayaan untuk aktivitas menjahit. Beberapa faktor
lain yang mempengaruhi kinerja dan menjadi keluhan karyawan adalah tata letak ruangan yang
berantakan, kebersihan tempat kerja yang kurang diperhatikan, dan sering terjadi kelalaian
terhadap hal hal kecil yang mengakibatkan pemborosan. Berdasarkan permasalahan yang telah
disebutkan maka dilakukan penelitian menggunakan metode Lingkungan Kerja Fisik khususnya
faktor pencahayaan dan 6S guna mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi serta
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerja sehingga dapat meningkatkan hasil produksi.
2. Metode
Penelitian ini dilakukan di Konveksi XYZ yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Subjek pada penelitian ini yaitu karyawan dan ruang kerja penjahit pada Konveksi
XYZ. Variabel yang dinilai pada penelitian ini yaitu.terkait lingkungan kerja dan fasilitas kerja
yang diberikan seperti tingkat pencahayaan, kebersihan, kerapian, dan tata letak ruang kerja
yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan.
Observasi dan wawancara pendahuluan dilakukan guna mengetahui tanggapan para pekerja
mengenai lingkungan, fasilitas kerja, dan keluhan yang dialami selama bekerja. Hal ini
diperlukan untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki dari keluhan-keluhan yang ada. Dari
hasil observasi dan wawancara dapat diambil beberapa permasalahan yang dialami pekerja.
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 6S dan Lingkungan Kerja Fisik yang
berfokus pada faktor pencahayaan. Form 6S digunakan sebagai penilaian beberapa aspek yang
dikeluhkan para pekerja yang tercakup dalam beberapa indikator 6S yaitu: Seiri, Seiton, Seiso,
Safety, Seiketsu, dan Shitsuke. Pada form 6S, penilaian dilakukan dengan cara checklist
berdasarkan aspek-aspek 6S yang akan dinilai. Sedangkan Lingkungan Kerja Fisik pada faktor
pencahayaan diukur secara langsung menggunakan luxmeter guna mengetahui tingkat
pencahayaan pada Konveksi XYZ.
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3. Hasil dan Pembahasan
A. Perhitungan total point dan score 6S
Penentuan skor 6S dibagi menjadi 6 bagian yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Safety, Seiketsu, dan
Shitsuke. Penentuan skor tersebut juga berdasarkan stasiun kerja pada konveksi XYZ. Stasiun
kerja pada konveksi XYZ dapat dilihat seperti pada gambar berikut:

Gambar 1. Kondisi Stasiun Kerja Keseluruhan

Gambar 2. Kondisi Stasiun Kerja Sebagian

Pada Gambar 1 dan 2 diatas memperlihatkan bahwa stasiun kerja tidak tertata dengan rapi,
banyak scrap yang bertebaran pada lantai, dan peletakan barang serta alat kerja yang seadanya.
Hal tersebut kerap dikeluhkan oleh pekerja. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka
dilakukan assessment menggunakan metode 6S. Berdasarkan perhitungan penilaian form 6S
didapatkan rata-rata penilaian setiap variabel 6S dan jumlah disetiap klasifikasi 6S sebagai
berikut:
Tabel 1. Rata-rata Variabel 6S

No
1
2
3
4
5
6

Variabel 6S
Seiri
Seiton
Seiso
Safety
Seiketsu
Shitsuke

Rata-rata
2,67
1,8
2,5
1,87
1,5
1

Berdasarkan skor pada setiap variabel diatas yaitu nilai tertinggi adalah Seiri yaitu sebesar
2,67. Hal tersebut dikarenakan semua peralatan sesuai yang dibutuhkan dan alat yang rusak
telah dipisahkan, namun masih banyak barang barang yang tidak digunakan namun tidak diberi
tanda penanganan dengan 6S red tag. Nilai terendah yaitu Shitsuke sebesar 1, hal tersebut
dikarenakan tidak adanya pembiasaan untuk karyawan agar melaksanakan 5S sebelumnya.
Untuk nilai Seiton mendapat nilai 1,8 hal tersebut dikarenakan penyimpanan berkas dokumen
yang sudah cukup baik namun tidak ada labeling identitas yang jelas. Untuk nilai Seiso yaitu
sebesar 2,5 karena tidak ada tempat sampah yang mudah dijangkau dan peralatan kebersihan
yang kurang mewadai walaupun mekanisme penanggungjawab kebersihan sudah jelas dan
berjalan dengan baik. Untuk nilai Seiketsu yaitu 1,5 hal tersebut dikarenakan kurangnya ajakan
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untuk menerapkan 6S. Pada nilai Safety yaitu sebesar 1,87 hal tersebut dikarenakan banyak
yang belum disediakan oleh pemilik konveksi untuk menjaga keselamatan pekerja seperti
APAR, jalur evakuasi, dan tidak adanya alat pelindung diri. Menurut Notoatmodjo (2003)
kesadaran karyawan dalam menjaga kesehatan dan keselamatan ketika bekerja dibutuhkan
komitmen yang kuat serta dukungan dari manajemen perusahaan guna terus meningkatkan
kesadaran para pekerja.
Total skor didapatkan dari penjumlahan checklist untuk setiap nilai klasifikasi kemudian
dikali dengan nilai skor tersebut. Perhitungan tersebut dilakukan untuk setiap variabel dan
kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai total skor yang kemudian dibagi dengan jumlah
aspek dari seluruh variabel yaitu sebanyak 32 aspek. Berdasarkan perhitungan skor akhir
penilaian form 6S didapatkan nilai sebesar 1,9375 dan termasuk dalam klasifikasi poor yang
dapat dilihat pada tabel klasifikasi 6S dibawah ini:
Tabel 2. Skor Klasifikasi 6S

Nilai
Skor
1
2
3
4
5

Klasifikasi 6S
Unacceptable
Poor
Good
Excellent
World Class
Total

Jumlah
Checklist
18
4
6
2
2

Skor
18
8
18
8
10
62

Berdasarkan hasil skor 6S diatas diketahui bahwa hal tersebut sesuai dengan keadaan ruang
kerja di Konveksi XYZ dimana masih kurangnya tempat sampah, tidak adanya garis pembatas,
tidak adanya poster poster guna mengingatkan karyawan, dan keadaan ruang kerja yang kurang
bersih. Sehingga, keadaan tersebut dapat mempengaruhi produktivitas karyawan.
Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuatlah layout usulan 6S dengan harapan agar
diterapkan pada Konveksi XYZ untuk memperbaiki kinerja karyawan. Perubahan tata letak
yang memperhatikan ruang gerak operator, jarak antar komponen dengan alat bantu serta
penambahan barang-barang yang diperlukan diperkirakan sangat berpengaruh terhadap
karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Apabila pekerjaan dapat terselesaikan dengan
waktu yang lebih cepat maka akan berdampak pada berkurangnya kelelahan yang dirasakan
oleh karyawan (Anggraini & Pratiwi, 2018).
B. Perhitungan Intensitas Pencahayaan

Pengamatan pada konveksi XYZ dilakukan di ruangan dengan luas 27 m2 (9m × 3m)
sebanyak 3 kali di setiap sudut ruangan. Berdasarkan perhitungan yang didapat dari pengukuran
menggunakan lux meter didapatkan hasil sebesar 84 Lux. Hasil pengukuran ini sesuai dengan
permasalahan yang dialami pekerja yaitu pekerja merasakan kelelahan mata. Menurut Sugeng
dkk (2003) penerangan yang tidak sesuai dengan nilai ambang batas pencahayaan dapat
memberikan dampak negatif bagi manusia sehingga dapat menyebabkan terjadinya human
error. Dampak negatif tersebut seperti, kelelahan pada mata, berkurangnya daya dan efisiensi
kerja, kelelahan mental, keluhan-keluhan pegal di area mata, sakit kepala disekitar mata,
merusak alat penglihatan serta meningkatnya kecelakaan kerja. Faktanya faktor yang
menyebabkan kelelahan mata tersebut adalah tingkat intensitas pencahayaan yang digunakan di
Konveksi XYZ masih berada di bawah nilai ambang batas penerangan atau pencahayaan.
Penerangan atau pencahayaan yang sesuai untuk pemrosesan tekstil berdasarkan nilai ambang
batas adalah 1000 lux yang berarti perlu perancangan ulang terkait tata letak lampu dan
penambahan daya. Selain itu, menurut de Korte dkk (2015) dalam melakukan perancangan
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stasiun kerja secara individual diperlukan untuk mempertimbangkan interaksi antar lingkungan
guna mendapatkan kenyamanan secara maksimal serta efisiensi energi.
Berikut ini merupakan layout usulan tata letak dan pencahayaan yang telah disesuaikan
dengan luas ruangan dan nilai ambang batas penerangan yaitu dengan 1000 lux untuk menjaga
kinerja karyawan:

Gambar 3. Layout Usulan Berdasarkan 6S

Gambar 4. Layout Usulan Pencahayaan

Keterangan: 1 = Mesin jahit; 2 = Kursi; 3 = Tempat sampah; 4 = Garis pembatas; 5 =
Tempat peralatan kebersihan.
Pada layout usulan ditambahkan garis pembatas pada tiap-tiap komponen. Pemberian garis
batas pada ruangan kerja di Konveksi XYZ bertujuan supaya tata letak ruangan tetap rapi baik
sesudah maupun sebelum bekerja, dan memudahkan penataan barang seperti semula, selain itu
juga penambahan tempat sampah untuk memudahkan dalam membuang barang-barang yang
tidak diperlukan lagi sehingga tidak berserakan. Penempatan alat di sudut ruangan agar terlihat
oleh semua karyawan sehingga apabila diperlukan, karyawan dapat langsung melihat peralatan
kebersihan dan juga mudah dijangkau. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1405/MENKES/SK/XI/2002 terkait tingkat pencahayaan diketahui bahwa, pada ruangan
9m×3m diperlukan dua lampu panjang dengan jarak setiap lampu adalah 3m dan total kedua
lampu tersebut adalah 1000 lux agar memenuhi syarat nilai ambang batas penerangan atau
pencahayaan dalam pemrosesan tekstil.
4. Simpulan
Simpulan pada penelitian ini yaitu dengan pembuatan tulisan-tulisan berupa poster dan
penataan ruang kerja yang rapi dan teratur sesuai dengan 6S dapat meningkatkan efektifitas dan
efisiensi karyawan serta dapat meningkatkan tingkat kesadaran karyawan untuk menghindari
pemborosan. Selain itu, besar intensitas cahaya yang diperlukan dalam sebuah pemrosesan
tekstil adalah 1000 lux. Penerangan yang tidak sesuai dengan nilai ambang batas dapat
menyebabkan fokus karyawan berkurang sehingga dapat mengganggu kinerja karyawan.
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Evaluasi Aktivitas Manual Lifting pada Stasiun Kerja Viscose
dengan Pendekatan Biomekanika
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ABSTRAK
PT. X merupakan perusahaan manufaktur tekstil yang memproduksi serat rayon. Departemen Viscose
adalah departemen yang memenuhi kebutuhan cairan viscose. Operator melakukan manual lifting
material pulp dari trolley ke atas conveyor. Pengangkatan dilakukan dengan frekuensi tinggi dan waktu
yang lama, sehingga menimbulkan beban berat bagi tubuh pekerja. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi
aktivitas manual lifting dengan pendekatan biomekanika, yaitu Metode Chaffin Planar Static Model dan
NIOSH Lifting Equation. Tujuan evaluasi ialah menganalisis postur tubuh operator pada pengangkatan
material pulp. Hasil evaluasi Chaffin menunjukkan pengangkatan tergolong berbahaya karena nilai
compression force melebihi batas aman (FC = 4657,662 N > 3400 N). Sedangkan, hasil evaluasi NIOSH
menunjukkan nilai LI pada posisi start sebesar 9,554 dan posisi end sebesar 13,831 dimana (LI > 1),
sehingga tergolong berbahaya dan berpotensi mencederai anggota tubuh. Demikian, usulan diberikan
dengan mengubah postur tubuh dari postur stoop lift menjadi straddle lift sehingga memberikan
keamanan operator dalam melakukan pengangkatan tersebut.
Kata kunci: Biomekanika, Chaffin Planar Static Model¸ Manual Lifting, NIOSH Lifting Equation.

1.

Pendahuluan
PT. X merupakan perusahaan manufaktur tekstil yang memproduksi serat rayon.
Departemen Viscose adalah departemen yang memenuhi kebutuhan cairan viscose. Di dalam
stasiun kerja, operator melakukan pengangkatan material pulp secara manual dari trolley ke atas
conveyor. Beban yang diangkat oleh operator mencapai 30 kg per pengangkatan dan dilakukan
dengan repetisi selama 8 jam (1 shift). Adanya proses material handling berupa pengangkatan
material dengan teknis ini menyebabkan keluhan operator dari kelelahan (fatique) hingga sakit
di bagian punggung bawah (low back pain).
Menurut Chaffin dan Park (1973), keluhan nyeri pada anggota tubuh berkaitan dengan
Compression Force (Fc) atau gaya kompresi yang dibebankan pada titik Lumbar No.5/Sakrum
No.1 (L5/S1). Penelitian membuktikan bahwa 85-95% penyebab penyakit hernia terjadi pada
L5/S1 area invertebral disk. Kejadian ini disimpulkan bahwa hernia pada invertebral disk
menjadi pemicu munculnya rasa nyeri pada punggung bagian bawah seseorang. Oleh karena itu,
perlunya evaluasi dengan pendekatan biomekanika, yaitu dengan Metode Chaffin Planar Static
Model untuk mengidentifikasi dan menganalisis postur tubuh operator pada saat melakukan
pengangkatan dan NIOSH Lifting Equation untuk menentukan batas aman beban yang dapat
diangkat operator, serta memberikan usulan rekomendasi postur pekerja yang ergonomis dalam
kurun waktu dan frekuensi tertentu. Adapun, evaluasi ini juga dilakukan untuk meminimalisir
adanya potensi kecelakaan kerja pada cedera jaringan lunak sistem saraf atau Musculoskletal
Disoders (MSDs) (Purnawati, 2002).
2.

Metode
Pengukuran dan penilaian postur tubuh operator dilakukan oleh 1 responden yang
melakukan pengangkatan material pulp dari trolley ke atas coveyor. Pengukuran dan penilaian
ini dilakukan di Stasiun Kerja Viscose di PT. X. Pada tahap awal, penilaian postur dilakukan
dengan pendekatan biomekanika, yaitu Metode Chaffin Planar Static Model. Tujuan penerapan
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metode ini ialah mengestimasi proporsi populasi yang akan memiliki kekuatan pada joint untuk
melakukan pengangkatan (Chaffin dan Anderson; 1991). Metode ini sebagai penilaian postur
tubuh kerja berdasarkan panjang anggota tubuh (lengan atas, lengan bawah, dan batang tubuh),
segmen tubuh, berat anggota tubuh, beban angkat, berat badan pengangkat, serta sudut yang
terbentuk anggota tubuh terhadap garis sumbu horizontal. Pada proses pengambilan data, berat
badan operator dan beban material pulp diukur dengan timbangan (analog/digital), kemudian
dimensi tubuh diukur dengan mistar atau meteran, dan sudut yang terbentuk dengan busur
derajat protactor. Data kemudian dicatat dan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi
postur tubuh tersebut. Model Chaffin dan rumus perhitungan gaya dan momen gaya L5/S1
diuraikan sebagai berikut.

Gambar 1. Model Punggung Bawah (Low Back) oleh Chaffin (1984)
(Sumber : Chaffin, D.B. dan Andersson, 1984)

Model punggung bawah menjadi acuan dasar dalam menghitung gaya eksternal dan
internal, berikut momen gaya oleh tubuh. Model ini digambarkan dalam bentuk sketsa (Dilihat
pada Gambar 1. Model Punggung Bawah (Low Back) oleh Chaffin (1984)), untuk menghitung
hasil akhir berupa nilai kompresi dari Chaffin Planar Static Model. Berikut merupakan rumus
Metode Chaffin Planar Static Model yang memiliki fokus dalam mengukur gaya tekan L5/S1.
Apabila nilai compression force (Fc) melebihi batas aman 3400 N, maka postur tubuh diindikasi
berbahaya dan berpotensi menyebabkan cedera anggota tubuh.
1. Gaya reaksi siku (elbow).
∑F = 0
RE - WFA - Wload = 0
2. Momen reaksi siku (elbow).
∑M = 0
ME - Wload(LFA)cosθFAo - WFA(COMFA)cosθFAo + RE (0) = 0
3. Gaya reaksi pundak (shoulder).
∑F = 0
RS - RE’ - WUA = 0
4. Momen reaksi pundak (shoulder).
∑M = 0
MS - ME’ - RE’(LUA)cosθUAo - WUA(COMUA)cosθUAo + RS (0) = 0
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5. Gaya reaksi pinggang (hip).
∑F = 0
RH - 2RS’ - WT = 0
6. Momen reaksi pinggang (hip).
∑M=0
MH - 2MS’ - 2RS’(LT)cosθTo - WT(COMT)cosθTo + RT (0) = 0
7. Muscle Force (Fm).
Fm = MH/LM
8. Compression Force (FC).
FC - Fm - RHsinθTo = 0
Keterangan:
b
h
COM
m
g
ML5/S1 External
T
K
α

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

= Jarak Horizontal Lumbar ke Titik Berat Tubuh Bagian Atas
(m)
= Jarak Horizontal Titik Berat Tubuh Bagian Atas ke Beban
(m)
= Center of Mass, Titik Berat (m)
= Massa (kg)
= Percepatan Gaya Gravitasi (10 m/s2)
= Momen Gaya Eksternal Lumbar (Nm)
= Sudut Punggung terhadap Garis Sumbu Vertikal (o)
= Sudut yang Dibentuk Lutut (o)
= Sudut Antar Cincin Lumbar Terhadap Garis Horizontal
(o)

Selanjutnya, metode yang digunakan untuk mendukung penilaian postur tubuh kerja ialah
pengukuran batas aman beban yang diangkat dan mengidentifikasi indeks manual handling.
MMH (Manual Material Handling) atau aktivitas pengangkatan pada proses manual yang
dikategorikan sebagai kerja berat. Resiko kerja dapat timbul apabila beban dari aktivitas manual
handling tidak diperhatikan. Menurut Grandjean. E (1986), dampak yang dapat dirasakan antara
lain, otot merasakan beban yang berat hingga berpotensi merobek invetebral disk pada
punggung pekerja. Di dalam MMH, usulan rekomendasi dari analisa batas aman beban angkat
sehingga tidak menimbulkan potensi cedera dalam waktu dan frekuensi tertentu disebut dengan
RWL (Recommended Weight Lifting). Perhitungan nilai RWL didapat dari persamaan NIOSH
(Waters, et al, 1994):
RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM
Keterangan :
RWL = Batas beban yang direkomendasikan
LC
= Load Constant = 51 lbs atau 23 kg
HM
= Horizontal multiplier = 10/H atau 25/H
VM
= Vertical multiplier = 1-(0.0075|v-30|) atau 1-(0.003|v-75|)
DM
= Distance multiplier = 0.82+1.8/D atau 0.82+(4.5/D)
AM
= Asymetric multiplier = (1-0.0032A)
FM
= Frequency multiplier
CM
= Coupling multiplier
H
= Horizontal location of the load eg. forward of the midpoint between the
ankles 10 ≤ H ≤ 25 inch
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= Lokasi vertikal beban, 0 ≤ V ≤ 70 inch
= Vertical travel distance between the origin and destination of the lift,10 ≤ D ≤
70 inch
= Lifting Frequency, adalah angka rata-rata pengangkatan per menit.
= Angle asymmetry between the hands and feet (degrees)

= 51  (10/H)  [1 - (0.0075|v-30|)]  (0.82 + 1.8/D)  (1 -0.0032  A)
 FM  CM
(16.a)
RWL (Metric) = 23  (25/H)  [1 - (0.003|v - 75|)]  (0.82 + 4.5/D)  (1 -0.0032  A)
 FM  CM
(16.b)
RWL (US)

LI =

LI

L

L
RWL

(17)

= Lifting Index, adalah indeks untuk mengestimasi tingkat atau level
pengangkatan yang berbahaya, jika LI > 1 berarti pengangkatan tidak
diizinkan karena berbahaya dan berisiko menyebabkan cedera tulang
belakang.
= Berat objek yang diangkat (kg)

3.

Hasil dan Pembahasan
Penilaian postur tubuh operator dengan Metode Chaffin Planar Static Model dilakukan
secara manual dan tidak memerlukan waktu yang lama. Pada pengangkatan material pulp dari
trolley ke atas coveyor memerhatikan postur tubuh awal dimana data-data operator diuraikan
sebagai berikut :

Gambar 2. Sketsa Posisi Awal Pekerja pada saat Manual Lifting

Pada tahapan awal, posisi lengan bawah, lengan atas, dan batang tubuh digambarkan ke
dalam sketsa posisi awal postur material handling tertentu. Berdasarkan hasil pengamatan dan
pengukuran terhadap posisi pekerja pada saat mengangkat beban material pulp, sudut yang
terbentuk ialah 90° sudut lengan bawah, 90° sudut lengan atas, dan 48° sudut batang tubuh
terhadap sumbu X (horizontal) (Dilihat pada Gambar 2. Sketsa Posisi Awal Pekerja pada saat
Manual Lifting). Pengukuran sudut dan panjang segmen tubuh diperuntukan dalam melakukan
perhitungan gaya reaksi dan momen pada setiap anggota segmen tubuh responden. Hal ini
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mendukung adanya temuan hasil, apakah gerakan manual lifting tergolong berbahaya atau
sebaliknya.
Tabel 1. Data Operator pada Pengangkatan Bahan Material Pulp di Stasiun Kerja Viscose

Ukuran
Sudut (◦)
(cm)
Panjang Lengan Bawah
46
90°
Panjang Lengan Atas
28
90°
Panjang Batang Tubuh
60
48°
Perhitungan dengan Metode Chaffin Planar Static Model menghasilkan beban compression
force (Fc) sebesar 4657,662 N. Pengangkatan ini diidentifikasi sebagai metode stoop lift.
Batasan gaya angkat normal oleh NIOSH (National Institute of Occupational Safety and
Health) sebesar 3400 N (770 lbs) pada tulang punggung L5/S1. Aktualnya, postur pengangkatan
yang dilakukan operator tergolong ke dalam postur yang berbahaya, mengingat nilai
compression force (Fc) yang dihasilkan dengan postur stoop lift melebihi batas aman
pengangkatan beban material tersebut (Fc stoop lift > 3400 N). Demikian, besar gaya tekan yang
diterima L5/S1 sangat besar dan berpotensi mencederai anggota tubuh operator.
Nilai compression force (Fc) yang melebihi batas aman (3400 N) disebabkan oleh besar
sudut pada bagian lengan dan batang tubuh pada saat melakukan pengangkatan bahan material
pulp. Sikap dan postur lengan tegak dengan batang tubuh membentuk sudut 90 dengan kondisi
batang tubuh yang membungkuk, mempengaruhi gaya tekanan yang membebani L5/S1.
Aktivitas ini tergolong berbahaya karena besarnya gaya tekan metode stoop lift oleh beban
yang diterima oleh tubuh pekerja, berpotensi mencederai anggota tubuh (MSDs).
Pada penilaian RWL (Recommended Weight Lifting) dengan pendekatan NIOSH, evaluasi
dilakukan untuk menilai postur secara teknis dan batas aman beban yang dapat diangkat
operator sesuai kondisi aktual pengangkatan saat ini. Dari hasil evaluasi, usulan rekomendasi
dapat diberikan melalui perubahan postur tubuh yang sesuai sehingga operator aman dalam
melakukan pengangkatan tersebut. Berikut merupakan data pengukuran dengan Metode NIOSH
Lifting Equation.
Data Chaffin

Gambar 3. Gerakan Start dan End Pekerja pada Pengangkatan Material Pulp

Pada (Gambar 3. Gerakan Start dan End Pekerja pada Pengangkatan Material Pulp),
Gerakan Manual Lifting ditunjukkan pada posisi awal dan akhir pengangkatan. Gambar di atas
mengindikasikan ketentuan jarak, frekuensi, intensitas, kondisi, serta berat beban yang
diimplementasikan pekerja pada pengangkatan material pulp. Data-data tersebut kemudian
direkap dan dihitung berdasarkan kaidah NIOSH Lifting Equation berikut.
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Tabel 2. Data RWL Operator pada Pengangkatan Material Pulp di Stasiun Kerja Viscose

Start of lift End of lift
NIOSH factor
Measured Measured
value
value
Load Constant (LC)
23 kg
23 kg
Horizontal Distance (H)
45 cm
70 cm
Vertical Distance (V)
32 cm
96 cm
Distance of Lift
60 cm
60 cm
(V final - V intial)
Frequency (lift/min) (F) 5 Lift /min 5 Lift / min
Asymetric of Lift (A)
0°
0°
Coupling
Poor
Poor
Weight
30 kg
30 kg
Selanjutnya, evaluasi dilakukan dengan Metode NIOSH Lifting Equation. Metode ini
menghasilkan nilai Recommended Weight Limit (RWL) yang mampu memperkirakan tingkat
pengangkatan yang berbahaya. Posisi yang menjadi perhatian dalam pengamatan, antara lain
start dan end. Posisi start dilakukan pada saat pekerja mengambil material pulp dari trolley.
Sedangkan, posisi end dilakukan pada saat pekerja meletakkan material pulp di atas conveyor.
Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai RWL pada posisi start sebesar 3,14 kg dengan
nilai LI (Lifting Index) sebesar 9,554 dan nillai RWL pada posisi end sebesar 2,169 kg dengan
nilai LI (Lifting Index) sebesar 13,831. Nilai LI pada posisi start dan posisi end tergolong
berbahaya dan berisiko cedera karena melebihi nilai 1. Kedua posisi melebihi batas aman LI
pada pengangkatan bahan material pulp tersebut. Beban yang harus diangkat oleh operator
tergolong berat, yakni 30 kg.
Pengangkatan material pulp menghasilkan nilai FM (frequency) sebesar 0,35. Hasil ini
disebabkan oleh tingkat frekuensi dan repetisi pengangkatan sebesar 5 lifts/min dalam kurun
waktu 8 jam, sehingga berpotensi menyebabkan kelelahan (fatique). Kemudian, Coupling yang
tergolong poor dinilai sebesar 0,9 karena bahan material memiliki dimensi yang besar,
pengangkatan tidak didukung pengaman, serta dilakukan secara menyeluruh oleh anggota
tubuh. Hal ini mempengaruhi batas aman angkat yang menjadi rendah, sedangkan level
pengangkatan menjadi tinggi sehingga berdampak pada golongan pengangkatan yang
berbahaya dan berpotensi menyebabkan cedera. Pada dasarnya, nilai mutiplier yang kecil
(dibawah nilai 1) menjadi aspek yang menyebabkan posisi tergolong berbahaya. Demikian,
pekerja membutuhkan tenaga lebih untuk melakukan pengangkatan material pulp dan berpotensi
cedera apabila dilakukan dengan tingkat frekuensi tinggi dan waktu yang lama.
Adanya indikasi postur tubuh operator yang berpotensi dalam mencederai tubuh dan
tergolong berbahaya menjadi dasar untuk memberikan usulan rekomendasi sikap dan postur
tubuh yang sesuai dengan kondisi aktual. Usulan diperoleh dari estimasi metode pengangkatan
yang diubah dari metode stoop lift menjadi straddle lift. Perbedaan metode stoop lift dengan
straddle lift terdapat pada sikap dan postur tubuh yang dibentuk, serta tumpuan gaya beban yang
diteriama. Metode stoop lift berpusat pada batang tubuh, dimana low-back akan membungkuk
untuk menahan beban eksternal yang diangkat. Umumnya, gerakan stoop lift diperuntukan
dalam meminimalisir tegangan pada area kaki ketika melakukan material handling, tetapi justru
berpotensi dalam mencederai tulang belakang atau MSDs (Eli Mas’idah dkk, 2009). Sedangkan,
metode straddle lift sebagai metode usulan memposisi kedua kaki tidak sejajar atau salah satu
kaku lebih maju ke depan sebagai tumpuan beban. Kaki ditekuk sedikit dan tumpuan terdapat
pada kaki untuk mengangkat beban. Demikian, gerakan straddle lift digunakan untuk
menghindari cedera pada batang tubuh dan penyakit MSDs lainnya. Berikut merupakan contoh
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gambar pengangkatan beban dengan menggunakan metode stoop lift dan straddle lift (Dilihat
pada Gambar 4. Metode Manual Lifting (a) Stoop Lift dan (b) Straddle Lift).

(a)
(b)
Gambar 4. Metode Manual Lifting (a) Stoop Lift dan (b) Straddle Lift
(Sumber : Laboratorium PSKE Unika Atma Jaya Jakarta)

Di dalam metode straddle lift, hasil pengukuran dilakukan pada sudut dan panjang dimensi
tubuh, yaitu lengan bawah, lengan atas, dan batang tubuh (Dilihat pada Gambar 5. Sketsa
Rekomendasi Posisi Tubuh Pekerja). Dimensi ini merupakan rekomendasi yang diberikan untuk
mengurangi beban pada batang tubuh serta berfokus dalam mencapai nilai kompresi gaya yang
sesuai dengan batas normal, yaitu 3400 N. Sudut-sudut yang terkait ialah sudut pada lengan
bawah sebesar 58°, lengan atas sebesar 85°, dan batang tubuh sebesar 85°.

Gambar 5. Sketsa Rekomendasi Posisi Tubuh Pekerja
Tabel 3. Data Dimensi Operator untuk Rekomendasi

Data Chaffin
Panjang Lengan Bawah
Panjang Lengan Atas
Panjang Batang Tubuh

Ukuran
(cm)
46
28
60

Sudut (◦)
58°
85°
85°

Berdasarkan perhitungan dengan mengubah posisi lengan dan batang tubuh pekerja,
diperoleh aktivitas pengangkatan usulan tergolong tidak berbahaya karena nilai compression
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force (Fc) yang dihasilkan sebesar 2932,587 N. Nilai ini memenuhi batas aman pengangkatan
karena berada di bawah nilai batas normal sebesar 3400 N (Nilai Fc < 3400 N). Rekomendasi ini
dikaji dan dilakukan dengan mengubah posisi dan metode pengangkatan dari stoop lift menjadi
straddle lift. Dasar pengubahan metode pengangkatan karena metode stoop lift sangat
mengandalkan pembebanan pada batang tubuh, sedangkan metode straddle lift adalah metode
pengangkatan yang direkomendasikan untuk pengangkatan objek yang dikategorikan sebagai
objek berat dan memiliki dimensi besar. Berat material pulp yang harus diangkat sebesar 30 kg.
Dengan demikian, metode pengangkatan straddle lift menjadi rekomendasi yang sesuai untuk
pengangkatan material pulp oleh operator.
4.

Simpulan
Aktivitas pengangkatan material pulp oleh operator di Stasiun Kerja Viscose di PT. X
menghasilkan gaya tekan L5/S1 yang besar, rata-rata pengangkatan 5 kali dalam 1 menit selama
8 jam, serta dimensi dan pegangan tangan sulit diterima operator. Hal ini terbukti dengan
gerakan pengangkatan yang tergolong berbahaya, oleh adanya nilai kompresi melebihi batas
normal (3400 N) dan nilai LI pada posisi start dan end melebihi 1. Demikian, usulan
rekomendasi diberikan dengan mengubah postur awal pengangkatan dari metode stoop lift
menjadi metode straddle lift. Perubahan besar terletak pada sudut lengan dan batang tubuh pada
posisi pengangkatan. Rekomendasi ini telah sesuai dengan batas aman pengangkatan dan
tergolong tidak berbahaya berdasarkan perhitungan Metode Chaffin Planar Static Model.
Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada perancangan Material Handling pada produk
(material). Perancangan produk mampu memperhatikan aspek keamanan, kebutuhan, dan
kapasitas dari pekerja.
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ABSTRAK
Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) menjadi faktor penting setiap perusahaan industri manufaktur.
Permasalahan kecelakaan kerja, menyebabkan kerugian dalam perusahaan dari berbagai aspek. Penelitian
ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kecelakan kerja. Metode penelitian dengan dilakukan observasi,
wawancara kepala bagian lantai produksi dan memberikan kuisioner PT.Sunindo Adipersada merupakan
Perusahaan industri manufaktur dalam proses pembuatannya menhasilkan berbagai jenis boneka. Lantai
produksi di PT.Sunindo Adipersada adanya potensi risiko kecelakaan kerja yang berdasarkan observasi,
Hasil observasi diberikan kuisioner sebanyak 5 orang pekerja di lantai produksi. Hasil penelitian yang di
temukan terdapat risiko kecelakaan kerja berjumlah 7 lokasi lantai produksi dan tingkat hazard paling
tinggi yaitu ekstrim, yang terdapat di lokasi cutting disebabkan alat kipas angin terbatas sehingga saat
membuat cetakan mould, operator akan menghirup sisa debu mould, menyebabkan operator mengalami
penyumbatan saluran pernapasan dan ditemukan sumber hazard berdasarkan penyebab yaitu sikap
pekerja, material yang jatuh, kondisi lingkungan kerja, fasilitas ruangan tidak aman, peralatan yang
memadai.
Kata kunci: hazop worksheet, identifikasi hazard, keselamatan dan kesehatan kerja, risk assessment

1.

Pendahuluan
PT.Sunindo Adipersada merupakan proses produksi dalam pembuatan suatu boneka.
Perusahaan ini menjadi salah satu berisiko hal terjadinya kecelakaan kerja, dikarenakan proses
lantai produksi terdapat penggunaan peralatan produksi maupun fasilitas ruangan produksi,
sehingga memiliki potensi hazard dan risiko kecelakaan kerja. Proses lantai produksi
PT.Sunindo Adipersada mencangkup seperti warehouse, cutting, sewing, stuffing, finishing,
spray, packing. Permasalahan potensi hazard dan risiko kecelakaan kerja yang tidak
diperhatikan oleh perusahaan, sehingga permasalahan hal ini menunjukan terdapat potensi
hazard dan risiko kecelakaan kerja masih sering terjadi berdasarkan observasi yang telah
ditemukan. Tujuan Penelitian ini untuk meminimalkan potensi hazard dan risiko kecelakaan
kerja yang telah ditemukan di lantai produksi PT.Sunindo Adipersada, dengan menggunakan
metode indentifikasi hazard dan risiko kecelakaan kerja, menggunakan metode risk assessment
dan menggunakan metode hazop worksheet, pengunaan masing-masing metode penelitian ini
untuk menemukan potensi hazard dan risiko kecelakaan kerja, mengetahui risk level/tingkat
bahaya dan megetahui sumber permasalahan/penyebab potensi hazard dan risiko kecelakaan
kerja.
2.
Metode
2.1 Identifikasi Hazard dan Risiko Kecelakaan kerja
Pada penelitian ini diperoleh dengan mengetahui data primer dan sekunder. Data primer
yang didapatkan dengan cara observasi secara langsung dengan mangamati atau
mendokumentasi hazard yang telah ditemukan dilantai produksi. Data sekunder yang
didapatkan dari bagian K3 mengenai aktivitas dan kecelakaan yang pernah terjadi. Identifikasi
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risiko kecelakaan kerja di PT.Sunindo Adipersada dengan dilakukan setiap bagian lantai
produksi yaitu warehouse, cutting, sewing, stuffing, finishing, spray, packing (Rudi, 2005).
2.2 Perhitungan Kuisioner dengan Menggunakan Skala Likert
Skala likert terdapat empat atau lebih beberapa pertayaan yang dikombinasikan
sehingga dapat membentuk suatu skor/nilai yang dapat membuktikan hasil nilai yang
sebenarnya. Penggunaan jumlah dari semua beberapa pertanyaan valid dikarenakan setiap
beberapa pertanyaan adalah indikator dari variabel nilai yang sebenarnya (Weksi, 2013).
Perhitungan Skala likert berdasarkan Bobot Jawaban Likelihood dan Bobot Jawaban
Consequences. Penilaian bobot tersebut dilakukan dengan cara memberikan kuisioner kepada
para pekerja di lantai produksi di PT. Sunindo Adipersada. Masing – masing bobot memiliki
kriteria berdasarkan kejadian/kemungkinan yang pernah terjadi atau tidak pernah
kejadian/kemungkinan di lantai produksi di PT. Sunindo Adipersada. Pada tabel 3.1 merupakan
rekapitulasi data penilaian Likelihood dan cosequences (Syofian, 2015).
2.3 Identifikasi Tingkat Hazard dan Risiko Kecelakaan Kerja dengan Menggunakan
Metode Risk Assessment
Identifikasi bahaya dan penilaian risiko serta pengontrolannya harus dilakukan
diseluruh aktifitas perusahaan, termasuk aktifitas rutin dan non rutin, baik pekerjaan tersebut
dilakukan oleh karyawan langsung maupun karyawan kontrak, supplier dan kontraktor, serta
aktifitas fasilitas atau personal yang masuk ke dalam tempat kerja. Untuk menentukan tingkat
hazard dan risiko kecelakaan kerja yang paling rendah hingga paling ekstrim dari tingkat bahaya
(risk level) yaitu penilaian kemungkinan (likelihood) dan keseriusan (severity/cosequences) dan
untuk mengetahui penilaian tersebut berdasarkan kuisoner yang diberikan kepada para pekerja
dengan menggunakan metode skala likert pada gambar 2.1 (D.Arie, 2014).

Gambar 2.1 Menilai Tingkat Risiko (Risk Assessment)

Risk assessment tujuannya untuk mengidentifikasi potensi-potensi bahaya yang terdapat
di suatu perusahaan untuk dinilai besarnya peluang terjadinya suatu kecelakaan atau kerugian
(Bayu dan Ishardita,2013).
2.4 Identifikasi Sumber Hazard dengan Menggunakan Metode Hazop Worksheet
Dalam proses pemantauan atau operasi pada suatu sistem secara terstruktur untuk
menentukan sumber hazard yang dapat menemukan kejadian atau kecelakaan yang tidak
diinginkan. Tujuannya utama yang dilakukan mengindentifikasi sumber hazard pada bagian
lantai produksi di PT. Suninindo Adipersada yang kemudian digolongkan berdasarkan sumber
bahayanya yang menjadi penyebab dari hazard tersebut (Anda Ivana, 2008).
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Identifikasi Tingkat Hazard dengan Menggunakan Metode Risk Assessment
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Setelah melakukan perhitungan dengan metode skala likert pada likelihood dan
consequence yang berfungsi untuk menentukan level priorty yang dipilh, lalu di identifikasikan
menggunakan risk assessment dengan memperhitungkan likelihood dan consequence. Untuk
menentukan tingkat hazard dan risiko kecelakaan kerja yang paling rendah hingga paling
ekstrim berdasarkan pada gambar 2.1.
Tabel 3.1 Risk Assesment Pada PT. Sunindo Adipersada
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Tabel 3.1 Risk Assesment Pada PT. Sunindo Adipersada (Lanjutan)
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Tabel 3.1 Risk Assesment Pada PT. Sunindo Adipersada (Lanjutan)
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Perhitungannya pada Tabel 3.1 sebagai contoh, Tindakan tidak aman pada saat operator
melakukan proses pemotongan pita statin label basscode tanpa pelindung sarung tangan terdapat
pada lokasi bagian warehouse accesoris dan berpotensi jari tangan terkena mesin potong label
basscode pada boneka dibawahnnya, mempunyai nilai likelihood sebesar 3 dan tingkat
consequences sebesar 2 pada Tabel 3.1 maka perhitungan sebagai berikut :
Risk = Likelihood x Consequence
=3x2
=6
Menurut risk matrix pada gambar 2.1, nilai risiko 6 dari nilai likelihood sebesar 3 dan
tingkat consequence sebesar 2 pula merupakan tingkat risiko yang sedang. Hasil dari tabel 4.9
mengenai identifikasi tingkat risiko kecelakaan kerja di PT.Sunindo Adipersada, dapat diketahui
bahwa terdapat 19 temuan bahaya, dengan menentukan risk level yaitu 1 ekstrim, 1 risiko tinggi,
3 risiko sedang, 14 risiko rendah. Risiko dari temuan bahaya yang ada pada area lantai produksi
PT. Sunindo Adipersada antara lain yaitu:
A.
Ekstrim yaitu risiko yang terdapat di lokasi cutting bagian making mould.
B.
Risiko tinggi yaitu risiko yang terdapat di lokasi spray bagian pengecatan.
C.
Risiko sedang yaitu risiko yang terdapat lokasi meliputi:
1)
warehouse bagian warehouse accesories.
2)
finishing lokasi spray bagian pengecatan.
D.
Risiko rendah yaitu risiko yang terdapat di lokasi meliputi berikut:
1)
warehouse bagian warehouse material.
2)
cutting bagian fire cutting, storage mould.
3)
sewing bagian melting eye noise, embrodery, sewing,
4)
stuffing bagian pelet machine, stuffing machine.
5)
finishing.
6)
spray bagian gudang cat, pengecatan.
7)
Packing.
Selanjutnya melakukan analisis perbaikan yang akan di rekomendasikan kepada pihak
perusahaan. Berdasarkan tabel 3.1, terdapat 19 data temuan pada bahaya di area lantai produksi
di PT, Sunindo Adipersada, yang kemudian dilakukan menggunakan Hazop Worksheet yang
digolongkan berdasarkan ssumber bahayanya yang terdapat 5 jenis sumber bahaya,
sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut
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Tabel 3.2. Hazop Worksheet Berdasarkan Sumbernya
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Tabel 3.2 Hazop Worksheet Berdasarkan Sumbernya
(Lanjutan)
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Tabel 3.2 Hazop Worksheet Berdasarkan Sumbernya
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Berdasarkan hasil dari Hazop Worksheet pada Tabel 3.2 dapat menunjukan temuan
sumber hazard pada latai produksi di PT. Sunindo Adipersada, yang tidak sesuai dengan standar
kesehatan dan keselamatan kerja.
4. Simpulan
Teridentifikasi hazard dan risiko kecelakaan kerja yang terdapat di area produksi pembuatan
boneka PT. Sunindo Adipersada berjumlah 7 lokasi lantai produksi yang telah ditemukan pada
setiap bagian lantai produksi dan tingkat hazard dan risiko kecelakaan kerja paling tinggi
terdapat pada lokasi cutting bagian making mould dengan nilai tingkat risk level esktrim di
karenakan tidak ada mesin kipas angin pendorong sisa debus asbes pada saat operator dalam
pembuatan cetakan pola boneka sehingga operator menghirup sisa debu asbes yang
menyebabkan operator mengalami penyumbatan saluran pernapasan dan hazop worksheet yang
telah digolongkan berdasarkan sumbernya yang telah ditemukan yaitu sikap pekerja, material
yang jatuh, kondisi lingkungan kerja, fasilitas ruangan tidak aman, peralatan yang memadai.
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ABSTRAK
Salah satu permasalahan yang terjadi pada PT. Indofarma (Persero) Tbk adalah adanya perbedaan antara
waktu aktual dengan waktu standar perusahaan terkait proses produksi. Hal ini dapat mengakibatkan tidak
optimalnya target produksi karena bergantung pula terhadap kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan .
Tujuan penelitian ini yaitu untuk menentukan waktu standar baru pada produk obat PT. Indofarma
(Persero) Tbk dengan menggunakan metode time study. Hasil menunjukkan bahwa beberapa produk
terdapat perbedaan waktu standar aktual dengan waktu standar yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan
waktu standar baru, terdapat penambahan dan pengurangan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada
setiap proses produksi. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan waktu standar dipengaruhi
oleh man, machine, method, dan measurement. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu perbaikan
master data dan monitoring waktu aktual secara berkala.
Kata kunci: farmasi, obat, produksi, time study, waktu standar

1.

Pendahuluan
Perusahaan tentu menginginkan proses produksi dilakukan dengan waktu kerja yang
singkat untuk memenuhi target produksi sehingga keuntungan yang didapatkan akan maksimal.
Waktu kerja standar yang ditentukan perusahaan memiliki peran yang cukup penting pada
proses produksi (Rinawati dkk, 2012). Kurangnya pengawasan terhadap waktu kerja akan
mempengaruhi tingkat produktivitas para pekerja yang belum memenuhi target waktu dalam
proses produksi (Rully & Rahmawati, 2015).
Salah satu permasalahan yang terjadi pada PT. Indofarma (Persero) Tbk adalah adanya
perbedaan antara waktu aktual dengan waktu standar perusahaan terkait proses produksi. Hal ini
dapat mengakibatkan tidak optimalnya target produksi karena bergantung pula terhadap
kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. Dengan waktu standar pula perusahaan dapat
menentukan kebutuhan tenaga kerja untuk melalukan proses produksi.
Berdasarkan masalah diatas terdapat metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan
permasalahan penentuan waktu standar yaitu dengan metode pengukuran kerja. Penelitian
sebelumnya terkait pengukuran kerja memiliki metode yang beragam. Diniaty dan Ariska
(2017) melakukan penelitian pengukuran kerja dengan metode work sampling. Selain itu,
Sitorus dan Alfath (2017) melakukan pengukuran kerja dengan metode time study.
Oleh karena itu, pada penelitian ini akan digunakan metode time study untuk menentukan
waktu standar baru. Metode tersebut digunakan karena metode tersebut yang paling banyak
digunakan serta dapat menentukan waktu standar dengan mempertimbangkan kelelahan dan
keterlambatan (Hartanti, 2016). Penentuan produk yang diteliti berdasarkan uji one sample t-test
untuk mengetahui produk mana yang memiliki perbedaan antara waktu aktual dan waktu
standar. Setelah didapatkan waktu standar baru dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan
tenaga kerjanya.
2.

Metode
Penelitian ini dilakukan pada PT. Indofarma (Persero) Tbk dengan objek berupa produk
obat farmasi. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh dari pengamatan yang dilakukan untuk memperoleh waktu kerja proses produksi.
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Data sekunder diperoleh dari data historis perusahaan serta referensi berupa jurnal maupun
penelitian sebelumnya. Tahapan penelitian yang dilakukan yaitu:
1. Mengidentifikasi masalah yang terjadi pada PT. Indofarma (Persero) Tbk
2. Studi literatur dengan mencari penelitian-penelitian terkait yang sudah ada sebelumnya
sebagai referensi pada penelitian ini
3. Pengumpulan data berupa waktu proses produksi berdasarkan pengamatan langsung dan
data historis
4. Uji one sample t-test untuk memperoleh produk mana yang terdapat perbedaan antara waktu
standar aktual dengan perusahaan
5. Uji kecukupan data untuk menentukan apakah data yang diambil sudah cukup atau perlu
penambahan
6. Uji keseragaman data untuk menentukan apakah data berada dalam batas kontrol atas dan
batas kontrol bawah atau tidak
7. Penentuan waktu standar dilakukan dengan metode time study
8. Hasil dan pembahasan berisi analisis terhadap hasil waktu standar baru untuk penentuan
kebutuhan tenaga kerja serta analisis faktor penyebab adanya perbedaan waktu standar
9. Kesimpulan dan saran perbaikan yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Uji One Sample T-Test
Uji one sample t-test dilakukan untuk menentukan produk yang memiliki perbedaan antara
waktu standar aktual dengan waktu standar perusahaan. Produk yang diuji merupakan produk
yang memiliki data historis minimal sebanyak 30 data. Selain itu, produk yang diuji merupakan
produk yang sudah memenuhi asumsi uji normalitas. Berikut rekapitulasi hasil uji one sample ttest seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Uji T-Test

Produk
Paket Stop TB
Paracetamol 100 mg
Tablet Tambah Darah
OBH Plus Sirop
Mineral Mix
FDC 2 Tablet
FDC 4 Tablet
Lansoprazole 30 mg
Gemfibrozil 300 mg
Aciclovir 400 mg
Acetylcystein 200 mg

Nilai Signifikansi
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Keterangan
Terdapat perbedaan
Terdapat perbedaan
Terdapat perbedaan
Terdapat perbedaan
Terdapat perbedaan
Terdapat perbedaan
Terdapat perbedaan
Terdapat perbedaan
Terdapat perbedaan
Terdapat perbedaan
Terdapat perbedaan

Dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat eror 5% atau 0,05 maka apabila nilai
signifikansi > 0,05 maka Ho diterima sehingga tidak ada perbedaan antara waktu aktual dengan
waktu standar perusahaan. Sebaliknya apabila nilai signifikansi ≤ 0,05 maka Ha diterima
sehingga terdapat perbedaan antara waktu aktual dengan waktu standar perusahaan.
Berdasarkan hasil uji one sample t-test, seluruh produk yang diuji datanya memiliki nilai
signifikansi ≤ 0,05 yang artinya terdapat perbedaan antara waktu aktual dengan waktu standar
perusahaan.
Setelah dilakukan uji one sample t-test kemudian dipilih 4 produk untuk dilanjutkan ke
pengolahan data selanjutnya. Produk yang dipilih disesuaikan dengan produk yang sedang
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diproduksi oleh PT. Indofarma (Persero) Tbk. Produk tersebut antara lain FDC 2 Tablet,
Mineral Mix, OBH Plus Sirop, dan Paket Stop TB.
3.2 Proses Produksi
Proses produksi antar keempat produk yang terpilih masing-masing berbeda. Umumnya
proses produksi terbagi menjadi empat tahap yaitu produk antara (PA), tablet inti (TI), produk
ruah (PR), dan produk jadi (PJ). Setiap tahap terdapat konfirmasi yang merupakan total waktu
dari tahap tersebut dan akan dimasukkan ke dalam sistem SAP.
3.3 Data Waktu Observasi
Dari keempat produk yang akan diteliti kemudian dikumpulkan data waktu kerja setiap
proses pada masing-masing produk. Data dikumpulkan sebanyak sepuluh kali dalam setiap
proses waktu kerja. Tabel 2 menunjukkan rata-rata dan standar deviasi dari data pengamatan
terhadap kelima produk.
Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Uji Kecukupan Data

Produk
FDC 2 Tablet

OBH Plus Sirup
Paket Stop TB
Mineral Mix

Proses
PA
TI
PR
PJ
PR
PJ
PJ
PR
PJ

Rata-rata
8.727
5.425
8.85
34.984
55.3
80.9
7.586
13.9
19.8

Standar Deviasi
0.475
0.121
0.242
1.13
6.997
8.733
0.384
1.595
2.936

3.4 Uji Kecukupan Data
Uji kecukupan data dilakukan untuk mengetahui apakah jumlah data yang diambil sudah
cukup atau belum untuk dilakukan proses perhitungan selanjutnya. Uji ini dilakukan untuk
pengamatan pada masing-masing produk yang diteliti. Dengan menggunakan tingkat
kepercayaan sebesar 90% didapatkan nilai k sebesar 1,65 dan tingkat ketelitian sebesar 10%
atau nilai s yaitu 0,1 maka rekapitulasi perhitungan uji kecukupan data seperti pada Tabel 3.
Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Uji Kecukupan Data

Produk
FDC 2 Tablet

OBH Plus Sirup
Paket Stop TB
Mineral Mix

Proses
PA
TI
PR
PJ
PR
PJ
PJ
PR
PJ

N
10
10
10
10
10
10
10
10
10

N’
1
1
1
1
4
3
1
3
5

Keterangan
Data cukup
Data cukup
Data cukup
Data cukup
Data cukup
Data cukup
Data cukup
Data cukup
Data cukup

Berdasarkan Tabel 3 didapatkan bahwa data pengamatan sebanyak 10 kali pada seluruh
produk yang diteliti dapat diproses ke perhitungan selanjutnya. Hal ini karena nilai N’ lebih
kecil daripada N sehingga dapat disimpulkan bahwa data pengamatan telah cukup.
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3.5 Uji Keseragaman Data
Uji keseragaman dilakukan untuk mengetahui apakah data pengamatan berada dalam batas
kontrol atau tidak. Apabila data berada dalam batas kontrol maka dapat dilakukan proses
perhitungan selanjutnya, sedangkan apabila data berada diluar batas kontrol maka data tersebut
dihilangkan. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 90% didapatkan nilai k sebesar
1,65 maka rekapitulasi perhitungan uji keseragaman data seperti pada Tabel 4.
Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Uji Keseragaman Data

Produk
FDC 2 Tablet

OBH Plus Sirup
Paket Stop TB
Mineral Mix

Proses
PA
TI
PR
PJ
PR
PJ
PJ
PR
PJ

BKB
7.94
5.23
8.45
33.12
43.76
95.31
6.95
11.27
14.96

BKA
9.51
5.62
9.25
36.85
66.84
66.49
8.22
16.53
24.65

Keterangan
Data seragam
Data seragam
Data seragam
Data seragam
Data seragam
Data seragam
Data seragam
Data seragam
Data seragam

Berdasarkan Tabel 4 didapatkan bahwa data pengamatan sebanyak 10 kali pada seluruh
produk yang diteliti dapat diproses ke perhitungan selanjutnya. Hal ini karena data pengamatan
berada dalam batas kontrol bawah maupun batas kontrol atas sehingga tidak ada data yang perlu
dihilangkan.
3.6 Perhitungan Waktu Normal
Waktu normal merupakan waktu siklus kerja dengan mempertimbangkan penyesuaian.
Waktu siklus didapatkan dari rata-rata dari 10 data waktu pengamatan tiap proses pada tiap
produk. Penyesuaian yang diberikan yaitu performansi pekerja atau rating factor dengan
menggunakan Tabel Westinghouse yang terdiri dari faktor skill, effort, condition, dan
consistency. Rating factor dalam keadaan normal yaitu bernilai 1.
Nilai rating factor yang digunakan diasumsikan sama untuk seluruh proses dan seluruh
produk. Dari empat faktor yang digunakan pada Tabel Westinghouse pada faktor skill dan effort
termasuk kategori Good (C1) dan pada faktor condition dan consistency termasuk kategori
Good (C). Sehingga didapatkan nilai rating factor-nya yaitu 1 + (0,06+0,05+0,02+0,01) = 1.14.
Rekapitulasi waktu nornal seperti pada Tabel 5.
Tabel 5. Rekapitulasi Waktu Normal

Produk

FDC 2 Tablet

OBH Plus Sirup
Paket Stop TB
Mineral Mix

Proses
PA
TI
PR
PJ
PR
PJ
PJ
PR
PJ

Waktu
Sikuls (jam)
8.727
5.425
8.85
34.984
55.3
80.9
7.586
13.9
19.8
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Factor
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
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Waktu
Normal (jam)
9.949
6.185
10.089
39.882
63.042
92.226
8.648
15.846
22.572
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Berdasarkan Tabel 5 diperoleh waktu normal dari empat produk yang diteliti. Waktu
normal dihitung dengan mengalikan waktu siklus dengan rating factor. Contoh pada proses
Produk Antara produk FDC 2 Tablet waktu siklus sebesar 8.727 jam dikalikan rating factor
sebesar 1.14 akan menghasilkan waktu normal sebesar 9.949 jam.
3.7 Perhitungan Waktu Standar
Perhitungan waktu standar direct labor dengan mempertimbangkan kelonggaran sebesar
15% atau 0,15 dari waktu normal. Kelonggaran yang digunakan diasumsikan sama untuk
seluruh proses pada seluruh produk. Kelonggaran diberikan untuk mempertimbangkan
avoidable dan unavoidable delay selama proses produksi. Rekapitulasi waktu standar seperti
pada Tabel 6.
Tabel 6. Rekapitulasi Waktu Standar

Produk

FDC 2 Tablet

OBH Plus Sirup
Paket Stop TB
Mineral Mix

Proses
PA
TI
PR
PJ
PR
PJ
PJ
PR
PJ

Waktu
Normal(jam)
9.949
6.185
10.089
39.882
63.042
92.226
8.648
15.846
22.572

Rating
Factor
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

Waktu
Standar (jam)
11.704
7.276
11.869
46.92
74.167
108.501
10.174
18.642
26.555

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh waktu standar dari empat produk yang diteliti. Waktu
standar dihitung dengan membagi waktu normal dengan 1 dikurangi kelonggaran. Contoh pada
proses Produk Antara produk FDC 2 Tablet waktu normal sebesar 9.949 jam dibagi 1kelonggaran yaitu 1-0.15 = 0.85 akan menghasilkan waktu standar sebesar 11.704 jam.
3.8 Grafik Kebutuhan Tenaga Kerja
Informasi yang bisa didapatkan berdasarkan waktu standar direct labor dan machine hour
yaitu dapat menentukan kebutuhan tenaga kerja. Perhitungan jumlah kebutuhan tenaga kerja
yaitu dengan membagi waktu standar direct labor dengan machine hour.
1. FDC 2 Tablet

Gambar 1. Diagram Fishbone

Pada Gambar 1 didapatkan bahwa berdasarkan waktu standar baru pada produk FDC 2
Tablet terdapat penambahan jumlah tenaga kerja sebanyak satu orang untuk pada proses Produk
Antara.
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2. OBH Plus Sirup

Gambar 2. Diagram Fishbone

Pada Gambar 2 didapatkan bahwa berdasarkan waktu standar baru pada produk OBH Plus
Sirup terdapat penurunan jumlah tenaga kerja sebanyak dua orang pada proses Produk Ruah.
3. Paket Stop TB

Gambar 3. Diagram Fishbone

Pada Gambar 3 didapatkan bahwa berdasarkan waktu standar baru pada produk Paket Stop
TB terdapat penurunan jumlah tenaga kerja sebanyak dua orang pada proses Produk Jadi.
4. Mineral Mix

Gambar 4. Diagram Fishbone

Pada Gambar 4 didapatkan bahwa berdasarkan waktu standar baru pada produk Mineral
Mix terdapat penurunan jumlah tenaga kerja sebanyak dua orang pada proses Produk Jadi.
3.9 Analisis
Analisis penyebab adanya perbedaan antara waktu standar perusahaan dengan waktu aktual
proses produksi disebabkan empat faktor yaitu man, machine, method, dan measurement.
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MACHINE
Menurunnya efektivitas
dan efisiensi mesin

Perhitungan yang keliru

Adanya waktu
breakdown mesin
Adanya perbedaan waktu
standar dengan waktu aktual

Perbedaan master recipe

Pekerja yang kurang
produktif

Perbedaan batch size
Kelelahan

METHOD

MAN

Gambar 5. Diagram Fishbone

Berdasarkan Gambar 5 diperoleh empat faktor utama penyebab adanya perbedaan waktu
standar perusahaan dengan waktu aktual proses produksi, yaitu:
1. Man
Beban kerja para pekerja dengan melakukan pekerjaan secara terus menerus dan membutuhkan
ketelitian yang tinggi dapat mengakibatkan kelelahan pada pekerja sehingga tingkat
produktivitasnya menurun.
2. Machine
Adanya maintenance atau pemeliharaan yang dilakukan baik dengan cara predictive, preventive,
dan corrective akan menyebabkan waktu aktual proses produksi lebih lama.
3. Method
Setiap produk yang diproduksi pada PT. Indofarma (Persero) Tbk memiliki alternatif
production version dan komponen bill of materials yang beragam. Selain itu, jumlah batch
produksi pada beberapa produk juga bervariasi. Sehingga adanya perbedaan ini dapat
mengakibatkan waktu aktual proses produksi yang berbeda pula.
4. Measurement
Sebelum data waktu aktual dimasukkan ke dalam sistem SAP, pengolahan data dilakukan
manual oleh pekerja dimana menjumlahkan kebutuhan waktu tiap prosesnya. Perhitungan yang
dilakukan manual tentu dapat menimbulkan peluang kesalahan perhitungan yang
mengakibatkan waktu aktual yang berbeda.
Berdasarkan analisis penyebab yang telah dijelaskan diatas, maka rekomendasirekomendasi yang dapat diberikan yaitu:
1. Perbaikan master data
Master data pada software SAP terdapat kesalahan untuk beberapa produk. Selain dilakukan
perbaikan berdasarkan waktu standar awal juga perlu dilakukan perbaikan untuk waktu standar
baru pada produk yang diteliti.
2. Melakukan monitoring secara berkala
Perlu adanya evaluasi atau monitoring secara berkala untuk memastikan waktu yang dibutuhkan
untuk proses produksi masih dalam sebaran yang tidak terlalu jauh. Dengan adanya monitoring,
diharapkan perusahaan mampu mengantisipasi dan mengetahui hal-hal apa yang menyebabkan
waktu yang dibutuhkan tidak sesuai
5.

Simpulan
Kesimpulan pada penelitian kerja praktik ini yaitu berdasarkan metode time study, waktu
standar untuk produk FDC 2 Tablet 78 jam, OBH Plus Sirup 183 jam, Paket Stop TB 10 jam,
dan Mineral Mix 45 jam. Jumlah kebutuhan tenaga kerja pada proses produk antara FDC 2
Tablet memerlukan tambahan satu pekerja, pada proses produk ruah OBH Plus Sirup dapat
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mengurangi satu pekerja, dan pada proses produk jadi produk Paket Stop TB dan Mineral Mix
dapat mengurangi dua pekerja. Rekomendasi yang diberikan yaitu perbaikan master data pada
SAP dan melakukan monitoring waktu aktual secara berkala.
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ABSTRAK
Perancangan tata letak fasilitas bagi sebuah perusahaan produksi merupakan hal yang penting untuk
dipertimbangkan. Begitu juga dengan perusahaan konveksi, tata letak fasilitas akan membantu kelancaran
proses produksi. Permasalahan yang timbul saat ini di UKM XYZ adalah kurangnya luas lantai produksi
sehingga UKM XYZ berencana untuk memindahkan tempat produksi ke tempat baru yang memiliki luas
lebih besar. Kurangnya luas lantai produksi tersebut diakibatkan oleh penambahan area untuk mesin bordir
dan penyimpanan bahan baku. Berdasarkan permasalahan yang ada, metode yang digunakan untuk
menyelesaikan masalah tersebut adalah automated layout design program (ALDEP). Metode ini merupakan
salah satu metode konstruksi yang mempertimbangkan hubungan kedekatan antar fasilitas. Berdasarkan
metode ALDEP, alternatif yang dipilih adalah alternatif 7-A dengan nilai total closeness rating (TCR)
sebesar 130 dan total jarak perpindahan 69,53 m.
Kata kunci: automated layout design program (ALDEP), Perancangan tata letak fasilitas, total closeness
rating (TCR).

1.

Pendahuluan
UKM XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konveksi. Produk yang
diproduksi adalah pakaian jadi muslim wanita dan pria berdasarkan pesanan pelanggan dan stok
untuk outlet. Pesanan tersebut berupa baju polo dengan bahan lacoste yang dibordir sesuai
keinginan pelanggan. Proses bordir tersebut dilakukan di vendor bordir yang berjarak 10 km dari
tempat produksi dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Akibat hal tersebut, UKM XYZ
berencana untuk membeli mesin bordir dan melakukan proses bordir sendiri. Penambahan mesin
bordir tersebut tidak dapat dilakukan di tempat produksi saat ini karena lahan yang tersedia tidak
mencukupi. Tabel 1 merupakan data luas tempat produksi dan perbandingan mesin saat ini dan
baru :
Tabel 1 Data Perbandingan Luas dan Jumlah mesin

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Data

Tempat Produksi Saat Ini

Luas lahan
Jumlah meja potong
Jumlah meja steam
Jumlah meja packaging
Jumlah mesin jahit
Jumlah mesin obras
Jumlah mesin overdeck
Julmah mesin rantai
Jumlah Mesin Bordir

72 m2
1
1
1
9
3
2
1
-
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Tempat Produksi
baru
162 m2
1
1
1
9
3
2
1
1
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Gambar 1 Tata Letak Saat Ini

Gambar 1 merupakan tata letak produksi saat ini. Dikarenakan luas mesin bordir adalah 6,6
m dan tidak ada lahan kosong yang tersedia, maka mesin bordir tidak dapat ditambahkan di
tempat produksi saat ini. Gambar 1 juga memperlihatkan jika tidak ada area khusus untuk
menempatkan bahan baku berupa rol kain lacoste, sehingga bahan baku tersebut diletakan
disembarang tempat seperti di sebelah area potong. Gambar tersebut juga memperlihatkan jika
mesin-mesin tidak dikelompokan berdasarkan jenis mesinnya ataupun produk yang diproduksi,
sehingga akan menghasilkan jarak proses produksi yang berbeda. UKM XYZ berencana
memindahkan tempat produksi ke tempat produksi baru dengan luas yang lebih besar. Oleh
karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah membuat perencanaan tata letak fasilitas pada tempat
produksi baru UKM XYZ dengan tujuan menciptakan aliran produksi yang baik dan meminimasi
jarak material handling menggunakan metode ALDEP. Metode ALDEP digunakan karena dapat
menghasilkan banyak alternatif yang dapat disesuaikan dengan tempat proses produksi baru.
2

2.

Metode
Berikut adalah metode penyelesaian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pada
UKM XYZ :

Gambar 2 Model Konseptual

Langkah awal dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan, seperti tata
letak saat ini, aliran proses produksi, data fasilitas dan ukuran mesin. Selanjutnya seluruh data
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tersebut diolah menjadi data masukan ke dalam software ALDEP berupa ukuran fasilitas tata letak
usulan dan hubungan antar fasilitas. Setelah dilakukan iterasi, maka akan dihasilkan alternatif
untuk perancangan tata letak faislitas baru. Berikut merupakan langkah dalam penyelesaian
masalah di UKM XYZ :
1) Melakukan pengumpulan data pada tata letak fasilitas saat ini berupa :
a. Ukuran fasilitas
b. Alur proses produksi
c. Jarak perpindahan material
2) Melakukan pengolahan data berupa :
a. Menghitung kebutuhan luas area penyimpanan
a) Menentukan kebutuhan bahan baku dalam periode tertentu. Perhitungan kebutuhan
bahan baku dihitung dengan periode 1 minggu karena PT XYZ mengorder bahan baku
setiap 1 minggu sekali.
b) Mengukur dimensi bahan baku. Dimensi dari bahan baku terdiri dari panjang, lebar dan
tinggi.
c) Menentukan tinggi tumpukan maksimum.Tinggi tumpukan maksimum yang digunakan
adalah 1,8 m karena merupakan rata-rata tinggi jangkauan maksimum operator.
d) Menghitungan jumlah bahan baku/tumpukan menggunakan rumus :
Jumlah bahan baku/tumpukan =

tinggi tumpukan maksimum
tinggi bahan baku

e) Menghitung luas tumpukan menggunakan rumus :
Luas tumpukan = panjang bahan baku x lebar bahan baku
f) Menghitung jumlah tumpukan bahan baku menggunakan rumus :
𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑢

Jumlah tumpukan = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑢𝑚𝑝𝑢𝑘𝑎𝑛

(1)
(2)
(3)

g) Menghitung kebutuhan luas menggunakan rumus :
Kebutuhan luas = luas tumpukan x jumlah tumpukan
(4)
h) Menghitung allowance dengan rumus :
Allowance = kebutuhan luas total x 100%
(5)
i) Menghitung allowance untuk gang.
Allowance untuk gang = kebutuhan luas total x 40%
(6)
j) Menghitung total area penyimpanan menggunakan rumus :
Total area penyimpanan = kebutuhan luas+allowance+allowance untuk gang (7)
b. Menghitung ukuran fasilitas usulan
a) Menentukan Ativitas
b) Menentukan nomor operasi.
c) Menentukan mesin/fasilitas yang digunakan.
d) Menghitung luas mesin/fasilitas menggunakan rumus :
Luas mesin = panjang mesin x lebar mesin
(8)
e) Menghitung luas untuk perlengkapan pembantu menggunakan rumus :
Luas perlengkapan pembantu = panjang fasilitas penunjang x lebar fasilitas penunjang.
(9)
f) Menghitungan ruang operator menggunakan rumus :
Luas ruang operator = panjang atau lebar maksimum dari mesin yang digunakan x 1
meter
(10)
g) Menghitung ruang material menggunakan rumus :
Luas ruang material = panjang material x lebar material
(11)
h) Menghitung subtotal menggunakan rumus :
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Subtotal = luas mesin + luas perlengkapan pembantu + luas ruang operator + luas ruang
material
(12)
Menghitung allowance menggunakan rumus (Wignjosoebroto, 2009) :
Allowance = subtotal x 150%
(13)
j) Menentukan jumlah mesin.
k) Menghitung total luas area operasi menggunakan rumus :
Total luas area per operasi = (subtotal + allowance) x jumlah mesin
(14)
l) Menghitung total luas departemen menggunakan rumus :
luas total area per operasi yang ada dalam satu departemen
(15)
c. Membuat activity relationship chart (ARC)
a) Menentukan Kode Keterkaitan
Penentuan kode keterkaitan berguna sebagai salah satu data masukan software ALDEP
untuk mengetahui kedekatan antar fasilitas. Berikut merupakan langkah-langkah dalam
penentuan kode keterkaitan :
1. Menentukan inisial untuk setiap fasilitas
2. Memilih 7 alasan keterkaitan untuk mengetahui alasan kedekatan setiap fasilitas.
3. Menghitung persentase kode keterkaitan.
4. Menentukan alasan keterkaitan antar fasilitas.
5. Menentukan kode keterkaitan antar fasilitas.
6. Menentukan Total Closeness Rating (TCR) menggunakan nilai berikut :
Tabel 2 Nilai TCR

Kode keterkaitan

Nilai

A

64

E

16

I

4

O

1

U

0

X

-1024

b) Membuat diagram hubungan kedekatan.
3) Mengolah data menggunakan software ALDEP
Berikut merupakan langkah dalam menyelesaikan masalah menggunakan software ALDEP :
a. Memasukan luas tempat produksi baru
b. Memasukan jumlah departemen
c. Memasukan minimum degree of relationship
d. Memasukan minimum total closeness rating
e. Memasukan jumlah layout dalam setiap iterasi
f. Memasukan ukuran unit square’s side
g. Memasukan luas departemen
h. Memasukan kode keterkaitan antar departemen
i. Memilih alternatif layout yang dihasilkan
4) Menganalisis alternatif layout yang terpilih
5) Kesimpulan dan saran
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3. Hasil dan Pembahasan
Berikut merupakan hasil dari langkah-langkah penyelesaian masalah :
1) Data berupa ukuran fasilitas pada tabel 3, alur proses produksi pada gambar 3 dan jarak
perpindahan pada tabel 4.

Tabel 3 Ukuran Fasilitas Saat ini
Ukuran Fasilitas (m)
No

Nama Fasilitas

l

p

Luas
Total
(𝒎𝟐 )

Jumlah

1

Area Potong

1

4,8

2,8

13,44

2

Meja Steam

1

0,85

1,55

1,32

3

Meja Packaging

1

2,5

1,3

3,25

4

Mesin Jahit

9

0,5

1

4,5

5

Mesin Obras

3

0,5

1

1,5

6

Mesin Overdeck

2

0,5

1

1

7

Mesin Rantai

1

0,5

1

0,5

Total

Gambar 3 Alur Proses Produksi Pembuatan Baju Polo
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Tabel 4 Jarak Perpindahan Material
No

Dari

Ke

Part

Jarak Perpindahan (m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Area Potong

Area Potong
Mesin Overdeck 1
Mesin Overdeck 2

Badan

Vendor Bordir*

Badan

0
4.15
3.15
4.5
4.98
7.23
0
1.45
0.95
4.48
5.23
6.23
5.48
7.23
7.23
7.23
1.55
0.3
4.5
4
4
6
5
5
7

Area Potong
Mesin Overdeck 1
Mesin Overdeck 2
Area Potong
Area Potong

Area Potong

Mesin Jahit 1
Mesin Jahit 2
Mesin Jahit 3
Mesin Jahit 4
Mesin Jahit 5
Mesin Jahit 6
Mesin Jahit 7
Mesin Jahit 8
Mesin Jahit 9

28

Meja Steam

29

Meja Inspeksi dan
Packaging

Mesin Obras 1
Mesin Obras 2
Mesin Obras 3
Area Potong
Mesin Jahit 1
Mesin Jahit 2
Mesin Jahit 3
Mesin Jahit 4
Mesin Jahit 5
Mesin Jahit 6
Mesin Jahit 7
Mesin Jahit 8
Mesin Jahit 9

Meja Steam

Meja Inspeksi dan
Packaging
Meja Inspeksi dan
Packaging

Badan

Kerah
Tangan

Badan, Kerah dan Tangan

Badan, Kerah dan Tangan

Badan, Kerah dan Tangan

0.5

Badan, Kerah dan Tangan

0

Berdasarkan tabel 4, jarak perpindahan material pada tata letak saat ini berbeda jika menggunakan
mesin yang berbeda. Sebagai contoh adalah ketika menggunakan menggunakan mesin jahit 1 dan
2 akan menghasilkan jarak yang berbeda ketika material berpindah ke proses selanjutnya di meja
steam. Hal tersebut terjadi karena pada tata letak saat ini mesin dengan jenis yang sama tidak
diletakan dalam satu area seperti pada gambar 1.
2) Hasil pengolahan data :
a. Kebutuhan luas area penyimpanan
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Tabel 5 Perhitungan Kebutuhan Luas Area Penyimpanan

Area penyimpanan ditambahkan pada fasilitas usulan karena pada tata letak saat ini tidak
terdapat fasilitas untuk menyimpan bahan baku berupa kain lacoste, gulungan kerah dan box
benang. Hal tersebut mengakibatkan bahan baku diletakan disembarang tempat dan
mengganggu jalur transportasi para pekerja.
b. Ukuran fasilitas usulan
Tabel 6 merupakan tabel perhitungan untuk menentukan luas area fasilitas usulan. Setiap luas
fasilitas sudah mempertimbangkan ruang untuk mesin, operator, material dan allowance
sebesar 150% untuk jalan perpindahan material (Wignjosoebroto, 2009).
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(Fauzan, 2013)Tabel 6 Perhitungan Kebutuhan Luas Fasilitas Usulan

c. Activity relationship chart (ARC)

Gambar 4 Activity Relationship Chart (ARC)

Gambar 4 merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kedekatan antar fasilitas.
Hubungan kedeketan tersebut ditentukan berdasarkan alur proses produksi dan faktorfaktor yang mempengaruhi antar fasilitas. Sebagai contoh area mesin jahit dan mesin obras
memiliki kode keterkaitan A, hal tersebut menandakan jika kedua fasilitas tersebut harus
didekatkan agar proses produksi berjalan dengan baik. kode keterkaitan pada ARC akan
menjadi data masukan software ALDEP untuk menentukan letak dari setiap fasilitas.
3) Hasil software ALDEP
Langkah ketiga dalam penyelesaian masalah adalah memasukan seluruh data masukan
kedalam software ALDEP. Setelah memasukan seluruh data tersebut, maka akan
didapatkan 7 alternatif layout seperti pada tabel 7.
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Tabel 7 Hasil TCR dan Jarak Perpindahan Tata letak Alternatif

No

Layout

TCR

Total Jarak Perpindahan (m)

1

4-C

210

87.47

2
3

3-C
6-B

204
202

77.88
84.31

4
5

7-B
6-A

198
186

77.50
72.60

6

1-A

146

86.13

7

7-A

130

69.53

4) Analisis hasil terpilih
Berdasarkan hasil dari tabel 7, maka alternatif dengan TCR terbesar adalah layout 4-C. Tetapi
alternatif tersebut tidak terpilih karena tidak memiliki total jarak perpindahan terkecil. Sesuai
dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu meminimasi jarak material handling maka alternatif yang
terpilih adalah layout 7-A dengan TCR 130 dan total jarak perpindahan terkecil yaitu 65.54 m.
Gambar 5 merupakan tata letak yang dihasilkan dari layout 7-A.

Gambar 5 Alur proses produksi layout 6-B

Berdasarkan layout 7-A, maka di hasilkan koordinat yang dihitung menggunakan titik berat
pada tabel 8 dan perhitungan total jarak perpindahan material pada tabel 9.
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Tabel 8 Koordinat Fasilitas
Koordinat
Inisial

Nama fasilitas

X

Y

biru tua

A

Area pola dan potong

9.00

4.00

hijau

B

Area steam dan packaging

11.36

3.64

biru muda

C

Area mesin jahit

2.68

6.12

merah

D

Area mesin obras

5.03

7.23

ungu

E

Area mesin overdeck

1.00

2.50

oren

F

Area penyimpanan

10.50

10.32

abu muda

G

Area mesin bordir

6.71

6.79

abu tua

H

Mesin rantai

8.90

9.30

I

pintu keluar

12.5

10

Tabel 9 Perhitungan Jarak Perpindahan
No
1
2
3

Proses
kedatangan material
pemindahan bahan
baku
pemolaan 1, pemolaan
2, pemotongan 1,
pemotongan 2 dan

Dari

Ke

pintu
area penyimpanan

area
penyimpanan
are pola dan
potong

Part

Jarak Perpindahan (m)

bahan baku

2.32

badan

7.82
0

are pola dan potong

are pola dan
potong

badan

4

penjahitan 1

are pola dan potong

area mesin
overdeck

badan

9.50

5

bordir

area mesin overdeck

area bordir

badan

10.00

6

penjahitan 2

area mesin
obras

badan

2.13

kerah

7.20

area bordir
area pola dan potong
area mesin obras

7

area mesin
jahit

Penjahitan 3
area pola dan potong

8
9
10

Steam
inspeksi dan packaging
distribusi

area mesin jahit
area steam dan
packaging

area steam
dan packaging
area steam
dan packaging

area steam dan
packaging
Total

pintu keluar

badan dan kerah

3.47

tangan

8.44

baju polo

11.16

baju polo

0

baju polo

7.5
69.53

Tabel 9 merupakan perhitungan jarak perpindahan material selama proses produksi
pembuatan baju polo di UKM XYZ. Jarak tersebut dihitung menggunakan perhitungan jarak
rectilinear. Pada gambar 1 mesin dengan jenis yang sama tidak diletakan pada area yang sama
sehingga akan menghasilkan jarak perpindahan yang berbeda, sedangkan pada tata letak usulan
mesin sudah dikelompokan berdasarkan jenisnya. Berikut merupakan penempatan mesin pada
tata letak usulan:
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5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

10.5

11

11.5

12

12.5

13

13.5

1

Overdeck
2

Jahit 1

2
2.5

Meja Packaging

Jahit 2

1.5

3

Jahit 3

3.5
4
4.5

Meja
potong
Obras 1

5
5.5

Jahit 4
Mesin
bordir

6
6.5

Jahit 5

Obras 2

7
7.5

Meja Steam

Jahit 6

8
8.5

Jahit 7

Obras 3

9
9.5

H

Jahit 8

10
10.5

Area penyimpanan

Jahit 9

Pintu

11
11.5
12

KETERANGAN :
: tempat material masuk
: tempat material keluar
: alur perpindahan kain lacoste dan kain kerah
: alur perpindahan part badan
: alur perpindahan part badan+kerah
: alur perpindahan part tangan
: alur perpindahan part kerah
: alur perpindahan baju polo (badan+kerah+tangan)
: operator

Gambar 6 Penempatan Mesin dan Alur Perpindahan Material

Gambar 6 merupakan hasil dari layout terpilih beserta dengan penempatan mesin.
Perbedaan tata letak usulan dan saat ini terdapat pada pengelompokan mesin dengan jenis yang
sama menjadi satu area, terdapat area mesin bordir dan area penyimpanan. Semua area pada
layout tersebut sudah disesuaikan dengan allowance yang dihitung pada perhitungan kebutuhan
luas area usulan. Allowance yang diberikan dapat mempermudah jalur perpindahan material. Pada
gambar 6 juga sudah terdapat alur perpindahan material yang dapat mempermudah pergerakan
operator dalam memindahkan material ke proses berikutnya.
4. Simpulan
Tata letak usulan yang terpilih untuk tempat produksi baru UKM XYZ adalah layout 7-A dengan
TCR 130 dan total perpindahan jarak sebesar 69,53 m. Layout tersebut bukan merupakan layout
dengan nilai TCR terbesar, tetapi terpilih menjadi tata letak usulan karena memiliki total
perpindahan jarak terkecil diantara alternatif lainnya (Fauzan, 2013). Pemilihan layout tersebut
juga sudah disesuaikan dengan kondisi dari tempat produksi baru UKM XYZ.
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Peningkatan Produktivitas Menggunakan Metode 6S dan
Lingkungan Kerja Fisik di Konveksi XYZ
Vandi Indrawan1), Muhammad Fadhil Farras2), dan Sinta Wulandari3)

1) 2) 3)

Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia, Jln Kaliurang KM 14,5 Sleman,
Yogyakarta, 55584, Indonesia.
Email: vandi.indrawan@gmail.com, fadhilayas@gmail.com, sintawuln@gmail.com

ABSTRAK
Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pekerja dalam menyelesaikan
pekerjaannya dan terdapat beberapa jenis yaitu sosial, psikologis, dan fisik. Penelitian ini dilakukan untuk
menganalis lingkungan kerja di salah satu UMKM yang ada di Yogyakarta. Konveksi XYZ merupakan
UMKM yang memiliki keluhan mengenai lingkungan kerja yang kurang terawat dan menyebabkan
ketidaknyamanan bekerja serta mempengaruhi produktivitasnya. Untuk mengatasi masalah tersebut
peneliti menggunakan Metode Lingkungan Kerja Fisik dan 6S untuk memberikan perbaikan terhadap
lingkungan kerja di Konveksi XYZ. Peneliti mengukur lingkungan dengan dua kondisi, kondisi pertama
adalah kondisi lingkungan kerja saat ini sedangkan kondisi kedua adalah kondisi lingkungan kerja setelah
diberikan treatment. Sebelum treatment dilakukan, menghasilkan 25 potong pakaian sedangkan setelah
treatment meningkat menjadi 31 potong dalam jam kerja yang sama. Kesimpulannya adalah bahwa
menurunnya produktivitas Konveksi XYZ dipengaruhi oleh lingkungannya dan metode Lingkungan
Kerja Fisik dan 6S adalah salah satu metode yang cocok untuk melakukan perbaikan lingkungan yang
mempengaruhi produktivitas.
Kata Kunci: 6S; Lingkungan Kerja; Lingkungan Kerja Fisik; Produktivitas; Treatment.

1.

Pendahuluan
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 disebabkan karena krisis nilai
rupiah dengan dollar AS yang menyebabkan terjadinya krisis moneter dan menurunnya
perekonomian Indonesia, krisis moneter ini menjadi pelajaran yang berharga untuk selalu
memperhatikan pembangunan ekonomi yang terstruktur sehingga dapat bertahan pada situasi
dan kondisi apapun (Anggraini & Nasution, 2013). Krisis moneter ini berlangsung pada tahun
1997 sampai tahun 1998 dan membuat ekonomi Indonesia semakin buruk.
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha yang berkembang dan
membantu perkembangan ekonomi negara serta mempengaruhi sektor – sektor lain yang masih
bisa berkembang (Suci, 2017). Selama krisis ekonomi terjadi, UMKM menjadi salah satu usaha
yang dapat bertahan. Hal ini dapat dilihat dari data yang menyatakan bahwa setelah krisis
ekonomi Indonesia berakhir, jumlah UMKM tidak berkurang, melainkan jumlahnya terus
meningkat bahkan mampu mencapai angka 85 juta sampai dengan 107 juta tenaga kerja sampai
tahun 2012. Pada saat krisis ekonomi terjadi, Indonesia memiliki jumlah pengusaha sebanyak
56.539.560 unit, dimana UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau sebesar 99,99% dan sisanya
sebanyak 4.968 unit atau sebesar 0,01% adalah usaha berskala besar (BPS, 2016).
Di Yogyakarta sudah sangat banyak umkm yang dikembangkan di berbagai macam daerah,
menurut Sosialisasi Sensus Ekonomi pada tahun 2016 menyatakan bahwa kabupaten Sleman
menjadi wilayah tertinggi untuk jumlah Usaha Menengah Kecil (UMK) di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Salah satu cara untuk mengembangkan sektor ekonomi indonesia adalah
meningkatkan kualitas UMKM baik dari segi sumber dayanya atau lingkungannya. Karena
tingkat produktivitas salah satu faktor yang mempengaruhi adalah lingkungan kerjanya.
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Gambar 1. Produksi Harian Tiap Bulan

Salah satu UMKM yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Konveksi XYZ
yang bertempat Jalan Banteng Baru IV No.4 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pegawai
Konveksi XYZ sering mengeluh mengenai lingkungan kerja yang kurang terawat yang
menyebabkan menurunnya produktivitas. Masalah lingkungan kerja yang ada pada
perusahaan/instansi sangat penting dan tidak bisa di anggap remeh, sehingga berdasarkan
permasalahan tersebut di perlukan pengaturan atau penataan tempat kerja serta memerhatikan
faktor – faktor lingkungan kerja fisik dalam melakukan pekerjaan di suatu tempat (Chi, et al.,
2017).
Dampak lingkungan kerja yang tidak nyaman berimbas pada tingkat produktivitas para
pekerja menurut data dari pihak Konveksi XYZ yang menyatakan tingkat produksi harian tiap
bulan yang terus menurun dengan jam kerja yang tetap sama yaitu 6 jam. Berdasarkan
permasalahan yang ada di Konveksi XYZ, tujuan penelitian ini adalah memberikan solusi
perbaikan lingkungan kerja berupa penataan tata letak / fasilitas yang ada di Konveksi XYZ
guna meningkatkan produktivitas di Konveksi XYZ dengan menggunakan metode Lingkungan
Kerja Fisik dan metode 6S yang digunakan untuk meningkatkan tingkat produktivitas pekerja
dengan jam kerja yang sama namun menghasilkan produksi harian yang lebih tinggi melalui
perubahan tata letak/fasilitas yang sesuai di lingkungan kerja Konveksi XYZ agar pekerja
merasa aman dan nyaman.
2.

Metode
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode Lingkungan Kerja Fisik dan 6S, serta
ditambah dengan pengujian menggunakan uji statistik yaitu Paired Sample T-Test. Metode
Lingkungan Kerja Fisik digunakan peneliti untuk menganalisis lingkungan kerja Konveksi XYZ
serta untuk mengetahui suhu dan pencahayaan yang sesuai untuk Konveksi XYZ. Metode 6S
digunakan peneliti untuk memperbaiki lingkungan kerja Konveksi XYZ agar pekerja lebih
aman dan nyaman pada saat menyelesaikan pekerjaan dan juga untuk meningkatkan
produktivitas Konveksi XYZ. Uji Paired Sample T – Test digunakan peneliti untuk mengetahui
terdapat pengaruh atau tidak terdapat pengaruh lingkungan kepada produktivitas Konveksi
XYZ.
Langkah pertama adalah pengukuran Lingkungan Kerja Fisik pada ruangan Konveksi
XYZ. Lingkungan kerja fisik adalah kondisi fisik yang ada di sekitar para pekerja dan dapat
mempengaruhi pekerja dalam menyelesaikan tugasnya (Anwar, 2008). Terdapat dua
pengukuran yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu pengukuran intensitas cahaya
menggunakan Luxmeter untuk ukuran ruangan sebesar 9,5 meter x 3 meter yang dilakukan di 3
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titik di dalam ruangan Konveksi XYZ dan pengukuran suhu untuk suhu tempat para pekerja
bekerja menggunakan Termometer.
Langkah selanjutnya pada penelitian ini adalah pengukuran skor 6S pada ruangan
Konveksi XYZ. Metodologi 6S adalah pengembangan dari 5S yang dirancang untuk
mengoptimalkan produktivitas di tempat kerja serta memperbaiki lingkungan kerja dan
merupakan pondasi yang kuat untuk suatu tindakan yang lebih disiplin, serta dapat
mempromosikan budaya perbaikan jangka panjang dan efisiensi yang berkelanjutan (Chang &
Y, 2014). Tujuan utama dari safety yaitu mampu menghasilkan tenaga kerja yang bersih, sehat
dan produktif, sehingga dalam penerapan 5S + Safety mampu meningkatkan kinerja karyawan
dan mengurangi kecelakaan kerja pada area kerja (Osada, 2004). Pengukuran dengan Metode
6S dilakukan dengan menggunakan lembar observasi berupa tabel identifikasi masalah sebagai
acuan utama. Tabel ini berisi beberapa tolak ukur untuk tiap variabel dalam 6S yang diukur
dengan memberikan poin pada tiap poin pengukuran. Menurut Chang & Chen (2014) Metode
6S mempunyai urutan dalam penerapannya, sebagai berikut :
a. Seiri (Pemilihan), adalah menghilangkan apa saja yang tidak perlu dan membersihkan
area kerja.
b. Seiton (Penataan), adalah mempersiapkan barang-barang yang diperlukan dengan rapi
dan sistematis sehingga mereka dengan mudah mengambil dan mengembalikan di
tempat asalnya setelah digunakan.
c. Seiso (Pembersihan), adalah membersihkan peralatan dan tempat kerja secara teratur,
mengidentifikasi ketidakberesan. Debu, kotoran dan limbah adalah sumber dari
ketidakrapian, ketidakdisiplinan, ketidakefisienan, produksi yang salah dan kecelakaan
kerja.
d. Safety (Keamanan), adalah menjadikan tempat kerja aman dan bebas dari bahaya yang
bisa dikenali.
e. Seiketsu (Pemantapan), adalah cara mendokumentasi dan menstandarisasi,
menggunakan prosedur standar kepada 3S diatas yaitu Seiri, Seioso dan Seiton.
f. Shitsuke (Pembiasaan), adalah terus mempertahankan prosedur yang di tetapkan, dan
menjadikannya sebagai sebuah budaya kerja.
Kemudian diberikan treatment berupa perbaikan yang diberikan berdasarkan hasil
pengukuran lingkungan kerja fisik dan skor 6S. Bentuk treatment yang dilakukan oleh peneliti
kepada Konveksi XYZ dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Treatment yang dilakukan
6S
Lingkungan Kerja Fisik
Penataan ulang barang – barang dan Mengganti lampu tempat bekerja
peralatan kerja.
menjadi LED 7 Watt karena dirasa
kurang terang
Membersihkan tempat kerja
Memberikan kipas angin di tempat
bekerjanya

Data jumlah produksi sebelum dan sesudah pemberian treatment dihitung untuk kemudian
dilakukan pengujian. Setelah semua data terkumpul, dilakukan Uji Statistik menggunakan uji
Paired Sample T-Test untuk mengetahui pengaruh treatment yang telah diberikan. Paired
Sample T-Test adalah salah satu metode pengujian hipotesis dimana data yang digunakan tidak
bebas (berpasangan). Uji Paired Sample T – Test biasanya di gunakan untuk menguji objek
penelitian yang sama tetapi diberikan 2 perlakuan yang berbeda. Walaupun menggunakan objek
penelitian yang sama, peneliti memperoleh 2 macam data sampel, yaitu data dari perlakuan
pertama dan data dari perlakuan kedua (Kurniawan, 2008). Paired Sample T-Test pada
penelitian ini digunakan untuk menguji data yang didapatkan peneliti dengan objek
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penelitiannya adalah data yang di ambil sebelum diberikan treatment dan data yang sudah di
ambil sesudah diberikan treatment. Peneliti menggunakan uji Paired Sample T – Test untuk
mengetahui terdapat pengaruh atau tidak terdapat pengaruh dari treatment yang diberikan
peneliti terhadap produktivitas Konveksi XYZ.
3.

Hasil dan Pembahasan
Hasil pengukuran yang dilakukan oleh para peneliti sebelum penelitian di 3 titik ruangan
mendapatkan hasil pada titik luxmeter pertama yang menunjukkan 19 lux, pada titik kedua
luxmeter menunjukkan angka 5 lux, dan luxmeter titik ketiga menunjukkan 55 lux. Sehingga
Jadi total intensitas cahaya di ruangan tempat pekerja bekerja adalah 79 lux dengan rata – rata
intensitas cahaya sebesar 26,33 lux. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai
lux berada di bawah ambang batas yang seharusnya 86 - 150 lux. Hasil pengukuran yang
dilakukan oleh peneliti sebelum diberikan treatement di ruangan kemudian termometer
menunjukkan angka 29,3oC. Berdasarkan hasil penelitian, ruangan tersebut masih di atas batas
suhu normal yaitu 24oC - 27oC (Sutalaksana, Anggawisastra, & Tjakraatmadja, 1979). Sehingga
berdasarkan hasil Metode Lingkungan Kerja Fisik, didapatkan hasil bahwa lingkungan kerja
saat ini mengalami kekurangan pencahayaan dan suhu yang terlalu panas sehingga lingkungan
kerja menjadi tidak nyaman.

Gambar 2. Layout Awalan

Berdasarkan hasil pengukuran dengan didapatkan bahwa masalah yang ada di Konveksi
XYZ adalah area penyimpanan yang tidak diatur dengan benar, tidak ada pertanggungjawaban
kebersihan, tidak ada tanda yang diberikan untuk barang – barang, tidak ada garis batas pada
barang, tidak adanya APAR di ruangan, tidak adanya poster atau tanda K3, tidak adanya peta
dan instruksi untuk rute evakuasi, tidak adanya peralatan P3K, tidak adanya permintaan dalam
bentuk slogan atau peringatan untuk menerapkan 6S, dan tidak adanya penggunaan berkala
seluruh 6S. Total poin yang diperoleh dari nomor checklist pada lembar observasi 6S kemudian
dikalikan dengan skor klasifikasi. Kemudian dihitung nilai 6S dengan pembagian Total Poin
dengan jumlah ulasan, karena ada 32 di lembar pengamatan, sehingga Total Poin dibagi dengan
32 dan didapatkan hasil 1,75 untuk nilai skor 6S dan masuk dalam klasifikasi Poor, yang artinya
6S yang diterapkan saat ini masih sangat sedikit.
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Skor 6S Konveksi Realvant
Faktor 6S
3
Shitsukei 2
1
0
Seiketsu

Seiri
Seiton
Seiso

Safety
Gambar 3. Skor 6S Konveksi XYZ

Total Poin = ∑seiri + ∑seiton + ∑seiso + ∑seiketsu + ∑sitsuke + ∑ safety
Total Poin = 19 + 10 + 15 + 12 = 56
Nilai = (total poin) / (total ulasan)
Nilai = 56/32 = 1,75

Pair 1

Tabel 2. Tabel Hasil Uji Paired Samples Correlations Berdasarkan Software SPSS
Paired Samples Correlations
N
Correlation
Sebelum_Treatment &
10
.419
Sesudah_Treatment

(1)
(2)

Sig.
.228

Uji Paired Sample T-Test dilakukan dengan mengamati perbedaan tingkat produktivitas
pekerja yang diukur dari hasil produksi harian dengan jam kerja yang sama, data tingkat
produktivitas dapat dilihat pada tabel 3. Pengolahan data dilakukan dengan Uji Paired Sample
T-Test dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, dilakukan uji normalitas untuk
memastikan data yang telah diperoleh memiliki distribusi normal, hasil menunjukkan bahwa uji
normalitas data sebelum treatment memiliki nilai sig. sebesar 0,276 yang artinya Ho diterima
dan H1 ditolak, dan dapat di simpulkan bahwa populasi terdistribusi secara normal karena nilai
sig. > 0,05 dan hasil uji normalitas setelah treatment menunjukan nilai sig. sebesar 0,646 yang
artinya Ho diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat simpulkan bahwa populasi terdistribusi
secara normal karena nilai sig. > 0,05. Kedua dilakukan Uji Paired Sample T-Test menghasilkan
hitungan 1,152 dan nilai t tabel adalah 2,262, dan nilai t hitung berada pada t tabel area -2,262
dan 2,262 yang dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan H1 ditolak, artinya ada hubungan
antara sebelum treatment dan setelah treatment dengan tingkat produktivitas. Pada tabel
korelasi, diketahui bahwa nilai korelasi sebesar 0,419 dengan nilai signifikansi sebesar 0,228,
dengan nilai sig. > 0,05 dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel sebelum dan
sesudah treatment. Dalam tabel nilai signifikansi dapat diketahui pada nilai signifikansi jika sig.
> 0,05, Ho diterima dan H1 ditolak. Dalam tabel nilai signifikansi adalah sebesar 0,279, sehingga
Ho diterima dan H1 ditolak, yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara
sebelum treatment dan setelah treatment.
Tabel 3. Tabel Rekapitulasi
Jam Kerja
11.00 – 11.30
11.31 – 12.00
12.31 – 13.00
13.31 – 14.00
14.01 – 14.30
14.31 – 15.00
15.01 – 15.30

Sebelum Treatment
3
1
2
5
1
1
3
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Sebelum Treatment
3
2
4
25

Sesudah Treatment
4
2
5
31

Dari pengukuran dan perhitungan yang telah dilakukan peneliti dapat diketahui sebagai
berikut : (1) Intensitas cahaya dan suhu pada lingkungan kerja Konveksi XYZ berturut – turut
adalah sebesar 79 lux dengan rata – rata intensitas cahaya sebesar 26,33 lux dan suhu sebesar
29,3oC, (2) Hasil pengukuran skor 6S didapatkan hasil 1,75 dan masuk dalam klasifikasi Poor,
yang artinya 6S yang diterapkan saat ini masih sangat sedikit, (3) Terdapat perubahan tingkat
peroduktivitas yang dari jumlah produksi harian dengan jam kerja yang sama, (4) Pada tabel
korelasi, diketahui bahwa nilai korelasi adalah sebesar 0,419 dan nilai signifikansi sebesar
0,228, dengan nilai sig. > 0,05 dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel
sebelum dan sesudah treatment dan Nilai signifikansi Uji Paired Sample T-Test adalah 0,279,
sehingga Ho diterima dan H1 ditolak, yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan
antara sebelum dan sesudah treatment.
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa lingkungan kerja Konveksi XYZ memiliki
lingkungan kerja yang kurang baik, hal ini didukung dari pengukuran objektif Lingkungan
Kerja Fisik yang telah dilakukan. Dapat diketahui bahwa pencahayaan yang ada saat ini masih
dibawah 1000 lux sebagai ambang batas untuk pekerjaan halus menurut Keputusan menteri
kesehatan RI. Sehingga mengakibatkan pekerja kurang nyaman dalam bekerja. Penerangan
yang baik merupakan faktor yang sangat penting agar pekerjaan dapat dilakukan oleh pekerja
dapat dilakukan dengan benar dan membuat pekerja nyaman (Manuba, 1992). Selain itu suhu
ruangan sebesar 29,3 oC menjadikan ruangan kerja panas dan pekerja tidak nyaman. Lingkungan
kerja yang terlalu panas mengakibatkan pekerja cepat kelelahan karena pekerja dapat
kehilangan cairan dan garam lebih cepat (Syukri, 1996). Sedangkan, tingkat paling tinggi
produktivitas kerja manusia akan dicapai pada suhu 24 oC -27oC (Sutalaksana, Anggawisastra,
& Tjakraatmadja, 1979)
Hasil lain penilaian lingkungan kerja juga dilakukan dengan menggunakan pengukuran
skor 6S, dimana hasilnya adalah 1,75 dan masuk dalam klasifikasi Poor, yang artinya 6S yang
diterapkan saat ini masih sangat sedikit. Padahal tujuan dalam penerapan budaya kerja 6S
adalah sebagai berikut : (1) Keamanan, yang merupakan hal yang sangat penting dalam area
kerja karena mampu mengurangi kecelakaan kerja, (2) Efesiensi, dengan melakukan budaya
kerja ini dapat tercipta efisensi waktu dan biaya, hal ini disebabkan karena peralatan dalam
keadaan siap ketika diperlukan, sehingga hal ini mampu mempercepat proses produksi dan
menghemat waktu, (3) Mutu, mutu produk yang kurang baik dalam dapat terjadi karena proses
produksi yang kurang baik, dengan melakukan budaya kerja ini maka peralatan dan mesin akan
selalu terjaga sehingga mampu meningkatkan mutu produk yang diproduksi (Osada, 2004).
Sehingga Konveksi XYZ perlu mengubah budaya kerjanyad dengan menerapkan 6S untuk
meningkatkan produktivitas mereka.
Dari dua pengukuran di atas, dibuat beberapa treatment untuk mengubah lingkungan kerja
Konveksi XYZ. Treatment yang dilakukan merupakan perubahan – perubahan kecil yang dapat
segera dapat dilakukan (Tabel 1). Produktivitas adalah perbandingan antara output (hasil)
dengan input (masukan) dan peningkatan produktivitas dapat terjadi jika terdapat peningkatan
efisiensi (waktu-bahan-tenaga) dan sistem kerja, serta Teknik produksi dan peningkatan
keterampilan dari para tenaga kerja (Hasibuan, 2003). Dengan parameter pengukuran tingkat
produktivitas melalui jam kerja dan jumlah produksi harian, dapat diketahui bahwa perubahan
yang dilakukan dapat meningkatkan tingkat produktivitas Konveksi XYZ. Namun, menurut
hasil Uji Paired Sample T-Test didapatkan hasil nilai signifikansi korelasi sebesar 0,228, dengan
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nilai sig. > 0,05 Yang artinya tidak terdapat hubungan antara variabel sebelum dan sesudah
treatment, sedangkan nilai signifikansi T-Test adalah 0,279, sehingga Ho diterima dan H1
ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah treatment.
Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jumlah data yang diuji dan kualitas data
yang diambil.
4.

Simpulan
Konveksi XYZ kurang memerhatikan kondisi lingkungannya sehingga dapat
mempengaruhi turunnya produktivitas karena pekerja merasa kurang aman dan nyaman. Untuk
memperbaiki keadaan tersebut peneliti menggunakan metode Lingkungan Kerja Fisik dan 6S.
Setelah dilakukan perbaikan yang menggunakan tata ruang sehingga dapat mempermudah
penjalanan budaya kerja 6S, seperti menata ulang barang – barang yang ada di Konveksi XYZ,
dan juga membersihkan ulang Konveksi tersebut serta perbaikan yang menggunakan metode
Lingkungan Kerja Fisik, seperti penggantian lampu LED 5 Watt menjadi 7 Watt agar ruangan
dan pemberian kipas angin. Dengan perbaikan yang telah dilakukan dapat diketahui terdapat
peningkatan produktivitas, namun tidak signifikan yang dapat dilihat dari hasil Uji Paired
Sample T-Test dengan nilai signifikansi sebesar 0,279, sehingga Ho diterima dan H1 ditolak,
yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah treatment
yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jumlah data yang diuji dan kualitas data
yang diambil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbaikan yang telah dilakukan oleh peneliti
dapat meningkatkan produktivitas dari segi perbaikan lingkungan Konveksi XYZ walaupun
peningkatannya belum signifikan.
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ABSTRAK
PT. Waskita Beton Precast merupakan perusahaan di bidang industri manufaktur precast dan ready mix.
Berdasarkan pengamatan pada stasiun perakitan ditemukan adanya beberapa pekerjaan yang memunculkan
postur kerja yang tidak alami seperti membungkuk, menunduk, bertumpu pada satu kaki dan berdiri dalam
waktu cukup lama yang menyebabkan ketidaknyamanan dan gangguan pada salah satu anggota tubuh. Dari
permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini digunakan Nordic Body Map (NBM) untuk melihat
bagian spesifik dari tubuh responden yang mengalami ketidaknyaman. Kemudian dilakukan penilaian
risiko postur kerja dengan metode REBA menggunakan software Ergofellow. Skor akhir yang didapat dari
penilaian metode REBA menunjukkan bahwa enam pekerjaan yang diteliti perlu dilakukan perbaikan.
Perbaikan yang diusulkan adalah tinggi kerja berdasarkan pendekatan antropometri dan pemberian fasilitas
berupa bantalan dengan pendekatan antropometri, yaitu menggunakan tinggi pekerjaan optimal diukur di
antara tinggi siku dan tinggi pergelangan tangan.
Kata kunci: Antropometri, Nordic Body Map, Postur Kerja, REBA

1.

Pendahuluan
Pemerintah Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir kembali menggencarkan
pembangunan infrastruktur nasional. Pembangunan tersebut merupakan proyek untuk
meneruskan rencana pembangunan yang telah ditunda sejak tahun 1997. Infrastruktur yang
dibangun baik berupa jalan tol, pelabuhan, bandara, maupun pembangunan infrastruktur
pembangkit energi.
Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendukung penting dalam
pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa infrastruktur, kegiatan dalam perekonomian tidak akan
berjalan dengan baik (Rusmusi IMP, 2018). Infrastruktur yang kurang memadai akan menjadi
salah satu faktor penghambat dalam percepatan pertumbuhan ekonomi (Ndulu, 2005).
Pembangunan infrastruktur menuntut perusahaan di bidang konstruksi untuk melakukan
pengembangan perusahaan. Salah satu pengembangan yang dilakukan perusahaan konstruksi
yaitu membuat anak perusahaan baru dibidang precast beton. Perusahaan precast beton
dimaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur nasional dan meminimalisir
impor beton precast dari luar negeri.
PT. Waskita Beton Precast plant Prambon Sidoarjo memproduksi produk beton precast
berupa spun pile di dalam area workshop putar. Di dalam area ini terdapat berbagai pekerjaan
permesinan seperti welding, spinning, dan steaming. Selain pekerjaan permesinan juga terdapat
pekerjaan lain yang dilakukan manual dengan tenaga manusia. Pekerjaan tersebut seperti
perakitan spunpile, pelepasan spun pile, oiling, dan pengencangan baut pada molding.
Pekerjaan-pekerjaan tersebut menuntut pekerja untuk berdiri dalam waktu yang cukup
lama dan memunculkan postur kerja yang tidak alami seperti membungkuk, menunduk, dan
bertumpu pada satu kaki. Postur yang tidak alami mengakibatkan ketidaknyamanan dan dalam
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jangka panjang dapat menimbulkan gangguan pada tubuh pekerja. Selain faktor postur kerja,
faktor gerakan yang bersifat repetitive atau berulang-ulang serta letak fasilitas yang kurang sesuai
dengan antropometri pekerja juga dapat memicu risiko ergonomi pada postur kerja seperti
musculoskeletal disorder.
Muskuloskeletal disorder adalah keluhan yang dirasakan oleh seseorang pada bagianbagian otot skeletal mulai dari keluhan sangat ringan sampai sangat sakit (Tarwaka, 2010). Postur
kerja yang salah serta dilakukan dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan beberapa
gangguan otot (muskuloskeletal) dan gangguan-gangguan lain sehingga dapat mengakibatkan
jalanya proses produksi tidak optimal. MSDs didefinisikan sebagai kelompok gangguan
heterogen yang disebabkan oleh banyak faktor potensial (fisik). Nyeri, ketidaknyamanan dan
kelelahan dianggap sebagai gejala pertama yang umum, sementara tanda-tanda yang lebih jelas
dari kehadiran MSDs termasuk hilangnya fungsi, rentang gerakan terbatas dan hilangnya
kekuatan otot. (Cecilia Berlin, PhD & Caroline Adams, M.Eng, 2017).
Metode penilaian yang dapat digunakan untuk menganalisis postur kerja antara lain
NIOSH, OWAS, REBA, dan RULA (Budiman & Setyaningrum, 2012). Metode penilaian postur
kerja yang digunakan adalah Rapid Entire Body Assessmenet (REBA). Metode REBA digunakan
karena dapat menganalisis risiko postur kerja secara keseluruhan segmen tubuh dan sesuai dengan
kondisi operator atau pekerja di perusahaan yang bekerja menggunakan seluruh segmen tubuh.
REBA merupakan suatu metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomi dan dapat
digunakan secara cepat untuk menilai posisi kerja atau postur leher, punggung, lengan,
pergelangan tangan, dan kaki seorang yang sedang melakukan aktivitas kerja (Hignett &
MacAtamney, 2000). Metode ini juga dipengaruhi oleh faktor coupling, beban eksternal yang
ditopang oleh tubuh serta aktivitas pekerja. Penilaian dengan menggunakan metode REBA tidak
membutuhkan waktu lama untuk melengkapi dan melakukan scoring general pada daftar
aktivitas yang mengindikasikan perlu adanya pengurangan risiko yang diakibatkan postur kerja
operator atau pekerja.
Penelitian ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran perusahaan mengenai
pentingnya pendekatan ergonomi untuk menjaga kesehatan pekerja dan meningkatkan
produktivitas pekerja. Dengan pendekatan ergonomi, pekerja akan dapat bekerja lebih produktif
karena tidak terganggu dengan beban pekerjaan yang melebihi batas kemampuan tubuh pekerja.
Dari pengalaman menunjukkan bahwa setiap aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan, apabila
tidak dilakukan secara ergonomis akan mengakibatkan ketidaknyamanan, biaya tinggi,
kecelakaan dan penyakit akibat kerja meningkat, performansi kerja menurun yang berakibatkan
kepada penurunan efisiensi dan daya kerja (Tarwaka, 2010).
2.
Metode
Metode penelitian untuk melakukan analisis postur kerja pekerja produksi spun pile di PT
Waskita Beton Precast plant Prambon Sidoarjo melalui beberapa tahap. Tahap pertama yaitu
melakukan rekapitulasi kuesioner Nordic Body Map (NBM). Kuesioner Nordic Body Map
digunakan untuk mengetahui keluhan bagian tubuh yang mungkin dirasakan pekerja setelah
melakukan aktivitas kerja. Hasil dari kuesioner tersebut menjadi data yang mendukung dalam
melakukan penelitian mengenai analisa sikap/postur pada pekerja di PT. Waskita Beton Precast
plant Prambon Sidoarjo. Tahap kedua yaitu melakukan dokumentasi postur kerja. Menurut
Fagarasanu dan Kumar (2002) menyatakan bahwa pengamatan kegiatan dengan kejadian diskrit
yang memiliki frekuensi tinggi, maka digunakan peralatan elektronik seperti kamera perekam
untuk merekam kegiatan. Perekaman dilakukan sejajar dengan pekerja perakitan sehingga
didapatkan video dengan sudut pandang dari samping. Tahap ketiga yaitu melakukan penarikan
sudut. Hasil perekaman berupa video selanjutnya diolah menjadi bentuk foto/gambar dengan
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memilih posisi/postur kerja yang berisiko di masing-masing pekerjaan. Foto tersebut kemudian
diolah menggunakan bantuan software CorelDRAW X9 guna membuat sudut pada bagian-bagian
tubuh. Bagian tubuh yang dimaksud adalah trunk (batang tubuh), neck (leher), legs (kaki), upper
arm (lengan atas), lower arm (lengan bawah), dan wrist (pergelangan tangan). Tahap keempat
yaitu melakukan penilaian postur kerja menggunakan metode REBA. Penilaian postur kerja
dilakukan untuk mengetahui skor dari tiap-tiap postur kerja yang dipilih, dari skor tersebut dapat
diketahui apakah aktivitas yang selama ini dilakukan operator berpotensi buruk atau tidak seperti
misalnya Muskuloskeletal disorder.
Data hasil dari penarikan sudut selanjutnya akan diolah menggunakan Software Ergofellow
sehingga skor penilaian metode REBA akan muncul secara otomatis. Selain skor akan muncul
jenis tindakan apa yang harus dilakukan terhadap postur yang dinilai tersebut. 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).
Tabel 1. Nilai Level Tindakan Metode REBA

Skor
REBA
1
2-3
4-7
8-10
11-15

Level Risiko
Dapat Diabaikan
Kecil
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

Level
Tingkatan
0
1
2
3
4

Tindakan
Tidak diperlukan perbaikan
Mungkin diperlukan perbaikan
Perlu dilakukan perbaikan
Segera dilakukan perbaikan
Dilakukan perbaikan sekarang juga

Tahap terakhir yaitu tahap pemberian usulan. Tahap ini berisi usulan-usulan mengenai perbaikan
terhadap postur kerja dan posisi kerja yang baik dan aman dengan pendekatan antropometri.
Menurut Indrianti (2010), anthropometri berasal dari “anthro” yang berarti manusia dan
“metron” yang berarti ukuran. Secara definitif anthropometri dinyatakan sebagai suatu studi yang
menyangkut pengukuran dimensi tubuh manusia dan aplikasi rancangan yang menyangkut
geometri fisik, massa, kekuatan dan karakteristik tubuh manusia yang berupa bentuk dan ukuran.

3.
3.1.

Hasil dan Pembahasan
Aktivitas Pekerjaan
Pengamatan dilakukan pada 6 pekerjaan di stasiun perakitan. Yaitu pada pekerjaan
pemasangan kawat pada wire caging, pembersihan joint plate, pemasangan baut, pelepasan baut,
pengencangan baut, dan pemasangan pencil shoe.
3.2. Rekapitulasi Nordic Body Map
Dengan melihat dan menganalisis peta tubuh maka dapat diestimasi jenis dan tingkat
keluhan otot skeletal yang dirasakan oleh pekerja (Sukania, 2013). Terdapat 7 pekerja yang
bersedia menjadi responden. Berikut adalah data distribusi umur dari 7 pekerja yang bersedia
menjadi responden.
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Tabel 2. Distribusi Umur Pekerja

Umur (tahun) Frekuensi (n) Persentase (%)
<35
≥35
Total

4
3
7

57%
43%
100%

Berikut merupakan tabel yang berisi data masa kerja dari 7 pekerja yang bersedia menjadi
responden dalam penelitian ini.
Tabel 3. Distribusi Umur Pekerja
Masa Bekerja (tahun) Frekuensi (n) Persentase (%)

5
2
7

<2
≥2
Total

71%
29%
100%

Berikut hasil rekap dari penyebaran kuesioner Nordic Body Map dari 7 pekerja yang bersedia
menjadi responden dalam penelitian ini.
Tabel 4. Hasil Rekapitulasi Nordic Body Map
No
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Tingkat Keluhan
Tidak Cukup
Sangat
Sakit
Sakit Sakit
Sakit
Sakit pada atas leher
5
2
0
0
Sakit pada bawah leher
1
5
1
0
Sakit pada kiri bahu
5
2
0
0
Sakit pada kanan bahu
2
3
2
0
Sakit pada kiri atas lengan
2
4
1
0
Sakit pada punggung
1
4
2
0
Sakit pada kanan atas lengan
4
2
1
0
Sakit pada pinggang
1
1
5
0
Sakit pada pantat
4
2
1
0
Sakit pada bagian bawah pantat
4
2
1
0
Sakit pada kiri siku
2
3
2
0
Sakit pada kanan siku
3
3
1
0
Sakit pada kiri lengan bawah
2
2
3
0
Sakit pada kanan lengan bawah
3
3
1
0
Sakit pada pergelangan tangan kiri
1
5
1
0
Sakit pada pergelangan tangan kanan
2
2
3
0
Sakit pada tangan kiri
3
3
1
0
Sakit pada tangan kanan
3
1
3
0
Sakit pada paha kiri
2
5
0
0
Sakit pada paha kanan
3
2
2
0
Sakit pada lutut kiri
3
4
0
0
Sakit pada lutut kanan
1
4
2
0
Sakit pada betis kiri
1
2
4
0
Sakit pada betis kanan
1
4
2
0
Sakit pada pergelangan kaki kiri
3
3
1
0
Sakit pada pergelangan kaki kanan
1
1
5
0
Sakit pada kaki kiri
0
6
1
0
Sakit pada kaki kanan
1
0
6
0
Jenis Keluhan

3.3.

Persentase Keluhan
Tidak Cukup
Sangat Total Score
Sakit
Sakit Sakit
Sakit
71% 29% 0%
0%
29%
14% 71% 14%
0%
86%
71% 29% 0%
0%
29%
29% 43% 29%
0%
71%
29% 57% 14%
0%
71%
14% 57% 29%
0%
86%
57% 29% 14%
0%
43%
14% 14% 71%
0%
86%
57% 29% 14%
0%
43%
57% 29% 14%
0%
43%
29% 43% 29%
0%
71%
43% 43% 14%
0%
57%
29% 29% 43%
0%
71%
43% 43% 14%
0%
57%
14% 71% 14%
0%
86%
29% 29% 43%
0%
71%
43% 43% 14%
0%
57%
43% 14% 43%
0%
57%
29% 71% 0%
0%
71%
43% 29% 29%
0%
57%
43% 57% 0%
0%
57%
14% 57% 29%
0%
86%
14% 29% 57%
0%
86%
14% 57% 29%
0%
86%
43% 43% 14%
0%
57%
14% 14% 71%
0%
86%
0% 86% 14%
0%
100%
14%
0% 86%
0%
86%

Dokumentasi Postur Kerja dan Penarikan Sudut
Penarikan sudut dilakukan menggunakan Software CorelDRAW X9 dengan tool 2-Point
Line serta angular dimension. Pertama yang harus dibuat adalah menarik garis 180° tepat pada
pusat tubuh operator biasanya di daerah pinggul. Kedua adalah menarik garis dari pinggul ke
bagian leher sebagai sudut trunk, setelah itu dari ujung leher menarik garis ke arah pergerakan
kepala yang akan menjadi nilai neck. Ketiga adalah menarik garis dari pinggul ke bagian lutut,
setelah itu dari lutut menarik garis ke arah pergelangan kaki yang akan menjadi nilai leg. Keempat
adalah menarik garis dari pangkal lengan ke arah siku yang akan menjadi nilai upper arm,
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kemudian dari siku menarik garis lagi ke arah pergelangan tangan yang akan menjadi nilai lower
arm, dan dari pergelangan tangan ditarik kembali garis ke arah ujung jari guna mendapat nilai
wrist.
Berikut merupakan hasil penarikan sudut dari foto pekerja pada pekerjaan pemasangan
kawat pada wire caging:

Gambar 1 Penarikan Sudut Postur Kerja Pemasangan Kawat pada Wire Caging

Berikut merupakan hasil penarikan sudut dari foto pekerja pada pekerjaan pembersihan
joint plate:

Gambar 2 Penarikan Sudut Postur Kerja Pembersihan Joint Plate
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Berikut merupakan hasil penarikan sudut dari foto pekerja pada pekerjaan pemasangan
baut:

Gambar 3 Penarikan Sudut Postur Kerja Pemasangan Baut

Berikut merupakan hasil penarikan sudut dari foto pekerja pada pekerjaan pelepasan
baut:

Gambar 4 Penarikan Sudut Postur Kerja Pelepasan Baut
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Berikut merupakan hasil penarikan sudut dari foto pekerja pada pekerjaan pengencangan
baut:

Gambar 5 Penarikan Sudut Postur Kerja Pengencangan Baut

Berikut merupakan hasil penarikan sudut dari foto pekerja pada pekerjaan Pemasangan
Pencil Shoe:

Gambar 6 Penarikan Sudut Postur Kerja Pemasangan Pencil Shoe

3.4.

Penilaian Postur Kerja dengan REBA
Data yang didapatkan dari penarikan sudut selanjutnya diinput ke dalam Software
Ergofellow yang otomatis dapat mengetahui nilai risiko dari postur kerja pekerja stasiun perakitan
menggunakan penilaian metode REBA.
Berikut merupakan tabel penilaian postur kerja menggunakan metode REBA pada masingmasing pekerjaan.
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Tabel 5. Penilaian Postur Kerja Metode REBA

Pekerjaan

Skor
Akhir

Level
Risiko

Level
Tingkatan

Tindakan

Pemasangan
5
sedang
2
Perlu dilakukan perbaikan
Kawat
Pembersihan
5
sedang
2
Perlu dilakukan perbaikan
Joint Plate
Pemasangan
8
tinggi
3
Segera dilakukan perbaikan
Baut
Pelepasan Baut
6
sedang
2
Perlu dilakukan perbaikan
Pengencangan
9
tinggi
3
Segera dilakukan perbaikan
Baut
Pemasangan
10
tinggi
3
Segera dilakukan perbaikan
Pencil Shoe
Dari tabel tersebut terlihat bahwa pekerjaan pemasangan baut, pengencangan baut, dan pemasangan
pencil shoe memiliki skor yang menunjukkan perlunya perbaikan segera karena memiliki potensi
menyebabkan Muskuloskeletal disorder atau gangguan kesehatan lainnya.

3.5.

Pemberian Usulan
Berdasarkan hasil penilaian postur kerja dengan metode REBA (Rapid Entire Body
Assessment) diperoleh informasi bahwa postur kerja yang dilakukan oleh pekerja berisiko
mengalami musculoskeletal disorders (MSDs). Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu
dilakukan adanya perubahan, perubahan berdasarkan pekerjaan di lapangan berupa pemasangan
kawat pada wire caging, pelepasan baut pengencangan baut, dan pemasangan pencil shoe berupa
menambah bantalan dibawah wire caging dan spun pile. Penambahan bantalan dimaksudkan
untuk menambah tinggi dari wire caging dan spun pile di atas permukaan tanah. Wire caging dan
spun pile yang lebih tinggi akan mengurangi potensi pekerja untuk membungkuk.
3.5.1. Penetapan Dimensi Bantalan Wire Caging
Usulan yang diberikan adalah penambahan bantalan wire caging dan spun pile. Ukuran
tersebut diusulkan dengan pendekatan antropometri. Antropometri adalah suatu kumpulan data
numerik yang berhubungan dengan karakteristik tubuh manusia, ukuran, bentuk, dan kekuatan
serta penerapan dari data tersebut untuk penanganan masalah desain (Nurmianto, 2003).
Pekerjaan pelepasan baut, pengencangan baut, dan pemasangan pencil shoe dapat
dikategorikan sebagai pekerjaan berat (heavy work). Berdasarkan Workplace Health, Safety and
Compensation Commission of New Brunswick tinggi pekerjaan optimal diukur diantara tinggi
siku dan tinggi pergelangan tangan. Tinggi pergelangan tangan dihitung dari penjumlahan tinggi
ujung jari (D7) ditambahkan dengan panjang tangan (D28). Tinggi maksimum wire caging dan
spun pile dari tanah didapatkan dengan penjumlahan antara tinggi siku dengan tinggi pergelangan
tangan dibagi dua. Sedangkan tinggi bantalan didapatkan dari selisih tinggi maksimum wire
caging dan spun pile dengan diameter rata-rata spun pile yang diproduksi. Diameter spun pile
yang diproduksi oleh PT Waskita Beton Precast Plant Prambon adalah 400 mm, 450 mm, 500
mm, dan 600 mm. Sehingga diameter rata-rata spun pile yang diproduksi 487,5 mm. Persentil
yang dipakai adalah P50. Berikut merupakan tabel perhitungan tinggi usulan wire caging dan
spun pile dari dasar tanah:
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Tabel 6 Tinggi Usulan Wire Caging dan Spun Pile dari Dasar Tanah

Dimensi
Tinggi Wire Caging
Dimensi
Dimensi
Antropometri
Tinggi Pergelangan
dan Spun Pile dari
Pekerjaan
Antropometri
Antropometri Tinggi
Panjang Tangan
Tangan (cm)
Tinggi Siku (cm)
Ujung Jari (cm)
Tanah Akhir (cm)
(cm)
Pelepasan Baut
105,56
18,71
71,54
90,25
97,905
Pengencangan Baut
105,56
18,71
71,54
90,25
97,905
Pemasangan Pencil Shoe
105,56
18,71
71,54
90,25
97,905

Berikut merupakan tabel tebal bantalan wire caging dan spun pile usulan:
Tabel 7 Tebal Bantalan Wire Caging dan Spun Pile Usulan

Pekerjaan

Tinggi Wire Caging
dan Spun Pile dari
Tanah Awal (cm)

Pelepasan Baut
Pengencangan Baut
Pemasangan Pencil Shoe

48,75
48,75
48,75

Tinggi Wire
Caging dan
Spun Pile dari
Tanah Akhir
(cm)
97,905
97,905
97,905

Tebal Bantalan (cm)

49,155
49,155
49,155

Gambar 7 Usulan Bantalan Spun Pile

4.

Simpulan
Sub bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang didapatkan selama penelitian kerja
praktik yang telah dilakukan. Berdasarkan pengolahan data dan analisis hasil yang dilakukan
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Postur kerja pada pekerjaan pemasangan kawat pada wire caging mendapat skor akhir
REBA 5 yang artinya postur gerakan mempunyai level risiko sedang (medium risk)
sehingga perlu diambil tindakan. Postur kerja pada pekerjaan pembersihan joint plate
mendapat skor akhir REBA 5 yang artinya postur gerakan mempunyai level risiko
sedang (medium risk) sehingga perlu diambil tindakan. Postur kerja pada pekerjaan
pemasangan baut mendapat skor akhir REBA 8 yang artinya postur gerakan mempunyai
level risiko tinggi (high risk) sehingga perlu dilakukan investigasi lebih lanjut dan
perbaikan segera terhadap postur kerja. Postur kerja pada pekerjaan pelepasan baut
mendapat skor akhir REBA 6 yang artinya postur gerakan mempunyai level risiko
sedang (medium risk) sehingga perlu diambil tindakan. Postur kerja pada pekerjaan
pengencangan baut mendapat skor akhir REBA 9 yang artinya postur gerakan
mempunyai level risiko tinggi (high risk) sehingga perlu dilakukan investigasi lebih
lanjut dan perbaikan segera terhadap postur kerja. Postur kerja pada pekerjaan
pemasangan pencil shoes mendapat skor akhir REBA 10 yang artinya postur gerakan
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mempunyai level risiko tinggi (high risk) sehingga perlu dilakukan investigasi lebih
lanjut dan perbaikan segera terhadap postur kerja.
2. Terdapat tiga pekerjaan yang memiliki postur kerja berisiko tinggi yaitu pekerjaan
pemasangan baut, pengencangan baut, dan pemasangan pencil shoes.
3. Usulan perbaikan yang diambil yaitu dengan memberi tambahan bantalan dibawah spun
pile dan wire caging. Tambahan dimaksudkan untuk menambah tinggi spun pile dan
wire caging. Dengan penambahan tinggi akan mengurangi risiko pekerja menunduk
saat melakukan pekerjaan. Perhitungan mempertimbangankan data antropometri
pekerja produksi di area workshop putar. Data antropometri didapatkan dimensi tinggi
ujung jari (D7) dan dimensi panjang tangan (D28) menggunakan persentil 50. Setelah
perhitungan didapatkan tebal bantalan adalah 49,155 cm.
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PALM POCKET DAN KNUCKLE POCKET DI PT.ABC
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ABSTRAK
PT.ABC merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri garment. Salah satu permasalahan
pada perusahaan ini adalah system pembebanan kerja yang kurang sesuai pada proses sewing stasiun join
palm pocket dan join knuckle pocket. Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun rencana pembebanan
kerja pada stasiun sewing palm pocket dan knuckle pocket menggunakan konsep ekonomi gerakan dengan
metode peta tanagn kiri tangan kanan. Diketahui bahwa proses tersebut dilakukan oleh dua operator dan
dua stasiun kerja. Berdasarkan perusahaan pembanding, aktivitas kerja tersebut dikombinasikan ke dalam
satu stasiun kerja. Hal tersebut memungkinkan adanya eliminasi pada gerakan mengambil bahan dasar
untuk yang kedua kalinya dan peletakan bahan pasca jahit untuk pertama kalinya. Dengan adanya
kombinasi aktivitas kerja tersebut, PT.ABC dapat mengurangi jumlah tenaga kerja dan mesin yang
digunakan serta menghemat waktu siklus yang semula 22 detik/komponen menjadi 19,5 detik tanpa
training pekerja dan memungkinkan menjadi 18,5 detik dengan training pekerja.
Kata kunci: Ekonomi gerakan, Peta tangan kiri tangan kanan

1.

Pendahuluan
Industri pakaian jadi/garmen merupakan sektor unggulan yang menjadi salah satu
kontributor terbesar bagi pertumbuhan industri manufaktur, nilai ekspor yang tercatat sebesar
USD8,30 miliar pada tahun 2019 (Alrelease,2020). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS), produksi industri pakaian jadi tumbuh sebesar 29,19% secara tahunan. Adapun, secara
quarter to quarter (q-t-q), sektor ini tumbuh sebesar 8,79%, tertinggi kedua setelah industri
furniture (Bisnis Indonesia, 2019). Meskipun mengalami penurunan permintaan akibat dampak
pandemi Covid-19. Namun, peluang ekspornya masih terbuka, terlebih dalam produk
penanganan wabah virus korona, seperti APD (Alrelease,2020). Hal tersebut tentunya menjadi
motivasi tersendiri bagi perusahaan untuk terus meningkatkan performasinya agar dapat
memenuhi permintaan pasar. PT.ABC merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang
industri garment. Perusahaan ini memiliki permintaan yang cenderung besar dan konstan dari
tahun ke tahun, sehingga diperlukan sistem kerja yang baik. Salah satu yang menunjang
keberlangsungan dari sistem kerja yang baik adalah sebuah proses kerja yang dilakukan
berdasarkan koordinasi seluruh gerakan tubuh yang baik sehingga berdampak pada peningkatan
efisiensi waktu dan efektivitas dalam bekerja (Pattiasina dan Wairatta, 2017). Gerakan yang
tidak efektif dan efisien dihilangkan agar menghemat waktu pengerjaan dan tenaga yang
dikeluarkan (A Nurhasanah D dkk.,2016). Karena salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja
tidak efektif yaitu belum adanya standar kerja (gerak dan waktu) (Septiyana dan Mahfudz,
2019).
Salah satu kegiatan yang dilakukan PT.ABC untuk meningkatkan efisiensi kerja adalah
melakukan evaluasi pembebanan kerja pada operator. Hal tersebut dilakukan karena seringkali
ditemukan ketidaksesuaian beban kerja dengan jumlah operator yang terlibat. Konsep perbaikan
menggunakan studi gerakan dan waktu. Prinsip ekonomi gerakan dapat digunakan untuk
menganalisa gerakan-gerakan kerja setempat dalam sebuah proses kerja dan dapat digunakan
untuk kegiatan kerja yang berlangsung secara menyeluruh dari satu proses ke proses kerja yang
lainnya (Beauty, Astuti, 2018). Kegiatan perbaikan dimulai dengan melakukan pengecekan
waktu siklus operator secara berkala dan melakukan crosscheck terkait jumlah tenaga kerja yang
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seharusnya terlibat dalam proses tersebut. Setelah dilakukan pengamatan, diketahui bahwa
proses join palm pocket dan join knuckle pocket memiliki proses jahit yang hampir sama dan
waktu siklus yang longgar untuk dilakukan oleh dua operator. Pada proses tersebut
memungkinkan bagi operator untuk dapat melakukan dua proses jahit sekaligus. Hal tersebut
diperkuat lagi dengan melihat perusahaan lain yang dijadikan sebagai pembanding yaitu
perusahaan dari Cina, dimana proses join palm pocket dan join knuckle pocket hanya dilakukan
oleh satu operator saja dengan waktu yang kurang lebih sama untuk menghasilkan satu
komponen side pocket. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pembebanan kerja agar
keberlangsungan proses produksi lebih efisien.
2.

Metode
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rencana perbaikan pembebanan kerja pada stasiun
sewing palm pocket dan knuckle pocket menggunakan konsep ekonomi gerakan dengan metode
peta tanagn kiri tangan kanan. Dalam melakukan penelitian ini dilakukan beberapa tahapan
untuk sampai pada usulan perbaikan. Adapun tahpan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
2.1. Pengumpulan data aktivitas kerja operator
Data yang dikumpulkan meliputi video gerakan kerja operator PT ESGI yang diambil pada
stasiun sewing palm pocket dan knuckle pocket, video gerakan kerja operator Perusahaan
Pembanding yang diperoleh dari PT.ABC, dan Tabel proses operasi sewing celana Panjang
secara keseluruhan pada lini produksi 8 PT.ABC.
2.2. Penguraian elemen gerakan dari aktivitas kerja operator
Pada pengolahan data dilakukan identifikasi elemen gerakan therbligh efektif dan inefektif.
Gerakan therblig efektif adalah semua gerakan dasar yang berkaitan langsung dengan aktivitas
kerja. Gerakan ini seringkali dapat dipersingkat waktunya akan tetapi sulit untuk dihilangkan.
Sedangkan gerakan therblig inefektif tidak berkaitan dengan aktivitas penyelesaian pekerjaan
secara langsung dan seharusnya dieliminasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari
analisis operasi kerja dan ekonomi gerakan (Astuti, R. D dan Iftadi, I.,2016).
2.3. Pembuatan peta tangan kiri tangan kanan awal dan usulan
Untuk melakukan analisis, diperlukan adanya pembuatan peta tangan kiri tangan kanan
pada operator PT.ABC maupun pada Perusahaan yang dijadikan sebagai referensi. Dari
pembuatan peta tangan kanan tangan kiri ini dapat terlihat waktu siklus per elemen kegiatan
operator dan waktu siklus secara keseluruhan. Selanjutnya dapat dilakukan perbandingan
dengan Perusahaan yang dijadikan referensi untuk melakukan tindakan lanjutan. Pada
perusahaan yang dijadikan acuan terdapat kombinasi aktivitas kerja yang dapat pula diterapkan
pada PT.ABC setelah melalui proses analisis.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Elemen Gerakan dengan Motion Study
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Tabel 1. Tabel Elemen Gerakan operator join palm pocket
Elemen
Klasifikasi
Aktivitas Kerja
Gerakan
Gerakan
Mengambil bahan dasar
Menjangkau
Efektif
Mengambil bahan palm pocket
Menjangkau
Efektif
Memposisikan bahan palm
Mengarahkan
Efektif
pocket pada bahan dasar
sementara
Menjahit sisi luar palm pocket
Mengarahkan
Inefektif
dan bahan dasar
Memegang
Efektif
Memutar bahan dasar dan palm
Mengarahkan
Inefektif
pocket
Memegang
Efektif
Menjahit sisi dalam palm pocket
Mengarahkan
Inefektif
dan bahan dasar
Memegang
Efektif
Menarik bahan yang selesai
Memegang
Efektif
dijahit dari mesin jahit
Meletakkan bahan diatas meja
Meletakkan
Efektif

Tabel 2. Tabel Elemen Gerakan operator join knuckle pocket
Elemen
Klasifikasi
Aktivitas Kerja
Gerakan
Gerakan
Mengambil bahan dasar
Menjangkau
Efektif
Mengambil
bahan
knuckle
Menjangkau
Efektif
pocket
Memposisikan bahan knuckle
Mengarahkan
Efektif
pocket pada bahan dasar
sementara
Menjahit knuckle pocket dan
Mengarahkan
Inefektif
bahan dasar
Memegang
Efektif
Menarik bahan yang selesai
Memegang
Efektif
dijahit dari mesin jahit
Meletakkan bahan diatas meja
Meletakkan
Efektif

Dari tabel elemen gerakan therbligh diatas diketahui bahwa elemen gerakan operator
join palm pocket terdiri dari 8 gerakan efektif dan 3 gerakan inefektif. Pada elemen gerakan
operator join knuckle pocket terdiri dari 6 gerakan efektif dan 1 gerakan inefektif. Pada
elemen gerakan operator join palm & knuckle pocket terdiri dari 12 gerakan efektif dan 2
gerakan inefektif
Gerakan Therblig yang efektif adalah semua gerakan dasar yang berkaitan langsung
dengan aktivitas kerja. Therblig efektif seperti ini seringkali dapat dipersingkat
waktunyaakan tetapi sulit untuk dihilangkan sama sekali. Sedangkan gerakan Therblig
inefektif tidak berkaitan dengan aktivitas penyelesaian pekerjaan secara langsung dan
seharusnya dieliminasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari analisis operasi
kerja dan ekonomi gerakan.
Pada proses join palm pocket pada PT.ABC terdapat beberapa aktivitas kerja yang
memiliki elemen gerakan inefektif yaitu pada aktivitas menjahit sisi luar palm pocket dan
bahan dasar, memutar bahan dasar dan palm pocket, dan menjahit sisi dalam palm pocket
dan bahan dasar. Gerakan inefektif pada aktivitas tersebut adalah gerakan mengarahkan
bahan saat proses penjahitan berlangsung. Berdasarkan teori, gerakan seperti ini perlu
dieliminasi agar dapat mengoptimalkan waktu pekerjaan. Namun, gerakan mengarahkan
pada aktivitas menjahit tidak dapat dieliminasi, karena meskipun bahan diproses oleh
mesin jahit tangan operator tetap harus mengarahkan bahan agar jahitan sesuai dengan
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alur/tanda yang telah ditetapkan. Untuk mengoptimalkan waktu operator stasiun ini, dapat
dipersingkat waktu pengarahan. Kebiasaan operator pada stasiun ini adalah berhenti
sejenak saat proses jahit sedang berlangsung untuk mengarahkan bahan. Kondisi tersebut
dilakukan oleh operator karena merasa ragu jahitan akan sesuai dengan pola jika dilakukan
tanpa berhenti sejenak dan mengarahkan bahan. Hal tersebut seharusnya dapat dihindari,
mengingat operator sudah melakukan proses yang sama berulang kali.
Pada proses join knuckle pocket pada PT.ABC terdapat beberapa aktivitas kerja yang
memiliki elemen gerakan inefektif yaitu pada aktivitas menjahit knuckle pocket dan bahan
dasar Gerakan inefektif pada aktivitas tersebut adalah gerakan mengarahkan bahan saat
proses penjahitan berlangsung. Berdasarkan teori, gerakan seperti ini perlu dieliminasi agar
dapat mengoptimalkan waktu pekerjaan. Namun, gerakan mengarahkan pada aktivitas
menjahit tidak dapat dieliminasi, karena meskipun bahan diproses oleh mesin jahit tangan
operator tetap harus mengarahkan bahan agar jahitan sesuai dengan alur/tanda yang telah
ditetapkan. Pada stasiun ini operator telah bekerja dengan baik dan waktu pengarahan
berjalan tanpa ada jeda, bersamaan dengan berjalannya proses penjahitan.
Pada proses join palm & knuckle pocket pada Perusahaan Pembandingterdapat
beberapa aktivitas kerja yang memiliki elemen gerakan inefektif yaitu pada aktivitas
menjahit knuckle pocket dan bahan dasar, menjahit sisi luar palm pocket dan bahan dasar,
memutar bahan dasar dan palm pocket, dan menjahit sisi dalam palm pocket dan bahan
dasar. Gerakan inefektif pada aktivitas tersebut adalah gerakan mengarahkan bahan saat
proses penjahitan berlangsung. Berdasarkan teori, gerakan seperti ini perlu dieliminasi agar
dapat mengoptimalkan waktu pekerjaan. Namun, gerakan mengarahkan pada aktivitas
menjahit tidak dapat dieliminasi, karena meskipun bahan diproses oleh mesin jahit tangan
operator tetap harus mengarahkan bahan agar jahitan sesuai dengan alur/tanda yang telah
ditetapkan. Pada stasiun ini operator telah bekerja dengan baik dan waktu pengarahan
berjalan tanpa ada jeda, bersamaan dengan berjalannya proses penjahitan
3.2 Peta Tangan Kiri Tangan Kanan awal
Berikut adalah perbandingan peta tangan kiri tangan kanan pada PT.ABC dan
Perusahaan. Pembanding:
Tabel 3. Tabel peta tangan kiri tangan kanan operator join palm pocket PT.ABC (Sebelum Perbaikan)
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PETA TANGAN KIRI DAN TANGAN KANAN
: Join Palm Pocket
: 01
Usulan
()
: Dwi Puji Astuti
: 26 Juni 2020

Pekerjaan
Nomor Peta
Sekarang
(√)
Dipetakan Oleh
Tanggal Dipetakan

Jarak Waktu
(cm) (detik)

Tangan Kiri
Menjangkau bahan dasar
Menjangkau bahan palm
pocket
Mengarahkan sementara
bahan palm pocket pada
bahan dasar
Proses jahit 1 (Memegang
dan Mengarahkan bahan
palm pocket)
Mengarahkan bahan dasar
dan palm pocket
Proses jahit 2 (Memegang
dan Mengarahkan bahan
palm pocket)
Memegang bahan yang
selesai dijahit
Meletakkan bahan diatas
meja
Total

Lambang

Waktu Jarak
(detik) (cm)

30

1

RE

D

1

30

1

RE

D

1

0

2

0

4

0

1

0

2

PP

PP

G

G

P

P

P

P

G

G

P

P

Tangan Kanan

0

Menunggu
Menunggu

2

0

4

0

1

0

2

0

0

1

G

G

1

0

30

2

RL

RL

2

30

90

14

14

30

Mengarahkan sementara
bahan palm pocket pada
bahan dasar
Proses jahit 1 (Memegang
dan mengarahkan bahan
palm pocket)
Mengarahkan bahan dasar
dan palm pocket
Proses jahit 2 ((Memegang
dan Mengarahkan bahan
palm pocket)
Memegang bahan yang
selesai dijahit
Meletakkan bahan diatas
meja
Total

Ringkasan
Waktu tiap siklus (detik)
: 14
Jumlah produk tiap siklus
:1
Waktu untuk membuat satu produk (detik) : 14

Tabel 4. Tabel peta tangan kiri tangan kanan operator join knuckle pocket PT.ABC (Sebelum Perbaikan)
Pekerjaan
Nomor Peta
Sekarang
(√)
Dipetakan Oleh
Tanggal Dipetakan
Tangan Kiri

PETA TANGAN KIRI DAN TANGAN KANAN
: Join knuckle Pocket
: 02
Usulan
()
: Dwi Puji Astuti
: 26 Juni 2020
Jarak Waktu
(cm) (detik)

Lambang

Waktu Jarak
(detik) (cm)

Tangan Kanan

Menjangkau bahan dasar
30
0,5
RE
D
0,5
0
Menunggu
PETA TANGAN KIRI DAN TANGAN KANAN
Menjangkau bahan knuckle
30
1
RE
D
1
0
Menunggu
Pekerjaan
: Join knuckle Pocket
pocket
Nomor Peta
: 02
Mengarahkan sementara
Mengarahkan sementara
Sekarang
(√)
Usulan
()
bahan knuckle pocket pada
0
1
PP
PP
1
0
bahan knuckle pocket pada
Dipetakan Oleh
: Dwi Puji Astuti
bahan dasar
bahan dasar
Tanggal Dipetakan
: 26 Juni 2020
Proses jahit (Memegang
Proses jahit (Memegang
G
G
Jarak
Waktu
Waktu
dan Mengarahkan
bahan
0
2,5
2,5 Jarak
0
danTangan
Mengarahkan
Lambang
Tangan Kiri
Kanan bahan
(cm) (detik)
P
P (detik) (cm)
knuckle pocket)
knuckle pocket)
Memegang bahan yang
selesai dijahit
Meletakkan bahan diatas
meja
Total

0

1

G

G

1

45

2

RL

RL

2

45

105

8

8

45

Memegang bahan yang
selesai dijahit
Meletakkan bahan diatas
meja
Total

Ringkasan
Waktu tiap siklus (detik)
:8
Jumlah produk tiap siklus
:1
Waktu untuk membuat satu produk (detik) : 8

Waktu siklus proses join palm pocket selama 14 detik dengan waktu siklus
proses join knuckle selama 8 detik. Jadi, total waktu siklus pembuatan satu komponen
side pocket adalah 22 detik dengan dua dua stasiun kerja (dua mesin) dan dua operator.
Berbeda dengan Perusahaan Pembandingyang melakukan kombinasi aktivitas kerja
dimana proses join palm & knuckle dikerjakan oleh satu stasiun (Waktu siklus adalah
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waktu rata-rata saat pekerjaan sedang berlangsung di tempat kerja. Komponen side
pocket merupakan output dari proses jahit join palm & knuckle pocket. Waktu siklus
pembuatan satu komponen side pocket pada PT.ABC adalah penjumlahan dari satu
mesin) dan satu operator. Waktu siklus pembuatan satu komponen side pocket adalah
19 detik.
Waktu siklus untuk pembuatan satu komponen side pocket pada PT.ABC lebih
lama 3 detik dari Perusahaan Cina. Padahal jumlah operator (manpower) dan jumlah
mesin yang digunakan PT.ABC lebih banyak daripada Perusahaan Cina. Hal tersebut
bisa dilihat dari gerakan operator pada kedua perusahaan yang memiliki tingkat
kemahiran berbeda. Pada PT.ABC, didapati operator masih memiliki keraguan saat
melakukan aktivitas kerja terlebih pada operator stasiun join palm pocket dimana
terdapat elemen gerakan mengarahkan bahan yang tidak beriringan dengan jalannya
mesin. Selain itu, kombinasi aktivitas pada Perusahaan Pembanding dapat meminimasi
aktivitas pengambilan bahan dasar dan peletekan bahan yang selesai dijahit. Pada
Perusahaan Pembanding, aktivitas tersebut dilakukan satu kali. Sedangkan pada
PT.ABC dilakukan dua kali karena memang terdapat dua stasiun kerja dengan dua
operator.

3.3 Peta Tangan Kiri Tangan Kanan perbaikan
Tabel 5. Tabel usulan peta tangan kiri tangan kanan operator join palm&knuckle pocket PT.ABC
(Usulan)
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PETA TANGAN KIRI DAN TANGAN KANAN
: Join palm & knuckle pocket
: 04
Usulan (√)
: Dwi Puji Astuti
: 26 Juni 2020

Tanggal Dipetakan
Tangan Kiri
Menjangkau bahan dasar
Menjangkau bahan knuckle
pocket
Memposisikan bahan
knuckle pocket pada bahan
dasar
Proses jahit (memposisikan
dan memegang bahan
knuckle pocket)
Memegang bahan yang
selesai dijahit
Menjangkau bahan palm
pocket
Memposisikan bahan palm
pocket pada bahan dasar
Proses jahit 1 (memposisikan
dan memegang bahan palm
pocket)
Memposisikan bahan dasar
dan palm pocket
Proses jahit 2 (memposisikan
dan memegangbahan palm
pocket)
Memegang bahan yang
selesai dijahit
Meletakkan bahan diatas
meja
Total

Jarak Waktu
(cm) (detik)

Lambang

Waktu Jarak
(detik) (cm)

Tangan Kanan

30

1

RE

D

1

0

Menunggu

30

1

RE

D

1

0

Menunggu

0

1

P

P

1

0

0

2,5

P

P

2,5

0

G

G

0

1

G

G

1

0

30

1

RE

D

1

0

0

2

P

P

2

0

P

P

0

4

4

0

G

G

P

P

1

0

P

P
2

0

G

G

0

1

0

2

0

1

G

G

1

0

45

2

RL

RL

2

45

135

19,5

19,5

45

Waktu tiap siklus (detik)
Jumlah produk tiap siklus
Waktu untuk membuat satu produk (detik)

0
0
Ringkasan
: 19,5
:1
: 19,5

Memposisikan bahan
knuckle pocket pada bahan
dasar
Proses jahit (memposisikan
bahandan memegang
knuckle pocket)
Memegang bahan yang
selesai dijahit
Menunggu
Memposisikan bahan palm
pocket pada bahan dasar
Proses jahit 1 (memposisikan
dan memegang bahan palm
pocket)
Memposisikan bahan dasar
dan palm pocket
Proses jahit 2 (memposisikan
dan memegang bahan palm
pocket)
Memegang bahan yang
selesai dijahit
Meletakkan bahan diatas
meja
Total

Kombinasi aktivitas kerja merupakan salah satu penerapan dari prinsip ekonomi
gerakan. Dengan melakukan kombinasi aktivitas kerja pada proses join palm pocket dan
proses join knuckle pocket, Perusahaan dapat menghemat waktu, manpower, dan mesin
yang digunakan. Penghematan waktu dapat terjadi karena ketika aktivitas kerja tersebut
di gabungkan, maka terdapat dua aktivitas kerja yang tereliminasi yaitu proses
pengambilan bahan dasar untuk kedua kalinya dan proses peletakan bahan untuk
pertama kalinya.
Pada saat aktivitas kerja join palm pocket dan join knuckle pocket dilakukan
oleh dua operator di dua stasiun kerja, masing-masing operator akan mengambil bahan
awal untuk memulai proses jahit dimana operator join palm pocket akan mengambil
bahan awal berupa bahan dasar dan operator join knuckle pocket akan mengambil bahan
awal berupa output produk dari stasiun join palm pocket karena proses tersebut
berurutan dan saling ketergantungan. Selain itu, untuk proses peletakan bahan yang
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selesai dijahit, masing-masing operator akan melakukan proses peletakan bahan.
Sehingga terdapat dua kali proses peletakan bahan. Jika aktivitas kerja tersebut
dilakukan oleh satu operator di satu stasiun kerja, maka proses pengambilan bahan
dasar dan proses peletakan bahan yang selesai cukup dilakukan satu kali.
Kombinasi kerja tersebut juga dilakukan pada Perusahaan Pembanding yang
mengerjakan jenis pocket yang sama meskipun style berbeda dan output yang
dihasilkan sebanding dengan output yang dihasilkan oleh PT.ABC. Hal tersebut
menandakan bahwa pembebanan kerja pada PT.ABC kurang merata. Sehingga
diperlukan adanya kombinasi aktivitas kerja pada proses join palm pocket dan join
knuckle pocket. Dengan adanya kombinasi aktivitas kerja tersebut, Perusahaan akan
menghemat waktu, jumlah tenaga kerja, dan jumlah mesin yang digunakan namun tidak
menurunkan output perusahaan.
Selanjutnya, sebagai pertimbangan lanjutan dapat ditinjau kembali waktu siklus
operator pada proses join palm pocket di PT.ABC aktivitas menjahit sisi luar palm
pocket dengan bahan dasar adalah 4 detik. Jika dibandingkan dengan operator dari
Perusahaan Pembanding, waktu siklus ini sangat jauh berbeda. Waktu siklus aktivitas
menjahit sisi luar palm pocket dengan bahan dasar pada Perusahaan Pembandingadalah
2,5 detik. Perbedaan waktu yang cukup jauh tersebut dikarenakan operator masih
memiliki keraguan pada saat proses jahit berlangsung, dimana operator sempat berhenti
sejenak untuk mengarahkan bahan yang akan dijahit. Seharusnya aktivitas mengarahkan
dan penjahitan oleh mesin berjalan beriringan. Sehingga perlu adanya pelatihan lebih
lanjut pada operator tersebut agar percaya diri dan semakin mahir dalam melakukan
aktivitas kerjanya. Jika proses berhenti sejenak yang memerlukan waktu kurang lebih
satu detik dapat dihilangkan maka waktu siklus proses join palm pocket dan knuckle
pocket dapat berkurang. Dengan berkurangnya waktu pada proses tersebut dan
diasumsikan menjadi 3 detik setelah adanya pelatihan maka, waktu siklus proses sewing
join palm&knuckle pocket menjadi 18,5 detik.
4.

Simpulan
1. Peninjauan pembebanan kerja dilakukan pada proses sewing join palm pocket dan
knuckle pocket di PT.ABC, dimana pada proses tersebut dilakukan oleh dua
operator di dua stasiun kerja dan terkendala oleh absensi pekerja dan kurangnya
skill pekerja untuk menghandle dua pekerjaan sekaligus. Sedangkan dengan output
yang sama proses join palm pocket dan join knuckle pocket di Perusahaan
Pembandingdilakukan oleh satu operator di satu stasiun (satu mesin).
2. Peta tangan kiri tangan kanan digunakan dalam menguraikan elemen gerakan
operator dan menyelidiki gerakan efektif dan inefektif serta menganalisis sesuai
dengan penerapan prinsip ekonomi gerakan yaitu eliminasi gerakan, kombinasi
aktivitas kerja, dan penyederhanaan gerakan.
3. Rencana usulan perbaikan pembebanan kerja pada proses sewing join palm pocket
dan join knuckle pocket adalah dengan kombinasi aktivitas kerja sehingga terdapat
aktivitas kerja yang dieliminasi. Dari kombinasi aktivitas kerja ini terdapat dua
aktivitas kerja yang tereliminasi yaitu proses pengambilan bahan dasar untuk kedua
kalinya dan proses peletakan bahan untuk pertama kalinya. Dengan adanya
kombinasi aktivitas kerja tersebut, Perusahaan akan menghemat waktu, jumlah
tenaga kerja, dan jumlah mesin yang digunakan namun tidak menurunkan output
perusahaan.
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4. Waktu siklus yang diperlukan PT.ABC dalam menyelesaikan satu komponen side
pocket sebelum dilakukan kombinasi aktivitas kerja adalah 22 detik. Setelah
dilakukan kombinasi aktivitas kerja menjadi 19,5 detik tanpa pelatiahn skill
operator dan akan menjadi 18,5 detik jika dilakukan pelatihan skill operator.
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ABSTRAK
PT Eco Smart Garment Indonesia (ESGI) Klego merupakan anak perusahaan dari PT Pan Brothers Tbk
yang memproduksi bottom (pants) untuk brand tertentu dari luar negeri. Sewing merupakan salah satu
tahap produksi yang berupa proses penyatuan/assembly panel-panel dengan cara dijahit. Pada bagian
sewing ini di depan setiap line terdapat fasilitas produksi berupa box penyimpanan benang di bawah meja
markering. Penempatan box ini menyebabkan karyawan administrasi (ADM) harus jongkok di bawah
meja untuk menata benang dan operator harus membungkuk untuk mengambil benang. Postur kerja
tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan cidera atau kecelakaan kerja sehingga diperlukan analisis
postur kerja untuk mengetahui besar resikonya. Metode yang digunakan adalah RULA dan REBA. Hasil
penilaian menunjukkan nilai resiko sedang hingga tinggi sehingga perlu dilakukan investigasi lebih lanjut
serta perbaikan sesegera mungkin. Perbaikan yang diusulkan yaitu merancang ulang fasilitas box benang
dengan metode NIDA serta menerapkan prinsip 5S+Safety untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
kerja serta keselamatan bagi penggunanya.
Kata kunci: Metode NIDA, REBA, RULA, Postur kerja, 5S+Safety

1.

Pendahuluan
PT Eco Smart Garment Indonesia (ESGI) Klego merupakan anak perusahaan dari PT Pan
Brothers Tbk yang memproduksi bottom (pants) untuk brand tertentu dari luar negeri. PT ESGI
Klego memiliki 3 gedung utama, gedung 1 dan 2 untuk proses sewing dan warehouse aksesoris,
sedangkan gedung 3 untuk proses cutting dan warehouse kain. Sewing merupakan salah satu
tahap produksi di PT ESGI Klego yang dilakukan setelah tahap cutting (pemotongan kain sesuai
pola yang hasilnya disebut panel). Sewing berupa proses penyatuan/assembly panel-panel
dengan cara dijahit. Proses produksi di PT ESGI Klego secara umum terdiri atas inspeksi bahan
baku/material awal di warehouse, kemudian cutting, sewing, selanjutnya packing, dan terakhir
menghasilkan finished goods yang siap untuk diekspor. Pada bagian sewing terdapat 43 line,
setiap line terdiri dari kurang lebih 60 operator. Di bagian depan setiap line terdapat fasilitas
produksi berupa box penyimpanan gulungan benang jahit yang berada di bawah meja
markering. Penempatan box dibawah meja ini menyebabkan karyawan bagian administrasi atau
biasa disebut ADM harus jongkok di bawah meja untuk menata benang, dan operator harus
membungkuk untuk mengambil benang. Postur kerja tersebut dikhawatirkan dapat
menimbulkan cidera atau kecelakaan kerja. Selain itu, ADM menata benang di dalam box hanya
berdasarkan warna saja tidak dengan ukurannya. Hal ini menyebabkan operator harus mencari
benang dengan ukuran yang dibutuhkan diantara benang-benang lainnya dalam box tersebut.
Gerakan operator berupa mencari, menjangkau, dan memilih benang ini merupakan waste
of motion yang akan memperpanjang waktu proses dan waktu tunggu mesin sehingga pekerjaan
kurang efektif (Puspaningrum dkk, 2018). Operator pun tidak bisa tahu jika benang yang
dibutuhkan sudah habis karena tercampur dengan benang ukuran lain, setelah menyadari bahwa
benang yang dicari tidak ada maka operator akan mencari di box line lainnya. Hal ini tentu saja
akan menambah pemborosan gerakan dan waktu. Pada beberapa line juga ditemukan benang
yang tidak ditata ke dalam box dan masih terbungkus plastik. Terdapat juga box yang berisi
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gulungan benang baru yang tercampur dengan gulungan benang sisa, hal ini tentu saja
memberikan kesan yang tidak rapi dan tidak teratur.
Berdasarkan pernyataan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui dan membandingkan nilai resiko yang dihasilkan oleh postur kerja ADM dan
operator menggunakan dua metode penilaian postur kerja yaitu RULA dan REBA. Tujuan lain
yang akan dicapai adalah memberikan usulan perbaikan pada fasilitas tempat benang berupa
desain 3D yang dirancang dengan metode perancangan NIDA dan memperhatikan prinsip
5S+Safety atau dikenal juga dengan istilah 6S. Dimana tujuan dari metode 6S ini yaitu
tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan pekerjaan, terutama pekerjaan yang
berkaitan dengan penyimpanan barang (Prasetyo dan Ekawati, 2019).
2.

Metode
Penelitian ini merupakan penelitian observasional di PT Eco Smart Garment Indonesia
(ESGI) Klego. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah mengambil dokumentasi
postur kerja ADM dan operator dengan cara merekam aktivitas kerjanya menggunakan media
perekam berupa kamera smartphone. Melakukan proses wawancara dengan ADM dan operator
untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai frekuensi seberapa sering ADM menata
benang dan operator mengambil benang, berapa jenis dan jumlah benang yang ditata maupun
diambil, serta mekanisme penataan dan pengambilan benangnya. Kemudian untuk mendapatkan
data ukuran semua jenis gulungan benang yang digunakan oleh PT ESGI Klego, maka
dilakukan pengukuran langsung di warehaouse aksesoris perusahaan ini. Data ukuran benang
ini dibutuhkan sebagai acuan dalam menentukan ukuran dari fasilitas kerja baru yang akan
dirancang nantinya.
Setelah semua data diperoleh, selanjutnya dilakukan pengolahan data. Yang pertama adalah
melakukan penarikan sudut pada dokumentasi postur kerja ADM dan operator menggunakan
bantuan software CorelDRAW X7. Hasil dari penarikan sudut ini akan digunakan pada tahap
selanjutnya yaitu penilaian postur kerja dan akan dibandingkan nilai resikonya menggunakan
metode RULA dan REBA. Untuk mempermudah dan mempersingkat waktu dalam penilaian
postur kerja ini maka digunakan software Ergofellow sehingga skor akhirnya akan didapatkan
secara otomatis tanpa perlu melakukan perhitungan secara manual. Metode RULA menyediakan
sebuah perhitungan tingkatan beban musculoskeletal di dalam sebuah pekerjaan yang memiliki
resiko pada bagian tubuh dari perut hingga leher atau anggota tubuh bagian atas (Pangaribuan,
2009). Sedangkan metode REBA digunakan untuk menilai postur pekerjaan berisiko yang
berhubungan dengan musculoskeletal disorders/work related musculoskeletal disorders
(Highnett and McAtamney, 2000 dalam Astari, 2017).
Setelah diketahui besarnya nilai resiko postur kerja, langkah selanjutnya yaitu melakukan
perancangan desain fasilitas kerja usulan menggunakan metode NIDA. Metode NIDA terdiri
dari 4 tahap, yang pertama yaitu seorang perancang menetapkan dan mengidentifikasi
kebutuhan (Need), kemudian dilanjutkan dengan pengembangan ide yang akan melahirkan
alternatif untuk memenuhi kebutuhan (Idea) lalu dilakukan suatu penilaian dan penganalisaan
terhadap berbagai alternatif yang ada, sehingga perancang dapat memutuskan suatu alternatif
yang terbaik (Decision), dan pada akhirnya dilakukan suatu proses pembuatan (Action)
(Lakshita, dkk, 2019). Proses pembuatan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu membuat
desain rak gulungan benang jahit baru dengan menggunakan bantuan Software Autodesk
Inventor.
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3.
a)

Hasil dan Pembahasan
Dokumentasi dan Penarikan Sudut Postur Kerja
Proses atau aktivitas kerja yang direkam yaitu proses ADM menata gulungan benang jahit
ke dalam box pada line 36 dan operator mengambil gulungan benang dari dalam box di line 38.
Hasil perekaman kemudian diolah menjadi bentuk foto/gambar seperti berikut:

(a)
(b)
Gambar 1. ADM menata benang (a) dan operator mengambil benang (b)

Selanjutnya dari foto tersebut dilakukan proses penarikan sudut menggunakan bantuan
software CorelDRAW X7. Berikut merupakan hasil penarikan sudut dari dua postur kerja
diatas:

(a)
(b)
Gambar 2. Hasil penarikan sudut postur kerja ADM menata benang (a) dan operator mengambil benang (b)

Deskripsi dari masing-masing segmen tubuh ADM menata benang yang telah ditarik
sudutnya ditunjukkan pada Tabel 1 dan untuk operator mengambil benang ditunjukkan pada
Tabel 2.
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Tabel 1. Deskripsi Postur Kerja ADM Menata Benang
Bagian Tubuh
Pergerakan
Adjustment
Trunk
25,28⁰
ke depan
Neck
35,66⁰
ke depan
Upper Arm
22,96⁰
Lower Arm
81,46⁰
bekerja keluar dari sisi tubuh
Wrist
21,07⁰
ke bawah
Leg
147,64⁰
bertumpu pada 2 kaki (jongkok)
Tabel 2. Deskripsi Postur Kerja Operator Mengambil Benang

Bagian Tubuh
Trunk
Neck
Upper Arm
Lower Arm
Wrist
Leg

Pergerakan
78,43⁰
57,54⁰
44,07⁰
67,04⁰
17,19⁰
7,21⁰

Adjustment
ke depan dan membungkuk
ke depan
ke bawah
bertumpu pada 2 kaki

b) Penilaian dan Perbandingan Sudut Postur Kerja
Data sudut-sudut postur kerja yang telah didapat dari penarikan sudut selanjutnya
dimasukkan kedalam Software Ergofellow sehingga secara otomatis akan diketahui nilai
resiko dari postur kerja ADM dan operator di PT Eco Smart Garment Indonesia.
1. Penilaian postur kerja menggunakan metode RULA
Berikut merupakan hasil yang didapat berdasarkan penilaian menggunakan metode
RULA dengan bantuan Software Ergofellow pada postur kerja ADM menata benang:

Gambar 3. Grand Score RULA ADM Menata Benang

Berikut merupakan hasil yang didapat dari penilaian menggunakan metode RULA
dengan bantuan Software Ergofellow pada postur kerja operator mengambil benang:

A12.4

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2020
2 November 2020

ISSN: 2579-6429

Gambar 4. Grand Score RULA Operator Mengambil Benang

2. Penilaian postur kerja menggunakan metode REBA
Berikut merupakan hasil yang didapat dari penilaian menggunakan metode REBA
dengan bantuan Software Ergofellow pada postur kerja ADM menata benang:

Gambar 5. Grand Score REBA ADM Menata Benang

Berikut merupakan hasil yang didapat dari penilaian menggunakan metode REBA
dengan bantuan Software Ergofellow pada postur kerja operator mengambil benang:
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Gambar 6. Grand Score REBA Operator Mengambil Benang

3. Perbandingan skor postur kerja RULA dan REBA
Perbandingan hasil score dan jenis tindakan yang perlu dilakukan terhadap postur kerja
ADM menata benang dan operator mengambil benang di PT ESGI Klego yang diolah
menggunakan metode RULA dan REBA ditunjukkan pada tabel dibawah ini:
Tabel 3. Perbandingan Score Postur Kerja RULA dan REBA

Postur Kerja

ADM Menata Benang

RULA
7

REBA
8

Investigation and changes High risk, investigate and
are required immediately
implement change
6

7
Medium risk, further
Operator Mengambil Benang
Investigation and changes
investigation, change
are required
soon
Postur kerja pertama adalah ADM menata benang. Postur ini mendapatkan skor 7
dengan metode RULA dan skor 8 dengan metode REBA. Dari hasil ini dapat diketahui
bahwa penilaian postur kerja ADM menata benang menggunakan metode RULA maupun
REBA sama-sama mengindikasikan resiko yang tinggi sehingga perlu dilakukan
investigasi dan perbaikan sekarang juga. Sikap kerja beresiko dari postur kerja ini adalah
ADM berjongkok di bawah meja untuk menata benang.
Potur kerja kedua adalah operator mengambil benang. Postur ini mendapatkan skor 6
dengan metode RULA dan skor 7 dengan metode REBA. Dari hasil ini dapat diketahui
bahwa penilaian postur kerja operator mengambil benang menggunakan metode RULA
maupun REBA sama-sama mengindikasikan resiko sedang dan perlu dilakukan investigasi
lebih lanjut serta perbaikan sesegera mungkin. Sikap kerja beresiko dari postur kerja ini
adalah operator membungkuk ke samping >60⁰.
c)

Perancangan Fasilitas Kerja Baru dengan Medote NIDA
Fasilitas kerja yang digunakan oleh PT Eco Smart Garment Indonesia Klego untuk
menampung gulungan benang di setiap line adalah berupa box panjang dengan beberapa sekat
seperti gambar dibawah ini.
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Gambar 7. Box tempat gulungan benang

Di dalam box tersebut berisi gulungan-gulungan benang dengan beberapa jenis warna dan
ukuran. Setiap jenis benang memiliki panjang dan diameter gulungan yang berbeda. Untuk
benang 50/3 dan 30/3 panjangnya sama yaitu 12-13 cm. Diameter kedua benang ini berbeda,
biasanya benang obras atau 50/3 lebih kecil diameter gulungannya dibandingkan dengan benang
jahit biasa atau 30/3. Sedangkan untuk benang 20/3 sangat berbeda ukuran panjangnya dengan 2
jenis benang lainnya yaitu 15 cm.

Gambar 8. Benang 50/3, 30/3, dan 20/3

Penyusunan konsep perancangan bertujuan untuk merancang fasilitas kerja sesuai dengan
kebutuhan ADM menata benang dan operator mengambil benang. Metode NIDA meliputi 4
tahap, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, pembangkitan ide, penentuan desain alternatif, dan
pembuatan alat. Tahapan NIDA dalam perancangan fasilitas kerja baru akan dijabarkan sebagai
berikut:
1. Tahap I (Need)
Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan dalam perancangan berdasarkan
pengumpulan dan pengolahan data yaitu:
✓ Fasilitas kerja yang dapat memperbaiki postur kerja ADM dan operator.
✓ Fasilitas kerja yang dapat mempermudah operator dalam pencarian gulungan benang dalam
box.
✓ Fasilitas kerja yang dapat mengurangi pemborosan waktu.
✓ Fasilitas kerja yang dapat menjaga kerapian dalam area kerja.
✓ Fasilitas kerja yang memiliki kapasitas besar untuk menampung stok gulungan benang
setiap line.
✓ Fasilitas kerja yang ukurannya pas dengan area yang tersedia.
2. Tahap II (Idea)
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Pada tahap ini dilakukan pengembangan ide yang didapatkan dari kebutuhan yang telah
ditentukan. Berikut tabel yang menunjukkan hasil ide yang dikembangkan:
Tabel 4. Pengembangan Ide Rancangan Berdasarkan Kebutuhan

Kebutuhan
Dapat memperbaiki postur kerja ADM
dan operator
Dapat mempermudah operator dalam
pencarian gulungan benang dalam box
Dapat mengurangi pemborosan waktu
Dapat menjaga dan meningkatkan
kerapian dalam area kerja
Memiliki kapasitas besar untuk
menampung stok gulungan benang setiap
line

Gagasan
Fasilits kerja bergaya rak dengan konsep
stasiun kerja berdiri
Gulungan benang dikelompokkan tidak
hanya berdasarkan warnanya saja namun
berdasarkan ukurannya juga
Gulungan benang tidak hanya dimasukkan
begitu saja kedalam box namun ditata
dengan cara menancapkan/memasukkan
gulungan benang kedalam gantungan yang
tersusun rapi
Dibuat model 4 sisi yang dapat diputar
sehingga tidak banyak memakan tempat
Ukurannya pas dengan area yang tersedia
jika dibandingkan dengan rak yang hanya
memiliki 1 sisi
3. Tahap III (Decision)
Pada tahap ini dilakukan pengambilan keputusan mengenai ide yang akan diterapkan
berdasarkan penilaian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang telah dibahas pada
tahap idea. Gagasan akhir yang dihasilkan adalah menggabungkan/mengkombinasikan
seluruh fitur menjadi satu rancangan fasilitas baru. Fitur yang dimunculkan dalam tahap
idea tersebut juga memperhatikan prinsip kerja 5S+Safety yang digunakan untuk
mengurangi pemborosan waktu dan meningkatkan keselamatan kerja pengguna fasilitas ini.
Berikut merupakan penjelasan dari setiap prinsip 5S + Safety pada rancangan rak benang
jahit baru:
Tabel 5. Implementasi Prinsip 5S+Safety

Prinsip

Implementasi

Rak dibuat dengan 4 sisi yang ukurannya 42x42 cm dan bisa diputar. Bentuk
Seiri
seperti ini dipilih dengan alasan agar tidak memakan tempat serta dapat
(Ringkas)
memaksimalkan daya tampungnya.
Gantungan dibuat 2 jenis sesuai ukuran gulungan benang untuk
Seiton
mengelompokkan berdasarkan warna dan ukurannya. Hal ini dilakukan
(Rapi)
untuk mempermudah operator dalam mencari benang yang dibutuhkan,
menghemat waktu dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi kerja.
Seiso
Benang sisa dan benang baru dapat dipisahkan sehingga akan memberikan
(Resik)
kesan yang bersih dan teratur.
Membuat kebijakan baru terkait fasilitas ini, seperti pembuatan peraturan
Seiketsu
baru mengenai penataan benang, memberikan poster peringatan dan
(Rawat)
supervisor setiap line senantiasa mengawasi ADM agar selalu mengikuti
kebijakan baru tersebut.
Seluruh ADM dan operator pada setiap line senantiasa menaati semua
Shitsuke
peraturan yang telah ditentukan.
(Rajin)
Safety
Rak dibuat dengan tinggi 160 cm untuk memperbaiki postur ADM dan
(Aman)
operator ketika menata dan mengambil benang. Pekerjaan dapat dilakukan
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secara berdiri dan tidak perlu membungkuk ataupun jongkok, tinggi rak ini
juga disesuaikan dengan jangkauan tangan ADM dan operator sehingga
resiko cidera atau kecelakaan kerja dapat dihindari.
4. Tahap IV (Action)
Pada tahap ini dilakukan implementasi pada ide-ide yang telah didapat kedalam sebuah
sketsa dan dilanjutkan dengan membuat desain 3D agar lebih mudah untuk dipresentasikan.
Dengan memperhatikan data ukuran gulungan benang yang telah diperoleh dalam pengumpulan
data, kemudian dirancang tempat gulungan benang baru dengan memperhatikan prinsip
5S+Safety. Menggunakan bantuan Software Autodesk Inventor sketsa awal rak benang jahit
selanjutnya diolah menjadi bentuk 3D seperti berikut ini:

Gambar 7. Desain 3D Rak Benang Jahit Baru

4.

Simpulan
Postur kerja saat ADM menata benang setelah dilakukan penilaian menggunakan metode
RULA maupun REBA didapatkan hasil yang sama-sama mengindikasikan resiko tinggi
sehingga perlu dilakukan investigasi dan perbaikan sekarang juga. Begitu juga dengan postur
kerja saat operator mengambil benang, setelah dilakukan penilaian menggunakan metode
RULA maupun REBA didapatkan hasil yang sama-sama mengindikasikan resiko sedang
sehingga perlu dilakukan investigasi lebih lanjut serta perbaikan sesegera mungkin.
Perancangan rak benang jahit baru menggunakan prinsip 5S + Safety memiliki beberapa
alasan yang mendasarinya. Pertama, untuk menghilangkan pemborosan gerakan dan waktu yang
disebabkan oleh sulitnya operator mencari benang karena tercampur dengan benang ukuran lain.
Kedua meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Ketiga untuk menjaga area kerja tetap
bersih dan rapi. Dan yang terakhir adalah untuk menghindari cidera atau kecelakaan kerja yang
disebabkan oleh resiko postur kerja ADM menata benang dengan posisi jongkok dan operator
mengambil benang dengan posisi membungkuk lebih dari 60⁰.
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ABSTRAK
Pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan pada pola aktivitas belajar. Kegiatan yang awalnya
dilakukan dengan metode tatap muka di kelas dialihkan menjadi metode daring. Berdasarkan hasil yang
diperoleh dari survei pendahuluan berkaitan dengan dampak kuliah daring, sebanyak 73.9% mengaku
kesulitan memanajemen waktu, sebanyak 91.3% merasa penat akibat banyaknya tugas yang diberikan
selama kuliah daring , dan sebanyak 87% mengaku terjadinya pertambahan kecemasan akibat kuliah
daring. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung beban kerja mental mahasiswa Teknik Industri USU
angkatan 2017, 2018, dan 2019 dengan metode NASA-TLX. Hasil yang diperoleh beban mental kerja
aktivitas kuliah daring sebesar 74.79 atau masuk kedalam kategori sedang. Skala dengan beban yang
paling tinggi adalah Temporal Demand (TD) yang berhubungan dengan jumlah tekanan akibat sedikitnya
waktu yang tersedia selama elemen pekerjaan berlangsung. Berdasarkan uji korelasi Spearman variabel
angkatan berkorelasi signifikan terhadap beban kerja mental sedangkan variabel jenis kelamin tidak
berkorelasi terhdap beban kerja mental.
Kata kunci: Kuliah Daring, Beban Mental, NASA-TLX
ABSTRACT
The Covid-19 pandemic caused a change in the pattern of learning activities. Activities that were initially
carried out using the face-to-face method in class changed to the online method. Based on the results
obtained from the preliminary survey relating to the impact of online lectures, as many as 73.9% claimed
to have difficulty managing time, as many as 91.3% felt tired due to the many assignments given during
online lectures, and as many as 87% claimed increased anxiety due to online lectures. This study aims to
calculate the mental workload of Department of Industrial Engineering student of USU batch 2017, 2018,
and 2019 with the NASA-TLX method. The results obtained, the mental workload of online college
activities is 74.79 belonging as the medium category. The scale with the highest load is the Temporal
Demand (TD) which is related to the amount of time pressure felt during the work element. Based on the
Spearman correlation test the batch variable correlates significantly to mental workload while the gender
variable does not correlate to mental workload
Keywords: Online Lecture, Mental Workload, NASA-TLX

1. Pendahuluan
Pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan pada pola aktivitas belajar mengajar di
Departemen Teknik Industri. Kegiatan yang awalnya dilakukan dengan metode tatap muka di
kelas dialihkan menjadi metode daring. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran
Covid-19 di lingkungan Departemen Teknik Industri USU. Namun perubahan pola tersebut
menimbulkan beban mental di kalangan mahasiswa. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari
survei pendahuluan berkaitan dengan dampak kuliah daring, sebanyak 73.9% mengaku
kesulitan memanajemen waktu, sebanyak 91.3% merasa penat akibat banyaknya tugas yang
diberikan selama kuliah daring , dan sebanyak 87% mengaku terjadinya pertambahan
kecemasan akibat kuliah daring. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelusuran yang berkaitan
dengan tingkat beban mental kerja kuliah daring di kalangan mahasiswa Teknik Industri USU
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angkatan 2017, 2018, dan 2019 serta korelasi antara angkatan dan jenis kelamin terhadap beban
kerja mental mahasiswa.
Beban Kerja Mental adalah gap antara tuntutan suatu pekerjaan dengan kapasitas
maksimum beban mental seorang pekerja dalam kondisi termotivasi (Henry, 1988) . Jika
tuntutan kerja melebihi kapasitas seseorang, kondisi ini dapat menyebabkan overstress dan
kecelakaan kerja. Sebaliknya jika tuntutan kerja lebih rendah daripada kapasitas seseorang, hal
ini dapat menyebabkan understress dan kejenuhan. Salah satu metode penilaian beban kerja
adalah menggunakan metode NASA-TLX (Sudiajeng, 2004).
Metode NASA-TLX dikembangkan oleh Sandra G dan Lowell E. Staveland pada tahun
1981. Metode ini digunakan untuk mempresentasikan beban kerja mental subjek dengan
mempertimbangkan Sembilan faktor yang kemudian disederhanakan menjadi enam skala yaitu
Mental Demand (MD), Physical Demand (PD), Temporal Demand (TD), Performance (P), dan
Frustration Level (FR). (Hidayat dkk,2013).
Hasil pengukuran beban kerja mental dilakukan uji korelasi spearman dengan usia dan
angkatan. Uji korelasi spearman digunakan untuk melihat koralasi atau hubungan satu variabel
dengan variable lainnya yang berskala ordinal. Uji korelasi ini digunakan untuk menentukan
hubungan antara angkatan dan jenis kelamin terhadap tingkat beban kerja mental mahasiswa.
Hasil pengukuran tingkat beban kerja mental yang dirasakan oleh mahasiswa serta korelasinya
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan kedepan sehingga
mahasiswa dapat melaksanakan tugasnya tanpa menimbulkan dampak negatif terutama yang
berkaitan dengan mental mahasiswa.
2. Metode
Populasi dan Sampel
Populasi peneletian terdiri atas mahasiswa Teknik Industri USU angkatan 2017, 2018,
dan 2019 sebanyak 502 orang. Populasi dipilih karena masih aktif melaksanakan kegiatan
perkuliahan daring. Sampel yang diambil sebanyak 85 orang yang dihitung dengan rumus
Slovin dengan tingkat eror α (10%) yang dibagi secara proporsional. Berikut adalah perhitungan
proporsi sampel.
Tabel 1. Ukuran Sampel

Angkatan
2017
2018
2019
Total

Jumlah Mahasiswa
170
154
178
502

Presentase
33.86%
30.67%
35.45%
100%

Sampel
29
26
30
85

Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian ini dilakukan dengan metode NASA-TLX. Adapun tahap penelitian
yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1)
Tahap Persiapan
Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah, studi literatur, penentuan sampel
penelitian, dan perancangan kuisoner NASA-TLX.
2)
Tahap Pengumpulan Data
Pada tahap ini dilakukan penyebaran kuisoner NASA-TLX kepada sampel yaitu sebanyak
85 orang mahasiswa Teknik Industri USU angkatan 2017, 2018, dan 2019. Terdapat
enam skala yang ditanyakan yaitu Mental Demand (MD), Physical Demand (PD),
Temporal Demand (TD), Performance (P), Effort (EF), dan Frustration Level (FR).
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Kuisoner terdiri atas dua bagian, pertama adalah bagian perbandingan berpasangan antara
masing – masing skala, kedua adalah bagian penilaian terhadap masing – masing skala.
Skala yang terdapat didalam pengukuran beban kerja menta dapat dilihat pada tabel 2
Tabel 2. Skala Beban Kerja Mental

No
Jenis Skala
1
Mental
Demand (MD)
2
Physical
Demand (PD)
3
Temporal
Demand (TD)
4
Performance
(P)
5
Frustration
Level (FR)
6
Effort (EF)

3)
•

Keterangan
Kegiatan mental yang diperlukan dalam melakukan aktivitas, seperti
mengingat, berpikir, dll.
Besarnya kegiatan fisik yang diperlukan atau dilakukan untuk
melaksanakan aktivitas (misal mendorong, mengangkat, berjalan, dll)
Jumlah beban yang berhubungan dengan waktu yang dirasakan selama
elemen pekerjaan dilakukan.
Seberapa besar keberhasilan dan kepuasan seseorang terhadap hasil
kerjanya.
Gabungan antara kerja mental dan kegiatan fisik yang diperlukan untuk
menyelesaikan pekerjaan.
Perasaan tidak aman, cemas, dan terganggu, dibandingkan dengan
perasaan aman dan nyaman saat melakukan pekerjaan.

Tahap Pengolahan Data
Langkah-langkah pengolahan data adalah sebagai berikut
Perhitungan Nilai NASA-TLX
Tahapan ini terdiri atas tahap penjelasan indikator beban mental, pembobotan, pemberian
rating, perhitungan produk, perhitungan weighted workload (WWL), perhitungan skor,
dan interpretasi nilai. Tahap ini dilakukan untuk mengukur klasifikasi beban kerja mental
mahasiswa dan menentukan skala beban kerja mental paling dominan (Hancock dan
Meskhati, 1988).
Produk

= bobot x rating

(1)

Weighted Workload (WWL)

= ∑ Produk

(2)

Skor

=

∑ (bobot x rating)
)
15

(3)

Adapun kalsifikasi beban kerja mental aktivitas yang dinilai berdasarkan skor adalah
(Hendrawan, 2013):
Nilai Skor > 80
= Kategori beban mental pekerjaan berat (B)
Nilai Skor 50 – 80
= Kategori beban mental pekerjaan sedang (S)
Nilai skor < 50
= Kategori beban mental pekerjaan ringan (R)
•

•

Uji Kecukupan dan Keseragaman Data
Uji kecukupan data digunakan untuk menentukan apakah data yang didapat dapat
mewakilkan sampel sedangkan uji keseragaman data dilakukan untuk melihat apakah
sumber data yang didapat sama atau bervariasi.
Uji Korelasi Spearman
Koefisien korelasi rank spearman (rs) merupakan alat ukur deskriptif untuk melihat
hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif antar dua variabel.
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3. Hasil dan Pembahasan
Perhitungan Nilai NASA-TLX
Berikut adalah hasil penilaian skor beban kerja mental masing – masing reponden
Tabel 3. Perhitungan Skor NASA-TLX

No WWL Skor Ket
1
1060 70.67 S
2
1110 74.00 S
3
910 60.67 S
4
1230 82.00 B
5
1135 75.67 S
6
1115 74.33 S
7
1150 76.67 S
8
950 62.67 S
9
886 59.07 S
10 1040 69.33 S
11
880 58.67 S
12 1200 80.00 S
13
920 61.33 S
14 1040 69.33 S
15
975 65.00 S
16
840 56.00 S
17
990 66.00 S
18 1152 76.80 S
19
970 64.67 S
20 1100 73.33 S
21
920 61.33 S
22 1105 73.67 S
23 1075 71.67 S
24
990 66.00 S
25
960 64.00 S
26 1080 72.00 S
27
960 64.00 S
28 1100 73.33 S
29 1040 69.33 S

No WWL Skor Ket
30 1360 90.67 B
31 1250 83.33 B
32 1410 94.00 B
33 1210 80.67 B
34 1230 82.00 B
35 1175 78.33 S
36 1221 81.40 B
37 1319 87.93 B
38 1080 72.00 S
39 1080 72.00 S
40
940 62.67 S
41 1260 84.00 B
42 1285 85.67 B
43
995 66.33 S
44 1295 86.33 B
45 1040 69.33 S
46 1010 67.33 S
47 1111 74.07 S
48 1080 72.00 S
49 1405 93.67 B
50 1330 88.67 B
51
870 58.00 S
52 1050 70.00 S
53 1240 82.67 B
54
995 66.33 S
55 1150 76.67 S
56 1333 88.87 B
57 1020 68.00 S
58 1110 74.00 S

No WWL Skor Ket
59 1200 80.00 B
60 1230 82.00 B
61 1280 85.33 B
62 1150 76.67 S
63 1030 68.67 S
64 1315 87.67 B
65 1360 90.67 B
66 1250 83.33 B
67 1268 84.53 B
68 1350 90.00 B
69 1150 76.67 S
70 1050 70.00 S
71 1210 80.67 B
72 1150 76.67 S
73 1050 70.00 S
74 1060 70.67 S
75 1405 93.67 B
76 1075 71.67 S
77
960 64.00 S
78 1234 82.27 B
79 1130 75.33 S
80 1120 74.67 S
81
855 57.00 S
82
930 62.00 S
83 1260 84.00 B
84 1322 88.13 B
85 1230 82.00 B
Rata-Rata

74.79

S

Beban kerja mental aktivitas kuliah daring sebesar 74.79 atau dalam kategori sedang. Adapun
proporsi masing-masing skala dalam beban kerja mental dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Perbandingan Tiap Skala

No
1
2

Jenis Skala
Mental Demand (MD)
Physical Demand (PD)

∑ WWL
1297.33
221.00
A13.4

Skor
15.26
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Proporsi
20.41%
3.48%
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Temporal Demand (TD)
Performance (P)
Frustration Level (FR)
Effort (EF)
Total
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1599.13
1087.40
1152.20
999.67

18.81
12.79
13.56
11.76
74.79

25.15%
17.10%
18.14%
15.72%
100%

30
25

MD

20

PD
TD

15

P

10

FR

5

EF

0

Gambar 1. Grafik Perbandingan Tiap Skala

Berdasarkan perhitungan, skala yang memiliki proporsi tertinggi dalam mempengaruhi beban
kerja mental kuliah daring adalah Temporal Demand (TD). Skala ini menunjukkan beban yang
ditimbulkan akibat jumlah tekanan waktu yang dirasakan selama elemen pekerjaan berlangsung.
Hal ini dapat diintrepertasikan bahwa waktu yang tersedia untuk menyelesaikan berbagai tugas
selama kuliah daring sangat sedikit dibandingkan jumlah tugas yang harus diselesaikan.
Uji Kecukupan Data
Uji kecukupan data dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% dan derajat ketelitian 5%.
N’ =

k
s

N ∑X2 – (∑X)2

(4)

∑X
2
N’ =

0.05

85(483157.12) – 40408058.67
6356.73

N’ = 5.11
Nilai N’ sebesar 5.11 dimana nilai tersebut lebih kecil daripada 85 atau N’ < N. Oleh karena itu
data dianggap cukup dan mampu menggambarkan kondisi sampel sehingga tidak diperlukan
penambahan data.
Uji Keseragaman Data
Uji keseragaman data dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95%. Perhitungan nilai
batas kontrol adalah adalah sebagai berikut
σ
= 9.61
BKA

=X
+ kσ
= 74.78 + 2 (9.61)
= 94.02

(5)
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=X
- kσ
= 74.78 - 2 (9.61)
= 55.55

(6)

100
80
60
40
20
0

BKA
Skor NASA -TLX
BKB

tr
tQ
1s

Gambar 2. Grafik Uji Keseragaman

Berdasarkan grafik uji keseragaman, nilai maksimal skor Nasa TLX sebesar 93.67 dan nilai
terkecil sebesar 57.00. Nilai batas yang dihitung yaitu BKA dan BKB berturut – turut adalah
94.02 dan 55.55. Data yang telah diolah menjadi skor beban kerja mental tersebut dapat
dikatakan seragam karena masih berada didalam range BKA dan BKB.
Uji Korelasi Spearman
Uji korelasi dilakukan dengan metode uji korelasi Spearman dengan tingkat signifikansi
5%. Adapun hail uji korelasi variabel angkatan dan jenis kelamin terhadap skor beban kerja
mental dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Uji Korelasi Spearman

No
1
2

Pasangan
Jenis Kelamin – Skor
Beban Kerja Mental
Angkatan – Skor
Beban Kerja Mental

Nilai Signifikansi
(p)

Koefisien Korelasi
(r)

0.460

0.081

0.000

0.406

Keterangan
Tidak
Berkorelasi
Berkorelasi
Signifikan

Berdasarkan perhitungan korelasi angkatan dengan beban kerja mental, nilai signifikansi
sebesar 0.000 atau < 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi signifikan antara
variabel angkatan dengan beban kerja mental. Nilai signifikansi sebesar 0.460 atau > 0.05
didapat pada perhitungan korelasi jenis kelamin dengan beban kerja mental sehingga tidak ada
korelasi signifikan antara variabel jenis kelamin dengan beban kerja mental.
4. Simpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap beban kerja mental mahasiswa
dalam pelaksaan aktivitas daring dapat disimpulkan bahwa beban mental kerja aktivitas kuliah
daring sebesar 74.79 atau masuk kedalam kategori sedang. Skala dengan beban yang paling
tinggi adalah Temporal Demand (TD) yang berkaitan dengan jumlah tekanan waktu yang
dirasakan selama elemen pekerjaan berlangsung. Hal ini dapat diintrepertasikan bahwa waktu
yang tersedia untuk menyelesaikan berbagai tugas selama kuliah daring sangat sedikit
dibandingkan jumlah tugas yang harus diselesaikan. Berdasarkan uji korelasi Spearman variabel
angkatan berkorelasi signifikan terhadap beban kerja mental sedangkan variabel jenis kelamin
tidak berkorelasi terhdap beban kerja mental. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan tugas yang
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harus dilakukan antar masing-masing angkatan. Proses perbaikan dapat dilakukan dengan cara
mengurangi jumlah pekerjaan atau tugas sehingga waktu yang tersedia untuk menyelesaikan
pekerjaan lebih banyak.
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ANALISIS DAN USULAN PERBAIKAN POSTUR KERJA
OPERATOR WELDING DAN GRINDING DI PT.INKA
MENGGUNAKAN METODE REBA
Theo Coqnito Icrally*1) dan Rahmaniyah Dwi Astuti2)
1,2)

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret,
Jl. Ir. Sutami 36 A, Kentingan, Surakarta, 51726, Indonesia
Email: gulotheo@gmail.com1), niyahh22@gmail.com2)

ABSTRAK
Operator welding dan grinding di PT.INKA melakukan pekerjaannya dengan postur kerja yang
menyebabkan terjadinya Musculoskeletal Disorders (MSDs). Berdasarkan data Nordic Body Map maka
dilakukan analisis dengan menggunakan metode REBA. Pada hasil analisis postur kerja operator
Grinding 1, Grinding 2, Grinding 3, dan Welding 2 pada tingkat resiko tinggi sedangkan Grinding 4 dan
Welding pada tingkat resiko sedang. Pada tingkat resiko tersebut dibutuhkan perbaikan. Perbaikan yang
diusulkan adalah pembuatan SOP (Standart Operational Procedure) dan pemberian fasilitas berupa
meja kerja. Analisis menggunakan metode REBA menunjukkan penuruan tingkat resiko dari resiko tinggi
menjadi resiko rendah pada salah satu operator yaitu operator Grinding 1 dengan menggunakan usulan
fasilitas meja kerja.
Kata kunci: Antropometri, Nordic Body Map, Postur Kerja, REBA

1.

Pendahuluan
Indonesia memiliki industri kereta api yaitu PT. Industri Kereta Api (Persero) atau juga
sering disebut dengan PT.INKA. PT. INKA mampu memproduksi kereta api dengan standar
mutu dan kualitas yang baik, dan bahkan merupakan manufaktur kereta api terintegrasi pertama
di Asia Tenggara. Dengan status tersebut PT.INKA tentunya semakin giat dalam memproduksi
kereta api yang berkualitas demi menjaga kepuasan dan kepercayaan seluruh customer.
Berfokus pada produksi terutama operator yang bekerja, tentunya harus dapat bekerja
dengan teliti, fokus, dan memiliki kemampuan atau skill pada pekerjaan yang diberikan. Jenis
pekerjaan yang diberikan pada masing-masing operator berbeda-beda. Salah satu jenis
pekerjaannya ialah pada bagian kerja produksi Welding dan Grinding yang terdapat pada
department Metalworking dibagian divisi Fabrikasi, dimana bagian ini merupakan stasiun kerja
yang memiliki pekerjaan untuk menyatukan bagian part-part minor menjadi Bracket yang akan
digunakan pada kereta LRT Jabodetabek dan kereta pesanan oleh negara Bangladesh.
Pekerjaan tersebut sebagian besar mengharuskan operator untuk terus-menerus dalam
posisi duduk atau setengah berdiri dengan cukup lama sehingga memunculkan rasa tidak
nyaman pada saat melakukan pekerjaan dan juga gangguan pada beberapa anggota tubuh.
Faktor lain yang dapat memicu resiko terjadinya musculoskeletal disorder yaitu dikarenakan
melakukan gerakan repetitive atau secara terus-menerus dan fasilitas yang kurang memadai
dengan antropometri operator.
Menurut Tarwaka (2010) musculoskeletal disoreder adalah keluhan pada bagian-bagian
otot skeletal yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai sangat
sakit. Postur kerja yang salah serta dilakukan dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan
beberapa gangguan otot (musculoskeletal) dan gangguan-gangguan lain sehingga dapat
mengakibatkan jalannya proses produksi tidak optimal.
Oleh karena hal tersebut, penilitian ini menggunakan Nordic Body Map agar mendapatkan
informasi akurat terkait tubuh responden yang mengalami keluhan ketidaknyamanan. Yang
menjadi dasar menggunakan Nordic Body Map ialah karena sudah banyak penelitian yang
menggunakan Nordic Body Map dalam mengurangi resiko musculoskeletal disorders,
diantaranya adalah riset oleh: Nurliah (2012), Analisis Risiko Musculoskeletal Disorders
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(MSDs) pada Operator Forklift di PT. LLI. Rovanya, dkk (2015), Hubungan Posisi Kerja
dengan Keluhan Moskuloskeletar pada Unit Pengelasan PT.X Bekasi. Dan Vachhani, dkk
(2016), Ergonomics Risk Assessment of Musculoskeletal Disorder on Construction Site.
Terdapat beberapa metode penilaian seperti NIOSH, OWAS, REBA, dan RULA yang telah
dikembangkan untuk menganalisis postur kerja (Budimana & Setyaningrum, 2012). Dalam
penelitian ini menggunakan metode penilaian REBA (Rapid Entire Body Assessment) untuk
mengetahui postur kerja oleh operator. Metode tersebut digunakan karena dapat menganalisis
risiko postur kerja secara keseluruhan segmen tubuh dan sesuai dengan kondisi operator di
perusahaan yang berkeja menggunakan seluruh segmen tubuh.
2. Metode
2.1. Pengumpulan dan Pengolahan Data
a. Rekapitulasi Nordic Body Map (NBM)
Menyebarkan dan merekapitulasi kuesioner Nordic Body Map kepada operator
yang bersedia menjadi responden agar mendapatkan informasi terkait keluhan operator
saat melakukan aktivitas kerja.
b. Dokumentasi Postur Kerja
Aktivitas operator didokumentasikan melalui foto sebagai bahan untuk melakukan
penilaian ergonomi. Hasil dokumentasi sejajar dengan sudut pandang dari samping saat
operator melakukan pekerjaan.
c. Penarikan Sudut
Hasil dokumentasi tersebut kemudian diolah untuk mendapatkan sudut bagian
tubuh postur kerja operator dengan menggunakan bantuan software Coreldraw X7.
d. Penilaian Menggunakan Metode REBA
Setelah dilakukan dokumentasi dan penarikan sudut, langkah selanjutnya yaitu
melakukan penilaian postur kerja dengan menggunakan metode REBA. Penilaian postur
kerja dilakukan untuk mengetahui score dari tiap-tiap postur kerja yang dipilih, dari
score tersebut dapat diketahui apakah aktivitas yang selama ini dilakukan operator
berpotensi buruk atau tidak seperti misalnya Musculoskeletal disorder.
Penilaian dilakukan dengan membagi segmen tubuh menjadi 2 grup penilaian skor,
yaitu penilaian Grup A (neck, trunk, legs, dan beban) dan penilaian Grup B (upper arm,
lower arm, wrist, dan coupling). Setelah mendapatan masing-masing skor dari Grup A
dan Grup B, maka selanjutnya melakukan penilaian Grup C berdasarkan skor akhir dari
Grup A dan Grup B. Dari skor akhir Grup C maka akan didapatkan nilai REBA dari
masing-masing aktifitas dan juga dapat mengetahui level resiko terjadinya
muscolosceletal disoders.
e. Pemberian usulan
Selanjutnya yaitu usulan perbaikan terhadap haisl dari penilaian dengan
menggunkan metode REBA. Usulan yang diberikan berupa pembuatan SOP (Standart
Operational Procedure) dan usulan penambahan fasilitas meja kerja. Usulan pembuatan
SOP berupa pelatihan dalam menggunakan postur kerja yang baik, serta mewajibkan
kepada seluruh operator untuk menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) yang lengkap.
Usulan penambahan fasilitas meja kerja digunakan untuk meminimalisir terjadinya
musculoskeletal disorders.
2.2. Analisis dan Interpretasi Hasil
Selanjutnya yaitu melakukan analisis berdasarkan hasil REBA yang telah didapatkan pada
setiap operator dalam melakukan aktivitas kerja dan juga memberikan usulan dalam melakukan
pekerjaan dengan posisi kerja yang baik dan fasilitas yang disediakan.
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2.3. Kesimpulan dan Saran
Tahapan ini berisi kesimpulan untuk menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan
sebelumnya. Dan pada tahap ini juga berisi saran yang dapat diberikan kepada perusahaan.
3. Pembahasan dan Hasil
3.1. Aktivitas Pekerjaan
Pengamatan dilakukan pada 6 operator pada bagian kerja produksi Welding dan Grinding
yang terdapat pada department Metalworking dibagian divisi Fabrikasi.
3.2. Rekapitulasi Nordic Body Map
Terdapat 6 operator yang bersedia menjadi responden. Berikut adalah data distribusi umur
dari 6 operator yang bersedia menjadi responden.
Tabel 1. Umur Operator

Umur (tahun)
<35
≥35
Total

Frekuensi (n)
3
3
6

Presentase (%)
50%
50%
100%

Berikut merupakan tabel yang berisi data masa kerja dari 6 operator yang bersedia menjadi
responden dalam penelitian ini.
Tabel 2. Masa Kerja Operator

Masa kerja (tahun)
<7
≥7
Total

Frekuensi (n)
2
4
6

Presentase (%)
33%
66%
100%

Berikut hasil rekap Nordic Body Map dari penyebaran kuisioner oleh operator dalam
penelitian ini.
Tabel 3. Rekapitulasi Nordic Body Map
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No
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Indikator
Sakit/kaku di leher bagian atas
Sakit/kaku di bagian leher bagian bawah
Sakit di bahu kiri
Sakit di bahu kanan
Sakit pada lengan atas kiri
Sakit di punggung
Sakit pada lengan atas kanan
Sakit pada pinggang
Sakit pada bokong
Sakit pada pantat
Sakit pada siku kiri
Sakit pada siku kanan
Sakit pada lengan bawah kiri
Sakit pada lengan bawah kanan
Sakit pada pergelangan tangan kiri
Sakit pada pergelangan tangan kanan
Sakit pada tangan kiri
Sakit pada tangan kanan
Sakit pada paha kiri
Sakit pada paha kanan
Sakit pada lutut kiri
Sakit pada lutut kanan
Sakit pada betis kiri
Sakit pada betis kanan
Sakit pada pergelangan kaki kiri
Sakit pada pergelangan kaki kanan
Sakit pada kaki kiri
Sakit pada kaki kanan

Tidak
sakit
2
4
4
1
1
1
3
2
1
4
4
4
2
2
4
2
3
2
3
3
4
3
4
3
3
3
4
3
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Tingkat Keluhan
Agak
Sakit
Sakit
sakit
sekali
3
1
0
1
1
0
2
0
0
4
1
0
3
2
0
1
4
0
3
0
0
2
2
0
4
1
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
3
1
0
3
1
0
1
1
0
3
1
0
3
0
0
3
1
0
2
1
0
2
1
0
2
0
0
2
1
0
2
0
0
2
1
0
3
0
0
3
0
0
2
0
0
2
1
0

Tidak
sakit
33%
67%
67%
17%
17%
17%
50%
33%
17%
67%
67%
67%
33%
33%
67%
33%
50%
33%
50%
50%
67%
50%
67%
50%
50%
50%
67%
50%

Persentase Keluhan
Agak
Sakit
sakit
50%
17%
17%
17%
33%
0%
67%
17%
50%
33%
17%
67%
50%
0%
33%
33%
67%
17%
33%
0%
33%
0%
33%
0%
50%
17%
50%
17%
17%
17%
50%
17%
50%
0%
50%
17%
33%
17%
33%
17%
33%
0%
33%
17%
33%
0%
33%
17%
50%
0%
50%
0%
33%
0%
33%
17%

Sakit
sekali
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Total
Score
67%
33%
33%
83%
83%
83%
50%
67%
83%
33%
33%
33%
67%
67%
33%
67%
50%
67%
50%
50%
33%
50%
33%
50%
50%
50%
33%
50%

Berdasarkan hasil rekapitulasi dapat dilihat bagian tubuh yang dikeluhkan responden
adalah pada bahu kanan, lengan atas kiri, punggung dan bokong sebanyak 83%, lalu pada leher
bagian atas, lengan bawah kiri, pinggang, pada tangan kanan, pergelangan tangan kanan, dan
lengan bawah kanan sebanyak 67%.
3.3. Dokumentasi dan Penarikan Sudut Postur Kerja
Penarikan sudut pada postur kerja operator dengan menggunakan aplikasi Coreldraw X7
dengan langkah pertama menarik garis 180° tepat pada pusat tubuh operator biasanya di daerah
pinggul. Kedua adalah menarik garis dari pinggul ke bagian leher sebagai sudut trunk, setelah
itu dari ujung leher menarik garis ke arah pergerakan kepala yang akan menjadi nilai neck.
Ketiga adalah menarik garis dari pinggul ke bagian lutut, setelah itu dari lutut menarik garis ke
arah pergelangan kaki yang akan menjadi nilai leg. Keempat adalah menarik garis dari pangkal
lengan ke arah siku yang akan menjadi nilai upper arm, kemudian dari siku menarik garis lagi
ke arah pergelangan tangan yang akan menjadi nilai lower arm, dan dari pergelangan tangan
ditarik kembali garis ke arah ujung jari guna mendapat nilai wrist.
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Gambar 1. Sudut Postur Kerja Grinding 1

Gambar 2. Sudut Postur Kerja Grinding 2

Gambar 3. Sudut Postur Kerja Grinding 3

Gambar 4. Sudut Postur Kerja Grinding 4

Gambar 5. Sudut Postur Kerja Welding 1

Gambar 6. Sudut Postur Kerja Welding 2

3.4. Penilaian REBA
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Pada operator Grinding 1, skor REBA grup A diperoleh sebesar 6, skor REBA grup B
diperoleh sebesar 5, perhitungan skor grup C merupakan perhitungan skor total grup A dan skor
grup B, diperoleh sebesar 8. Dikarenakan operator melakukan gerakan berulang lebih dari 4x
permenit maka +1 sehingga diperoleh total skor 9. Berdasarkan skor REBA tersebut, postur
kerja pada operator Grinding 1 termasuk dalam level resiko yang tinggi dan berdasarkan resiko
tersebut perlu segera dilakukan perbaikan.
Pada operator Grinding 2, skor REBA grup A diperoleh sebesar 6, skor REBA grup B
diperoleh sebesar 5, perhitungan skor grup C merupakan perhitungan skor total grup A dan skor
grup B, diperoleh sebesar 8. Dikarenakan operator melakukan gerakan berulang lebih dari 4x
permenit maka +1 sehingga diperoleh total skor 9. Berdasarkan skor REBA tersebut, postur
kerja pada operator Grinding 2 termasuk dalam level resiko yang tinggi dan berdasarkan resiko
tersebut perlu segera dilakukan perbaikan.
Pada operator Grinding 3, skor REBA grup A diperoleh sebesar 6, skor REBA grup B
diperoleh sebesar 5, perhitungan skor grup C merupakan perhitungan skor total grup A dan skor
grup B, diperoleh sebesar 8. Dikarenakan operator melakukan gerakan berulang lebih dari 4x
permenit maka +1 sehingga diperoleh total skor 9. Berdasarkan skor REBA tersebut, postur
kerja pada operator Grinding 3 termasuk dalam level resiko yang dan berdasarkan resiko
tersebut perlu segera dilakukan perbaikan.
Pada operator Grinding 4, skor REBA grup A diperoleh sebesar 5, skor REBA grup B
diperoleh sebesar 5, perhitungan skor grup C merupakan perhitungan skor total grup A dan skor
grup B, diperoleh sebesar 6. Dikarenakan operator melakukan gerakan berulang lebih dari 4x
permenit maka +1 sehingga diperoleh total skor 7. Berdasarkan skor REBA tersebut, postur
kerja pada operator Grinding 4 termasuk dalam level resiko yang dan berdasarkan resiko
tersebut perlu segera dilakukan perbaikan.
Pada operator Welding 1, skor REBA grup A diperoleh sebesar 5, skor REBA grup B
diperoleh sebesar 5, perhitungan skor grup C merupakan perhitungan skor total grup A dan skor
grup B, diperoleh sebesar 6. Dikarenakan operator melakukan gerakan berulang lebih dari 4x
permenit maka +1 sehingga diperoleh total skor 7. Berdasarkan skor REBA tersebut, postur
kerja pada operator Welding 1 termasuk dalam level resiko yang dan berdasarkan resiko tersebut
perlu segera dilakukan perbaikan.
Pada operator Welding 2, skor REBA grup A diperoleh sebesar 6, skor REBA grup B
diperoleh sebesar 4, perhitungan skor grup C merupakan perhitungan skor total grup A dan skor
grup B, diperoleh sebesar 7. Dikarenakan operator melakukan gerakan berulang lebih dari 4x
permenit maka +1 sehingga diperoleh total skor 8. Berdasarkan skor REBA tersebut, postur
kerja pada operator Welding 2 termasuk dalam level resiko yang tinggi dan berdasarkan resiko
tersebut perlu segera dilakukan perbaikan.
3.5. Pemberian Usulan
Berdasarkan hasil penilaian REBA, telah diperoleh informasi bahwa postur kerja yang
dilakukan oleh pekerja beresiko mengalami musculoskeletal disorders (MSDs). Dalam masalah
tersebut maka perlu adanya perubahan, salah satunya pembuatan SOP (Standart Operational
Procedure) yang berupa cara postur kerja yang baik dan usulan penambahan fasilitas berupa
meja untuk menunjang proses pekerjaan operator agar lebih aman dan nyaman.
Usulan pembuatan SOP (Standart Operational Procedure) berupa pelatihan dalam
menggunakan postur kerja yang baik saat proses Welding dan Grinding untuk meminimalisir
terjadinya musculoskeletal disorders pada operator. Serta mewajibkan kepada seluruh operator
dalam menggunakan alat pelindung diri (APD) yang lengkap.
Tabel 4. Usulan Pembuatan SOP
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1
2
3
4

5

Kegiatan
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Pelaksana
Operator
Perusahaan

Mengumpulkan data terkait postur
kerja yang benar.
Menganalisis terkait postur kerja
yang dilakukan oleh operator.
Melaksanakan pelatihan terkait
postur keja yang benar kepada
operator.
Mengikuti kegiatan pelatihan yang
diberikan perusahaan.
Melakukan penilaian terhadap
pelatihan yang dilaksanakan.
Jika lulus, operator dapat melakukan
pekerjaannya.
Jika tidak lulus, operator kembali
melaksanakan pelatihan.

Kelengkapan

Keterangan

Laporan
Laporan
Dokumentasi Kerja

Dokumentasi Postur
Kerja

Agenda Kerja
Agenda Kerja

Laporan

Tidak

Ya

6

Menyediakan alat pelindung diri
untuk operator sebelum melakukan
pekerjaan.

- Helm Keselamatan
- Safety boot
- Masker
Alat Pelindung Diri
- Earplug
- Kacamata Pengaman
- Sarung Tangan

7

Melakukan pengecekan atribut
sebelum melakukan pekerjaan.
Jika belum tersedia, melaporakan
kepada perusahaan.
Jika sudah tersedia, maka melakukan
pekerjaan.

- Helm Keselamatan
- Safety boot
Laporan
- Masker
Alat Pelindung Diri - Earplug
- Kacamata Pengaman
- Sarung Tangan

8
9

Tidak
Ya

Melakukan pekerjaan yang diberikan
perusahaan.
Melaporakan hasil kerja yang telah
dilakukan kepada perusahaan.

Agenda Kerja
Laporan

Usulan penambahan fasilitas meja kerja digunakan untuk menunjang kinerja operator
Welding dan Grinding sehingga dapat meminimalisir terjadinya musculoskeletal disorders pada
operator. Usulan tinggi meja ini menggunakan dimensi tinggi siku P50 yaitu 105,86 cm dengan
penyesuaian sebesar 10 cm sehingga tinggi meja usulan sebesar 115,86 cm.

Gambar 7. Usulan Penambahan Fasilitas Meja Kerja
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Gambar 8. Sudut Postur Kerja Grinding 1 Menggunakan Usulan Meja Kerja

Pada operator Grinding 1 yang menggunakan usulan meja kerja, skor REBA grup A
diperoleh sebesar 3, skor REBA grup B diperoleh sebesar 4, perhitungan skor grup C
merupakan perhitungan skor total grup A dan skor grup B, diperoleh sebesar 3. Berdasarkan
skor REBA tersebut, operator Grinding 1 dengan menggunakan usulan meja kerja termasuk
dalam level resiko yang kecil dan mungkin diperlukan perbaikan untuk mengurangi terjadinya
resiko muscoskeletal disorder.
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Tabel 5. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Menggunakan Usulan Meja Kerja Pada Operator Grinding 1
Keterangan

Sebelum

Sesudah

45,58°
33,44°
45,34°
60,76°
39,13°
114,92°

14.14°
16.88°
57,02°
53,82°
14,87°
28,40°

9
Tinggi
Segera dilakukan perbaikan

3
Kecil
Mungkin diperlukan perbaikan

Dokumentasi Postur Kerja

Sudut Postur Kerja

Skor REBA
Level Resiko
Tindakan

Trunk
Neck
Upper arm
Lower arm
Wrist
Leg

Dapat diperhatikan, skor REBA pada operator Grinding 1 sebelum menggunakan meja
kerja skor REBA sebesar 9, termasuk dalam level resiko yang tinggi. Sedangkan ketika
menggunakan usulan meja kerja skor REBA sebesar 3, termasuk dalam level resiko yang kecil.
Terdapat perubahan besar terhadap level resiko kemungkinan terjadinya resiko muscoskeletal
disorder antara sebelum dan sesudah menggunakan meja kerja. Sehingga dapat disimpulkan
dengan usulan penambahan fasilitas meja kerja dapat mengurangi terjadinya resiko
muscoskeletal disorder pada operator.
4.

Simpulan
Berdasarkan Nordic Body Map yang telah direkapitulasi menunjukkan bagian tubuh yang
dikeluhkan responden adalah pada bahu kanan, lengan atas kiri, punggung dan bokong
sebanyak 83%, lalu pada leher bagian atas, lengan bawah kiri, pinggang, pada tangan kanan,
pergelangan tangan kanan, dan lengan bawah kanan sebanyak 67%. Keluhan tersebut terlihat
melalui postur kerja operator yang tidak tepat dalam melakukan pekerjaannya.
Postur kerja Grinding 1, Grinding 2, Grinding 3, dan Welding 2 termasuk dalam tingkat
resiko tinggi dan perlu segera adanya investigasi dan tindakan perbaikan terhadap postur kerja
yang diterapkan oleh operator. Postur kerja Grinding 4 dan Welding 1 termasuk dalam tingkat
resiko sedang yang berarti perlu dilakukan investigasi dan tindakan perbaikan terhadap postur
kerja yang diterapkan oleh operator.
Terdapat dua usulan perbaikan, yaitu usulan pembuatan SOP (Standart Operational
Procedure) yang berupa cara postur kerja yang baik dan usulan pemberian fasilitas tambahan
berupa meja untuk menunjang proses pekerjaan operator agar lebih aman, nyaman, dan
meminimalisir resiko pada postur kerja operator.
Dari perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan meja kerja, pada operator Grinding
1 sebelum menggunakan meja kerja skor REBA sebesar 9, sedangkan ketika menggunakan
usulan meja kerja skor REBA sebesar 3. Sehingga dapat disimpulkan dengan usulan
penambahan fasilitas meja kerja dapat mengurangi terjadinya resiko muscoskeletal disorder
pada operator.
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ABSTRAK
Bank Sampah Bersinar (BSB) yang berlokasi di Jl.Terusan Bojongsoang No. 174, Baleendah, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat adalah bank sampah induk Kabupaten Bandung. Jarak tempuh antara gudang dan
tempat pengiriman barang yang jauh menjadikan proses menjadi lama. Backtracking juga menjadi
masalah padapenelitian ini backtracking yang terjadi mengakibatkan bertambah besarnya momen
perpindahan material yang akan berdampak pada ongkos operasional perusahaan. Berdasarkan
permasalahan tersebut penelitian ini akan melakukan perbaikan tata letak menggunakan algoritma
BLOCPLAN untuk meminimasi jarak perpindahan material. Pada penelitian ini menghasilkan tata letak
usulan untuk mengurangani jarak perpindahan material dari 601 m menjadi 537,18 m, sedangkan total
perpindahan material pada tata letak saat ini sebesar 601 m, berarti dalam perbaikan tata letak
menggunakan BLOCPLAN berhasil mengurangi total jarak perpindahan material sebesar 63,82 m atau
sebesar 10,6%.
Kata kunci: Bank Sampah, BLOCPLAN, Jarak Perpindahan Material, Tata Letak Fasilitas.

1.

Pendahuluan
Bank sampah merupakan suatu tempat untuk mengumpulkan sampah yang memiliki
manajemen seperti layanan perbankan, tetapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah.
Sampah yang ditabung dapat diuangkan sesuai dengan jenis dan beratnya. Sampah yang telah
dikumpulkan akan dijual kembali ke tempat daur ulang (DLH Kabupaten Buleleng, 2019).
Salah satu bank sampah yang terdapat di Kabupaten Bandung adalah Bank Sampah Bersinar,
Bank Sampah Bersinar memiliki permasalahan pada jarak antar fasilitas, yaitu fasilitas gudang
dan tempat bongkar muat barang yang jauh menjadikan proses pengiriman lama. Lamanya
proses terjadi karena dalam proses pengepressan botol plastik terdapat backtracking yang
mengakibatkan bertambahnya jarak perpindahan material, total jarak perpindahan material yang
semakin besar berdampak pada bertambahnya ongkos produksi.
Dari permasalahan tersebut penelitian ini akan melakukan perbaikan tata letak
menggunakan algoritma BLOCPLAN yang bertujuan untuk meminimasi jarak perpindahan
material. Pada penelitian ini peneliti menggunakan algoritma BLOCPLAN karena BLOCPLAN
merupakan algoritma hybrid yang dapat digunakan untuk memperbaiki tata letak yang sudah
ada, tidak membutuhkan data masukan ongkos material handling, output yang dihasilkan tetap
berbentuk kotak, dapat menentukan fasilitas mana yang tidak dapat diubah, dan hubungan
kedekatan dapat langsung terlihat.
2.

Metode
2.1. Tata Letak Fasilitas
Untuk mendapatkan keuntungan yang stabil atau selalu meningkat dari produksi maka
dibutuhkan kelancaran dalam proses produksinya, serta selalu melakukan maintenance secara
berkala. Salah satu caranya dengan memperhatikan pengaturan tata letak fasilitas produksi yang
diharapkan dapat membuat aliran proses produksi dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan
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efektif. Seperti yang dijelaskan bahwa tata letak fasilitas atau tata letak pabrik adalah cara
mengatur fasilitas untuk memperlancar proses produksi (Heragu, 1997).
Tata letak fasilitas adalah pengaturan mesin, alat, bangunan, operator, material dan lain lain
menggunakan algoritma tertentu dengan tujuan untuk mengurangi total biaya perpindahan
(Hadiguna & Setiawan, 2008).
2.2. Algoritma BLOCPLAN
Algoritma BLOCPLAN adalah sebuah sistem algoritma perancangan tata letak fasilitas
yang bersifat hybrid, yang berarti BLOCPLAN dapat digunakan untuk membuat fasilitas baru
dan dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas. BLOCPLAN pertama kali dikembangkan
oleh Donaghaye dan Pire di Universitas Houston. Dalam penyusunan departemen BLOCPLAN
mirip dengan CRAFT, perbedaannya BLOCPLAN menggunakan Activity Relationship Chart
(ARC) sebagai data masukan sedangkan CRAFT hanya menggunakan From To Chart (FTC).
Penentuan jumlah baris pada algoritma BLOCPLAN ditentukan dengan bantuan perangkat
lunak, baris dalam BLOCPLAN biasanya dua atau tiga baris. Algoritma BLOCPLAN dilakukan
dengan cara merubahan atau menukar suatu fasilitas dengan fasilitas lainnya. Data masukan
BLOCPLAN selain menggunakan ARC juga dapat menggunakan FTC, tetapi harus memilih
salah satu diantara kedua data masukan tersebut untuk melakukan perbaikan tata letak
(Purnomo, 2004).
Dalam menjalankan program BLOCPLAN, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah
memasukan data masukan sebagai informasi untuk menjalankan algoritma BLOCPLAN, yaitu
(Purnomo, 2004):
a. Jumlah fasilitas,
b. Nama fasilitas,
c. Luas masing-masing fasilitas,
d. Activity Relationship Chart (ARC).
Penentuan tata letak fasilitas menggunakan algoritma BLOCPLAN ditentukan berdasarkan
tiga score, yaitu r-score, adjacency score, dan rel-dist score. r-score adalah nilai efisiensi dari
sebuah tata letak yang dihasilkan, adjacency score adalah nilai kedekatan dari sebuah fasilitas
berdasarkan ARC yang telah ditentukan, rel-dist score atau rectilinear distance score adalah
jumlah keseluruhan jarak perpindahan material antar dua fasilitas. Urutan pemilihan tata letak
fasilitas usulan dipilih berdasarkan R-score terbesar, selanjutnya jika ada R-score yang sama
dilanjutkan dengan pemilihan adjacency score terbesar, setelah dipilih berdasarkan nilai
tertinggi jika masih ada adjacency score yang sama sedangkan dilanjutkan dengan memilih
berdasarkan rel-dist score terendah (Heragu, 2006).
2.3. Peta kedekatan aktivitas
Peta kedekatan aktivitas dikembangkan oleh Richard Muther, peta kedekatan aktivitas
adalah teknik sederhana untuk merencanakan tata letak fasilitas. Pada peta kedekatan dilakukan
analisis terhadap tingkat hubungan antara satu fasilitas dengan fasilitas lainnya dalam bentuk
simbol-simbol yang menunjukkan seberapa penting setiap kedekatan hubungan yang ada. A, E,
I, O, U, dan X adalah kode untuk memberitahu bagaimana pentingnya kedekatan aktivitas antar
fasilitas. Kode tersebut diletakkan pada kotak ARC. Selain itu juga dapat digunakan warna
untuk menunjukkan derajat kedekatan (Wignjosoebroto, 2009). Huruf A menandakan kedekatan
antar fasilitas sangat- sangat penting, huruf E menandakan kedekatan antar fasilitas sangat
penting, huruf I menandakan kedekatan antar fasilitas penting, huruf O menandakan kedekatan
antar fasilitas biasa saja, huruf U menandakan kedekatan antar fasilitas tidak penting, huruf X
menandakan kedekatan antar fasilitas tidak diinginkan (Apple, 1997).
Alasan tingkat hubungan dalam ARC dibagi dalam tiga macam, yaitu (Apple, 1990):
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1. Keterkaitan produksi
a. Aliran kerja berurutan
b. Mempergunakan alat yang sama
c. Mempergunakan notulensi yang sama
d. Mempergunakan tempat yang sama
e. Bising, debu, getaran, bau dan lain-lain
2. Keterkaitan pegawai
a. Menggunakan pegawai yang sama
b. Memiliki hubungan yang penting
c. Derajat hubungan kepegawaian
d. Jalur perjalanan normal
e. Mudah diawasi
f. Mengerjakan kerjaan yang sama
g. Disenangi pegawai
h. Perpindahan pegawai
i. Gangguan pegawai
3. Aliran informasi
a. Menggunakan notulensi yang sama
b. Derajat hubungan kertas kerja
c. Menggunakan alat komunikasi yang sama
Selain alasan kedekatan, ARC memiliki kode kedekatan yang berasal dari data kualitatif
berdasarkan alasan kedekatan antara satu fasilitas dengan fasilitas lainnya, berikut merupakan
kode kedekatan pada ARC:
Tabel 1. Kode Kedekatan

Kode
A
E
I
O
U
X

Keterangan
Mutlak Perlu
Sangat Penting
Penting
Biasa
Tidak Perlu
Tidak Diharapkan

Jumlah
≤5%
≤10%
≤15%
≤20%
≥45%
≤5%

Warna
Merah
Kuning
Hijau
Biru
Putih
Coklat

(Sumber: Richard L. Francis, Leon F. McGinns, Jr. And John A White, Facility Layout and Location Edisi Kedua)

Berdasarkan tabel 1 ARC memiliki 6 kode kedekatan, jumlah setiap kode ditentukan
berdasarkan persentase jumlah dikali dengan total kombinasi. Jika antara dua fasilitas memiliki
kode kedekatan A maka kedua fasilitas mutlak perlu didekatkan, sebaliknya jika antara dua
fasilitas memiliki kode kedekatan X maka kedua fasilitas harus dijauhkan, karena X merupakan
kode untuk kedekatan yang tidak diharapkan.
2.4. Rectilinear Distance
Rectilinear adalah jarak yang diukur dari titik tengah fasilitas mengikuti jalur tegak lurus
titik tengah fasilitas satu ke titik tengan fasilitas lainnya (Apple, 1990).
5
4
3
2
1
0

(x1,y1)

(x2,y2)
1

2

3

Gambar 1. Rectilinear
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d = |x1 – x2| + |y1 – y2|

(2.1)

d = Jarak antara titik tengah fasilitas 1 dan 2
x1 = Titik tengah koordinat x pada fasilitas 1
x2 = Titik tengah koordinat x pada fasilitas 2
y1 = Titik tengah koordinat y pada fasilitas 1
y2 = Titik tengah koordinat y pada fasilitas 2
Penggunaan jarak rectilinear digunakan karena lebih cocok dalam perpindahan material
mengingat alur perpindahan suatu material sebagian besar mengikuti bentuk jalur tegak lurus
dan rectilinear memperhatikan jika terdapat fasilitas lain yang menghalangi.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Tata Letak Saat Ini
3.1.1 Dimensi Tata Letak Saat Ini
Tabel 2. Dimensi Tata Letak Saat Ini

Saat Ini
Ukuran Fasilitas
Panjang Lebar
(m)
(m)
13
6

No

Nama Fasilitas

Kode

Jumlah

1

Area Bongkar Muat
Area Penyimpanan
Barang
Area Pemilahan
Area Penyimpanan
Barang Setelah
Dipilah
Mesin Pressing
Area Pengemasan
Gudang
Kantor
Area Ekspansi

A

1

B

1

6

5

30

C

1

13

7

91

D

1

9

5

45

E
F
G
H
I

1
1
1
1
1
TOTAL

14
14
20
16
23

4
4
14
13
15

56
56
280
208
345
1189

2
3
4
5
6
7
8
9

Luas
(m²)
78

Berdasarkan tabel 2 BSB memiliki sembilan fasilitas dengan total luas 1189 m2 sembilan
fasilitas terdiri dari tujuh fasilitas produksi dan dua fasilitas pendukung yaitu kantor dan area
ekspansi. Data luas digunakan sebagai data masukan pada algoritma BLOCPLAN untuk
menentukan ukuran setiap fasilitas. Kode fasilitas perlu diberikan karena keterbatasan perangkat
lunak yang hanya mampu menerima nama fasilitas kurang dari sama dengan delapan huruf.
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3.1.2 Frekuensi Perpindahan Material
Frekuensi perpindahan material digunakan untuk memperlihatkan berapa kali perpindahan
material yang terjadi dan digunakan sebagai masukan menghitung total jarak perpindahan
material.
Tabel 3. Frekuensi Perpindahan Material

Dari

Ke

Area Bongkar Muat
Area Penyimpanan Barang

Area Penyimpanan Barang
Area Pemilahan
Area Penyimpanan Barang
Setelah Dipilah

Area Pemilahan
Area Penyimpanan Barang
Setelah Dipilah
Mesin Pressing
Area Pengemasan
Gudang

Frekuensi
Perpindahan
15
15
5

Mesin Pressing

5

Area Pengemasan
Gudang
Area Bongkar Muat

1
1
1

3.1.3 Jarak Perpindahan Material
Frekuensi perpindahan material digunakan untuk memperlihatkan berapa kali perpindahan
material yang terjadi dan digunakan sebagai masukan menghitung total jarak perpindahan
material
Tabel 4. Jarak Perpindahan Material

Dari – Ke Rectilinear (m)
A-B
B-C
C-D
D-E
E-F
F-G
G-A

Frekuensi Total Jarak (m)

10
17,5
11
14
5
12
46,5
Total

15
15
5
5
1
1
1

150
262,5
55
70
5
12
46,5
601

Total jarak perpindahan material saat ini adalah 601 m, data pada tabel 4 akan digunakan
untuk perbandingan apakah tata letak usulan yang terpilih dapat mengurangi jarak perpindahan
material atau tidak
3.2 Tata Letak Saat Usulan
3.2.1 Kode Kedekatan Antar Fasilitas
Dalam perancangan tata letak fasilitas hubungan kedekatan antar fasilitas digunakan untuk
meminimalkan perpindahan material, maka dari itu diperlukan diagram yang memberikan
informasi mengenai keterkaitan antar fasilitas, yaitu Activity Relationship Chart (ARC). Berikut
merupakan ARC pada penelitian ini:
Tabel 5. Kode Kedekatan Antar Fasilitas

No
1
2
3
4

Hubungan Antara
Fasilitas 1 Fasilitas 2
A
B
A
G
B
C
D
E

1
v
v
v
v

Alasan
Total Kode Kedekatan
2 3 4 5 6 7
v v v v v
6
A
v v v v
5
E
v v v v
5
E
v v v v
5
E
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No
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Hubungan Antara
Fasilitas 1 Fasilitas 2
E
F
F
G
C
D
A
D
B
D
B
G
D
G
A
C
A
E
A
F
A
H
A
I
B
E
B
F
B
H
B
I
C
F
C
G
C
H
C
I
D
F
D
H
D
I
E
G
E
H
E
I
F
H
F
I
G
H
G
I
H
I
C
E
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Alasan
Total Kode Kedekatan
1 2 3 4 5 6 7
v v v v v
5
I
v v v v v
5
I
v
v v v
4
I
v
1
I
v
1
I
v
1
O
v
1
O
0
O
0
O
0
O
0
O
0
O
0
U
0
U
0
U
0
U
0
U
0
U
0
U
0
U
0
U
0
U
0
U
0
U
0
U
0
U
0
U
0
U
0
U
0
U
0
U
v
-5
X

3.2.2 Hasil Iterasi
Pada hasil iterasi menggunakan perangkat lunak BPLAN-90 terdapat dua puluh usulan tata
letak sebagai berikut:

Gambar 2. Hasil Iterasi BPLAN-90
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Pemilihan tata letak usulan berdasarkan dari dua puluh usulan yang dihasilkan dengan
mempertimbangkan r-score, sehingga dipilihlah tata letak usulan nomor tiga. tetapi tata letak
nomor tiga tidak dapat diterapkan karena fasilitas kantor dan area ekspasi adalah fasilitas
tambahan ukurannya tidak dapat diubah yang memiliki pembatas tembok, sehingga dilakukan
kembali pemilihan tata letak usulan berdasarkan r-score tertinggi dan dapat diterapkan, maka
didapatkan tata letak nomor sepuluh yang dapat diterapkan pada bank sampah karena memiliki
dimensi yang sama dengan r-score 0,63-14, berikut merupakan tata letak usulan terpilih yaitu
tata letak usulan nomor sepuluh.
3.2.2 Tata Letak Terpilih
Setelah dilakukan iterasi menggunakan bantuan perangkat lunak bplan-90, terpilihlah tata
letak dengan mempertimbangkan tiga score, yaitu adjective score dan r-score tinggi, rel-dist
score rendah, dan mempertimbangkan penyesuaian terhadap tata letak saat ini, sehingga
terpilihlah tata letak usulan sebagai berikut:
0,5

1

1,5

2,0 2,5

3

3,5 4,0 4,5

5

5,5

6

6,5

7,0 7,5

8

8,5

9,0 9,5

10 10,5 11,0

11,5

12 12,5 13

13,5

14,0 14,5

15

15,5

16,0

16,5

17 17,5 18,0

18,5

19 19,5

20

20,5

21,0 21,5

22

22,5

23,0

23,5

24 24,5 25,0

25,5

26 26,5

27

27,5

28,0 28,5

29

0,5

0,5

1

1

1,5

1,5

2,0

2,0

2,5

2,5

4,0
4,5
5
5,5
6
6,5
7,0
7,5
8
8,5

3

PENGEMASAN

3
3,5

3,5
4,0
4,5
5

GUDANG

5,5
6
6,5
7,0
7,5
8
8,5

9,0

9,0

9,5

9,5

10

10

10,5

10,5

11,0

11,0

11,5

11,5

AREA EKSPANSI

12
12,5

12
12,5

13

13

13,5

13,5

14,0

14,0

GUDANG

14,5
15

16,0
16,5
17
17,5
18,0
18,5
19
19,5
20
20,5
21,0

15
15,5

PENGEMASAN

15,5

14,5

16,0
16,5
17
17,5
18,0
18,5
19
19,5
20
20,5
21,0

21,5

21,5

22

22

22,5

22,5

23,0

23,0

23,5

23,5

24

25,5
26
26,5
27
27,5
28,0

PRESSING

25,0

24

PENYIMPANAN
BARANG

PENYIMPANAN
SETELAH DIPILAH

24,5

24,5
25,0
25,5
26
26,5
27
27,5
28,0

28,5

28,5

29

29

PEMILAHAN

29,5
30,0
30,5
31
31,5

PEMILAHAN

32
32,5
33,0
33,5
34
34,5
35,0

36
36,5
37

30,0
30,5
31
31,5
32
32,5
33,0
33,5
34
34,5
35,0
35,5
36

PEMILAHAN

KANTOR

35,5

29,5

BONGKAR
MUAT

37,5
38,0
38,5
39
39,5
40,0
40,5
41

36,5
37
37,5
38,0
38,5
39
39,5
40,0
40,5
41

41,5

41,5
0,5

1

1,5

2,0 2,5

3

3,5 4,0 4,5

5

5,5

6

6,5

7,0 7,5

8

8,5

9,0 9,5

10 10,5 11,0

11,5

12 12,5 13

13,5

14,0 14,5

15

15,5

16,0

16,5

17 17,5 18,0

18,5

19 19,5

20

20,5

Keterangan:
: Aliran Material
: Backtrack
: Operator
: Movement Operator

Gambar 3. Tata Letak Terpilih

A15.7

21,0 21,5

22

22,5

23,0

23,5

24 24,5 25,0

25,5

26 26,5

27

27,5

28,0 28,5

29

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2020
2 November 2020

ISSN: 2579-6429

Gambar 3 merupakan gambar tata letak terpilih berdasarkan algoritma blocplan dengan
bantuan perangkat lunak bplan-90 ditambahkan dengan aliran material dari setiap fasilitas dan
penempatan operator. Terdapat dua jenis operator, yaitu operator tetap dan tidak tetap atau
movement operator. Berdasarkan gambar 3 terdapat 8 operator tetap dengan simbol operator
berwarna hitam dan 2 operator tidak tetap dengan simbol operator berwarna hijau.
3.2.3 Jarak Perpindahan Material Usulan
Tabel 6. Jarak Perpindahan Material Usulan

Dari Ke Rectilinear (m)
A-B
B-C
C-D
D-E
E-F
F-G
G-A

Frekuensi Total Jarak

9,08
14,94
10,88
11,18
19,01
7,16
40,41
TOTAL

15
15
5
5
1
1
1

136,2
224,1
54,4
55,9
19,01
7,16
40,41
537,18

Berdasarkan tabel 6 didapatkan total perpindahan material pada tata letak usulan sebesar
537,18 m, sedangkan total perpindahan material pada tata letak saat ini sebesar 601 m, berarti
dalam perbaikan tata letak menggunakan BLOCPLAN berhasil mengurangi total jarak
perpindahan material sebesar 63,82 m atau sebesar 10,6%.
4.

Simpulan
Setelah melakukan analisis, maka didapatkan kesimpulan yaitu memberikan rancangan tata
letak fasilitas usulan menggunakan metode blocplan untuk mengurangi jarak perpindahan
material antar fasilitas. Terdapat 20 usulan tata letak yang dihasilkan dari perangkat lunak
bplan-90 dan terpilihlah tata letak usulan 10, tata letak usulan 10 berhasil mengurangi total jarak
perpindahan material dari 601 menjadi 537,18m, sehingga terdapat pengurangan total jarak
perpindahan material sebesar 63,82 m atau sebesar 10,6%. Selain total jarak perpindahan
material yang berkurang backtracking juga berkurang dari 46,5m menjadi 40,41m.
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ABSTRAK
Internal Warehouse (IW) menjadi salah satu komponen supply chain yang penting dalam usaha
manufaktur, tidak terkecuali di PT XYZ Yogyakarta yang memproduksi bubuk susu dalam kemasan.
Sebagai titik pengiriman barang ke stakeholder dalam rantai pasok, IW dituntut untuk menyediakan
pelayanan yang tepat dan cepat. Hal tersebut tidak terlepas dari peran sumber daya manusia yang terlibat
didalamnya. Divisi IW PT XYZ saat ini dihadapkan isu rekonstruksi layout yang menjadikan kapasitas
penyimpanan semakin besar dan ini akan berpengaruh terhadap beban kerja yang akan diterima operator.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat beban kerja pada operator IW dan tingkat produktivitas
kerja pada operator IW di PT XYZ sehingga pihak manajemen dapat melakukan tindakan untuk
mengoptimalkan kinerja operator yang akan diterapkan pada layout baru. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa operator IW rata-rata memiliki beban kerja 0,89 dan tingkat produktivitas 13,64 ton/jam, yang mana
itu belum sesuai target produktivitas yang diharapkan perusahaan yaitu 15 ton/jam.
Kata kunci: Beban Kerja, Produktivitas, Workload Analysis

1.

Pendahuluan
Beban kerja menurut Permendagri No.12/2008 merupakan suatu besaran pekerjaan yang
harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi (pekerja) saat memenuhi permintaan, perintah
atau tuntutan yang akan menghasilkan suatu bentuk dan tingkatan kinerja. Tingkatan kinerja yang
baik akan membantu organisasi dalam mencapai targetnya, sehingga ini akan meningkatkan
output yang dihasilkan organisasi. Ukuran perbandingan antara luaran (output) dengan masukan
(input) disebut produktivitas. Semakin tinggi perbandingannya, berarti semakin tinggi produk
yang dihasilkan. Maka secara tidak langsung produktivitas pekerja dipengaruhi oleh beban kerja
yang diterimanya, yang terindikasi lewat kinerjanya (Fahmi, 2015).
Produktivitas yang tinggi juga dibutuhkan dalam divisi Internal Warehouse PT XYZ
Yogyakarta yang memproduksi bubuk susu dalam kemasan. Divisi warehouse mencakup
berbagai tahap pengadaan, produksi dan distribusi barang, mulai dari penanganan bahan baku dan
barang dalam proses hingga penanganan produk jadi (Rushton. dkk, 2014). Sebagai titik
pengiriman yang melayani stakeholder berikutnya dalam rantai pasok, maka sangat penting untuk
penyediaan tingkat layanan pelanggan yang tinggi dalam hal ketepatan dan kecepatan waktu. Hal
tersebut tidak terlepas dari peran sumber daya manusia yang terlibat didalamnya, ketika operator
tanggap menyelesaikan rincian tugas mereka sesuai jangka waktu yang ditetapkan, maka bisa
dipastikan kegiatan dalam warehouse akan berjalan lancar.
PT XYZ Yogyakarta saat ini sedang melakukan proyek rekonstruksi pada beberapa titik
salah satunya di Internal Warehouse. Setelah proyek ini selesai, perusahaan memprediksi adanya
penambahan frekuensi untuk beberapa job description karena layout baru memiliki kapasitas
penyimpanan yang lebih besar dari layout sebelumnya. Oleh sebab itu, perusahaan perlu
mengetahui tingkat produktivitas karyawan pada tiap shift untuk menentukan operator mana yang
bisa ditambah job description agar bisa memenuhi permintaan stakeholder. Ini juga berkaitan
dengan perencanaan tenaga kerja yang harus disesuaikan dengan beban kerja dan penyetaraan
beban kerja untuk semua operator agar tidak mengakibatkan kerugian atau pemborosan
perusahaan mengenai pembiayaan tenaga kerja atau beban fisik berlebih pada tenaga kerja.
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Perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui analisis beban kerja
(workload analysis). Analisis beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerjaorang (man-hours) yang dibutuhkan untuk merampungkan beban kerja dalam waktu tertentu
(Marwansyah, 2010). Berdasarkan kebutuhan data tersebut, maka perlu adanya pengukuran beban
kerja operator yang digunakan untuk mengetahui produktivitas operator dan bertujuan untuk
pengoptimalan kinerja. Pengukuran beban kerja dilakukan dengan cara mengukur waktu normal
sebagai acuan perhitungan, analisa tingkat beban kerja dan melakukan evaluasi permasalahan
yang terjadi.
2.

Metode
Penelitian ini dilakukan di pabrik susu bubuk kemasan PT XYZ Yogyakarta, dimana yang
menjadi subjek penelitiannya adalah setiap operator pada divisi internal warehouse. Variabel
yang diteliti ialah beban kerja dan produktivitas setiap operator dengan parameter waktu baku
sebagai tolak ukur penentuannya.
Identifikasi permasalahan awal dilakukan dengan studi lapangan yang meliputi observasi
dan wawancara pada operator internal warehouse dan internal warehouse officer untuk
mengetahui job description masing-masing dan kendala saat bekerja yang menyebabkan operator
tidak produktif sehingga ada ketimpangan beban kerja. Kemudian dilanjutkan dengan studi
literatur. Tahap selanjutnya dilakukan pengumpulan dan pengolahan data sebagai berikut :
a. Data jumlah operator internal warehouse PT XYZ Yogyakarta saat ini
b. Data job description masing-masing operator
c. Penentuan sampel pengukuran beban kerja operator dengan rumus Slovin
d. Perhitungan waktu baku menggunakan metode jam henti, dengan langkah berikut :
- pengukuran waktu siklus operator
- penentuan performance rating
- penentuan allowance
- perhitungan waktu normal dan waktu baku
e. Perhitungan beban kerja
f. Perhitungan produktivitas
g. Identifikasi penyebab tinggi/rendahnya beban kerja dengan Fishbone Diagram
Selanjutnya dilakukan analisa dari hasil dari data yang sudah diolah.
Metode yang digunakan dalam pengolahan dan analisa data adalah metode workload
analysis, untuk penilaian analisa beban kerja dengan paremeter waktu baku menggunakan metode
jam henti serta fishbone diagram untuk identifikasi dan analisa penyebab terjadinya masalah
ketidaknormalan beban kerja.
3.

Hasil dan Pembahasan
A. Penentuan Sampel Penelitian
Sampel penelitan diambil dari populasi operator internal warehouse yang keseluruhan dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Jumlah Keseluruhan Operator

Operator
Driver Mixer 315
Driver Mixer 500
Driver Packer
Driver Luar
Checker
Total

Jumlah Operator
4
4
4
2
4
18
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Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah populasi adalah 18. Salah satu metode
yang yang digunakan dalam penentuan jumlah sampel adalah menggunakan rumus Slovin
(Sevilla, dkk, 1960:182), dengan rumus berikut :
𝑛=

𝑁
1 + 𝑁. 𝑒 2

18
1 + 18. (0,15)2
= 12,811 ≈ 13

𝑛=

Dari hasil perhitungan didapatkan jumlah sampel yang harus diteliti adalah 13 operator.
Namun, penulis memutuskan untuk menambah ukuran sampel menjadi 14 operator dengan
pertimbangan bahwa kedua operator Driver Luar perlu diteliti keduanya untuk perbandingan.
Selain itu, perusahaan juga meminta untuk meneliti hanya pada operator dalam tiga shift, inilah
yang menyebabkan keseluruhan operator tidak diteliti.
B. Penentuan Waktu Baku
Waktu baku merupakan waktu yang diperluka guna untuk menyelesaikan suatu pekerjaan
(Wignjosoebroto, 2008). Penentuan waktu baku dilakukan menggunakan jam henti untuk
mengetahui waktu siklus rata-ratanya meliputi keseluruhan job description masing-masing
operator pada shift 1 (A), shift 2 (B) dan shift 3 (C) yaitu :
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Tabel 2. Rincian Job Description
Operator

Driver Mixer 315

Driver Mixer 500

Driver Packer

Driver Luar

Checker

Rincian Job Description
Supply Raw Material ke TFD 315
Supply Sanitasi ke TFD 315
Mengganti Soda Acid
Supply Material ke BNF
Supply Minyak ARA dan DHA
Mengganti GOS
Membuang Sampah Produksi
Langsir
Menerima Kedatangan Raw Mat
Supply Raw Mat ke TFD 500
Mengganti Soda Acid
Supply Material ke BNF
Supply Minyak ARA dan DHA
Membuang Sampah Produksi
Mengganti GOS
Langsir
Menerima dan Mengecek SFG dari TFD 315
Supply Packaging dan Pallet ke Packer
Menyiapkan SFG untuk dikirim
Loading SFG untuk dikirim
Unloading Raw Material yang datang
Memasukkan Produk Reject ke Gudang
Supply Pallet ke IW
Supply Tempat Sampah ke IW
Penimbangan Raw Mat yang datang
Memasukkan RM ke IW
Penimbangan SFG yang akan dikirim
Loading AFVAL
Mengecek Raw Mat Datang
Mengecek SFG yang Dikirim
Mengecek Suhu Ruangan
Mengecek Cool Room
Mengecek APAR
Mengecek Emergency Lamp
Menerima minyak dari Truk ke SILO
Mengirim minyak dari silo ke produksi
Mengambil dan Membawa Laundry
Mengecek CCTV
Mengecek SSCC dengan data
Rekap data SSCC

Perhitungan waktu baku dapat dilihat pada contoh berikut :
(1) Contoh perhitungan waktu baku pada Driver Mixer 315 shift 1 dengan job description
“ Supply Raw Material ke TFD 315” :
Wb = Wn (

100%
100%−%𝐴𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒

)

= (Ws x performance rating )) (
= ( 3550 x 1,1 ) (

100%
)
100%−%𝐴𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒

100%
)
100%−19%

= ( 3940,5 ) ( 1,23457)
= 4864,81 detik

(2) Contoh tabel perhitungan waktu baku pada Driver Mixer 315 shift 1
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Tabel 3. Waktu Normal dan Waktu Baku Driver Mixer 315 A
Waktu Siklus
(dalam detik)

PR

Waktu Normal
(dalam detik)

Allowance

Waktu Baku
(dalam detik)

Supply Raw Material ke TFD 500

3550

1,11

3940,5

0,19

4864,81

Melakukan 5R
(Menata dan Memindahkan Pallet)

2100

1,11

2331

0,19

2877,78

1980
1074
2260
2432
6216
1704
21316,00

1,08
1,08
1,11
1,11
1,11
1,11

2138,4
1159,92
2508,6
2699,52
6899,76
1891,44
23569,14

0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19

2640,00
1432,00
3097,04
3332,74
8518,22
2335,11
29097,70

Job Description

Mengganti Gos Vivinal
Membuang Sampah Produksi
Menyiapkan Supply Material
Menerima Kedatangan Raw Material
Langsir
Support Stripping
Total

Berikut tabel rekapan hasil perhitungan waktu baku keseluruhan operator yang menjadi
subjek penelitian :
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tabel 4. Rekap Total Waktu Baku
Total Waktu Baku
Operator
(detik)

Driver Mixer 315 A
Driver Mixer 315 B
Driver Mixer 315 C
Driver Mixer 500 A
Driver Mixer 500 B
Driver Mixer 500 C
Driver Packer A
Driver Packer B
Driver Packer C
Driver Luar A
Driver Luar B
Checker A
Checker B
Checker C

29097,70
21389,26
18744,85
19458,52
21359,67
18361,63
21699,04
26771,05
19213,02
23988,96
24659,56
21129,08
24115,43
20718,41

C. Perhitungan Beban Kerja dan WLA (Workload Analysis)
Workload Analysis atau analisa beban kerja merupakan suatu cara untuk menentukan
besarnya beban kerja yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok pekerja dibandingkan
dengan beban kerja standar (waktu baku) dalam situasi dan kondisi normal (Kurnia, 2015).
Adapun rumus beban kerja sebagai berikut :
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 =

Total Waktu Baku
Total Waktu Kerja

𝑥 100%

Beban kerja merupakan perbandingan total waktu baku dan total waktu kerja, dimana total
waktu kerja merupakan waktu keseluruhan yang disediakan oleh perusahaan pada jam kerja
efektif yaitu 8 jam dengan waktu isitirahat 1 jam , sehingga waktu efektifnya adalah 7 jam atau
25200 detik.
Contoh perhitungan workload pada Driver Mixer 315 A :
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 =
=

Total Waktu Baku
𝑥 100%
Total Waktu Kerja
29097,70
25200

𝑥 100 %

= 115 % ≈

Berikut tabel hasil perhitungan beban kerja untuk semua operator yang menjadi subjek
penelitian :
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Tabel 5. Perhitungan Beban Kerja
Total Waktu Baku Total Waktu Kerja
Beban Kerja (%)
(detik)
(detik)

No.

Operator

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

Driver Mixer 315 A
Driver Mixer 315 B
Driver Mixer 315 C
Driver Mixer 500 A
Driver Mixer 500 B
Driver Mixer 500 C
Driver Packer A
Driver Packer B
Driver Packer C
Driver Luar A
Driver Luar B
Checker A
Checker B
Checker C

Beban Kerja

29097,70

25200,00

115%

1,2

21389,26

25200,00

85%

0,8

18744,85

25200,00

74%

0,7

19458,52

25200,00

77%

0,8

21359,67

25200,00

85%

0,8

18361,63

25200,00

73%

0,7

21699,04

25200,00

86%

0,9

26771,05

25200,00

106%

1,1

19213,02

25200,00

76%

0,8

23988,96

25200,00

95%

1,0

24659,56

25200,00

98%

1,0

21129,08

25200,00

84%

0,8

24115,43

25200,00

96%

1,0

20718,41

25200,00

82%

0,8

Klasifikasi beban kerja menurut metode workload analysis (WLA) sebaiknya mendekati
atau sama dengan 100% (1) (Sutalaksana et al. 1979). Dimana pada perhitungan tenaga kerja akan
terjadi 3 kemungkinan yaitu:
1. Beban kerja saat pengukuran = 100 % (fit/normal)
Hal ini terjadi ketika jumlah tenaga kerja dan beban kerja pada saat pengukuran sudah
baik, artinya jumlah tenaga kerja sudah sesuai dengan kebutuhan volume pekerjaan.
2. Beban kerja saat pengukuran > 100% (overload)
Hal ini menunjukan bahwa jumlah tenaga kerja dan beban kerja pada saat pengukuran
rata – rata diatas normal yang artinya harus ada penambahan tenaga kerja, karena tenaga
kerja yang ada menerima beban kerja yang berlebihan.
3. Beban kerja pengukuran <100% (underload)
Hal ini terjadi ketika jumlah tenaga kerja berlebih dibanding volume pekerjaan yang
tersedia, sehingga beban kerja dibawah normal.
Berikut hasil klasifikasi beban kerja operator internal warehouse.
Tabel 6. Klasifikasi Beban Kerja
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Job Position

Beban Kerja

Keterangan

1,2
0,8
0,7
0,8
0,8
0,7
0,9
1,1
0,8
1,0
1,0
0,8
1,0
0,8

OVERLOAD
UNDERLOAD
UNDERLOAD
UNDERLOAD
UNDERLOAD
UNDERLOAD
UNDERLOAD
OVERLOAD
UNDERLOAD
FIT/NORMAL
FIT/NORMAL
UNDERLOAD
FIT/NORMAL
UNDERLOAD

Driver Mixer 315 A
Driver Mixer 315 B
Driver Mixer 315 C
Driver Mixer 500 A
Driver Mixer 500 B
Driver Mixer 500 C
Driver Packer A
Driver Packer B
Driver Packer C
Driver Luar A
Driver Luar B
Checker A
Checker B
Checker C

D. Perhitungan Produktivitas Kerja
Menurut L. Greenberg dalam Darmayanti (2016) produktivitas merupakan perbandingan
antara totalitas pengeluaran (output) pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan (input) selama
periode tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa produktivitas mempunyai dua dimensi. Dimensi
yang pertama adalah efektivitas yang mengarah kepada pencapaian target berkaitan dengan
kuantitas, kualitas, dan waktu, kedua adalah efisiensi yang berkaitan dengan upaya
membandingkan input dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut
dilaksanakan. Produktivitas digunakan untuk mengetahui pencapaian target kinerja dengan
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membandingkan realitas input yang digunakan dan bagaimana pekerjaan tersebut terlaksana.
Input yang digunakan adalah jumlah jam kerja operator yang disediakan perusahaan yaitu 7 jam
atau 25200 detik. Sedangkan untuk output yang digunakan adalah jumlah pallet (1 pallet memuat
1 ton produk) produksi yang dapat ditransportasikan oleh operator internal warehouse pada
tanggal 1 Februari 2020 pada kegiatan inbound dan outbond yaitu sejumlah 105 ton produk.
Berikut perhitungan produktivitas yang diharapkan perusahaan.
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠

=
=

Output
𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
105
7

= 15 𝑡𝑜𝑛/𝑗𝑎𝑚

Jadi, nilai produktivitas sesuai standar perusahaan adalah 15 ton/jam. Sesuai standar ini,
berikut perhitungan capaian produktivitas operator sesuai beban kerja (volume kerja) yang
terlaksana oleh operator.
Contoh perhitungan produktivitas pada operator Driver Mixer 315 A.
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
= 1,2 𝑥 15 𝑡𝑜𝑛/𝑗𝑎𝑚
= 18 ton/jam

Berikut tabel hasil perhitungan produktivitas untuk semua operator yang menjadi subjek
penelitian :
Tabel 7. Produktivitas Operator
Job Position
Driver Mixer 315 Shift 1
Driver Mixer 315 Shift 2
Driver Mixer 315 Shift 3
Driver Mixer 500 Shift 1
Driver Mixer 500 Shift 2
Driver Mixer 500 Shift 3
Driver Packer Shift 1
Driver Packer Shift 2
Driver Packer Shift 3
Driver Luar Shift 1
Driver Luar Shift 2
Checker Shift 1
Checker Shift 2
Checker Shift 3

Beban Kerja
(input)

Produktivitas
Standar (ton/jam)

Produktivitas
(ton/jam)

Produktivitas
(ton/jam)

1,2
0,8
0,7
0,8
0,8
0,7
0,9
1,1
0,8
1,0
1,0
0,8
1,0
0,8

15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0

17,3
12,7
11,2
11,6
12,7
10,9
12,9
15,9
11,4
14,3
14,7
12,6
14,4
12,3

18,0
13,0
12,0
12,0
13,0
11,0
13,0
16,0
12,0
15,0
15,0
13,0
15,0
13,0

D. Identifikasi Masalah Ketimpangan Beban Kerja dengan Fishbone Diagram
Cause effect diagram disebut juga diagram tulang ikan (fishbone diagram) yang digunakan
untuk mengidentifikasi dan menganalisis suatu proses atau situasi dan menemukan kemungkinan
penyebab suatu persoalan / masalah yang terjadi (Tjiptono dan Diana, 2001). Berikut ini
identifikasi masalah beban kerja pada divisi Internal Warehouse di PT XYZ Yogyakarta dengan
menggunakan Fishbone Diagram atau Cause and Effect Diagram. Masalah terjadi pada operator
Driver Mixer 315 shift 1 dan Driver Packer shift 2 yang mengalami overload, dimana nilai beban
kerja nya melebihi 100%. Masalah juga terjadi pada operator Driver Mixer 315 shift 2, Driver
Mixer 315 shift 3, Driver Mixer 500 shift 1, Driver Mixer 500 shift 2, Driver Mixer 500 shift 3,
Driver Packer shift 1, Driver Packer shift 3,Checker shift 1, dan Checker shift 3 yang mengalami
underload, dimana nilai beban kerja nya kurang dari 100%.
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Method

Man

Set up dan checklist
mesin forklift lama

Terdapat aktivitas
diluar job description

Changeover aktivitas lama

Overload
Operator Driver
Mixer 315 (1) &
Driver Packer (2)

Pengiriman SFG
meningkat

Tata letak bahan baku
yang jauh dari Mixer 315

Menunggu transportasi
bahan baku ke mixer lama
Penerimaan Bahan Baku
meningkat

Environment

Material

Machine

Gambar 1. Fishbone Diagram Penyebab Overload Beban Kerja Operator Internal Warehouse

Method

Man
Terdapat aktivitas
diluar job description

Jadwal penerimaan bahan
baku tidak menentu

Underload
Banyak pekerjaan yang
sudah tercover pada shift 1

Changeover aktivitas lama

Tata letak fasilitas yang
berjauhan

Kegiatan outbond pada shift 2
dan 3 menurun
Menunggu transportasi
produk

Driver Mixer 315
(2), Driver Mixer
315 (3), Driver
Mixer 500 (1),
Driver Mixer 500
(2), Driver Mixer
500 (3), Driver
Packer(1), Driver
Packer (3),
Checker (1), dan
Checker (3)

Penerimaan Bahan Baku
Pada shift 2 dan 3 menurun

Environment

Material

Machine

Gambar 2. Fishbone Diagram Penyebab Underload Beban Kerja Operator Internal Warehouse

E. Usulan Solusi Masalah Ketimpangan Beban Kerja
Berdasarkan hasil pemaparan penyebab masalah ketidaknormalan beban kerja menggunakan
fishbone diagram. Dapat diusulkan beberapa solusi masalah untuk meningkatkan kinerja dan
produktivitas karyawan sebagai berikut. Pertama, menurut kegunaan analisis beban kerja yaitu
dengan adanya penyesuaian pada job description pada tiap shift agar beban kerjanya merata, bisa
dengan penambahan frekuensi job description atau penambahan job description pada titik keluar
masuk produk, seperti kegiatan utama internal warehouse yaitu penerimaan dan pengeluaran
barang harus di support penuh oleh semua operator. Kedua, dengan diadakannya pelatihan
manajemen waktu dan pentingnya performansi kinerja untuk karyawan bagi keberlangsungan
perusahaan. Hal ini bisa meningkatkan inisiatif karyawan saat menganggur untuk
mengalokasikan pekerjaannya menjadi nilai tambah perusahaan, seperti penambahan load kerja
5R pada internal warehouse. Ketiga, dengan penetapan jadwal kegiatan inbound dan outbond
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yang dilakukan pada hari itu dan pemberitahuan kepada tiap operator mengenai jadwal tersebut
diawal shift, sehingga operator bisa menyesuaikan dengan job description yang lain. Sedangkan
untuk mengatasi tingginya beban kerja dapat dilakukan penyetaraan beban kerja, seperti kegiatan
langsir/ pengeluaran barang untuk dikirim tidak dibebankan pada salah satu operator. Pada 1 shift
biasanya waktu idle nya berbeda-beda sehingga untuk pekerjaan ini bisa di support oleh beberapa
operator yang sudah menyelesaikan job description utamanya atau pemberian insentif jika
operator terpaksa memang harus bekerja overload.
4.

Simpulan
Simpulan berdasarkan penelitian mengenai beban kerja dan produktivitas pada operator
internal warehouse didapati rata-rata beban kerja sebesar 0,89, nilai tersebut masuk dalam
ketegori beban kerja underload sesuai klasifikasi beban kerja dengan metode WLA. Begitupun
dengan hasil produktivitas rata-rata yang dihasilkan operator yaitu 13,64 ton/jam yang masih
dibawah harapan perusahaan yakni 15 ton/jam. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut dapat
diterapkan beberapa penyesuian seperti penambahan frekuensi job description atau penambahan
job description pada titik keluar masuk produk, diadakan pelatihan manajemen waktu dan
pentingnya performansi kinerja, serta penetapan jadwal kegiatan inbound dan outbond
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ABSTRAK
Operator pada industri gitar Pak Tardi Sukoharjo melakukan aktivitas kerja secara manual tanpa
menggunakan alat bantu sehingga menimbulkan risiko postur kerja yang menyebabkan musculoskeletal
disorders. Penelitian ini mengkaji analisis risiko postur kerja operator dalam menggunakan rancangan
meja kerja pemasangan kawat fret pada leher gitar. Tujuan penelitian ini adalah memberikan skor RULA
(Rapid Upper Limb Assessment) keadaan usulan untuk mengetahui perbaikan skor RULA postur kerja
operator dibandingkan keadaan aktual. Analisis dilakukan dengan virtual human dalam software jack 8.4
sebagai alat pendekatan Virtual Environment Modeling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor RULA
operator saat menggunakan rancangan meja kerja turun 3 poin dari skor RULA postur kerja aktual
menjadi 3. Hal ini menunjukkan bahwa rancangan meja kerja telah memenuhi kebutuhan operator untuk
mengurangi risiko postur kerja.
Kata kunci: Meja Kerja, Postur Kerja, RULA, Software Jack

1.

Pendahuluan
Industri gitar di Desa Mancasan Kabupaten Sukoharjo merupakan Usaha Kecil Menengah
yang menjadi mata pencaharian utama penduduk. Peran besar yang dimiliki UKM, menuntut
industri gitar harus berkembang dari waktu ke waktu. Namun meskipun telah berdisi sejak 20
tahun silam, seluruh proses finishing untuk menghasilkan gitar akustik masih menggunakan
tenaga manusia dalam menjalankan pengerjaannya. Proses finishing gitar tersebut terdiri dari
proses pendempulan, pengamplasan, pemberian cat warna dasar, pemasangan kawat fret,
pemasangan bridge, pembuatan lubang pada headstock, pemasangan stiker, penandaan list pada
badan gitar, pemolesan cat melamin, lalu pemasangan senar.
Ergonomi menjadi aspek penting untuk memperbaiki proses kerja di Industri Gitar
Sukoharjo. Pada Industri ini seluruh proses dilakukan secara manual tanpa mesin atau fasilitas
yang memadai. Pada stasiun pemasangan kawat fret, pekerja duduk di lantai tanpa alas kaki
yang menyebabkan pekerja membungkuk untuk dapat mengukur, memotong, menempel dan
memasang kawat fret. Pekerja juga menggunakan anggota badannya untuk menopang gitar
dalam pengerjaan dalam jangka waktu yang lama. Postur canggung yang berkepanjangan
ditemukan umum dan dapat menempatkan seniman tato pada risiko tinggi untuk masalah
musculoskeletal (Keester D. L. dan Sommerich C. M., 2017)
Perancangan alat bantu kerja merupakan solusi untuk memperbaiki metode kerja.
Penelitian oleh Saptadi dan Wijanarko (2008) melakukan perancangan meja adjustable untuk
pekerja manual material handling dengan metode REBA. Rancangan meja tersebut
disimulasikan menggunakan software 3DS max untuk melihat hasil perbaikan pada postur kerja.
Untuk menyelesaikan masalah pada suatu perusahaan, alat bantu berupa fasilitas kerja harus
dirancang sesuai dengan kebutuhan operator. Menurut penelitian Wardhani (2003), ergonomi
merupakan salah satu dari persyaratan untuk mencapai desain yang qualified, certified dan
customer need. Analisis ergonomi pada sebuah desain dapat diuji melalu simulasi. Pada
penelitian Moch, B. N. (2010), simulasi digunakan untuk menentukan ketinggan meja kerja
yang tepat sebagai fasilitas kerja pada industri garmen.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian postur kerja usulan
sehingga dapat diketahui apakah rancangan meja kerja dapat mengurangi risiko postur kerja
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aktual yang dimiliki operator pemasangan kawat fret. Manfaat yang diperoleh melalui penilaian
postur kerja menggunakan simulasi dengan pemodelan digital adalah kemampuannya untuk
memverifikasi kesesuaian tempat kerja atau produk selama pengembangannya seperti yang
dinyatakan oleh Regazzoni dan Rizzi (2013) dalam Polasek P. dkk (2015). Fakta bahwa 90%
dari semua kesalahan dapat di-debug sebelum model fisik yang sebenarnya dibangun
mencerminkan pengehematan yang besar dari segi finansial (Polasek P., dkk, 2015).
2.

Metode
Metode yang digunakan untuk menilai postur kerja adalah RULA (Rapid Upper Limb
Assessment) yang merupakan alat efektif untuk mengukur kualitas postur kerja dalam pekerjaan
yang melibatkan banyak tubuh bagian atas, tetapi kaki-kaki bekerja pada kondisi statis
(McAtamney dan Corlett, 1993). Pada penelitian Sari M. P. (2011), RULA digunakan untuk
perancangan meja produksi pada stasiun pemasangan stiker pada proses produksi gitar untuk
mengurangi resiko postur kerja. Berikut merupakan rekapitulasi skor RULA elemen kerja pada
stasiun pemasangan kawat fret.
Tabel 1. Penilaian RULA Postur Kerja Aktual

Elemen Kerja
Mengambil Gitar
Melakukan Set Up Alat

Mengukur dan Memotong
Kawat Fret
Menempel Kawat Fret
Menggunakan Palu dan
Lem
Memeriksa Kelurusan
Kawat Fret
Memukul Ulang Setiap
Fret dengan Palu

Skor
RULA
4

4

5

Tindakan
Diperlukan dalam
beberapa
waktu ke depan
Diperlukan dalam
beberapa
waktu ke depan
Diperlukan dalam waktu
dekat

6

Diperlukan dalam waktu
dekat

4

Sekarang juga

5

Diperlukan dalam waktu
dekat

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa skor tertinggi adalah elemen kerja menempel
kawat pada leher gitar, yaitu 6, sehingga simulasi postur kerja usulan hanya dilakukan pada
pada elemen kerja tersebut.
Pada penelitian ini simulasi dilakukan menggunakan virtual human pada software jack
untuk mengukur skor RULA pada postur kerja usulan menggunakan rancangan meja kerja.
Software jack digunakan pada penelitian Abdurrasyid F. R dan Nurfajriah (2019) untuk
melakukan simulasi perbaikan alat kerja di Pabrik Tahu Pak Utar. Software jack dapat
memberikan model manusia secara akurat sesuai dengan antropometri yang ditentukan dalam
lingkungan virtual. Software ini dapat memberikan tugas dan menganalisa kinerja model
manusia tersebut dalam simulasi.
Data yang diperlukan pada simulasi software jack adalah desain meja kerja, data
antropometri operator, gerakan operator, dan beban benda kerja. Sebelum melakukan simulasi,
desain meja kerja sesuai antropometri operator dirancang telebih dahulu dalam software
SkecthUp. Selanjutnya, objek desain dalam 3DS disematkan ke dalam converter online untuk
dikonversi ke format STL lalu diimpor ke Jack program dan ditempatkan sesuai lokasi yang
diinginkan. Tahap berikutnya adalah pembuatan virtual human atau model manusia sesuai
dengan antropometri operator. Perancangan model manusia pada software jack meliputi gender,
A17.2

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2020
2 November 2020

ISSN: 2579-6429

kebangsaan, tinggi badan, berat badan, dan persentil yang digunakan. Simulasi berorientasi
untuk memberikan penilaian postur kerja setelah menggunakan rancangan meja kerja usulan.
Tahapan berikutnya adalah mengatur postur kerja operator ketika menggunakan rancangan meja
kerja lalu melakukan penilaian postur kerja dengan analisis RULA pada Task Analysis Tool.
3.

Hasil dan Pembahasan
Rancangan fasilitas kerja berupa meja kerja pemasangan kawat fret dibuat dalam software
SkecthUp kemudian di-import ke dalam Jack. Data antropometri yang digunakan dalam desain
tersebut adalah pekerja laki-laki pada usia produktif (18-45 tahun) yang dapat diperoleh dari
data antropometri Indonesia dikarenakan pekerja di Industri Gitar Pak Tardi tidak tetap dan
memiliki rentang usia 18 hingga 45 tahun. Data tersebut digunakan pada dimensi meja
berdasarkan persentil ke-5 dimana orang paling kecil dalam populasi dapat menggunakan
rancangan tersebut. Tabel 2 menunjukkan rekapitulasi dimensi meja kerja pemasangan kawat
fret.
Tabel 2. Rekapitulasi Dimensi Meja Kerja

Dimensi
Panjang alas meja
Lebar alas meja
Tebal alas meja
Tinggi kaki meja minimal
Tinggi kaki meja maksimal

Ukuran (mm)
900
500
40
750
810

Desain meja kerja pemasangan fret memiliki fitur yaitu: kaki meja adjustable, pengunci
kepala gitar, penyangga leher dan badan gitar, dan wadah gulungan kawat fret. Kaki meja
adjustable memberi operator pilihan untuk bekerja dalam posisi berdiri maupun duduk.
Penyangga badan gitar meringankan beban operator dimana pada postur kerja awal perlu
menahan badan gitar menggunakan kaki dan tangan agar posisi gitar stabil saat pemasangan
kawat fret. Dengan demikian, penggunaan meja kerja dapat mengurangi risiko postur kerja serta
memudahkan operator dalam melakukan aktivitas.

Gambar 1. Desain Meja Kerja Pemasangan Kawat Fret

Prosedur pengoperasian meja kerja pemasangan kawat fret adalah mengatur ketinggian
meja kerja sesuai kenyamanan dengan menaik-turunkan sekrup pada kaki meja, mengunci kaki
meja sesuai ketinggian yang diinginkan, memasukkan kepala gitar pada pengunci, lalu
memastikan penempatan leher dan badan gitar telah sesuai. Desain meja kerja diuji dalam
simulasi software jack sehingga memberikan hasil sebagai berikut.
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Gambar 2. Postur Kerja Berdiri Memasang Kawat Fret

Gambar 3. Penilaian RULA pada Postur Kerja Memasang Kawat Fret Berdiri

Pada gambar 3, dapat dilihat bahwa hasil akhir yang diperoleh adalah grand score
sebesar 3. Grand Score menunjukkan sejauh mana operator terpapar oleh faktor risiko
musculoskeletal disorder yang disebabkan oleh postur kerja. dan berdasarkan nilai tersebut juga
akan diketahui saran yang perlu dilakukan. Nilai 3 pada grand score mengindikasikan bahwa
postur operator saat melakukan aktivitas menempel kawat fret dengan desain meja kerja usulan
membutuhkan investigasi lebih lanjut sehingga lebih ergonomis maupun perbaikan jika
diperlukan terhadap postur tersebut. Meskipun demikian, skor tersebut sudah lebih aman
dibandingkan skor postur operator dalam kondisi aktual yaitu 6.
Desain meja kerja dengan fitur kaki meja adjustable memberikan operator pilihan untuk
bekerja dengan dua postur yaitu, berdiri dan duduk. Simulasi operator saat menggunakan meja
kerja dalam postur duduk menghasilkan penilaian sebagai berikut.
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Gambar 4. Postur Kerja Duduk Memasang Kawat Fret

Gambar 5. Penilaian RULA pada Postur Kerja Memasang Kawat Fret Duduk

Pada gambar 3, dapat dilihat bahwa hasil akhir yang diperoleh adalah grand score sebesar
3. Grand Score menunjukkan sejauh mana operator terpapar oleh faktor risiko musculoskeletal
disorder yang disebabkan oleh postur kerja. dan berdasarkan nilai tersebut juga akan diketahui
saran yang perlu dilakukan. Nilai 3 pada grand score mengindikasikan bahwa postur operator
saat melakukan aktivitas menempel kawat fret dengan desain meja kerja usulan membutuhkan
investigasi lebih lanjut sehingga lebih ergonomis maupun perbaikan jika diperlukan terhadap
postur tersebut. Meskipun demikian, skor tersebut sudah lebih aman dibandingkan skor postur
operator dalam kondisi aktual yaitu 6. Hal ini disebabkan punggung yang tegak pada proses
pemasangan kawat fret serta operator tidak perlu menahan benda kerja dengan anggota badan
dalam keadaan statis bila menggunakan meja.
4.

Simpulan
Berdasarkan pemaparan yang telah diberikan, disimpulkan bahwa meja kerja pemasangan
kawat fret memenuhi kebutuhan operator untuk mengurangi risiko postur kerja dengan
memperbaiki metode kerja untuk bekerja dalam posisi berdiri maupun duduk. Skor RULA
operator pada postur kerja usulan adalah 3, yang mana lebih rendah daripada skor RUlA aktual
yaitu 6.
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ABSTRAK
Penelitian ini membahas model binary integer liniear programming dalam pemecahan Traveling
Salesmen Problem (TSP) berdasarkan penghematan jarak dan waktu tempuh kapal. Salah satu kasus
nyata dari permasalahan ini adalah menentukan rute kapal untuk pendistribusian BBM di kawasan
Indonesia timur pada PT. Pertamina Region IVc UPMS VIII. Hasil penelitian menunjukan bahwa model
ILP mampu memberikan solusi optimum dengan persentase penghematan jarak sebesar 18.24% dan
penghematan waktu sebesar 18.01% dari rute awal perusahaan.
Kata Kunci : bahan bakar minyak, binary integer linier programming, rute optimum, traveling salesman
problem

1.

Pendahuluan
Chopra dan Meindl (2013) mendefenisikan distribusi sebagai suatu rangkaian aktivitas
pengiriman barang dari titik awal (produsen) ke titik akhir (konsumen) dalam suatu supply
chain. Semakin banyaknya konsumen yang tersebar pada beberapa lokasi maka semakin
banyak pula pilihan rute yang akan dipakai oleh perusahaan untuk pendistribusian barang pada
konsumen dan tentunya dengan biaya,waktu dan jarak yang berbeda-beda. Untuk itu
pendistribusian barang yang dilakukan haruslah diimbangi dengan penentuan rute yang tepat
sehingga proses perpindahan produk tersebut tepat dan optimal.
Terminal BBM Wayame - Ambon merupakan salah satu unit operasi PT. Pertamina
(Persero) suplai dan distribusi. Untuk wilayah pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM)
yakni mencakup propinsi Papua Barat, propinsi Papua, propinsi Maluku serta propinsi Maluku
Utara. PT. Pertamina (Terminal BBM Wayame – Ambon) memiliki beberapa depot yang
tersebar di 19 titik di lokasi yang berbeda yakni Manokwari, Merauke, Kaimana, Fak-Fak,
Sorong, Biak, Nabire, Serui, Jayapura, Tobelo, Ternate, Labuha, Sanana, Bula, Masohi,
Namlea, Tual, Dobo dan Saumlaki Proses pendistribusian produk menggunakan kapal Tanker
untuk memenuhi permintaan dari 19 depot perbulannya. Dalam melakukan proses distribusi,
perusahaan belumlah menemukan cara yang pasti untuk meminimumkan total jarak tempuh
untuk mensuplai BBM ke depot-depot yang sudah ditentukan. Padahal jika total jarak tempuh
diminimumkan maka proses distribusi produk tersebut dapat dilakukan dengan optimal dan
efisien yang secara simultan akan berdampak pada waktu dan biaya distrisbusi yang minimum .
Permasalahan diatas lebih dikenal sebagai Traveling Salesman Problem (TSP) yaitu suatu
perjalanan salesman dari satu tempat (kota) asalnya mengunjungi n-tempat (kota) tepat satu kali
kemudian kembali ke tempat (kota) asalnya dengan jarak yang minimum, salesman dituntut
untuk meminimumkan jarak rute yang seefisien mungkin agar mencapai total jarak tempuh
kendaraan yang minimum sehingga proses pendistribusian dapat dilakukan dengan efektif. TSP
termasuk hard combinatorial problem dengan demikian banyak teknik pendekatan yang
digunakan untuk menyelesaikannya. Salah satu metode yang dipakai untuk penyelesaian TSP
adalah Integer Linier Programming (ILP) yaitu permasalahan optimalisasi yang memilki fungsi
tujuan, batasan yang linier serta variable bilangan bulat. Dalam hal ini ILP yang digunakan
adalah model programa integer 0-1 dengan nilai decision variable xij hanya bernilai 0 atau 1,
dimana jika ada pengiriman pada depot maka xij bernilai 1 dan jika tidak berarti bernilai 0
(Rachman dkk, 2014)
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Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengimplementasikan model programa integer 0-1
untuk pendistibusian BBM pada PT. Pertamina (Terminal BBM Wayame – Ambon) yang
meminimumkan waktu dan jarak sehingga distribusi produk dapat menjadi lebih efisien.
2. Metode
Integer Linier Programming
Integer Programming (IP) merupakan
bentuk
lain
dari Linear Programming(LP)
yang muncul karena tidak semua variabel keputusan dapat berupa bilangan pecahan
dengan kata lain asumsi divisibilitymelemah atau hilang samasekali (Nurkertamanda dkk.,
2012)
Nari.N (2013) menyatakan Programa integer 0-1 (PI Biner) merupakan bentuk khusus dari
ILP dimana variable kontrolnya berharga nol atau satu. Formulasi umum dari PI Biner yaitu :
Optimumkan

: Z =  j =1 c j x j

Kendala

:

n



n
j =1

(1)

aij x j (, , =) bi

i = 1,2,..., m; j = 1,2,.., n
x j = 0 atau 1

(2)

Branch and Bound
Branch and bound (BB) merupakan merupakan algoritma yang digunakan untuk
menentukan penyelesaian optimum pada masalah optimisasi, khususnya pada diskrit dan
optimisasi kombinatorial (Paillin dan Tupan, 2018). Pada intinya algoritma ini menggunakan
pendekatan enumerasi dengan cara meniadakan ruang pencarian yang tidak feasible.
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
menentukan nilai batas maksimum dan batas minimum untuk pemecahan optimum di dalam sub
daerah yang layak.
Proses branching menggunakan skema Breadth First Search (BFS). Simpul atau node yang
munculkan dari awal adalah simpul yang berdekatan 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.
Langkah-langkah dari masalah algoritma BB yaitu sebagai berikut (Cahyadi, 2008):
Step 1:
memeriksa ILP apakah kondisi berikut terpenuhi:
1. Subproblem tidak layak
2. Solusi optimum yang dihasilkan subproblem dimana semua variabelnya bernilai bilangan
bulat
3. Hasil optimum untuk subproblem yang kurang dari (untuk kasus maksimum) batas bawah
Jika semua kondisi diatas terpenuhi maka branch subproblem tidak diperlukan.
Step 2:
Penghapusan subproblem dimungkinkan dengan beberapa pertimbangan kondisi yaitu:
1. Subproblem tidak layak
2. Batas bawah (yang menunjukan hasil optimum dari kandidat terbaik) seharusnya lebih
besar dari nilai optimum subproblem.
Traveling Salesman Problem
Miller, et al (1960), mendefinisikan TSP sebagai suatu perjalanan salesman dari kota asal
ke n-kota tujuan dan akan kembali ke kota asalnya dengan jarak yang minimum, setiap kota
yang dikunjungi tidak boleh lebih dari satu kali dalam satu tour.
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Dalam kasus penentuan rute formulasi model TSP dapat ditulis sebagai berikut: Jarak
tempuh dari kota i ke kota j ditunjukan oleh Cij dengan N adalah banyaknya kota. Kemudian
variabel keputusan Xij didefenisikan yang memperlihatkan apakah ada tidaknya perjalanan
salesman dari kota i ke kota j pada suatu rute sebagai berikut :
1, Jika terdapat perjalanan salesman dari i ke j
(3)
X ij = 
0, Jika tidak ada perjalanan salesman dari i ke j
Persamaan (3) menunjukan jika Xij bernilai 1 maka salesman melakukan kunjungan dari
kota i ke kota j, dan sebaliknya jika Xij bernilai 0
Formulasi umum model programa integer 0-1 untuk TSP adalah sebagai berikut :
N

N

Minimumkan ( Z ) =  Cij X ij

(4)

i =1 j =1

batasan,
N

X
i =1

ij

=1

(i = 1,2,3,....N )

(5)

ij

=1

( i = 1,2,3,....N )

(6)

N

X
j =1

ui − u j + Nxij  N − 1 (untuk i  j ; i = 2, 3,…, N ; j = 2, 3,…, N )

(7)

Untuk semua Xij = 1 atau 0 dan untuk semua uj ≥ 0
Persamaan (4) merupakan fungsi tujuan yang menentukan total bobot total arc minimum
yang termasuk dalam perjalanan. Persamaan (5) memastikan salesman tiba satu kali disetiap
kota, persamaan (6) memastikan salesman meninggalkan setiap kota satu kali. Persamaan (7)
memastikan tidak ada subtour yang infisible dan terbentuknya tour yang fisible.
Berikut adalah flowchart penelitian yang ditunjukan pada gambar 1 dibawah ini:
Start

Identifikasi
Masalah

Rumusan Masalah
Implementasi model ILP dalam menyelesaikan
masalah TSP untuk jarak optimal dengan waktu
waktu minimum

Tujuan Penelitian
1. Model ILP optimum untuk rute distribusi BBM
2. waktu distribusi BBM yang minimum

Studi Literatur

Pengunpulan data
1. Jarak Lokasi Depot
2. Wakti distribusi
3. Kecepatan Kapal
4. Permintaan BBm

Data Sesuai

Tidak

Ya
Analisis dan Pengolahan Data

Kesimpulan

Finish

Gambar 1. Flowchart Penelitian
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3. Hasil dan Pembahasan
Deskripsi Sistem Distribusi BBM
Pendistribusian BBM untuk wilayah Indonesia timur dilakukan dengan mengunakan kapal
Tanker dengan bobot 1500-3000, total muatan dalam rute tidak melebihi kapasitas angkut kapal
dan didistribusi ke 19 depot yang berada pada propinsi Papua barat, propinsi Papua, propinsi
Maluku Utara serta propinsi Maluku. Proses pendistribusian BBM selama ini tidak memiliki
pola distribusi yang pasti, hal ini dikarenakan proses pendistribusian BBM dilayani berdasarkan
permintaan dari masing masing depot yang ada. Gambar 2 dibawah ini adalah Peta distribusi
BBM untuk wilayah Indonesia timur.

Gambar 2. Peta Wilayah Distribusi BBM

Kegiatan operasional Terminal BBM Wayame terdiri dari : 1. Penerimaan atau loading
(dilakukan melalui 3 buah dermaga yang tersedia); 2. Penimbunan (kegiatan dilakukan pada
masing-masing tangki timbun sesuai jenis BBM); 3. Penyaluran/backloading (kegiatan
dilakukan melaui 3 dermaga ke kapal pengangkut untuk di distibusikan ke masing-masing
depot)
Sistem distribusi pada Pertamina (Persero) Terminal BBM Wayame itu sendiri sudah ada,
hanya saja pengiriman BBM belum terarah dengan pasti ke tiap depot. Untuk system distribusi
dibagi atas 6 klaster untuk ke empat propinsi yang terdiri atas 19 depot(pelabuhan). Pemilihan
klaster dilakukan dengan maksud untuk mengelompokan depot belum sesuai dengan posisi
jarak jauh dan dekatnya lokasi suatu depot untuk dijangkau.
Data jarak tempuh adalah data jarak dari depot PT. Pertamina Region IVc Ambon menuju
sejumlah pelabuhann (port) yang dituju dan juga jarak tiap port denga port lainnya.
Tabel 1. Jarak antar Pelabuhan Mil laut ( sumber : PT. Pertamina IV Ambon – Wayame )
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Waktu tempuh merupakan waktu yang dibutuhkan oleh kapal dalam proses
pendistribusian BBM. Kecepatan kapal serta waktu setup dan waktu loading discharging
ditunjukan pada tabel 3. Rumus perhitungan waktu tempuh sebagai berikut:
Waktu tempuh =

d (ij )
v

Keterangan: dij : Jarak tempuh (mil laut)
v : Kecepatan kapal (mil/jam)
Untuk melakukan kegiatan loading dan discharging tersebut dibutuhkan 200 kl/jam tiap
sehingga perhitungan waktu total adalah sebagai berikut :
Waktu Total = waktu setup + waktu Loading/discharging + jarak tempuh
Tabel 2. Kecepatan Kapal, Loading Dan Waktu Setup

Kecepatan rata-rata kapal
Loading dan discharging
Total waktu setup / pelabuhan

10 knot km/jam (18.52) =11.51 mph (mil/jam)
200 kl/jam
2 jam

(Sumber : Paillin,2009)

Berikut merupakan tabel demand dari tiap port yang akan dikunjungi
Tabel 3. Permintaan/ Port ( sumber : PT. Pertamina IV Ambon – Wayame )

Pembagian lokasi kedalam beberapa Klaster
Berdasarakan rute awal lokasi distribusi BBM pada terminal BBM Wayame maka
dilakukan pembagian klaster sebanyak 6 klaster yang dapat ditunjukan pada tabel 4 s.d tabel
tabel 9 sebagai berikut:
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Tabel 4. Pembagian lokasi Klaster 1

Klaster I
Ambon
Merauke

Ambon
0
811

Merauke
811
0

Tabel 5. Pembagian lokasi Klaster 2

Klaster I
Ambon
Jayapura

Ambon
0
913

Japura
913
0

Tabel 6. Pembagian lokasi Klaster 3

Klaster III
Ambon
Tual
Dobo
Saumlaki

Ambon
0
347
386
408

Tual
347
0
109
200

Dobo
386
109
0
220

Saumlaki
408
200
220
0

Tabel 7. Pembagian lokasi Klaster 4

Klaster IV
Ambon
Masohi
Bula
Fakfak
Kaimana

Ambon
0
75
251
347
396

Masohi
75
0
200
297
345

Bula
251
200
0
98
255

Fakfak
347
297
98
0
182

Kaimana
396
345
255
182
0

Tabel 8. Pembagian lokasi Klaster 5

Klaster V
Ambon
Sorong
Manokwari
Nabire
Serui
Biak

Ambon
0
332
545
595
692
631

Sorong
332
0
195
365
360
302

Manokwari
545
195
0
170
150
116

Nabire
595
365
170
0
102
148

Serui
692
360
150
102
0
120

Biak
631
302
116
148
120
0

Ternate
308
265
371
90
0
150

Tobelo
466
575
442
240
150
0

Tabel 9. Pembagian lokasi Klaster 6

Klaster VI
Ambon
Namlea
Sanana
Labuha
Ternate
Tobelo

Ambon
0
82
178
155
308
466

Namlea
82
0
110
112
265
575

Sanana
178
110
0
180
90
442

Labuha
155
112
180
0
90
250

Model ILP untuk TSP
Untuk jalur distribusi tujuan tunggal (kluster 1 dan kluster 2) tidak dimodelkan karena ada
satu depot tujuan sehingga tidak ada alternatif urutannya. Berikut ini adalah model matematik
untuk kluster 3 s.d kluster 6.

B01.6

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2020
2 November 2020

•

Model matematik untuk Kluster 3
Minimumkan Z =

4

ISSN: 2579-6429

•

4

 Cij X ij
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i =1

j =1

Model matematik untuk Kluster 5
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ij
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•
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ij

ij
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X
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( i = 1, 2,...,6)
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X

( i = 1, 2,...,6)

j =1

u i − u j + Nx ij  N − 1

u i − u j + Nx ij  N − 1

Pemecahan kasus ini menggunakan algoritma branch and bound dan diolah dengan
bantuan software Lingo 11.0
Rute Reguler/ Rute Awal PT. Pertamina Region IVc Ambon
Rute regular merupakan rute yang biasanya dilalui oleh kapal untuk distribusi BBM
Tabel 10. Hasil Data Reguler PT. Pertamina Region IVc Ambon

Jumlah
Rute

Pelabuhan

Jarak
(Mil)

Total
Waktu

1

Ambon– Merauke– Ambon

1622

103.99

2

Ambon – Jayapura – Ambon

1826

131.72

3

Ambon – Dobo – Kaimana – Saumlaki – Tual – Ambon

1525

116.32

4

Ambon – Fakfak – Sorong – Manokwari – Tobelo - Ambon

1640

148.07

5

Ambon – Bula – Biak– Nabire – Serui – Ambon

1647

115.16

6

Ambon – Labuha – Sanana – Namlea – Ternate – Masohi –
Ambon

1243

149.2

9503

70.76

Total

Penentuan Rute Menggunakan Algoritma Branch and Bound
Berdasarkan 6 klaster wilayah distribusi dilakukan penyusunan rute baru berdasarkan
letak pelabuhan yang berdekatan. Dari hasil pengolahan data diperoleh rute optimal berdasarkan
algoritma branch and bound sebagai berikut:
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Tabel 11. Hasil Pengolahan Data Branch and Bound

Rute

Pelabuhan

Jumlah
Total
Jarak
Waktu
(Mil)
(Jam)

1

Ambon-Merauke-Ambon

1622

103.99

2

Ambon – Jayapura – Ambon

1826

131.72

3

Ambon – Tual – Dobo– Saumlaki – Ambon

1084

80.47

4

Ambon – Kaimana – Fakfak – Bula – Masohi – Ambon

951

78.44

1460

147.39

827

84.78

7770

626.79

5
6

Ambon– Nabire – Serui– Biak – Manukwari – Sorong–
Ambon
Ambon – Labuha – Tobelo– Ternate – Sanana – Namlea –
Ambon
Total

Analisa Perbandingan dengan Rute Reguler
Hasil perbandingan pada tabel diatas menunjukan perubahan dari segi jarak akan
mempengaruhi waktu total setiap rute. Antara rute awal/regular dan rute hasil branch and bound
dapat diperoleh selisih jarak tempuh sebesar 1733 mil dengan persentase penghematan sebesar
18,24%, selisih waktu total sebesar 137,67 jam dengan persentase penghematan sebesar
18.01%. Untuk lebih memperjelas hasil perbandingan yang diperoleh dari rute awal dengan
algoritma branch and bound maka dapat ditunjukan pada gambar dibawah ini.

Gambar 3. Perbandingan Total Jarak Tempuh dan Total Waktu

4.

Simpulan
Berdasarakan berdasarkan model integer linier programming yang di implementasikan
dapat membantu menyelesaikan masalah pendistribusian BBM sebagai berikut :
1. Rute optimum yang didapat adalah : rute 1 (Ambon-Merauke-Ambon) dengan jarak tempuh
1622 mil dan total waktu 103.99 jam; rute 2 (Ambon – Jayapura – Ambon) dengan jarak
tempuh 1826 mil dan total waktu 131.72.99 jam; rute 3 (Ambon – Tual – Dobo– Saumlaki –
Ambon) dengan jarak tempuh 1084 mil dan total waktu 80.47 jam; rute 4 (Ambon –
Kaimana – Fakfak – Bula – Masohi– Ambon) dengan jarak tempuh 951 mil dan total waktu
78.44 jam; rute 5 (Ambon– Nabire – Serui– Biak – Manukwari – Sorong– Ambon) dengan
jarak tempuh 1460 mil dan total waktu 147.39 jam; dan rute 6 (Ambon – Labuha – Tobelo
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Ternate – Sanana – Namlea – Ambon) dengan jarak tempuh 827 mil dan total waktu 84.78
jam.
2. Total penghematan yang didapat jika dibandingkan dengan rute regular/awal perusahaan
dapat dilihat bahwa hasil perhitungan persentase penghematan algoritma branch and bound
memiliki output effisiensi rute tempuh baik dari segi jarak sebesar 18.24%, dan waktu total
18.01%.
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ABSTRAK
PT. XYZ merupakan industri manufaktur pipa baja di Indonesia. PT. XYZ belum memiliki
penjadwalan produksi dalam jangka panjang, penjadwalan hanya berdasarkan pesanan yang
datang. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian kebutuhan
kapasitas produksi di periode mendatang dan memvalidasi sesuai dengan kapasitas waktu produksi
yang dimiliki. Penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang produksi pipa jenis SIO di plant
VAI. Metode penelitian yang digunakan adalah forecasting dengan DMA dan DES by Holt,
pencarian error dengan MAD, MAPE, serta Tracking Signal, Master Production Planning,
Economic Order Quantity, dan Rought Cut Capacity Planning. Hasil dari pengolahan data yang
dilakukan didapat metode forecast terbaik menggunakan DES by Holt karena memiliki nilai error
terkecil, total pipa yang diproduksi dalam bulan September 2019–Agustus 2020 dalam
perancangan jadwal induk produksi yaitu sebesar 10431 pipa dan divalidasi dengan RCCP telah
sesuai dengan kapasitas waktu produksi yang tersedia.
Kata kunci: economic order quantity, forecasting, jadwal induk produksi, rought cut capacity
planning

1.

Pendahuluan
PT. XYZ merupakan industri manufaktur pipa baja di Indonesia. PT XYZ
memproduksi berbagai pipa baja seperti oil & gas pipeline, water line, piling pipe,
telephone pole, electrical pole, structural pipe for general construction and offshore
structure, dan aplikasi-aplikasi lainnya.
Proses perencanaan dan pengendalian produksi merupakan salah langkah
terpenting untuk mencapai tujuan perusahaan, bila proses perencanaan dan pengendalian
produksi dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan keuntungan bagi
perusahaan. Pada PT. XYZ belum terdapat perencanaan dan pengendalian produksi
dalam jangka panjang, sehingga perusahaan tidak dapat memperkirakan jumlah pesanan
produk yang akan datang di periode mendatang dan melihat jadwal induk produksi yang
dirancang sesuai dengan kapasitas waktu produksi yang tersedia. Penelitian ini bertujuan
untuk melakukan perencanaan dan pengendalian kapasitas produksi di periode mendatang
dan memvalidasi apakah sudah sesuai dengan waktu produksi yang dimilki.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Master Production Planning
(MPS) yang dapat memberikan suatu solusi dalam perencanaan produksi dan perencaan
kapasitas produksi yang akan diterapkan. Setelah itu RCCP mengkonversikan MPS
kedalam kebutuhan kapasitas apakah sudah sesuai dengan kapasitas waktu yang tersedia.
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2.
2.1

Metode
Peramalan
Terdapat dua teknik peramalan yaitu teknik peramalan kualitatif dan teknik
peramalan kuantitatif. Permalan kualitatif bersifat subjektif seseorang dan peramalan
kuantitatif berdasarkan data masa lalu yang tersedia. (Gaspersz, 2008).
2.1.1 Metode Double Exponential Smoothing by Holt
Prinsip double exponential smoothing dari Holt dan Brown pada umumnya
serupa, perbedaannya pada Holt tidak menggunakan rumus double smoothing secara
langsung. Sebagai gantinya Holt menggunakan pemulusan nilai trend dengan parameter
yang berbeda dari parameter yang digunakan pada deret asli. Menurut Makridakris (1998)
Ramalan dari double exponential smoothing dari Holt didapat dengan mengunakan dua
parameter pemulusan (dengan nilai antara 0 dan 1, dimana 0 < α < 1) dan tiga persamaan:
S’t
= αXt + (1-α) (S’t-1 + t t-1 ) ………………………(1)
Tt
= β (S’t - S’t-1) + (1 – β ) t t-1 …………....……….(2)
Ft+m = S’t + t t m………………………………………(3)
Dimana,
S’t
= Nilai pemulusan tunggal
Xt
= Data aktual pada waktu ke-t
Tt
= Pemulusan trend
Ft+m = Nilai peramalan
m
= Periode masa yang akan datang
α,β
= Konstanta nilai antara 0 dan 1
2.1.2 Metode Double Moving Average
Menurut Rivero (2019) Double Moving Average adalah menghitung rata-rata
bergerak yang kedua. Prosedur rata–rata bergerak linear secara umum dapat dituliskan
dengan persamaan berikut:
a. Penggunaan rata-rata bergerak tunggal pada waktu t (ditulis S’t)
b. Penggunaan rata-rata bergerak ganda pada waktu t (ditulis S’’t)
c. Selisih antara rata-rata bergerak tunggal dan ganda pada waktu t (ditulis S’t – S”t).
d. Kecenderungan dari periode t keperiode t+1 menyesuaikan
2.2

Ukuran Akurasi Peramalan
Menurut Sungkawa dan Megasari (2011) dalam melakukan sebuah peramalan
terdapat derajat ketidakpastian, oleh karena itu maka dimasukkan unsur kesalahan (error)
dalam perumusan peramalan deret waktu.
2.2.1 Rata-rata Penyimpangan Absolut (MAD)
MAD adalah rata rata kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa
memperhatikan apakah hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil dibanding
kenyataannya atau MAD dapat disebut sebagai rata-rata nilai dari absolut simpangan
(Gasperz, 2008).
2.2.2 Rata-rata Persentase Kesalahan Absolut (MAPE)
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MAPE dihitung dengan menggunakan kesalahan absolut pada tiap periode dibagi
dengan nilai observasi yang nyata untuk periode itu dan kemudian nilai tersebut dirataratakan. (Diera, dkk., 2018).
2.2.3 Tracking Signal
Tracking signal adalah suatu ukuran bagaimana baiknya suatu peramalan
memperkirakan nilai-nilai aktual (Gaspersz, 2008)
2.3

Jadwal Induk Produksi
Menurut Gasperz (2008) jadwal induk produksi (JIP) adalah pernyataan terkait
produk akhir dalam memproduksi output berkaitan dengan kuantitas dan periode waktu.
Sedangkan menurut Nasution (2003) jadwal induk produksi berkaitan tentang berapa
banyak produk yang akan diproduksi dan kapan produk tersebut akan diproduksi.
2.4

Economic Order Quantity
Menurut Riyanto (2001) Economic Order Quantity (EOQ) adalah suatu metode
untuk merencanakan persediaan bahan baku dalam setiap kali pemesanan yang telah
ditentukan agar didapatkan jumlah pemesanan yang ekonomis. Penggunaan EOQ dapat
meminimalkan biaya persediaan sehingga efisiensi persediaan baik dan jumlah
pemesanan optimal dapat tercapai.
2.5

Rought Cut Capacity Planning (RCCP)
Menurut (Wawan, dkk., 2017) RCCP memberikan informasi data agregat bagi
manajemen puncak untuk memberikan izin kepada manajemen untuk melakukan
perubahan kapasitas sesuai target pada MPS. Fokus RCCP yaitu untuk melihat apakah
sumber daya yang diperlukan sudah sesuai dengan MPS. Kebijakan untuk meningkatkan
kapasitas produksi perusahaan yaitu (Fogarty et al, 1991) :
1. Lembur (overtime)
2. Melakukan subkontrak
3. Melakukan pergantian jalur
4. Menambah personel
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Peramalan
Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data permintaan produk dari bulan
Februari 2017-Agustus 2019, lalu dari data yang didapat dibuat peramalan dengan
menggunakan metode DES by Holt dan Double Moving Average (DMA). Hasil
peramalan dengan DES by Holt dan DMA terdapat dalam tabel berikut.
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Tabel 1. Perbandingan Hasil Forecasting Pipa SIO

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Periode
t
Sep-19
Oct-19
Nov-19
Dec-19
Jan-20
Feb-20
Mar-20
Apr-20
May-20
Jun-20
Jul-20
Aug-20

DESHOLT
α=0.5 ; γ=0.4
840
845
850
856
861
867
872
877
883
888
893
899

DMA
6 Bulan
843
852
861
869
878
887
896
905
914
923
932
941

Tabel 1 menunjukan perbandingan antara kedua metode. Peramalan menggunakan
metode DES by Holt dengan menggunakan alpha 0,5 dan gamma 0,4 pada bulan
September 2019 - Agustus 2020 adalah 840, 845, 850, 856, 861, 867, 872, 877, 883, 893,
899. Kemudian hasil dari peramalan menggunakan metode DMA adalah 843, 852, 861,
869, 878, 887, 896, 905, 914, 923, 932, 941. Dapat dilihat bahwa dengan menggunakan
metode DES dan DMA menunjukkan kenaikan permintaan terhadap produk. Langkah
selanjutnya melakukan ukuran akurasi peramalan atau error menggunakan MAD, MAPE,
dan tracking signal.
Tabel 2. Hasil Perhitungan MAPE,MAD, dan TS DES by Holt

TOTAL (DES by HOLT)
63.11%
MAPE (DES by HOLT)
2.10%
MAD (DES by HOLT)
16
Running sum of forecast errors (RSFE) (DES by HOLT)
7
Tracking Signal (DES by HOLT)
0.42
Tabel 3. Hasil Perhitungan MAPE,MAD, dan TS DMA

MAD (DMA)
TOTAL (DMA)
MAPE (DMA)
Running Sum of Forecast Errors (RSFE) (DMA)
Tracking Signal (DMA)

20
49%
2.44%
-222
-11.29

Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukan perhitungan error pada kedua metode. Pada
peramalan metode DES by Holt MAPE diperoleh sebesar 2,10% MAD diperoleh sebesar
16. Lalu kemudian dilakukan validasi menggunakan tracking signal dan diperoleh nilai
0,42. Pada peramalan dengan menggunakan metode Double Moving Average diperoleh
MAPE sebesar 2,44% dan MAD diperoleh sebesar 20. Lalu kemudian dilakukan validasi
menggunakan tracking signal dan diperoleh nilai -11.29. Tracking signal yang baik
memiliki RSFE yang rendah. Oleh karena itu hasil forecast yang akan digunakan input
Jadwal Induk Produksi (JIP) adalah metode Double Exponential Smoothing by Holt
karena memiliki MAPE, MAD, dan TS yang lebih kecil.
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3.2 Jadwal Induk Produksi
Peramalan dengan menggunakan metode DES by Holt kemudian menjadi nilai
untuk jadwal induk produksi dari bulan September 2019-Agustus 2020 seperti yang
terdapat dalam tabel dibawah ini.
Tabel 4. Jadwal Induk Produksi (JIP)

Periode
(Bulan)
Jumlah
Forecast

Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20
840

845

850

856

861

867

872

877

883

Jul-20 Aug-20

Total

893

10431

888

899

Tabel 4 menunjukan jadwal induk produksi pipa jenis SIO selama setahun kedepan,
pipa yang akan di produksi dari September 2019 sampai Agustus 2020 berturut-turut
yaitu 840, 845, 850, 856, 861, 867, 872, 877, 883, 888, 893, dan 899 dengan total 10431
batang pipa SIO yang diproduksi. Berat dari 1 batang pipa sebesar 13,43 Kg, maka total
berat keseluruhan pipa dalam satu tahun kedepan yaitu 140.088,33 Kg.
3.3. Economic Order Quantity (EOQ)
Kemudian pengolahan data selanjutnya adalah perhitungan EOQ untuk menetukan
kuantitas pemesanan yang ekonomis untuk sekali pemesanan suatu material. Data yang
dibutuhkan antara lain Ordering Cost, Holding Cost, dan kuantitas pemakaian material di
produk tersebut. Berikut adalah pengolahan data tersebut.
Tabel 5. Perhitungan Ecomomic Order Quantity setiap Bahan Baku

Bahan Baku
Coil

Ordering Cost ( C )
Holding Cost Economic Order
Annual Demand ( R )
Quantity (EOQ)
Rp
Rp
35
18
Rp
38,600,000
Coil
Rp 8,000,000
Coil

Tabel 5 menunjukan hasil pengolahan EOQ untuk pembuatan pipa besi jenis SIO.
Untuk memproduksi pipa ini dibutuhkan bahan baku coil, Biaya-biaya yang dibutuhkan
untuk produksi pipa besi jenis SIO tersebut antara lain Ordering Cost yang merupakan
penjumlahan dari biaya bahan baku dan biaya pengiriman bahan baku, kemudian Annual
Demand merupakan hasil total demand selama satu tahun, Holding Cost merupakan biaya
inventory barang saat digudang per periode. Kemudian dari ketiga biaya tersebut dapat
dihitung EOQ nya. Nilai EOQ bahan baku coil berdasarkan perhitungan yang telah
dilakukan didapatkan nilai EOQ sebesar 18 coil.
3.4 Process Computation
Pada perhitungan ini, aktivitas yang ada pada proses produksi Pipa SIO digunakan
sebagai input pengolahan data. Kemudian data aktivitas tersebut diolah berdasarkan item
yang digunakan pada aktivitas tersebut. berikut adalah pengolahan data tersebut.
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Tabel 6. Process Computation
No

1

2

3

4

Item

Operation

Lot Size Set Up

Uncoiling
Strip Levelling
End Shearing
Coil
Jointing
Strip Accumulate
Forming
Electric Resistance Welding (Induction Coil)
Outside/Inside Bead Trimming
Cooling
Pipa
Sizing
Eddy Current Test
Cut Off
Dimension and Visual Inspection
Bevelling
Potongan
Hydrostatic Test
Pipa (6
Repair Inspection
m)
Final Inspection
Varnish Coating
Pipa Jadi
Bundling

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
1
18
1
18
1
1
1
1
1

2
1
1
3
1
1
4
1
1
1
1
3
5
1
2
1
1
4
1

Set Up/Lot Run Time
Process ( menit)
( menit)
( menit)
0.11
0.34
0.45
0.06
0.08
0.14
0.06
0.13
0.19
0.17
0.59
0.76
0.06
0.40
0.45
0.06
0.09
0.15
0.22
0.08
0.30
0.06
0.10
0.15
0.06
0.21
0.27
0.06
0.21
0.27
1.00
0.08
1
0.17
0.21
0
5.00
0.46
5
0.06
0.91
1
2.00
1.00
3
1.00
2.00
3
1.00
1.00
2
4.00
3.00
7
1.00
0.20
1

Tabel 6 menunjukan hasil pengolahan Process Computation yang merupakan
kegiatan menghitung waktu proses pembuatan 1 batang Pipa SIO. Kolom Item berisi
komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan Pipa SIO. Kolom Operation merupakan
aktivitas-aktivitas yang dilakukan terhadap komponen-komponen tersebut. Pada kolom
Lot Size yang merupakan hasil EOQ dari setiap material yang dihitung pada pengolahan
data sebelumnya. Set Up Time merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan
beberapa hal untuk memulai pemrosesan. Set Up/Lot Size merupakan pembagian antara
Set Up dan Lot Size. Run Time merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan
proses tersebut, terakhir adalah kolom Process yang merupakan total waktu dari setiap
operasi dimana hasil penjumlahan dari Set Up/Lot Size dan Run Time. Perhitungan
tersebut didapat dengan mengambil 1 sampel pada proses uncoiling yaitu :
Waktu Process =
=

+ Run Time
+ 0,34

= 0,11 + 0,34
=0,45 menit
3.5

Bill of Computation
Pengolahan data ini merupakan proses lanjutan dari perhitungan 3.4 Process
Computation dijadikan sebagai input dari pengolahan data ini. Uraian item atau
komponen penyusun produk beserta aktivitasnya diurutkan berdasarkan work centernya.
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Tabel 7. Bill of Computation
Part

Penggantian Coil
Baru

Pembentukan Coil
Menjadi Pipa

Pemotongan Pipa
Pembentukan Ujung
Pipa
Pengecekan Terjadi
Kebocoran
Perbaikan
Kecacatan
Pengecekan Akhir
Kualitas Pipa
Pengecatan
Pengemasan

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
1
18
1

Setup
Time
(menit)
2
1
1
3
1
1
4
1
1
1
1
3
5

Setup
time/lot
(menit)
0.11
0.06
0.06
0.17
0.06
0.06
0.22
0.06
0.06
0.06
1
0
5

WC

Total
Waktu
(menit)

1

2

2

2

3

6

Bevelling

18

1

1

4

1

Hydrostatic Test

1

1

3

5

3

Repair Inspection

1

2

3

6

3

1

1

1

2

7

2

4
1

4
1

3
1

7
2

8
9

7
2

Runtime
(menit)

Process
(menit)

0.3
0.1
0.1
0.6
0.4
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
0.2
0.5

0.45
0.14
0.19
1
0.45
0.15
0.30
0.15
0.27
0.27
1
0.37
5

0

0.9

2

2

1

1

Final Inspection

1

Varnish Coating
Bundling

1
1

Operation

Lot Size

Uncoiling
Strip Levelling
End Shearing
Jointing
Strip Accumulate
Forming
Electric Resistance Welding (Induction Coil)
Outside/Inside Bead Trimming
Cooling
Sizing
Eddy Current Test
Cut Off
Dimension and Visual Inspection

Tabel 7 merupakan hasil pengolahan Bill Of Computation. Dimana pengolahan data
ini diberi penambahan kolom WC atau work center dan Total Waktu. Setelah item atau
komponen beserta aktivitas dan waktu-waktunya diurutkan berdasarkan work center,
maka didapatkan total waktu dari setiap work center yakni 2 menit untuk penggantian coil
baru, 2 menit untuk pembentukan coil menjadi pipa, 6 menit pemotongan pipa, 1 menit
pembentukan ujung pipa, 3 menit pengecekan kebocoran pada pipa, 3 menit perbaikan
kecacatan pipa, 11 pengecekan akhir kualitas pipa, 7 menit pengecetan pipa, dan 11 menit
pengemasan pipa. Perhitungan tersebut didapat dengan mengambil 1 sampel pada work
center 1 yaitu :
Total Waktu Work Center 1
= waktu proses uncoiling + waktu proses strip levelling
+ waktu proses end shearing + waktu proses jointing
+ waktu proses strip accumulator
= 0,45 + 0,14 + 0,19 + 1 + 0,45
= 2 menit
3.6 Rough Cut Capacity Planning (RCCP)
Pengolahan data selanjutnya adalah pemvalidasian data-data sebelumnya dengan
menggunakan RCCP (Rough Cut Capacity Planning). Metode ini digunakan untuk
memvalidasi MPS dengan menganalisis waktu yang diperlukan untuk memproduksi
produk berdasarkan kapasitas yang tersedia. Berikut adalah hasil pengolahan RCCP yang
dilakukan.
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Tabel 8. Pengolahan Rough Cut Capacity Planning (RCCP)
Periode
Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20
1690
1701 1712
1722
1733
1744
1755
1765 1776 1787 1798
1690
1701 1712
1712
1722
1744
1755
1765 1776 1787 1798
5070
5103 5135
5135
5167
5232
5264
5296 5328 5361 5393
845
850
856
856
861
872
877
883
888
893 899
2535
2551 2567
2567
2584
2616
2632
2648 2664 2680 2697
2535
2551 2567
2567
2584
2616
2632
2648 2664 2680 2697
1690
1701 1712
1712
1722
1744
1755
1765 1776 1787 1798
5915
5953 5991
5991
6028
6104
6141
6179 6217 6254 6292
1690
1701 1712
1722
1733
1744
1755
1765 1776 1787 1798
845
850
856
861
867
872
877
883
888
893 899

Sep-19
1679
1679
5038
840
2519
2519
1679
5878
1679
840

1
2
3
4
5
6
7
8
9
MPS

ISSN: 2579-6429

Rata- Total Waktu
Ket
rata Waktu Tersedi
1739 2 8448 VALID
1737 2 8640 VALID
5210 6 9120 VALID
868 1 8160 VALID
2605 3 8640 VALID
2605 3 8160 VALID
1737 2 9408 VALID
6078 7 8640 VALID
1739 2 9408 VALID

Tabel 8 merupakan hasil perhitungan RCCP dari produk pipa jenis SIO. Input dari
perhitungan ini adalah total waktu dari masing-masing work center yang sudah dihitung
dari perhitungan sebelumnya. Kemudian hasil permintaan hasil agregasi dari persentasi
terbesar, dan kapasitas waktu tersedia. Kemudian dari total waktu dari masing-masing
work center dikalikan dengan permintaan hasil agregasi dari bulan September 2019
sampai dengan Agustus 2020. Kemudian didapatkan rata-rata waktu di setiap periode
pada masing-masing work center.
Setelah diamati oleh penulis, artinya Jadwal Induk Produksi (JIP) yang dibuat dapat
dilaksanakan karena pabrik memiliki sumber daya yang memadai dan tidak diperlukan
adanya kebijakan lain. Adapun hasil grafik pada pengujian RCCP produk ini adalah
sebagai berikut.

RCCP
10000
9000
8000
7000
6000
5000

Waktu Tersedia (menit)

4000

Rata-rata Waktu (menit)

3000
2000
1000
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Gambar 1. Grafik RCCP

Gambar 1 merupakan hasil pemetaan data antara rata-rata waktu produksi dari
setiap work center selama satu tahun kedepan. Dapat dilihat bahwa semua rata-rata waktu
work center berada pada dibawah kapasitas waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh
PT. XYZ, sehingga Jadwal Induk Produksi (JIP) dapat diterapkan pada proses produksi.
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4.
Simpulan
1. Jadwal induk produksi pipa yang akan diproduksi pada bulan September 2019
berjumlah 840 pipa, Oktober 2019 berjumlah 845 pipa, November 2019 berjumlah
850 pipa, Desember 2019 berjumlah 856 pipa, Januari 2020 berjumlah 861 pipa,
Februari 2020 berjumlah 867 pipa, Maret 2020 berjumlah 872 pipa, April 2020
berjumlah 877 pipa, Mei 2020 berjumlah 883 pipa, Juni 2020 berjumlah 888 pipa,
Juli 2020 berjumlah 893 pipa, dan Agustus 2020 berjumlah 899 pipa. Total batang
pipa keseluruhan selama September 2019-Agustus 2020 sebanyak 10431 batang pipa.
2. Jadwal induk produksi divalidasi menggunakan RCCP. Dari hasil pengolahan didapat
bahwa dari semua work center yang dimiliki PT. XYZ secara waktu yang tersedia
telah melebihi rata-rata waktu yang diperlukan untuk memproduksi. Artinya Jadwal
Induk Produksi yang sudah dirancang dapat dilaksanakan karena waktu yang
dibutuhkan sudah tersedia pada semua work center (VALID).
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Optimasi Distribusi Produk Baby Fish Crispy
Menggunakan Integer Programming
Di Umkm Suhada Food.
1,2)

M. Andi Maulidan*1), dan Anita Ilmaniati2)
Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Suryakancana,
Jl. Pasir Gede Raya, Cianjur, 43216, Indonesia
Email: m.andimaulidan20@gmail.com1, anitailmaniati@unsur.ac.id2
ABSTRAK

Pemasaran produk baby fish crispy yang dilakukan oleh UMKM Suhada Food, mengalami kesulitan
dalam memperbesar keuntungan dari setiap pendistribusiannya. Oleh karena itu untuk memperbesar
keuntungan tersebut, perusahaan harus mengoptimalkan pendistribusian produk baby fish crispy
untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Perusahaan membutuhkan pendekatan model
matematis yang dapat memberikan keuntungan yang maksimum dengan keterbatasan yang ada.
Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan jumlah produk yang harus didistribusikan kepada
empat toko yang tersebar di area Kab.Cianjur, serta penelitian ini menggunakan metode simpleks
dengan simulasi integer programming yang diselesaikan dengan software LINGO 18.0. Berdasarkan
hasil yang diperoleh, perusahaan mendapatkan keuntungan dalam setiap produk Ikan Mas Original
dari Toko Toserba Selamat 180 pcs dengan keuntungan sebesar Rp.1.887,692, Toko Oleh-oleh
Cianjur 150 pcs dengan keuntungan sebesar Rp.1.725.000, Toko Mochi Momi 50 pcs dengan
keuntungan sebesar Rp.570.000, dan Toko Roti Unyil Okeke 50 pcs dengan keuntungan sebesar
Rp.570.000.
Kata kunci :Distribusi produk, Integer Programming, Optimasi.

1. Pendahuluan
Latar Belakang
Pemasaran merupakan suatu kegiatan yang fungsinya berusaha untuk
mengidentifikasikan kebutuhan konsumen yang perlu dipenuhi, salah satu kebutuhan
konsumen yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari ialah ikan yang dapat
dikonsumsi dan dibudidayakan oleh para petani.
Budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembang biakan ikan atau
organisme air lainnya. Budidaya perikanan disebut juga sebagai budidaya perairan atau
akuakultur mengingat organisme air yang dibudidayakan bukan hanya dari jenis ikan saja
tetapi juga organisme air lain seperti kerang, udang maupun tumbuhan air.
Banyaknya ikan yang dapat di konsumsi di Indonesia dan beraneka ragam jenis
yang dapat di konsumsi oleh Manusia diantaranya ikan Mas dan Ikan Nila. UMKM Suhada
Food berpendapat bahwa potensi budidaya ikan di wilayahnya akan menghasilkan
keuntungan bagi perushaan dan bagi peternak ikan itu sendiri. Terdapat perbedaan
pengolahan ikan yang dilakukan oleh UMKM Suhada Food ini, yang biasannya
kebanyakan peternak ikan menjual ikan lebih dari 1 tahun usianya, tetapi UMKM Suhada
Food memilih untuk menjual ikan kecil atau bisa disebut juga dengan Baby Fish yang
berkisaran usianya antara 30 hari sampai 45 hari.
Baby fish adalah ikan kecil (benih ikan) yang berukuran 5—7 cm, mempunyai rasa
gurih dan tekstur yang renyah jika digoreng, serta mengandung protein dan kalsium yang
tinggi. Berdasarkan hasil yang diperoleh, UMKM Suhada Food memiliki 2 produk ikan
dan memiliki 3 varian rasa dari setiap produknya yaitu : rasa original, rasa tepung balado
dan rasa tepung original.

B03.1

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2020
2 November 2020

ISSN: 2579-6429

Tabel 1 Data Produksi
Hari Kerja
Nama Produk
Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Ikan Nila Original

15

20

20

35

Ikan Nila Tepung Original

15

25

20

10

Ikan Nila Tepung Balado

10

20

10

15

Ikan Mas Original

25

30

28

35

Ikan Mas Tepung Original

10

13

14

10

Ikan Mas Tepung Balado

10

15

15

10

Total

85

123

107

115

Berdasarkan data bulan Nopember 2019, dari hasil produksi selama satu minggu
dalam 4 hari kerja , UMKM Suhada Food memproduksi pada hari senin 85 pack, hari selasa
123 pack, hari rabu 107 pack dan hari kamis 115 pack. Wildan (2019).
Tabel 2 Data Penjualan
Data Terjual
Nama Produk
Selasa

Rabu

Kamis

Sabtu

Ikan Nila Original

20

10

10

20

Ikan Nila Tepung Original

20

10

10

30

Ikan Nila Tepung Balado

10

25

8

21

Ikan Mas Original

20

10

10

52

Ikan Mas Tepung Original

15

18

18

15

Ikan Mas Tepung Balado

20

16

14

20

Total

105

89

70

158

Dari hasil penjualan selama satu minggu dalam 4 hari pemasaran , UMKM Suhada
Food mejual produk perpack pada hari selasa 105 pack, hari rabu 89 pack, hari kamis 70
pack dan hari sabtu 158 pack. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa selalu ada sisa
produksi yang belum terjual di minggu yang sama. Hal tersebut mengindikasikan belum
optimalnya proses pemasaran. Wildan (2019).
Permasalahan yang dihadapi UMKM Suhada Food adalah bagaimana
mengoptimalkan pemasaran produk Baby Fish sehingga diperoleh hasil optimal pada jumlah
pemesanan produk Baby Fish per pack oleh konsumen untuk mendapatkan keuntungan yang
optimal dan mengetahui analisis sensitivitas terhadap solusi optimum. Taha (2017)
mengatakan untuk mengoptimalkan sebuah strategi pemasaran
dibutuhkan model
matematika yang cukup dinamis untuk memuaskan konsumen.
Penelitian yang akan dilakukan menggunakan Integer Programming dimana dalam
penelitian ini terdapat 6 Variabel sesuai dengan jenis produksi dengan banyaknya produksi
selama satu minggu dengan pemasaran produk yang menguntungkan. Dalam kasus di
UMKM Suhada Food, Serta keinginan UMKM Suhada Food pada setiap produk baby fish
dalam satu pack menginginkan keuntungan yang optimal dan mengetahui analisis
sensitivitas tehadap solusi optimum.
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2. Metode
Programa linier merupakan suatu model matematika untuk mendapatkan alternatif
penggunaan terbaik atas sumber-sumber yang tersedia. Kata linier digunakan untuk
menunjukkan fungsi matematika yang digunakan dalam bentuk linier, sedangkan program
merupakan penggunaan teknik matematika tertentu. Jadi pengertian program linier adalah
suatu teknis perencanaan yang bersifat analitis yang analisisnya menggunakan model
matematika, dengan tujuan menemukan beberapa alternatif pemecahaan optimum terhadap
persoalan. Aminudin, (2005).
Sebagai masukan untuk membuat model integer programming maka penulis akan
memakai Metode Cutting Plane tersebut untuk memberikan apa yang dibutuhkan dan
diharapkan oleh UMKM Suhada Food, serta membuat strategi dan memecahkan optimasi
pemasaran yang efektif. Maka dari itu terlebih dahulu diidentifikasi berbagai aspek dalam
pengumpulan informasi dengan cara memahami teori yang berhubungan dengan model integer
programming dari literatur, jurnal, dan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber.
LINGO adalah alat bantu yang didesain sangat luas untuk menyelesaikan permasalahanpermasalahan riset operasi seperti program linier dan non linier, kuadratik, quadratically
constrained, stokastik dan optimasi model integer dengan lebih cepat, mudah dan efisien.
LINGO menyediakan paket integrasi lengkap yang termasuk di dalamnya yaitu bahasa untuk
optimasi model yang mudah dipahami.
2.1 Model Matematis
Penyusunan model matematis dengan menggunakan model programa integer yaitu :
• Toko Toserba Selamat
Tabel 3 Fungsi tujuan Toserba Selamat
No

Produk Baby
Fish Crispy dan
Rasanya

Jumlah
Produksi

Jumlah
Penjualan

Harga Jual

Biaya
Produksi

ongkos
Kirim

Total
Keuntungan

Keuntungan
perpack

1

Ikan Nila
Original

40

40

Rp.1.000.000

Rp. 572.000

Rp.15.000

Rp. 413.000

Rp. 10.325

2

Ikan Nila
Tepung Original

30

30

Rp. 750.000

Rp. 450.000

Rp.15.000

Rp. 285.000

Rp. 9.500

3

Ikan Nila
Tepung Balado

22

21

Rp. 525.000

Rp. 330.000

Rp.15.000

Rp. 180.000

Rp. 8.571

4

Ikan Mas
Original

53

52

Rp.1.300.000

Rp. 742.000

Rp.15.000

Rp. 543.000

Rp. 10.442

5

Ikan Mas
Tepung Original

15

15

Rp. 375.000

Rp. 210.000

Rp.15.000

Rp. 150.000

Rp. 10.000

6

Ikan Mas
Tepung Balado

20

20

Rp. 500.000

Rp. 260.000

Rp.15.000

Rp. 225.000

Rp. 11.250

TOTAL

180

178

Rp.4.450.000

Rp.2.564.000

Rp.90.000

Rp.1.796.000

Rp. 60.089

Maksimumkan Z = 10.325 x1 + 9.500 x2 + 8.571 x3 + 10.442 x4 + 10.000 x5 + 11.250 x6.
x1 + x2 +
x3 + x4 + x5 + x6
 180. ( Pemesanan )

2.6x1 + 4.1x2 +x3 + 2.1x4 +x5 +x6
x1 x2, x3, x4, x5  x6 ≥ 0.
x1 x2, x3, x4, x5  x6 Integer.
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Toko Oleh-Oleh Cianjur
Tabel 4 Fungsi tujuan Oleh-Oleh Cianjur
Produk Baby
Fish Crispy dan
Rasanya

No

Jumlah
Produksi

Jumlah
Penjualan

Harga Jual

Biaya
Produksi

ongkos
Kirim

Total
Keuntungan

Keuntungan
perpack

30

30

Rp. 750.000

Rp. 420.000

Rp. 20.000

Rp. 310.000

Rp. 10.333

20

20

Rp. 500.000

Rp. 284.000

Rp. 20.000

Rp. 196.000

Rp. 9.800

22

20

Rp. 500.000

Rp. 264.000

Rp. 20.000

Rp. 216.000

Rp. 10.800

40

40

Rp.1.000.000

Rp. 520.000

Rp. 20.000

Rp. 460.000

Rp. 11.500

15

15

Rp. 375.000

Rp. 210.000

Rp. 20.000

Rp. 145.000

Rp. 9.667

23

20

Rp. 500.000

Rp. 322.000

Rp. 20.000

Rp. 158.000

Rp. 7.900

150

145

Rp.3.625.000

Rp.2.020.000

Rp.120.000

Rp.1.485.000

Rp. 60.000

Ikan Nila
Original
Ikan Nila
Tepung Original
Ikan Nila
Tepung Balado
Ikan Mas
Original
Ikan Mas
Tepung Original
Ikan Mas
Tepung Balado

1
2
3
4
5
6

TOTAL

Maksimumkan Z = 10.333 x1 + 9.800 x2 + 10.800 x3 + 11.500 x4 + 9.667 x5 + 7.900 x6.

x1 + x2 +

x3 +

x4 +

x5 +

x6

2.6x1 + 4.1x2 +x3 + 2.1x4 +x5 +x6

 150. ( Pemesanan )
 1.680 ( Jam Kerja )

x1 x2, x3, x4, x5  x6 ≥ 0.
x1 x2, x3, x4, x5  x6 Integer.
•

Toko Mochi Momi
Tabel 5 Fungsi tujuan Mochi Momi

No

Produk Baby Fish
Crispy dan Rasanya

Jumlah
Produksi

Jumlah
Penjualan

Harga Jual

1

Ikan Nila Original

10

10

Rp. 250.000

10

10

Rp. 250.000

5

5

Rp. 125.000

10

10

Rp. 250.000

8

8

Rp. 200.000

7

6

Rp. 150.000

50

49

Rp.1.225.000

2
3
4
5
6

Ikan Nila Tepung
Original
Ikan Nila Tepung
Balado
Ikan Mas Original
Ikan Mas Tepung
Original
Ikan Mas Tepung
Balado
TOTAL

Biaya
Produksi

ongkos
Kirim

Total
Keuntungan

Rp.
133.000
Rp.
130.000
Rp.
60.000
Rp.
120.000
Rp.
104.000
Rp.
84.000
Rp.
631.000

Rp.
16.000
Rp.
16.000
Rp.
16.000
Rp.
16.000
Rp.
16.000
Rp.
16.000
Rp.
96.000

Rp.
101.000
Rp.
104.000
Rp.
49.000
Rp.
114.000
Rp.
80.000
Rp.
50.000
Rp.
498.000

Keuntungan
perpack

Rp. 10.100
Rp. 10.400
Rp. 9.800
Rp. 11.400
Rp. 10.000
Rp. 8.333
Rp. 60.033

Maksimumkan Z = 10.100 x1 + 10.400 x2 + 9.800 x3 + 11.400 x4 + 10.000 x5 +
8.333 x6.

x1 + x2 +

x3 +

x4 + x5 +

x6

2.6x1 + 4.1x2 +x3 + 2.1x4 +x5 +x6
B03.4
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x1 x2, x3, x4, x5  x6 ≥ 0.
x1 x2, x3, x4, x5  x6 Integer.
•

Toko Roti Unyil Okeke
Tabel 6 Fungsi tujuan Roti Unyil Okeke

No

Produk Baby Fish
Crispy dan Rasanya

Jumlah
Produksi

Jumlah
Penjualan

Harga Jual

Biaya
Produksi

ongkos
Kirim

Total
Keuntungan

Keuntungan
perpack

1

Ikan Nila Original

10

10

Rp. 250.000

Rp.
132.000

Rp.
16.000

Rp.
102.000

Rp. 10.200

2

Ikan Nila Tepung
Original

10

10

Rp. 250.000

Rp.
130.000

Rp.
16.000

Rp.
104.000

Rp. 10.400

3

Ikan Nila Tepung
Balado

8

8

Rp. 200.000

Rp.
104.000

Rp.
16.000

Rp.
80.000

Rp. 10.000

4

Ikan Mas Original

10

10

Rp. 250.000

Rp.
130.000

Rp.
16.000

Rp.
104.000

Rp. 10.400

5

Ikan Mas Tepung
Original

8

8

Rp. 200.000

Rp.
104.000

Rp.
16.000

Rp.
80.000

Rp. 10.000

6

Ikan Mas Tepung
Balado

4

4

Rp. 100.000

Rp.
48.000

Rp.
16.000

Rp.
36.000

Rp. 9.000

50

50

Rp.1.250.000

Rp.
648.000

Rp.
96.000

Rp.
506.000

Rp. 60.000

TOTAL

Maksimumkan Z = 10.200 x1 + 10.400 x2 + 10.000 x3 + 10.400 x4 + 10.000 x5 +
9.000 x6.

x1 + x2 +

x3 +

x4 +

x5 +

 50.

x6

2.6x1 + 4.1x2 +x3 + 2.1x4 +x5 +x6

( Pemesanan)

 1.680 ( Jam Kerja )

x1 x2, x3, x4, x5  x6 ≥ 0.
x1 x2, x3, x4, x5  x6 Integer.
3. Hasil Dan Pembahasan
Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software Lingo 18.0, UMKM
Suhada Food mendistribusikan produk dengan varian rasa kepada 4 gerai yang tersebar di
area Kab.Cianjur dengan dihitung dari aspek pemesanan serta jam kerja untuk menghasilkan
nilai koefesien dari masing-masing gerai yang harus di distribusikan produk oleh UMKM
Suhada Food. Hasil pengolahan tersebut bisa di lihat di tabel 7

Tabel 7 Hasil Penyelesaian menggunakan Lingo 18.0
Toserba Selamat

Oleh-oleh Cianjur

Mochi Momi

Roti Unyil Okeke

Variabel
Dasar

Nilai
Koefesien

Variabel
Dasar

Nilai
Koefesien

Variabel
Dasar

Nilai
Koefesien

Variabel
Dasar

Nilai
Koefesien

x1

0

x1

0

x1

0

x1

0

x2

0

x2

0

x2

0

x2

0

x3

0

x3

0

x3

0

x3

0

x4

170

x4

150

x4

50

x4

50

x5

0

x5

0

x5

0

x5

0

x6

10

x6

0

x6

0

x6

0
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Berdasarkan hasil pengolahan data, maka pola distribusi yang sebaiknya dilakukan
oleh UMKM Suhada Food adalah sebagai berikut yaitu :
1. Toserba Selamat
Menjual 180 pack dari 170 varian Ikan mas original ( x4 ) Baby fish crispy dan 10
varian ikan mas tepung balado (x6) dengan total keuntungan yang didapatkan adalah
Rp. 1.887,692,-. Artinya, UMKM Suhada Food mendistribusikan dua produk Ikan
yaitu Ikan Mas Original dan Ikan Mas Tepung Balado kepada Toserba Selamat, karena
hasil dari penyelesaian model tersebut lebih besar keuntunganya dari pada produk –
produk dan varian rasa lainnya.
2. Oleh-oleh Cianjur
Menjual 150 pack dari varian Ikan mas original ( x4 ) Baby fish crispy dengan total
keuntungan yang didapatkan adalah Rp. 1.725.000,-. Artinya, UMKM Suhada Food
hanya mendistribusikan produk Ikan Mas Original kepada Toko Oleh-oleh Cianjur,
karena hasil dari penyelesaian model tersebut lebih besar keuntunganya dari pada
produk – produk dan varian rasa lainnya.
3. Mochi Mommi
Menjual 50 pack dari varian Ikan mas original ( x4 ) Baby fish crispy dengan total
keuntungan yang didapatkan adalah Rp. 570.000,-. Artinya, UMKM Suhada Food
hanya mendistribusikan produk Ikan Mas Original kepada Mochi Mommi, karena hasil
dari penyelesaian model tersebut lebih besar keuntunganya dari pada produk – produk
dan varian rasa lainnya.
4. Roti Unyil Okeke
Menjual 50 pack dari varian Ikan mas original ( x4 ) Baby fish crispy dengan total
keuntungan yang didapatkan adalah Rp. 520.000,-. Artinya, UMKM Suhada Food
hanya mendistribusikan produk Ikan Mas Original kepada Roti Unyil Okeke, karena
hasil dari penyelesaian model tersebut lebih besar keuntunganya dari pada produk –
produk dan varian rasa lainnya.
Dari semua keuntungan yang di dapat, UMKM Suhada Food melihat dari aspek-aspek
distribusi dalam ongkos kirim (dengan jarak dari masing-masing distribusi) dan biaya
produksi dari produk Ikan Mas Original baby fish crispy. Fungsi tujuan pada model dari

bentuk ketidaksamaan diubah menjadi bentuk persamaan. Persamaan standar simpleks
diperoleh dari transformasi simulasi integer programming yang di maksimumkan hasil
keuntungan dari setiap toko yang di ditribusikan oleh UMKM Suhada Food. Fungsi
batasan pada model dibentuk dalam 6 variabel yang di ketahui variabel tersebut berasal
dari varian rasa produk serta banyaknya pemesanan setiap toko memesan produk
tersebut kepada UMKM Suhada Food.
Oleh karena itu, hasil dari percobaan simulasi tersebut, selanjutnya dicoba
menggunakan software LINGO 18.0 untuk mengetahui berapa banyak yang harus di
distribusikan oleh UMKM Suhada Food kepada masing-masing toko yang tersebar di Wilayah
Kab.Cianjur.
IV.2.2

Analisis Sensitivitas

1. Jika margin keuntungan per produk dari toserba selamat naik sebesar 10% , 20%, dan
25%, maka total keuntungan akan naik sebesar 9,99%, 19,99%, dan 24,99% secara
berturut-turut, sehingga rata- rata kenaikan total keuntungan adalah 18,33%.
Jika margin keuntungan per produk dari toserba selamat turun sebesar 10% , 20%, dan
25%, maka total keuntungan akan turun sebesar 11,11%, 25%, dan 33,34% secara
berturut-turut, sehingga rata-rata penurunan total keuntungan adalah 23,15%.
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2. Jika margin keuntungan per produk dari Oleh-oleh Cianjur naik sebesar 10% , 20%, dan
25%, maka total keuntungan akan tetap sebesar 10%, 20%, dan 25% secara berturut-turut,
sehingga rata- rata kenaikan total keuntungan adalah 18%.
Jika margin keuntungan per produk dari Oleh-oleh Cianjur turun sebesar 10% , 20%, dan
25%, maka total keuntungan akan turun sebesar 11,11%, 25%, dan 33,34% secara
berturut-turut, sehingga rata-rata penurunan total keuntungan adalah 23,15%.
3. Jika margin keuntungan per produk dari Mochi Mommi naik sebesar 10% , 20%, dan 25%,
maka total keuntungan akan tetap sebesar 10%, 20%, dan 25% secara berturut-turut,
sehingga rata- rata kenaikan total keuntungan adalah 18%.
Jika margin keuntungan per produk dari Mochi Mommi turun sebesar 10% , 20%, dan 25%,
maka total keuntungan akan turun sebesar 11,11%, 25%, dan 33,33% secara berturut-turut,
sehingga rata-rata penurunan total keuntungan adalah 23,15%.
4. Jika margin keuntungan per produk dari Roti Unyil Okeke naik sebesar 10% , 20%, dan
25%, maka total keuntungan akan tetap sebesar 10%, 20%, dan 25% secara berturut-turut,
sehingga rata- rata kenaikan total keuntungan adalah 18,33%.
Jika margin keuntungan per produk dari Roti Unyil Okeke turun sebesar 10% , 20%, dan
25%, maka total keuntungan akan turun sebesar 11,11%, 25%, dan 33,34% secara
berturut-turut, sehingga rata-rata penurunan total keuntungan adalah 23,15%.
Berdasarkan hasil analisis sensitivitas, dapat diketahui bahwa perubahan margin
keuntungan per produk sebesar 10-25% akan menyebabkan perubahan total keuntungan
dengan rata-rata sebesar 18_23%. Hal tersebut menunjukan bahwa model yang dibangun
dalam penelitian ini cukup sensitivitas terhadap perubahan parameter.
4. Simpulan
Maka kesimpulan yang didapat ialah sebagai berikut:
1. Jam kerja dari masing- masing 2 produk ikan kecil dengan dibuat 3 variabel varian rasa
dari masing-masing ikan kecil tersebut adalah 1.680 Menit perminggu.
2. Hasil yang di peroleh dalam software LINGO 18.0, UMKM Suhad Food dari
mendistribusikan produk x4 kepada semua toko dan produk x6 kepada toko toserba selamat,
mendapatkan hasil sebagai berikut:
a. Distribusi kepada Toserba Selamat 170pcs varian ikan mas original dan 10pcs varian
ikan mas tepung balado dengan total keuntungan Rp. 1.887,692.
b. Distribusi kepada Toko Oleh-oleh Cianjur 150pcs varian ikan mas original dengan total
keuntungan Rp. 1.725.000.
c. Distribusi kepada Toko Mochi Momi 50pcs varian ikan mas original dengan total
keuntungan Rp. 570.000.
d. Distribusi kepada Roti Unyil Okeke Momi 50pcs varian ikan mas original dengan total
keuntungan Rp. 520.000.
Hal tersebut disebabkan tingginya keuntungan dari produk Ikan mas original (x4 ) kepada
setiap toko yang telah di dapatkan dalam satu minggu pada bulan nopember 2019.
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SARAN
Dengan dilakukannya penelitian ini, alangkah baiknya UMKM Suhada Food
mendistribusikan hasil dari penelitian penulis agar mendapatkan keuntungan yang besar untuk
mengembangkan usaha UMKM ini. Dengan demikian pendistribusian akan mudah untuk
dilakukan karena biaya pengiriman hanya fokus kepada satu produk.
Oleh karena itu, Perusahaan dalam melakukan pendistribusi lebih baik memastikan
distribusi produk baby fish kepada konsumen, agar perusahaan lebih efektif dan efisien dalam
memasarkan produknya.
Daftar Pustaka
Aminudin.2005. Prinsip-prinsip Riset Operasi. Jakarta: Erlangga.
Dimyati, Tjutju ,.T., Ahmad. 2003. Operation Research, Model-model Pengembalian
Keputusan. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
Taha, H.A. 2017. Operation Research An Introduction, 10th edition, United States:
Pearson Education.
Wildan.M.2019. Data Produksi, Data Penjualan dan Keuntungan Produk Baby Fish Crispy,
Cianjur: UMKM Suhada Food.
Wahyujati dan Ajie.2008. Integer Programming Operation Reserch.. Jakarta: Grasindo.
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OPTIMISASI BIAYA TRANSPORTASI BERAS
PERUSAHAAN XYZ DI YOGYAKARTA
Rafi Hafizh Siregar*1), Retno Dyah Purwaningrum2), dan Danang Setiawan3)
1,2,3)

Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang
KM 14,5, Sleman, Yogyakarta,55584, Indonesia
Email: 18522041@students.uii.ac.id, danang.setiawan@uii.ac.id

ABSTRAK
Supply chain management adalah serangkaian kegiatan dalam proses bisnis di perusahaan, strategi
optimal dalam supply chain management ialah meminimalkan biaya dan beban dengan
mengoptimalkan enam faktor dalam rantai pasok. Penelitian bertujuan untuk mengoptimalkan
pengadaan beras dan penggunaan gudang di Perusahaan XYZ. Penelitian dilakukan dengan mengolah
data secara manual menggunakan metode transportasi dan software Lindo 18.1. Hasil dari pengolahan
data manual dan software Lindo menunjukkan hasil yang sama yaitu diperoleh alokasi optimal dari
daerah Sleman mengirim ke gudang Sleman sejumlah 20.500 ton, mengirim ke gudang Bantul
sejumlah 250 Ton, dan ke Gunung kidul sejumlah 2250 Ton. Sumber Gunung Kidul mengirim
sejumlah 2.500 Ton ke gudang Gunung Kidul. Sumber Bantul mengirim 16.500 Ton ke Gudang Sleman
dan 3.500 Ton ke Gudang Kulon Progo. Sumber Kulon Progo mengirim 6550 Ton ke Gudang Bantul dengan
biaya transportasi minimum yaitu 4.077.000.
Kata kunci: Linear Programming, Optimisasi, Metode Transportasi, Pengadaan Beras

1. Pendahuluan
Beras adalah salah satu makanan pokok rakyat Indonesia, hampir seluruh wilayah
Indonesia mengkonsumsi olahan dari beras yaitu nasi. Menurut Suryana (2008) beras menjadi
sumber energi dan nutrisi yang lebih bagus jika dibandingkan dengan jenis makanan pokok
lainnya. Oleh karena itu, beras selalu menjadi bahan makanan pokok yang dominan. Menurut
Badan Pusat Statistik (2019) produksi beras pada tahun 2019 yaitu 31,31 juta ton dengan
konsumsi beras skala nasional sekitar 29,6 juta ton. Data ini menjukkan bahwa konsumsi
olahan beras oleh masyarakat di Indonesia masih tinggi.
Berbagai kebijakan pemerintah terus dilakukan untuk memenuhi permintaan beras,
salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan swasembada beras yang berisikan bentuk
kebijakan utama terhadap pembangunan pertanian dan dapat meningkatkan produksi beras
serta pendapatan bagi petani. Selama beberapa dekade kebijakan ini dianggap berhasil
walaupun hanya di pertengahan tahun 1980 – an dan tahun 2008 – 2009 yang lalu (Sri
Endang Rahayu & H Febrianty, 2019)
Selain swasembada beras, pemerintah Indonesia juga melakukan impor beras. Menurut
Badan Pusat Statistik (2018) pada periode Januari – Oktober 2018 Indonesia mengimpor
beras dari negara tetangga yaitu Thailand dengan jumlah 780 ribu ton dengan nilai US$
377,75 Juta. Menjaga kestabilan harga beras agar tetap terjangkau kalangan menjadi hal yang
difokuskan terhadap pemenuhan kebutuhan beras di Indonesia. Perusahaan XYZ merupakan
institusi yang ditugaskan pemerintah dalam melakukan pemerataan distribusi beras.
Pendistribusian beras dilakukan dari gudang Perusahaan XYZ ke titik-titik distribusi
daerah di Yogyakarta yakni Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Oleh karena
itu, distribusi dalam jumlah yang tepat dibutuhkan untuk menghemat biaya transportasi
perusahaan XYZ.
Metode transportasi adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk merancang
distribusi yang dari gudang atau sumber menuju ke tempat tujuan secara maksimal sehingga
biaya transportasi yang dikeluarkan menjadi minimum. Metode transportasi yang tepat
menjadi titik yang krusial. Dimana proses distribusi yang kurang tepat bisa memiliki
dampak besar terhadap segala aspek terutama keuntungan bagi perusahaan. Laba yang
B04.1

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2020
2 November 2020

ISSN: 2579-6429

diperoleh tidak maksimal dapat terjadi karena sistem distribusi yang kurang efisien dan
efektif.
Penyelesaian masalah transportasi dapat ditempatkan di dalam sebuah tabel yaitu tabel
transportasi. Tabel transportasi terdapat m x n kotak. Simbol C ij mewakilkan biaya
transportasi yang dicatat di kotak kecil di sisi kanan atas. Variabel Xij menunjukkan kuantitas
barang yang dibawa dari sumber yang disimbolkan oleh i dan menuju ke tujuan yaitu j.
Variabel D1, D2,.. n mewakilkan permintaan dan variabel S1, S2, …n mewakilkan kapasitas.
Gambar 1 menunjukkan contoh tabel transportasi.
Tabel 1. Tabel Transportasi

2. Metodologi Penelitian
Langkah – langkah penelitian dibuat, untuk mempermudah proses penelitian. Langkah
– langkah tersebut dapat dilihat di Gambar 1.

Gambar 1. Alur Penelitian
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2.1 Subjek dan Objek
Subjek pada penelitian ini merupakan PT XYZ . Sedangkan objek pada penelitian ini
adalah biaya transportasi dan pengadaan beras di PT XYZ.
2.2 Metode Penelitian
Metode yang digunakan pada penelitian adalah metode deskriptif kuantitatif dengan
pendekatan analisis data sekunder. Jenis penelitian desktiptif adalah penelitian dengan tujuan
mengetahui setiap nilai dari variabel mandiri, baik untuk satu variabel ataupun lebih dari satu
variabel (independen) tanpa adanya perbandingan ataupun menghubungkan dengan variabel
yang lain.
2.3 Pengolahan Data
Data sekunder yang didapat lalu diolah dengan manual dan software. Pengolahan
manual menggunakan dua tahap yaitu tahap solusi awal menggunakan metode pendekatan
vogel dan tahap solusi akhir yaitu metode modified distribution. Pengolahan menggunakan
software menggunakan metode linear programming dengan software linear interactive
diskret optimizer (LINDO). Pengolahan manual kemudian dibandingkan dengan pengolahan
menggunakan software. Adapun tahapan pengolahan data tersebut; (i) Mengumpulkan data
kapasitas permintaan beras, kapasitas gudang, dan estimasi biaya yang ditunjukkan di Tabel
2, Tabel 3 dan Tabel 4.
Tabel 2. Kapasitas Permintaan Beras Daerah D.I. Yogyakarta

Wilayah
Sleman
Kulon Progo
Pajangan, Bantul
Logandeng, Gunung Kidul

Permintaan Beras
37.000 Ton
3.500 Ton
6.800 Ton
4.750 Ton

Tabel 3. Kapasitas Gudang PT XYZ Daerah D.I .Yogyakarta

Wilayah
Sleman
Kulon Progo
Pajangan, Bantul
Logandeng, Gunung Kidul

Permintaan Beras
23.000 Ton
6.550 Ton
20.000 Ton
2.500 Ton

Tabel 4. Estimasi Biaya PT XYZ Daerah D.I .Yogyakarta (Ribuan)

Dari/Ke

Sleman

Sleman
Kulon Progo
Pajangan, Bantul
Logandeng,
Gunung Kidul

70
110
95
80

Kulon
Progo
90
100
75
85

Bantul
75
95
120
65

Gunung
Kidul
80
75
115
90

(ii) memformulasikan model matematik dari kendala sasaran dan tujuan, (iii) melakukan
pengolahan data secara manual menggunakan metode pendekatan vogel sebagai solusi awal
dan metode MODI sebagai solusi optimal dan menggunakan software linear interactive
diskret optimizer (LINDO), (iv) melakukan perbandingan dari hasil pengolahan manual dan
software serta mengambil kesimpulan
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3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Memformulasikan Model Matematik dari Kendala Sasaran dan Tujuan
Permasalahan timbul apabila seseorang diharuskan untuk menentukan ataupun memilih
sebuah tingkatan dari setiap kegiatan yang akan dilakukan, dan disetiap kegiatan
membutuhkan sumber daya yang sama walaupun jumlahnya terbatas, metode ini digunakan
dalam penelitian ini dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah optimasi
pengadaan beras dan penggunaan gudang untuk mendapatkan biaya yang minimum untuk
biaya transportasi beras. Minimasi biaya ialah dimana sebuah perusahaan akan memilih
metode agar dapat menekan biaya rendah dan menghasilkan output tertentu.
Berdasarkan tujuan atau sasaran tersebut dan maka rumusan model linier programming
sebagai berikut :
a. Fungsi Tujuan :
𝑚

𝑛

Minimumkan Z = ∑𝑖=1 ∑𝑗=1 𝐶𝑖,𝑗 𝑋𝑖,𝑗
𝑚

b. Fungsi Pembatas : (i) ∑𝑖=1 𝑋𝑖,𝑗 = 𝑎𝑖 dengan i = 1,2,3,….m
𝑛

(ii) ∑𝑗=1 𝑋𝑖,𝑗 = 𝑏𝑗 dengan j = 1,2,3,….n
(iii) 𝑋𝑖,𝑗 > untuk seluruh i dan j
Penjelasan notasi dari rumusan model linier programming yaitu terdapat di Tabel 2
Tabel 5. Definisi Notasi

Notasi
ai

Definisi
(i = 1,2,3,4) : menunjukkan supply
pada sumber ke - i
(j= 1,2,3,4) : menunjukkan permintaan
pada tujuan ke – j
Menunjukkan biaya angkut per unit
dari sumber ke – i menuju tujuan ke j
Menunjukkan jumlah yang diangkut
dari sumber ke – i menuju tujuan ke - j

bj
Ci,j
Xi,j

3.3 Pengolahan Data Manual
Dari model matematis tersebut, maka data yang ada di olah menggunakan metode
pendekatan vogel (VAM) untuk solusi awal. Tahapan pertama adalah mencari feasible
solution awal menggunakan metode pendekatan vogel. Tahapan pertama ada di Tabel 6.
Tabel 6. Tahap Pertama Iterasi Metode Pendekatan Vogel

Dari/Ke

Tujuan
Bantul

Kapasitas

Sleman

Kulon
Progo

Sleman

70

90

75

80

23000 Ton

Logandeng,
Gunung
Kidul

110

100

95

75

2500 Ton

Sumber
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95

75

120

115

80

85

65

90

37.000
Ton

3.500
Ton

6.800
Ton

20000 Ton

6.550 Ton

4.750 Ton

Tahap iterasi dilakukan secara berulang dengan langkah metode pendekatan vogel agar
semua kapasitas dan permintaan terpenuhi. Penyelesaian menggunakan metode pendekatan
vogel mendapatkan hasil dengan melakukan delapan iterasi. Tabel 7 menunjukkan solusi awal
penyelesaian dengan metode pendekatan vogel.
Tabel 7. Solusi Awal Metode Pendekatan Vogel

Dari/Ke
Sleman
Sleman
Sumber

70

Tujuan
Kulon
Bantul
Progo
90

20.500
Logandeng,
Gunung
Kidul
Pajangan,
Bantul
Kulon Progo

Permintaan

110

Gunung
Kidul
80

23000 Ton

75

2500 Ton

120

115

20000 Ton

65

90

75
250

100

Kapasitas

2250
95
2.500

95

75

16.500

3.500

80

85

37.000
Ton

3.500
Ton

6550
6.800
Ton

6.550 Ton

4.750 Ton

Solusi awal yang didapat dengan menggunakan metode pendekatan vogel lalu dievaluasi
dengan metode MODI untuk mendapatkan hasil yang optimal. Tahap pertama adalah
menentukan nilai baris (Ai) dan kolom (Bj) untuk setiap variabel basis dengan menggunakan
hubungan Cij = Ai + Bj, Cij adalah biaya transportasi dan nilai dari A1 = 0
X1,1 = 70 = A1 + B1 , jika A1 = 0, maka B1 = 70
X1,3 = 75 = A1 + B3, jika A1 = 0, maka B3 = 75
X1,4 = 80 = A1 + B4,jika A1 = 0, maka B4 = 80
X2,4 = 75 = A2 + B4, jika B4 = 80, maka A2 = -5
X3,1 = 95 = A3 + B1, jika B1 = 70, maka A3= 25
X3,2 = 75 = A3 + B2, Jika A3 = 25, maka B2 = 50
X4,3 = 65 = A4 + B3, Jika B3 = 75, maka A4 = -10
Setelah menentukan nilai baris dan kolok, maka kita mencari nilai hasil perubahan biaya dari
sel yang kosong menggunakan hubungan Xi,j = Cij – Ai – Bj, Xi,j merupakan sel yang tidak
teralokasi pengiriman beras ke sel tersebut.
X1,2 = 90 - 0 - 50 = 40
X2,1 = 110 - (-5) - 70 = 45
X2,2 = 100 -(-5) - 50 = 55

X3,4 = 115 - 25 - 80 = 10
X4,1 = 80 - (-10) - 70 = 20
X4,2 = 85 - (-10) - 50 = 45
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X4,4 = 90 - (-10) - 80 = 20

Perhitungan menggunakan metode MODI menunjukkan setiap sel yang kosong memiliki
perubahan biaya yang bernilai positif, yang artinya solusi awal dari metode pendekatan vogel
sudah memiliki hasil yang optimum. Total biaya minimum yang didapat dari model matematis
ini adalah :
𝑚
𝑛
Minimumkan Z = ∑𝑖=1 ∑𝑗=1 𝐶𝑖,𝑗 𝑋𝑖,𝑗

Sehingga Z = {(20.500)(70)}+ {(250)(75)}+ {(2250)(80)}+ {(2.500)(75)}+ {(16.500)(95)}+
{(3.500)(75)}+ {(6550)(65)} = 4.077.000
Maka biaya transportasi beras minimum PT XYZ adalah 4.077.000, Tabel 8 menunjukkan
kuantitas pengiriman dari gudang PT XYZ ke setiap daerah.
Tabel 8. Kuantitas Pengiriman Beras PT XYZ.

Wilayah
Sleman
Logandeng, Gunung Kidul
Pajangan, Bantul
Kulon Progo

Tujuan Distribusi
Sleman
Bantul
Gunung Kidul
Gunung Kidul
Sleman
Kulon Progo
Bantul

Kuantitas Beras
20.500 Ton
250 Ton
2250 Ton
2.500 Ton
16.500 Ton
3.500 Ton
6550 Ton

3.3 Pengolahan Data Dengan Software Lindo
Dari hasil input yang dimasukkan ke software Lindo mendapatkan hasil seperti di gambar
2 dan gambar 3.

Gambar 3. Output Data Lindo 1
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Gambar 4. Output Data Lindo 2

Hasil pengolahan software Lindo didapat di Gambar 3 yaitu model ini menghasilkan output
dengan biaya minimum yaitu 4.077.000 dan dibutuhkan 8 kali iterasi untuk mendapatkan
biaya minimum.
Gambar 4 pada kolom value menunjukkan kuantitas beras dari Gudang menuju daerah
distribusi beras. Kolom reduced cost adalah jumlah kenaikan biaya yang terjadi jika
dipaksakan melakukan pengiriman beras ke daerah yang seharusnya tidak dikirimkan.
Hasil pengolahan data menggunakan manual maupun software Lindo menunjukkan hasil
yang sama. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berjudul
“sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berjudul “Penerapan
Program Linier Dalam Optimasi Biaya Pakan Ikan Dengan Metode Simpleks “(Beby
Sundary,2014). Metode transportasi juga menunjukan biaya minimum sesuai dengan
penelitian sebelumnya yang berjudul “Aplikasi Metode Transportasi Dalam Optimasi Biaya
Distribusi Beras Miskin (RASKIN) Pada Perum Bulog Sub Divre Medan (Lolyta Damora
Simbolon et.al, 2014) hasil penelitian sebelumnya mendapatkan biaya minimum sebesar
3.273.265, 10.
4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Linear Programming merupakan salah satu metode untuk memecahkan masalah optimasi
baik itu maksimasi tujuan ataupun minimasi tujuan dengan menggunakan persamaan dan
ketidaksamaan linear untuk mencari solusi yang optimum serta memperhatikan batasan
batasan yang ada.
b. Metode Transportasi adalah salah satu metode di dalam linear programming untuk
mendapatkan biaya transportasi minimum untuk distribusi barang dari daerah sumber
menuju ke daerah asal.
c. Hasil pengolahan menggunakan manual maupun software Lindo mendapatkan total biaya
minimum yang sama yaitu 4.077.00, dan kenaikan biaya yang sama dengan setiap nilai
kenaikan biaya berjumlah positif.
5. Rekomendasi
Adapun rekomendasi yang diharapkan dari hasil penelitian sebagai berikut:
a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait metode
trnasportasi di linear programming sehingga mendapatkan strategi optimal dalam
meminimalkan biaya dan beban dengan mengoptimalkan salah satu faktor dalam rantai
pasok pada perusahaan PT XYZ.
b. Hasil penelitian dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijaksanaan perusahaan PT
XYZ dalam upaya meminimumkan biaya transportasi sehingga mendapat profit yang
maksimal.
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Simulasi Proses Produksi Area Paint Shop Di PT.Chubb Safes
Indonesia Untuk Produk Brankas
Sopian Maulana*1), Budi Aribowo2)
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ABSTRAK
PT.Chubb Safes Indonesia (PT.CSI) adalah sebuah perusahaan yang begerak dibidang manufaktur dan
memproduksi produk-produk keamanan bagi masyarakat. Pada produk brankas PT.CSI memiliki 2 tipe
yaitu tipe burglary resistance (BRE) dan fire resistance (FRE). Di PT.CSI seringkali terjadi perbedaan
antara plan production yang telah dibuat dengan actual production yang telah dikerjakan. Penelitian ini
dimaksudkan untuk mengidentifikasi apakah total waktu baku tiap stasiun kerja yang ada di PT.CSI
sesuai dengan target produksi yang akan d\icapai dengan menggunakan simulasi sistem. Setelah
dilakukan simulasi menggunakan software ProModel didapatkan hasil total waktu baku existing sebesar
119 jam 26 menit pada model 1 dan 112 jam 42 menit pada model 2 sehingga dapat disimpulakan bahwa
total waktu baku yang didapat melebihi waktu kerja yang tersedia pada PT.CSI yaitu selama 88 jam.
Kemudian penulis melakukan simulasi dengan menurunkan allowance pekerja dan dihasilkan total waktu
baku saran sebesar 87 jam 53 menit pada model 1 dan 85 jam 43 menit.

Kata kunci: Promodel, Simulasi, Waktu Baku

1.

Pendahuluan
Industri manufaktur adalah sebuah industri yang mengelola material-material dasar
menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual, sehingga masyarakat dapat membeli dan
menggunakan produk tersebut untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari (Noviyasari,
Vitraty, 2013). Dalam sebuah industri manufaktur kebutuhan masyarakat sangatlah penting bagi
sebuah perusahaan, perusahaan yang paling sensitif dalam mendeteksi kebutuhan masyarakat
dan yang paling cepat dalam meresponnya adalah salah satu kunci untuk bertahan didalam
dunia industry (Indriawan, Rizki Ade, 2017). PT.Chubb Safes Indonesia (PT.CSI) adalah
sebuah perusahaan yang begerak dibidang manufaktur dan memproduksi produk-produk
keamanan bagi masyarakat, PT. CSI berdiri pada tahun 1973 dan beralamat dijalan Bali blok T1
kawasan industri MM2100 Cikarang barat, Bekasi Jawa Barat. Produk brankas dan fire
extinguisher PT CSI ini tidak hanya dipasarkan didalam negeri saja tetapi sudah banyak yang
diekspor di berbagai Negara di dunia. Hampir kebanyakkan yang menggunakan produk ini ialah
perusahaan-perusahaan besar terutama perusahaan yang bergerak dibidang perbankkan, tetapi
ada pula masyarakat mancanegara dan domestik yang menggunakan produk tersebut. Pada
produk brankas PT.CSI memiliki 2 tipe yaitu tipe burglary resistance (BRE) dan fire resistance
(FRE) dimana kedua tipe tersebut memiliki total 36 variasi produk dan masing-masing dari
produk tersebut memiliki 6 size yang berbeda - beda sehingga PT.CSI ini perlu melakukan
penjadwalan produksi yang sangat baik agar lead time konsumen dibuat sekecil mungkin guna
meningkatkan kepuasan konsumen. Pada penelitian kali ini, sering terjadi perbedaan antara plan
production dengan actual production yang dikerjakan oleh operator saat itu sehingga
permasalahan kali ini dapat diselesaiakan dengan simulasi sistem dengan software ProModel
dimana pada penelitian kali ini berfokus pada dua tipe produk yaitu produk BRE dan FRE pada
area paintshop PT.CSI dengan menggunakan plan production week-36 untuk mengetahui
apakah total waktu baku yang didapatkan pada simulasi sesuai dengan waktu kerja yang tersedia
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pada PT.CSI dan nantinya menghasilkan saran waktu kerja yang menjadi standar dalam
menyelesaikan satu produk brankas.
2.
Metode
Mulai
Studi
Lapangan
Identifikasi
Masalah
Perumusan
Masalah
Studi
Literatur

Pengumpulan Data

Data faktor kelonggaran
dan faktor penyesuaian

Data Plan
Production

Pengolahan Data

Data Jumlah
Pekerja

Data Waktu
Operasi

Wawancara
dengan Pakar

Waktu Baku

Simulasi

Analisis

Kesimpulan
dan Saran

Selesai
Gambar 1. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di area paintshop PT.CSI yang memproduksi berbagai macam
produk brankas, pada penelitian ini dilakukan pengambilan 30 sampel waktu kerja tiap operator
yang berada di area paintshop denngan menggunakan stopwatch (jam henti) dan
mengkonversikannya kedalam waktu baku dengan menggunakan metode jam henti. Penelitian
kali ini berfokus pada dua tipe produk yaitu produk BRE dan FRE pada area paintshop PT.CSI
dengan menggunakan plan production week-36 untuk mengetahui apakah total waktu baku yang
didapatkan pada simulasi sesuai dengan waktu kerja yang tersedia pada PT.CSI dan nantinya
menghasilkan saran waktu kerja optimal yang menjadi standar dalam menyelesaikan satu
produk brankas.
Pengukuran Waktu Baku
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Waktu baku yaitu waktu yang sesungguhnya dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit
produk (Rahmah, Maulida, 2019).Didalam waktu baku terdapat allowance yaitu kelonggaran
waktu yang diberikan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada di dalam lantai
produksi, waktu baku dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat rencana penjadwalan
produksi yang berisi berapa lama waktu kegiatan yang dilaksanakan dan berapa output yang
dihasilkan, dengan memperhatikan jumlah pekerja yang ada didalam lantai produksi tersebut.
Uji Keseragaman Data
Uji keseragaman data digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh sudah
seragam atau belum, yang ditandai dengan tidak adanya data yang keluar dari batasan (out of
control). Uji keseragaman data ini dapat dilakukan dengan rumus:
(1)
Central Line (CL) =
Low Centra Line (LCL)

(2)

.

(3)

Upper Centra Line (UCL)

Dimana X merupakan waktu kerja yang telah diukur menggunakan jam henti, A2 merupakan
nilai konstanta, dimana pada penelitian ini nilainya adalah 0,285 pada uji keseragaman produk
BRE dan 0,373 pada uji keseragaman produk FRE sedangkan R merupakan rentang waktu
terbesar dan terkecil tiap pengambilan sampe di seluruh stasiun kerja.
Uji Kecukupan Data
Uji kecukupan data ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah sampel data yang diambil
sudah mencukupi untuk mewakili sebuah populasi. Uji kecukupan data ini dapat dilakukan
dengan rumus:

(4)
Keterangan:
N’= Jumlah pengamatan yang seharusnya dilakukan
Zt= Tingkat kepercayaan
α = Tingkat ketelitian
Xi= Hasil pengamatan
N= Jumlah pengamatan yang telah dilakukan
Metode Jam Henti
Pengukuran waktu kerja menggunakan jam henti diperkenalkan Frederick W. Taylor pada
abad ke-19. Metode ini baik untuk diaplikasikan pada pekerjaan yang singkat dan berulang
(repetitive). Dari hasil pengukuran akan diperoleh waktu baku untuk menyelesaikan suatu siklus
pekerjaan yang akan dipergunakan sebagai waktu standar penyelesaian suatu pekerjaan bagi
semua pekerja yang akan melaksanakan pekerjaan yang sama (Afiani, Rahmi, 2017).
Simulasi
Simulasi merupakan suatu model pengambilan keputusan dengan mencontoh atau
mempergunakan gambaran sebenarnya dari suatu sistem kehidupan dunia nyata tanpa harus
mengalaminya pada keadaan yang sesungguhnya (Hasan, M. Iqbal, 2002). Simulasi merupakan
suatu model pengambilan keputusan dengan mencontoh atau mempergunakan gambaran
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sebenarnya dari suatu sistem kehidupan dunia nyata tanpa harus mengalaminya pada keadaan
yang sesungguhnya.

3.

Hasil dan Pembahasan
Setelah dilakukan proses pengambilan data waktu kerja tiap operator di area paintshop
maka dilakukan proses uji keseragaman data dan uji kecukupan data untuk produk BRE dan
FRE di area paintshop.

Gambar 1. Plot Uji Keseragaman Data Produk BRE

Pada gambar 1 tidak ada data waktu kerja tiap operator yang keluar dari upper central limit
dan lower central limit sehingga dapat disimpulkan bahwa data waktu operasi produk BRE
seragam, berikutnya adalah dengan melakukan uji keseragaman data untuk produk FRE.

Gambar 2. Plot Uji Keseragaman Data Produk FRE

Pada gambar 2 tidak ada data waktu kerja tiap operator yang keluar dari upper central limit
dan lower central limit sehingga dapat disimpulkan bahwa data waktu operasi produk FRE
seragam, berikutnya adalah dengan melakukan uji kecukupan data pada produk FRE dan BRE.

Uji Kecukupan Data FRE
Tingkat ketelitian = 5%
Tingkat Kepercayaan = 95%
N'
N
3.19
15
N' < N, maka data cukup

Uji Kecukupan Data BRE
Tingkat ketelitian = 5%
Tingkat Kepercayaan = 95%
N'
N
3.78
42
N' < N, maka data cukup

Gambar 3. Uji Kecukupan Data Produk FRE dan BRE
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Pada gambar 3 didapatkan hasil uji kecukupan data dengan tingkat ketelitian sebesar 5%
dan tingkat kepercayaan sebesar 95%, pada produk FRE didapatkan N’ sebesar 3,19 dan pada
produk BRE didapatkan N’ sebesar 3,78 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah
mewakili populasi dan dapat dilakukan proses perhitungan waktu baku.
Kemudian dilakukan proses perhitungan waktu baku existing dengan menggunakan
metode jam henti, untuk dapat dilakukan proses simulasi proses produkssi dengan
menggunakan software promodel. Pada produk brankas BRE melewati 11 stasiun kerja yang
ada di PT. CSI dimana waktu siklus merupakan waktu operasi rata – rata, waktu normal
merupakan waktu siklus yang dipengaruhi oleh faktor kelonggaran kemudian waktu baku
merupakan waktu normal yang dipengaruhi oleh faktor kelonggaran pekerja.
Tabel 1. Waktu Baku Produk Brankas BRE

Stasiun Kerja
Cleaning Mechanical
Cleaning Chemical
Primer
Dempul
Sanding
Re-Primer
Top-Coat
Inspeksi
Rework
Lock Fitting
Finishing

Waktu Siklus
699.19
661.83
389.19
1081.87
971.14
851.76
1011.12
368.88
951.90
1592.07
653.43

Waktu Normal
769.110
728.017
428.110
1190.059
1068.257
936.938
1112.231
405.769
1047.095
1751.279
718.771

Waktu Baku
1457
1379
796
2254
2023
1742
2106
769
1946
3317
1361

Kemudian dilakukan proses perhitungan waktu baku existing untuk produk FRE dimana
pada produk FRE melewati 8 stasiun kerja yang ada di PT.CSI. Hasil Perhitungan waktu baku
produk FRE dengan faktor kelonggaran sebesar 47,2% dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 3. Waku Baku Produk Brankas FRE

Stasiun Kerja
Dempul
Sanding
Re-Primer
Top-Coat
Inspeksi
Rework
Lock Fitting
Finishing

Waktu Siklus
966.67
910.80
837.93
870.93
346.47
811.73
1488.67
624.33

Waktu Normal
1063.333
1001.880
921.727
958.027
381.113
892.907
1637.533
686.767

Waktu Baku
2014
1898
1713
1814
722
1660
3101
1301

Setelah dilakukan proses perhitungan waktu baku existing maka langkah selanjutnya
adalah dengan melakukan pengumpulan data berupa plan production yang akan dilakukan pada
minggu ke 36 PT. CSI dimana pada tabel 3 total produksi pada minggu ke 36 sebanyak 425
produk brankas, yaitu 182 produk BRE dan 243 Produk FRE.
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Tabel 3. Plan Production minggu ke-36

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Plan WEEK 36
Description
Chubbsafes Viper
DuoGuard Restyle
Pro Guard Restyle
Oxley
Mini Banker
Data Guard
Europa Restyle
Resolute
Chubbsafes DPC Document Cabinet
King Cobra
Omni
Chubbsafes Senator
Cobra Executive
Chubbsafes 30P Homesafe
Rhino
Sovereign
DuoGuard Silver Door
Challenger
Drugsafe
Capello Netto Special
TOTAL

Jenis
FRE
FRE
BRE
BRE
BRE
FRE
BRE
BRE
BRE
BRE
BRE
BRE
BRE
FRE
BRE
BRE
FRE
BRE
BRE
BRE

Total
103
88
11
1
10
4
13
1
12
31
16
40
4
47
10
3
1
10
15
5
425

Setelah didapatkan hasil waktu baku untuk semua stasiun kerja dan kedua jenis produk
brankas maka langkah yang selanjutnya dilakukan adalah dengan melakukan simulasi
menggunakan software ProModel, karena keterbatasan software ProModel yang hanya dapat
melakukan pembuatan 20 location ditiap modelnya maka penulis melakukan pembagian area
paintshop menjadi dua model yang selanjutnya diberi nama dengan Model-1 dan Model-2.

Gambar 4. Hasil Simulasi Model 1

Pada gambar 4 terdapat 2 entites dengan 20 locations yang menggambarkan 10 stasiun kerja
dengan 20 operator yang berada di area paintshop. Pada simulasi ini didapatkan hasil total
waktu baku selama 199 jam 26 menit dimana total waktu baku ini lebih besar dibanding total
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waktu kerja yang tersedia selama seminggu yaitu 88 jam. Langkah selanjutnya penulis melihat
hasil scoreboard entities untuk mengetahui waktu rata-rata untuk kedua entites.

Gambar 5. Hasil Simulasi Model 2

Pada gambar 5 terdapat 2 entities dengan 11 locations yang menggambarkan 4 stasiun
kerja dengan 11 operator yang berada di area paintshop. Pada simulasi ini didapatkan hasil total
waktu baku pada model 2 selama 112 jam 42 menit dimana total waktu baku ini lebih besar
dibanding total waktu kerja yang tersedia selama seminggu yaitu 88 jam. Karena kedua model
mendapatkan hasil total waktu baku yang lebih besar dari total waktu kerja yang tersedia maka
penulis melakukan perbaikan dengan menurunkan faktor kelonggaran menjadi 28%, sehingga
mendapatkan hasil waktu baku saran kepada PT. CSI seperti pada tabel 4.
Tabel 4. Waktu Baku Saran Produk Brankas PT. CSI
DATA WAKTU PAINTSHOP BRE

Stasiun Kerja
Cleaning Mechanical
Cleaning Chemical
Primer
Dempul
Sanding
Re-Primer
Top-Coat
Inspeksi
Rework
Lock Fitting
Finishing

Waktu Siklus
699.19
661.83
389.19
975.07
971.14
851.76
1011.12
368.88
951.90
1592.07
653.43

Stasiun Kerja
Dempul
Sanding
Re-Primer
Top-Coat
Inspeksi
Rework
Lock Fitting
Finishing

Waktu Siklus
859.87
910.80
837.93
870.93
346.47
811.73
1488.67
624.33

Waktu Normal
769.110
728.017
428.110
1072.579
1068.257
936.938
1112.231
405.769
1047.095
1751.279
718.771

Waktu Baku
1068
1011
595
1490
1484
1301
1545
564
1454
2432
998

Data Waktu Paintshop FRE

Waktu Normal
945.853
1001.880
921.727
958.027
381.113
892.907
1637.533
686.767

B05.7

Waktu Baku
1314
1392
1280
1331
529
1240
2274
954

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2020
2 November 2020

ISSN: 2579-6429

Setelah menghitung waktu baku saran maka langkah selanjutnya penulis melakukan simulasi
kembali untuk mengetahui apakah hasil total waktu baku lebih kecil dari total waktu kerja yang
tersedia atau belum.

Gambar 6. Hasil Simulasi Model 1 Saran

Pada gambar 4 didapatkan hasil total waktu baku selama 87 jam 53 menit hal ini sesuai
dengan waktu kerja yang tersedia yaitu sebesar 88 jam menjadikan waktu operasi tiap stasiun
kerja ini sesuai dengan waktu kerja yang ada.

Gambar 7. Hasil Simulasi Model 2 Saran

Pada gambar 5 didapatkan hasi total waktu baku selama 79 jam 49 menit hal ini juga sudah
sesuai dengan waktu kerja yang tersedia yaitu sebesar 88 jam dalam seminggu menjadikan
waktu operasi ini lebih kecil dibanding waktu kerja yang tersedia.

4.

Simpulan
Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa waktu
baku pada PT.CSI belum sesuai dengan target produksi yang ingin dicapai, dimana dengan
menggunakan software promodel waktu baku yang didapat sebesar 119 jam 26 menit pada
model 1 dan 112 jam 42 menit pada model 2, sehingga melebihi waktu kerja yang tersedia yaitu
sebesar 88 jam. Dengan menggunakan software promodel didapatkan hasil waktu baku yang
optimal yaitu sebesar 87 jam 53 menit pada model 1 dan 85 jam 43 menit pada model 2
sehingga PT.CSI dapat mencapai target plan production week 36, karena waktu baku dibawah
waktu kerja yang tersedia yaitu sebesar 88 jam. Dan pada proses produksi ini didapatkan
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allowance sebesar 28% agar hasil total waktu baku dari simulasi proses produksi lebih kecil dari
total waktu kerja yang tersedia yaitu selama 88 jam dalam satu minggu.
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ABSTRAK
Pada era ekonomi saat ini, industri kreatif mengalami perkembangan pesat dari waktu ke waktu.
Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta, hingga akhir
tahun 2019 terdapat 248.499 unit UMKM di Provinsi D.I. Yogyakarta. Seiring dengan bertambahnya
jumlah UMKM dari waktu ke waktu dapat memperketat persaingan antar pelaku usaha, sehingga
diperlukan perbaikan agar meningkatkan daya saingnya dengan cara memenuhi permintaan masyarakat.
Namun untuk memenuhi permintaan masyarakat yang bersifat fluktuatif banyak resiko yang dihadapi oleh
pelaku usaha, salah satunya adalah kerugian. Maka dari itu, pelaku usaha perlu memahami jumlah
pemesanan yang sesuai agar permintaan konsumen dapat dipenuhi dan biaya simpan yang ekonomis. Untuk
menyelesaikan permasalahan tersebur, dilakukan simulasi monte carlo untuk menentukan jumlah
pemesanan yang optimal untuk efisiensi biaya.
Kata kunci: inventory, monte carlo, simulasi.

1.
Pendahuluan
Pada era ekonomi saat ini, kreativitas sangat diperlukan untuk bersaing, terutama pada sektor
industri. Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu
dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dapat disebut dengan industri kreatif
(Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2009). Konsep industri kreatif telah menarik
minat para pelaku ekonomi sehingga pada saat ini sangat mempengaruhi perekonomian di negara
Indonesia. Maka dari itu, pergerakan industri kreatif ini perlu terus dikembangkan agar
menciptakan inovasi dan bisnis yang positif, pemanfaatan sumber daya yang ada, serta
memperkuat identitas bangsa Indonesia (Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, 2008).
Salah satu hal yang memiliki peran dalam pengembangan industri kreatif yaitu Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM). Saat ini, jumlah UMKM di Indonesia sudah sangat melimpah, salah satunya
di Provinsi D.I.Yogyakarta. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi D.I.Yogyakarta (2020), hingga akhir tahun 2019 terdapat 248.499 unit UMKM di
Provinsi D.I.Yogyakarta. Banyaknya jumlah UMKM ini tentu saja memberi pengaruh yang
signifikan bagi perkembangan industri kreatif. Menurut Ananda (2017), UMKM memegang
peranan yang cukup penting bagi perekonomian daerah ataupun negara, khususnya di Indonesia.
Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah UMKM dari waktu ke waktu juga dapat
memperketat persaingan antar pelaku usaha. Maka dari itu pelaku usaha perlu melakukan
perbaikan agar meningkatkan daya saingnya dengan cara memenuhi permintaan masyarakat.
Namun untuk memenuhi permintaan pasar, pelaku usaha harus memiliki kemampuan menjaga
konsistensi persediaan khususnya dalam aspek kuantitas (Malian, 2016). Dengan kuantitas
persediaan yang ada, sering kali pelaku usaha harus berhadapan dengan kerugian dikarenakan
biaya simpan yang tinggi. Maka dari itu, pelaku usaha perlu memahami jumlah pemesanan yang
sesuai agar permintaan konsumen dapat dipenuhi dan biaya simpan yang ekonomis.
Untuk menyelesaikan keadaan diatas, salah satu usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan
melakukan simulasi. Monte Carlo merupakan salah satu metode simulasi yang dapat digunakan
untuk membangun model simulasi berdasarkan distribusi probabilitas. Metode Monte Carlo dapat
menyelesaikan permasalahan dengan solusi sistematis yang terdiri atas banyak variabel (Siringo,
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2018). Sehingga dengan menggunakan simulasi Monte Carlo maka dapat dilakukan perkiraan
solusi pada permasalahan kuantitatif yang ada, salah satunya yaitu pada penentuan jumlah
persediaan pada Industri Kerajinan Kulit yang terletak di Kota Yogyakarta.
2.

Metode

Gambar 1. Alur Penelitian

Gambar 1 menjelaskan alur pada penelitian ini yang diawali dengan mengidentifikasi masalah
pada UMKM dan mencari studi literatur terkait penelitian ini. Kemudian, pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa data historis terdiri dari data permintaan,
lead time, persediaan awal, biaya penyimpanan, biaya kehilangan, dan biaya pemesanan. Data
tersebut lalu dibuat model simulasi Monte Carlo menggunakan Microsoft Excel. Model dibuat
untuk periode selama empat minggu, dimana satu minggu terdiri atas lima hari kerja. Simulasi
dilakukan dengan pemberian random number terhadap permintaan dan lead time sesuai
probabilitasnya. Validasi model dilakukan dengan uji chi suare terhaap variabel permintaan
dengan membandingkan data historis dengan permintaan yang diperoleh dari bilangan acak dan
probabilitas yang diperoleh dari model simulasi. Model apabila valid, maka dilanjutkan dengan
eksperimen pada variabel lot size pemesanan untuk memperoleh total cost yang paling minimal
dengan replikasi sebanyak 30 data untuk setiap ukuran lot size.
3.
Hasil dan Pembahasan
A.
Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan untuk menentukan probabilitas permintaan dan probabilitas lead
time berdasarkan data historis serta biaya pemesanan, biaya kehilangan, dan biaya penyimpanan.
Tabel 1 menunjukkan hasil pengumpulan data terhadap UMKM Kerajinan Kulit.
Tabel 1. Probabilitas Permintaan

Permintaan
4
5
6
7
8

Prob.
0.15
0.2
0.1
0.25
0.3

Prob. Kum.
0.15
0.35
0.45
0.7
1
B06.2

Bilangan Acak
0-14
15-34
35-44
45-69
70-99

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2020
2 November 2020

ISSN: 2579-6429

Tabel 1 menunjukkan data permintaan historis pada UMKM. Permintaan per hari pada UMKM
tersebut berkisar antara 4-8 produk. Kemudian dihitung probabilitas tiap permintaan dan
probabilitas kumulatif sehingga didapatkan bilangan acak sesuai jumlah probabilitasnya.
Tabel 2. Probabilitas Lead Time

Lead Time
1
2
3

Prob.
0.3
0.5
0.2

Prob. Kum.
0.3
0.6
1

Bilangan Acak
0-2
3-7
8-9

Tabel 2 menunjukkan data lead time historis pada UMKM. Lead time setiap pemesanan berkisar
antara 1 hingga 3 hari. Kemudian dihitung probabilitas tiap lead time sehingga didapatkan
bilangan acak sesuai jumlah probabilitasnya. Selain itu, terdapat beberapa biaya yang digunakan
untuk menghitung total biaya. Biaya tersebut antara lain biaya penyimpanan sebesar Rp100.000,
biaya pemesanan sebesar Rp250.000, dan biaya kehilangan sebesar Rp125.000.
B.
Model Simulasi
Berdasarkan data yang telah diperoleh probabilitas distribusinya, kemudian dilakukan pembuatan
model simulasi Monte Carlo. Tabel 3 menunjukkan pemasok kulit hanya menerima pesanan
dengan minimal pemesanan sebanyak 20 lembar kulit sehingga dilakukan pembuatan model
dengan order quantity sebesar 20. Apabila terdapat pemesanan pada pemasok sesuai dengan lead
time, maka produk tersebut perlu 1 hari setelah datang untuk dapat digunakan pada proses
produksi.
Model simulasi pada Tabel 3 digunakan bilangan acak untuk mengetahui permintaan per hari dan
lead time pemesanan. Kemudian dapat diketahui biaya kehilangan dan biaya penyimpanan per
hari serta total biaya tiap minggu dari minggu 1 hingga minggu 4. Contoh pada hari pertama
minggu pertama, persediaan awal sebanyak 30 unit dan didapatkan bilangan acak yaitu 60.
Bilangan tersebut disesuaikan dengan permintaan pada Tabel 1 yaitu permintaan sebanyak 7 unit.
Persediaan akhir yaitu persediaan awal dikurangi permintaan, sehingga sebanyak 23 unit dan tidak
terdapat kekurangan. Pada hari kelima, persediaan sebanyak 4 unit sedangkan permintaan
sebanyak 7 unit. Sehingga, terdapat kekurangan 3 unit dan perlu dilakukan pemesanan. Bilangan
acak lead time didapatkan sebesar 8 dan disesuaikan pada Tabel 2 yaitu selama 3 hari. Biaya
pemesanan muncul apabila terdapat pemesanan pada minggu tersebut. Biaya kehilangan
merupakan perkalian jumlah kekurangan dikali biaya kehilangan tiap unit. Biaya penyimpanan
merupakan perkalian jumlah persediaan dikalikan biaya penyimpanan tiap unit. Total biaya
didapatkan dari penjumlahan biaya pemesanan, biaya kehilangan, dan biaya penyimpanan.
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Tabel 3. Model Simulasi Monte Carlo
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C.
Validasi Model
Validasi dilakukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan permintaan historis terhadap
permintaan pada simulasi. Validasi dilakukan menggunakan uji chi square dengan nilai alpha
sebesar 5% atau 0,5 dan derajat kebebasan n-2=19-2=18. Jumlah data sebanyak 19 karena
terdapat 1 data yang dilakukan penggabungan sehingga jumlah data berkurang 1. Tabel 4
menunjukkan Oi sebagai permintaan aktual dan Ei sebagai permintaan pada simulasi.
Tabel 4. Uji Chi Square

Xi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jumlah

Oi
8
7
8
4
8
7
8
6
7
8
7
5
8
7
5
5
6
4
5
4
127

Ei
7
6
8
5
7
7
8
7
6
8
7
7
7
6
4
7
8
5
6
5
131

(Oi-Ei)^2/Ei
0.1429
0.1667
0.0000
0.2000
0.1429
0.0000
0.0000
0.1429
0.1667
0.0000
0.0000
0.5714
0.1429
0.1667
0.0909
0.5000
0.2000
0.1667
0.2000
3.0004329

Pada Tabel 4 data ke-15 dilakukan penggabungan dengan data ke-16 karena asumsi pada chisquare apabila terdapat nilai Ei < 5 maka perlu dilakukan penggabungan. Perhitungan didapatkan
nilai X2 hitung sebesar 3,000. Kemudian dibandingkan dengan X2 tabel dengan df=17 dan alpha
0,05 didapatkan nilai sebesar 27,587. Karena nilai X2 hitung < X2 tabel maka termasuk daerah
penerimaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan permintaan historis
dengan permintaan simulasi sehingga model dapat merepresantasikan sistem nyata.
D.
Eksperimen
Setelah model valid, maka dilakukan eksperimen terhadap variabel lot size pemesanan (order
quantity) dan dilakukan replikasi total biaya sebanyak 30 kali untuk setiap eksperimen variabel
order quantity. Replikasi dilakukan untuk mendapatkan rata-rata total biaya yang dikeluarkan.
Tabel 5 menunjukkan replikasi data pada eksperimen order quantity sebanyak 20 unit.
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Tabel 5. Repliakasi Order Quantity 20 unit

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

Total Biaya
Rp18,100,000.00
Rp18,350,000.00
Rp17,675,000.00
Rp17,275,000.00
Rp16,800,000.00
Rp17,300,000.00
Rp21,125,000.00
Rp19,100,000.00
Rp18,100,000.00
Rp19,650,000.00
Rp16,500,000.00
Rp18,575,000.00
Rp19,075,000.00
Rp17,275,000.00
Rp18,675,000.00

Replikasi
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Total Biaya
Rp18,950,000.00
Rp17,675,000.00
Rp19,675,000.00
Rp18,525,000.00
Rp18,225,000.00
Rp17,400,000.00
Rp19,950,000.00
Rp20,525,000.00
Rp19,950,000.00
Rp17,425,000.00
Rp18,950,000.00
Rp17,375,000.00
Rp18,325,000.00
Rp17,750,000.00
Rp20,800,000.00

Selanjutnya eksperimen dan replikasi juga dilakukan terhadap jumlah pemesanan sebanyak 25,
30, 35, dan 40 unit. Lalu, dihitung rata-rata total biaya dari setiap replikasi untuk mengetahui
jumlah pemesanan yang membutuhkan biaya paling minimal. Tabel 6 menunjukkan rekapitulasi
rata-rata total biaya untuk masing-masing jumlah pemesanan.
Tabel 6. Rata-Rata Total Biaya Tiap Jumlah Pemesanan

Jumlah Pemesanan
20 unit
25 unit
30 unit
35 unit
40 unit

Rata-rata Total Biaya
Rp18,502,500.00
Rp21,630,000.00
Rp27,397,500.00
Rp37,150,000.00
Rp47,130,000.00

Tabel 6 menunjukkan rata-rata total biaya dengan jumlah pemesanan dari 20 unit hingga 40 unit.
Apabila jumlah pemesanan sebanyak 20 unit didapatkan rata-rata total biaya sebesar
Rp18.502.500, sedangkan jumlah pemesanan sebanyak 40 unit didapatkan rata-rata total biaya
sebesar Rp47.130.000.

Total Biaya per Kuantitas
Q

Average Total Cost

Rp47,130,000.00
Rp37,150,000.00
Rp27,397,500.00
Rp21,630,000.00
Rp18,502,500.00
20
25

30

35

Gambar 2. Grafik Rata-Rata Total Biaya
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Gambar 2 menunjukkan grafik bahwa jumlah pemesanan yang meningkat berbanding lurus
dengan total biaya yang dikeluarkan. Pada jumlah pemesanan sebanyak 20 unit, biaya yang
dikeluarkan sebesar Rp18.502.500, hingga pada jumlah pemesanan sebanyak 40 unit, biaya yang
dikeluarkan yaitu sebesar Rp47.130.000.
Berdasarkan hasil model simulasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa dengan melakukan
pemesanan sebanyak 20 unit dapat mengeluarkan biaya yang paling minimal. Total biaya yang
dikeluarkan dengan memesan sebanyak 20 unit lebih hemat 16,9% dibandingkan dengan 25 unit.
Tetapi, dengan pemesanan sebanyak 20 unit, masih terdapat kemungkinan untuk terjadi
kekurangan persediaan sehingga menimbulkan biaya kehilangan.
Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu dengan menerapkan stok pengaman atau safety stock.
Apabila terdapat stok pengaman pada persediaan maka UMKM memiliki waktu lebih banyak
untuk mengantisipasi dan mengurangi biaya kehilangan yang mungkin muncul akibat kekurangan
persediaan. Sehingga, UMKM tersebut dapat menyeimbangkan antara memenuhi permintaan dan
biaya yang dikeluarkan.
Penggunaan simulasi pada sistem logistik sangat membantu kelancaran serta kemudahan dalam
pengelolaan persediaan. Selain itu, UMKM dapat menentukan kebijakan serta melakukan
perbaikan yang perlu dilakukan karena dengan simulasi dapat merepresentasikan sistem tanpa
merusak atau mengganggu sistem yang ada. Pengelolaan persediaan yang baik pada UMKM
diharapkan mampu mendorong daya saing UMKM pada era sustainable technology.
4.
Simpulan
Simulasi Monte Carlo yang dilakukan pada UMKM untuk menentukan jumlah pemesanan yang
mengeluarkan biaya yang minimal. Hasil menunjukkan bahwa jumlah pemesanan dengan biaya
minimal yaitu sebanyak 20 unit dengan rata-rata biaya sebesar Rp18.502.500. Pemesanan dengan
jumlah 20 unit didapatkan penghematan rata-rata biaya yang dikeluarkan sebesar 16,9%
dibandingkan sebanyak 25 unit. Rekomendasi yang diberikan yaitu menerapkan stok pengaman
untuk mengantisipasi kekurangan persediaan dan mengurangi biaya kehilangan yang dikeluarkan.
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ABSTRAK
PT XYZ merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi cat dekoratif. Dalam
melaksanakan proses produksi, PT XYZ menemui masalah salah satunya terkait persediaan. Pernah di
suatu ketika terjadi penundaan proses produksi diakibatkan oleh kurangnya bahan baku dan
mengakibatkan keterlambatan pengiriman produk ke depo. Terlebih lagi munculnya shortage cost akibat
bahan baku yang tidak tersedia di gudang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan metode
lotting yang tepat bagi perusahaan dalam mengatasi permasalahan terkait dengan persediaan dengan
menerapkan metode MRP sehingga dapat meminimasi biaya persediaan. Dalam penelitian ini difokuskan
pada produk ABC, dimana produk tersebut merupakan kategori push product. Teknik lotting yang
digunakan adalah lot for lot (LFL) dan least unit cost (LUC). Kemudian nantinya dari kedua teknik
lotting tersebut dilakukan perbandingan biaya persediaan. Metode yang dipilih adalah métode dengan
biaya persediaan terkecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode LUC dipilih sebagai ukuran
pemesanan optimal dengan biaya persediaan total sebesar Rp 58.371.267,69.
Kata kunci: biaya persediaan, lot sizing, LFL, LUC, MRP

1.

Pendahuluan
Persediaan merupakan bahan baku, produk setengah jadi maupun produk jadi yang siap
untuk dijual pada periode waktu tertentu yang sengaja disimpan perusahaan untuk
mengantisipasi terjadinya fluktuasi permintaan. Sifat permintaan yang tidak pasti menyebabkan
mau tidak mau perusahaan harus memiliki persediaan untuk menunjang proses produksinya.
Dalam menentukan jumlah persediaan diperlukan proses pengelolaan dan pengendalian yang
tepat. Apabila jumlahnya terlalu berlebih akan menimbulkan peningkatan biaya simpan dan
peningkatan resiko kerusakan barang. Namun, jika jumlah persediaan terlalu sedikit akan
memicu terjadinya kekurangan bahan baku (stockout) dan akan berdampak pada terhambatnya
proses produksi karena tidak ada bahan baku yang dapat diolah.
Menurut Greasley (2008) disebutkan bahwa Material Requirement Planning (MRP)
merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk menentukan kebutuhan material ya
dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang jadi. Material Requirement Planning (MRP)
merupakan prosedur penerjemahan Jadwal Induk Produksi yang masih menggunakan satuan
unit produk akhir menjadi kebutuhan bersih unit bahan baku yang dibutuhkan. Menurut Milne,
Mahaputra dan Wang (2015), metode ini mampu mengoptimalkan kebutuhan bahan baku
karena jumlah pemesanan didasarkan pada kebutuhan. Dengan begitu, penggunaan metode
MRP dapat menekan biaya pengadaan bahan baku karena adanya penghematan jumlah
pemesanan dan akan berdampak pula pada penekanan biaya persediaan karena sedikitnya
jumlah bahan baku yang disimpan di gudang nantinya. Hal ini dibuktikan dengan hasil
penelitian yang dilakukan Irawan dan Syaicu pada PT. Semen Indonesia. Dengan menerapkan
metode MRP, perusahaan mampu melakukan penghematan sebesar Rp. 888.191.103,00 atau
dapat dikatakan efisiensi yang diperoleh sebesar 10,25%.
Selain dapat menekan biaya, metode MRP juga mampu mengurangi waktu keterlambatan
produksi. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan Putri, Santoso dan Sari di
PT X, Gresik dimana penerapan metode MRP mampu mengurangi keterlambatan produksi
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sampai satu minggu tanpa adanya kelebihan kapasitas gudang. Dengan begitu, penggunaan
Materials Requirement Planning (MRP) dalam perhitungan persediaan digunakan untuk
mempermudah manajemen dalam merencanakan kebutuhan produk agar tersedia sesuai dengan
kebutuhan dan mengidentifikasi banyaknya bahan dan komponen yang diperlukan baik dari segi
jumlahnya dan waktu tenggang pengadaan komponen, sehingga manajemen mampu
mengoptimalkan persediaan yang diperlukan agar jumlah persediaan tidak terlalu banyak tetapi
juga tidak terlalu sedikit.
PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri cat dekoratif. Dalam
melaksanakan proses produksi, PT XYZ menemui masalah salah satunya terkait persediaan.
Permintaan yang fluktuatif menuntut perusahaan untuk melakukan perencanaan dan
pengendalian persediaan yang optimal. Pernah di suatu ketika terjadi penundaan proses
produksi diakibatkan oleh kurangnya bahan baku dan mengakibatkan keterlambatan pengiriman
produk ke depo. Terlebih lagi munculnya shortage cost akibat bahan baku yang tidak tersedia di
gudang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan metode lotting yang tepat bagi
perusahaan dalam mengatasi permasalahan terkait dengan persediaan dengan menerapkan
metode MRP sehingga dapat meminimasi biaya persediaan. Dalam penelitian ini difokuskan
pada produk ABC, dimana produk tersebut merupakan kategori push product. Teknik lotting
yang digunakan adalah lot for lot (LFL) dan least unit cost (LUC). Kemudian nantinya dari
kedua teknik lotting tersebut dilakukan perbandingan biaya persediaan. Metode yang dipilih
adalah metode dengan biaya persediaan terkecil.
2.

Metode
Metode penelitian implementasi metode MRP untuk pengendalian bahan baku produk
ABC di PT XYZ dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama adalah mengumpulkan data
mengenai Jadwal Induk Produksi (JIP) bulan Juli s.d. November 2019 untuk produk ABC, Bill
Of Material (BOM), data lead time, biaya pembelian setiap bahan baku, biaya pemesanan, dan
biaya penyimpanan untuk bahan baku produk ABC. Tahap kedua adalah melakukan
perhitungan biaya penyimpanan untuk setiap bahan baku per minggu. Dalam penelitian
diasumsikan terdapat 5 hari kerja. Tahap ketiga adalah melakukan perhitungan safety stock pada
setiap bahan baku produk ABC. Tahap keempat adalah melakukan perhitungan kebutuhan kotor
(gross requirement) pada setiap bahan baku pada setap periode perencanaan. Tahap kelima
adalah melakukan perhitungan kebutuhan bersih (net requirement) pada setiap periode
perencanaan. Tahap keenam adalah menghitung demand rate mingguan. Dalam penelitian ini
digunakan satuan mingguan karena periode perencanaan yang digunakan memiliki satuan
minggu. Tahap ketujuh adalah melakukan penyusunan matriks material requirement planning
(MRP) dengan menerapkan lot sizing lot for lot (LFL) dan least unit cost (LUC). Untuk lot for
lot (LFL) ukuran pemesanan didasarkan pada jumlah kebutuhan bersih pada setiap periode
perencanaan. Sementara untuk least unit cost (LUC), ukuran pemesanan yang dipilih adalah
ukuran pemesanan dengan biaya unit terkecil selama periode perencanaan. Tahap kedelapan
adalah menghitung biaya persediaan untuk setiap bahan baku pada setiap metode lot sizing baik
metode lot sizing lot for lot (LFL) maupun least unit cost (LUC). Dan tahap terakhir adalah
membandingkan metode lot sizing lot sizing lot for lot (LFL) dan metode lot sizing least unit
cost (LUC) untuk menentukan ukuran pemesanan optimal dengan biaya persediaan yang
minimum.
Berikut adalah persamaan matematik yang digunakan dalam penelitian ini:
1. Biaya penyimpanan untuk setiap bahan baku per minggu.
Menurut Nasution (2008) biaya simpan (holding cost/carrying cost) merupakan keseluruhan
pengeluaran yang muncil akibat adanya aktivitas penyimpanan barang. Biaya simpan
mencakup biaya modal, biaya simpan, biaya kerusakan dan biaya penyusutan, biaya
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kadaluarsa, dan biaya asuransi. Dalam penelitian ini biaya penyimpanan untuk setiap bahan
baku dinyatakan dalam satuan minggu karena periode perencanaan yang digunakan memiliki
satuan minggu. Persamaan yang digunakan untuk mengetahui biaya penyimpanan untuk
masing-masing bahan baku per minggu dapat dilihat pada persamaan 1.
Biaya penyimpanan =

× Harga beli × 5…………………………… (1)

Dalam perhitungan dikali 5 karena terdapat 5 hari kerja.
2. Safety stock pada setiap bahan baku.
Menurut Khairani (2013) safety stock merupakan stok pengaman yang ditetapkan oleh
perencanaan MRP untuk mengatasi fluktuasi permintaan (demand) dan penawaran MRP
untuk mempertahankan tingkat stok pada semua periode waktu. Dalam penelitian ini
digunakan persamaan yang telah ditetapkan oleh PT XYZ. Persamaan yang digunakan untuk
mengetahui nilai safety stock pada setiap bahan baku dapat dilihat pada persamaan 2.
Safety stock = Lead time × Kebutuhan bahan baku untuk satu kali produksi………………(2)
3. Kebutuhan kotor (gross requirement) pada setiap periode perencanaan.
Menurut Khairani (2013) kebutuhan kotor atau gross requirement merupakan keseluruhan
item (komponen) yang diperlukan untuk membuat produk dalam suatu periode perencanaan.
Persamaan yang digunakan untuk mengetahui jumlah kebutuhan kotor pada setiap bahan
baku dapat dilihat pada persamaan 3.
Kebutuhan kotor =

× BB……………… (3)

dimana BB merupakan kebutuhan bahan baku untuk satu kali produksi.
4. Kebutuhan bersih (net requirement) pada setiap periode perencanaan.
Menurut Khairani (2013) kebutuhan bersih atau net requirement merupakan jumlah aktual
yang diinginkan untuk diterima atau diproduksi dalam periode yang bersangkutan dengan
mempertimbangkan persediaan di gudang (on hand). Persamaan yang digunakan untuk
mengetahui jumlah kebutuhan bersih pada setiap bahan baku dapat dilihat pada persamaan 4.
Kebutuhan bersih = Kebutuhan kotor periode ke-n

………………………… (4)

Karena dalam penelitian ini jumlah on hand diasumsikan 0 maka jumlah kebutuhan bersih
pada suatu periode sama dengan jumlah kebutuhan kotor pada periode tersebut.
5. Demand rate mingguan.
Demand rate mingguan digunakan untuk mengetahui nilai rataan kebutuhan bersih untuk
seluruh periode perencanaan. Dalam penelitian ini digunakan satuan mingguan karena
periode perencanaan yang digunakan memiliki satuan minggu. Persamaan yang digunakan
untuk mengetahui nilai demand rate mingguan dapat dilihat pada persamaan 5.
Demand rate mingguan =

…………………………… (5)

6. Penentuan ukuran lot pemesanan pada setiap metode lot sizing.
Dalam penelitian ini, metode lot sizing yang digunakan meliputi metode lot sizing lot for lot
(LFL) dan least unit cost (LUC). Ukuran pemesanan untuk metode lot sizing lot for lot
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(LFL) didasarkan pada jumlah kebutuhan bersih untuk setiap periode perencanaan. Berbeda
dengan metode LFL, untuk metode lot sizing least unit cost (LUC) ukuran pemesanan yang
dugunakan adalah ukuran pemesanan dengan biaya unit terkecil selama periode perencanaan.
Dilakukan trial and error untuk menentukan ukuran pemesanan. Persamaan yang digunakan
untuk mengetahui biaya unit pada setiap bahan baku sebagai penentu ukuran lot pemesanan
pada metode LUC dapat dilihat pada persamaan 6.
……………………………… (6)

Total Biaya per Kg =

Penentuan periode yang akan dikumulatifkan dilakukan secara trial and error.
7. Biaya Persediaan
Ukuran pemesanan optimal ditentukan berdasarkan jumlah biaya persediaan. Metode lot
sizing dengan biaya persediaan minimum yang nantinya akan dipilih. Persamaan yang
digunakan untuk mengetahui jumlah biaya persediaan untuk metode lot sizing lot for lot
(LFL) dan least unit cost (LUC) dapat dilihat pada persamaan 7.
Biaya persediaan = (total kg yang dipesan × harga beli) + (frekuensi pemesanan × biaya
pemesanan) + (jumlah penyimpanan × biaya simpan per minggu)……………………… (7)
3.

Hasil dan Pembahasan
3.1. Perhitungan Biaya Penyimpanan tiap Bahan Baku
PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri cat dekoratif.
Produk ABC merupakan salah satu produk cat dekoratif yang dihasilkan oleh PT XYZ.
Untuk membuat produk ABC, diperlukan 19 bahan baku. Besarnya harga beli untuk
seluruh bahan baku dapat dilihat pada tabel 1. Untuk mengetahui jumlah biaya
penyimpanan tiap bahan baku digunakan persamaan 1.
Tabel 1. Biaya Pembelian tiap Bahan Baku

Berikut adalah contoh perhitungan jumlah biaya penyimpanan untuk bahan baku
1001.
× Harga beli × 5 ………………… (1)

Biaya penyimpanan =
=

× Rp 98.000,00 × 5

Biaya penyimpanan = Rp 161,10,00.
Perhitungan dilakukan untuk setiap bahan baku produk ABC. Hasil perhitungan
biaya penyimpanan untuk setiap bahan baku dapat dilihat pada tabel 2.
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Tabel 2. Biaya Penyimpanan tiap Bahan Baku

3.2.

Perhitungan Safety Stock Tiap Bahan Baku
ABC merupakan salah satu produk cat dekoratif yang dihasilkan oleh PT XYZ.
Produk ini termasuk dalam push product (produk dengan permintaan yang tinggi)
sehingga diperlukan adanya safety stock (stok pengaman) untuk mengatasi fluktuasi
permintaan. Nilai safety stock diperoleh dengan menggunakan persamaan 2.
Berikut adalah contoh perhitungan jumlah safety stock untuk bahan baku
1001.
Safety stock = Lead time × Kebutuhan bahan baku untuk satu kali produksi…… (2)
= 15 × 4,38
Safety stock = 66 kg.
Perhitungan dilakukan untuk setiap bahan baku produk ABC. Hasil
perhitungan jumlah safety stock untuk setiap bahan baku dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Safety Stock tiap Bahan Baku (Kg)

3.3.

Perhitungan Kebutuhan Kotor pada Tiap Periode Perencanaan
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Kebutuhan kotor atau gross requirement merupakan jumlah bahan baku yang
diperlukan untuk membuat produk pada suatu periode perencanaan. Jumlah
kebutuhan kotor diperoleh dengan menggunakan persamaan 3.
Berikut adalah contoh perhitungan jumlah kebutuhan kotor untuk bahan baku
1001 pada periode pertama (bulan September minggu pertama).
× BB……… (3)

Kebutuhan kotor =
=

× 4,38

Kebutuhan kotor = 4, 38 kg.
Perhitungan dilakukan untuk setiap bahan baku produk ABC. Hasil
perhitungan jumlah kebutuhan kotor bahan baku untuk setiap periode perencanaan
dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Kebutuhan Kotor pada Tiap Periode Perencanaan (Kg)

3.4.

Perhitungan Kebutuhan Bersih pada Tiap Periode Perencanaan
Kebutuhan bersih atau net requirement merupakan merupakan jumlah aktual
yang diinginkan untuk diterima atau diproduksi dalam periode yang bersangkutan
dengan mempertimbangkan persediaan di gudang (on hand). Karena dalam
penelitian ini jumlah on hand diasumsikan 0 maka jumlah kebutuhan bersih pada
suatu periode sama dengan jumlah kebutuhan kotor pada periode tersebut. Jumlah
kebutuhan bersih untuk setiap bahan baku dapat dilihat pada tabel 4. Jumlah
kebutuhan bersih diperoleh dengan menggunakan persamaan 4.
Kebutuhan bersih = Kebutuhan kotor periode ke-n

3.5.

………………… (4)

Perhitungan Demand Rate Mingguan pada Tiap Bahan Baku
Demand rate mingguan digunakan untuk mengetahui nilai rataan kebutuhan
bersih untuk seluruh periode perencanaan. Dalam penelitian ini digunakan satuan
mingguan karena periode perencanaan yang digunakan memiliki satuan minggu.
Jumlah kebutuhan bersih diperoleh dengan menggunakan persamaan 5.
Berikut adalah contoh perhitungan jumlah demand rate mingguan untuk
bahan baku 1001.
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…………………… (5)

Demand rate mingguan =
=
Demand rate mingguan = 10,13 kg.

Perhitungan dilakukan untuk setiap bahan baku produk ABC. Hasil
perhitungan jumlah demand rate mingguan pada tiap bahan baku dapat dilihat pada
tabel 5.
Tabel 5. Demand Rate Mingguan pada Tiap Bahan Baku (Kg)

3.6.

Penyusunan Matriks Material Requirement Planning (MRP) dengan Metode Lot
Sizing Lot For Lot (LFL) dan Least Unit Cost (LUC)
Setelah menghitung demand rate mingguan, kemudian dilakukan penyusunan
matriks material requirement planning (MRP) dengan metode lot sizing lot for lot
(LFL) dan least unit cost (LUC) untuk setiap bahan baku produk ABC. Pada metode
lot sizing lot for lot (LFL), ukuran pemesanan didasarkan pada jumlah kebutuhan
bersih pada setiap periode perencanaan. Contoh matriks material requirement
planning (MRP) dengan metode lot sizing lot for lot (LFL) untuk bahan baku 1001
dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6. Matriks MRP Metode Lot Sizing Lot For Lot (LFL) Bahan Baku 1001

Berbeda dengan lot for lot, untuk metode least unit cost ukuran pemesanan
yang digunakan adalah ukuran pemesanan dengan biaya unit terkecil selama periode
perencanaan. Disini dilakukan proses trial dan error untuk menentukan ukuran
pemesanan. Contoh trial and error metode lot sizing least unit cost (LUC) untuk
bahan baku 1001 dapat dilihat pada tabel 6. Sementara, untuk contoh matriks
B07.7

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2020
2 November 2020

ISSN: 2579-6429

material requirement planning (MRP) dengan metode lot sizing least unit cost
(LUC) untuk bahan baku 1001 dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 7. Data Trial and Error Bahan Baku 1001

Untuk mengetahui biaya unit pada setiap bahan baku (total cost per kg)
sebagai penentu ukuran lot pemesanan pada metode LUC, digunakan persamaan 6.
Berikut adalah contoh perhitungan total biaya per kg untuk bahan baku 1001
dengan kombinasi periode 1,2,3,4.
………………………… (6)

Total Biaya per Kg =
=
Total Biaya per Kg = Rp 519.218,24.

Tabel 8. Matriks MRP Metode Lot Sizing Least Unit Cost (LUC) Bahan Baku 1001

3.7.

Perhitungan Biaya Persediaan Tiap Bahan Baku pada Setiap Metode Lot Sizing
Setelah menyusun matriks MRP untuk setiap bahan baku dengan metode lot
sizing lot for lot (LFL) dan least unit cost (LUC), kemudian dilakukan perhitungan
biaya persediaan tiap bahan baku produk ABC pada setiap metode lot sizing. Untuk
memperoleh jumlah biaya persedian digunakan persamaan 7, baik untuk metode lot
sizing lot for lot (LFL) maupun metode least unit cost (LUC).
Berikut adalah contoh perhitungan jumlah biaya persediaan untuk bahan baku
1001 dengan metode lot sizing lot for lot (LFL).
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Biaya persediaan = (total kg yang dipesan × harga beli) + (frekuensi pemesanan ×
biaya pemesanan) + (jumlah penyimpanan × biaya simpan per minggu)
………………………………………………… (7)
= (86,83 × Rp 98.000,00) + (8 × Rp 7.200.000,00) + (788×Rp
161,10,00)
Biaya persediaan = Rp 66.236.261,76.
Perhitungan dilakukan untuk setiap bahan baku produk ABC pada masingmasing metode lot sizing. Hasil perhitungan biaya persediaan untuk setiap bahan
baku dapat dilihat pada tabel 9.
Tabel 9. Hasil Perhitungan Biaya Persediaan Bahan Baku untuk Setiap Metode Lot Sizing

Berdasarkan total biaya persediaan tiap metode tersebut, didapatkan hasil
biaya persediaan menggunakan metode LUC memiliki nilai lebih rendah daripada
metode LFL. Adanya perbedaan yang sangat signifikan antara metode LFL dan LUC
disebabkan karena prinsip ukuran pemesanan yang berlaku dalam metode LFL,
dimana ukuran pemesanan didasarkan pada kebutuhan pada suatu periode
perencanaan.
Konsekuensi yang diperoleh perusahaan jika menerapkan metode LFL adalah
harus adanya jaminan bahwa supplier mampu menyediakan jumlah kebutuhan sesuai
dengan jadwal yang telah dibuat. Terlebih dengan frekuensi pemesanan yang tinggi.
Selain itu, perusahaan harus siap menanggung biaya pemesanan yang sangat tinggi
yaitu sebesar Rp 7.200.000 karena bahan baku diperoleh dari luar negeri sehingga
dikenakan biaya bea cukai. Untuk itu diperlukan adanya minimasi frekuensi
pemesanan, tetapi tetap mampu memenuhi kebutuhan bahan baku.
Sementara pada metode LUC, ukuran pemesanan didasarkan pada ongkos per
unit (ongkos pengadaan per unit ditambah ongkos simpan per unit) terkecil dari
setiap bakal ukuran lot yang akan dipilih. Namun, karena adanya lead time maka
perusahaan melakukan pemesanan 2 minggu sebelum minggu pertama bulan
September 2019 sehingga tidak ada biaya pemesanan pada periode perencanaan
(periode perencanaan dimulai dari minggu 1 bulan September 2019). Sehingga,
metode ukuran pemesanan yang terpilih pada pembuatan produk ABC adalah
metode LUC. Dalam penerapan metode LUC, hendaknya perusahaan membangun
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hubungan yang baik dengan supplier agar mereka mampu menyediakan jumlah
kebutuhan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.
4.

Simpulan
Dalam menentukan ukuran pemesanan optimal digunakan metode lot sizing lot for
lot dan least unit cost. Berdasarkan hasil perhitungan, dipilih ukuran pemesanan optimal
menggunakan metode lot sizing least unit cost (LUC) dimana ukuran pemesanan optimal
untuk setiap bahan baku produk ABC dapat dilihat pada tabel 10.
Tabel 10. Ukuran Pemesanan Optimal Setiap Bahan Baku Produk ABC

Berdasarkan hasil perhitungan biaya persediaan bahan baku untuk setiap metode
lotting, didapatkan bahwa metode LUC menghasilkan biaya persediaan yang lebih rendah
dibandingkan metode LFL. Untuk metode LFL diperoleh total biaya persediaan sebesar Rp
5.563.286.700,48 sedangkan untuk metode LUC sebesar Rp 58.371.267,69.
Dalam menerapkan metode Material Requirement Planning (MRP), diperlukan
adanya update data secara terus-menerus mengenai jumlah persediaan di gudang (on hand
inventory). Selain itu, diperlukan ketelitian dalam memasukkan input perhitungan karena
dapat berimbas pada kesalahan perencanaan persediaan bahan baku. Pada penelitian
selanjutnya dapat dilakukan analisis capacity requirement planning (CRP) untuk
mengetahui beban kerja tiap stasiun kerja selama periode perencanaan. Hal ini disebabkan
karena permintaan yang diterima perusahaan belum tentu sesuai dengan kapasitas yang
tersedia.
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ABSTRAK
PT. XYZ merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai tipe bearing, salah satunya adalah tipe
6204 yang permanen diproduksi di lini atau channel 4. Dari hasil pengamatan, dalam penyelesaian
pemesanan untuk memenuhi permintaan konsumennya, PT. XYZ belum mampu memenuhi permintaan
konsumen. Jika kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan produksi dalam menghasilkan produk jadi,
maka permintaan konsumen yang disusun dalam jadwal induk produksi dapat terealisasi seluruhnya. Oleh
karena itu perlu dilakukan analisis guna mengetahui apakah kapasitas yang dimiliki perusahaan sudah
mampu atau tidak untuk mengakomodasi atau memenuhi permintaan konsumen terhadap bearing tipe
6204 pada tahun 2019 dengan menggunakan metode Rough Cut Capacity Planning (RCCP) dengan
pendekatan bill of labor. Dari perhitungan yang sudah dilakukan, diketahui bahwa kapasitas dibutuhkan
untuk setiap bulannya jauh lebih besar daripada kapasitas yang tersedia setiap bulannya sehingga jadwal
induk produksi (MPS) tidak layak atau dengan kata lain, channel 4 tidak dapat memenuhi permintaan
bearing tipe 6204 untuk hampir seluruh bulannya.
Kata kunci : bill of labor, RCCP

1.

Pendahuluan
Dalam penyelesaian pemesanan untuk memenuhi permintaan konsumennya, PT. XYZ
sering belum mampu memenuhi permintaan konsumen secara keseluruhan. Ketidakmampuan
tersebut dikarenakan tidak tercapainya target produksi oleh perusahaan. Perusahaan yang tidak
mampu memenuhi permintaan konsumen secara penuh biasanya akan mendapat pinalti dan
menurunkan atau bahkan kehilangan kepercayaan manajemen dari konsumennya. Hutagalung
dkk. (2013), menyatakan jika kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan produksi dalam
menghasilkan produk jadi, maka permintaan konsumen yang disusun dalam jadwal induk
produksi dapat terealisasi seluruhnya. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan kapasitas yang
efektif agar perencanaan dan pengendalian manufacturing berhasil. Jika perusahaan kekurangan
kapasitas tentunya akan menyebabkan masalah yang berefek domino, seperti kegagalan
memenuhi target produksi maka akan menyebabkan pengiriman produk terlambat ke konsumen
sehinga perusahaan akan kehilangan kepercayaan dari konsumen dalam sistem formal yang
dapat mengakibatkan menurunnya reputasi dari perusahaan atau bahkan hilang sama sekali.
Sedangkan di sisi lain jika perusahaan kelebihan kapasitas, maka akan mengakibatkan
rendahnya tingkat utilisasi sumber daya, meningkatnya biaya produksi sehingga perusahaan
menjual produk dengan harga yang mahal dan tidak kompetitif, perusahaan akan kehilangan
pangsa pasarnya yang dapat menyebabkan penurunan profit. Oleh karena itu perlu rencana
produksi atau MPS yang realistis, yaitu dengan mengintegrasikan rencana produksi dan rencana
kapasitas agar permintaan konsumen akan selalu mampu terpenuhi oleh perusahaan.
Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan analisis guna mengetahui
apakah kapasitas yang disediakan perusahaan sudah mampu atau tidak untuk memenuhi
permintaan konsumen terhadap bearing tipe 6204 dengan menggunakan metode Rough Cut
Capacity Planning (RCCP) dengan teknik bill of labor.
Tinjaun Pustaka
Matswaya, dkk (2019), mengatakan bahwa jadwal induk produksi atau Master Production
Schedule (MPS) adalah suatu pernyataan tentang produk jadi atau item serta berapa banyaknya
yang direncanakan untuk diproduksi pada setiap periode sepanjang rentang waktu perencanaan.
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Dalam menyusun jadwal induk produksi tentu mempertimbangkan kapasitas produksi dari
pabrik atau perusahaan. Kusuma (2009), menyatakan kapasitas produksi adalah jumlah unit
yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas, atau hasil
produksi atau volume pemprosesan (throughput) pada suatu periode waktu tertentu. Untuk
memvalidasi jadwal induk produksi yang sudah disusun, digunakan metode Rough Cut
Capacity Planning (RCCP). Dengan adanya RCCP, perusahaan dapat memastikan rencana
produksinya berjalan sesuai dengan target yang sudah direncanakan (Rizqi, 2020). Pendekatan
RCCP terbagi menjadi tiga, yaitu Capacity Planning Using Overall Factors (CPOF), Bill of
Labor Approach (BOLA), dan Resource Profile Approach (RPA) (Intani, 2018). Pada artikel ini
penulis menggunakan pendekatan Bill of Labor dalam perhitungan RCCP karena, pendekatan
ini dikenal dengan teknik sederhana dan aplikatif (Kurniawan, 2013).
2.

Metode
2.1.
Observasi Lapangan
Observasi lapangan dilakukan pada tanggal 20 Januari-28 Februari 2020 di channel 4 PT.
XYZ. Observasi lapangan dilakukan guna memahami keberjalanan produksi serta mendapatkan
informasi dan keterangan untuk mengidentifikasi pokok permasalahan dalam penelitian.
Informasi didapatkan dengan melakukan diskusi bersama Supervisor serta pengamatan
langsung.
2.2.
Studi Literatur
Studi literatur dilakukan untuk mencari segala informasi dan landasan teori yang
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yang digunakan untuk menunjang penyelesaian
masalah yang akan diangkat dalam penelitian.. Informasi dapat berupa tinjauan umum
perusahaan yang terdiri dari proses produksi, struktur organisasi, sejarah perusahaan, visi dan
misi perusahaan, serta lokasi perusahaan. Untuk landasan teori yang digunakan dapat mengenai
kapasitas, dan Rough Cut Capacity Planning (RCCP).
2.3.
Perumusan Masalah
Tahap ini bertujuan untuk menentukan permasalahan apa yang perlu diselesaikan sehingga
peneliti dapat fokus pada permasalahan yang telah dirumuskan. Berdasarkan hasil observasi
lapangan dan studi literatur maka ditentukan perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu
adalah bagaimana analisis kapasitas produksi di channel 4 PT. XYZ dengan metode RCCP.
2.4.
Tujuan Penelitian
Setelah permasalahan yang menjadi fokus penelitian telah ditetapkan, tahap selanjutnya
adalah melakukan penentuan tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini
adalah menganalisis kapasitas produksi di channel 4 PT XYZ dengan metode RCCP.
2.5.
Pengumpulan Data
Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian ini,
dilakukan pengumpulan data. Data yang digunakan adalah data waktu operasi mesin channel 4
PT. XYZ, data MPS tahun 2019, dan waktu proses tiap mesin pada channel 4.
2.6.
Pengolahan Data
Dalam penelitian ini, proses pengolahan data yang dilakukan terdiri dari perhitungan
kapasitas tersedia per bulan dan kapasitas yang dibutuhkan per bulan dalam satuan menit serta
unit. Selain itu juga dilakukan perhitungan kapasitas tersedia per bulan dan kapasitas yang
dibutuhkan per bulan untuk masing-masing mesin di channel 4 PT. XYZ.
2.7.
Tahap Analisis dan Intepretasi Hasil
Tahap ini terdiri dari tahapan analisis dan intepretasi hasil dari pengolahan data yang telah
dilakukan sebelumnya. Analisis hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai hasil
perhitungan kapasitas tersedia per bulan dan kapasitas yang dibutuhkan per bulan untuk masingmasing mesin di channel 4 PT. XYZ.
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2.8.
Tahap Kesimpulan dan Saran
Pada tahap terakhir penelitian yang telah dilakukan, diambil beberapa kesimpulan,
menjawab tujuan penelitian yang dirumuskan diawal serta menyampaikan saran terkait
penelitian yang dapat diberikan kepada perusahaan dan peneliti selanjutnya untuk dapat
dilakukan perbaikan kedepannya.
3.

Hasil dan Pembahasan
Berikut rekapitulasi target MPS tipe 6204 yang terjadi di channel 4 PT. XYZ pada
bulan Januari sampai Desember tahun 2019.
Tabel 1. MPS Produk Tipe 6204

Bulan
MPS
Januari
242.400
Februari
242.200
Maret
416.800
April
242.700
Mei
251.700
Juni
190.700
Juli
226.800
Agustus
234.900
September
226.100
Oktober
236.200
November
226.900
Desember
165.200
Berikut waktu proses masing-masing mesin dalam melakukan produksi untuk 1 produk
bearing tipe 6204 di channel 4 PT. XYZ serta jumlah mesin yang tersedia.
Tabel 2. Waktu Proses dan Jumlah Mesin
MESIN

OPERASI

Jumlah Mesin

Waktu
Proses
(detik)

Waktu
Proses
(menit)

RABBIT 3MZ147D
IZUMI KN - 532
TOYO-T-235
RABBIT 3MZ 205D
IZUMI KN - 533
AUODMEA
AUIDMEA
PROFEMAR
LAUCAGE
AUSENSITIVE
MVM
AURACLE
LASER
MZU 120B
AUGREASHIE
EDDYVISOR IR
EDDYVISOR OR
PY-SH-SE 62

OR TRACK GRIND
OR TRACK HON
IR TRACK GRIND
IR BORE GRIND
IR TRACK HON
OD INSPECTION
BORE INSPECTION
PAIR & BALL FILLING
CAGE ASSEMBLY
FREE RUNING
NOISE CONTROL
CLEARANCE CHECK
MARKING
CAMERA POKAYOKE
GREASING & SHIELDING
HARDNESS CHECK IR
HARDNESS CHECK OR
PY SEAL DETECTION
Total

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,09
1,19
1,16
1,17
1,07
0,71
1,14
0,81
0,76
0,63
0,43
0,51
0,47
0,53
0,00
0,00
0,00
0,33

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,20
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Waktu operasi mesin di channel 4 PT. XYZ adalah selama 24 jam dalam sehari, dan 26
hari dalam sebulan.
Tabel 3. Waktu Operasi Mesin
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Perhitungan kapasitas yang tersedia (waktu operasi mesin) per bulannya, yaitu:
Kapasitas Tersedia = jam tersedia per hari x hari tersedia per bulan x 60
= 24 x 26 x 60
= 37.440 menit
Dari perhitungan diatas, didapatkan kapasitas tersedia setiap bulannya adalah 37.440 menit.
Tabel 4. Kapasitas Tersedia

Kapasitas Tersedia
(menit)

Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember

37.440
37.440
37.440
37.440
37.440
37.440
37.440
37.440
37.440
37.440
37.440
37.440

Selanjutnya menghitung kapasitas waktu yang dibutuhkan pada masing-masing mesin per
bulannya dengan cara mengalikan waktu proses per mesin dan MPS tiap bulannya. Berikut tabel
rekapitulasi perhitungan kapasitas dibutuhkan :

Tabel 5. Kapasitas Dibutuhkan
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Kapasitas Dibutuhkan (menit)
MACHINE
RABBIT 3MZ147D
IZUMI KN - 532
TOYO-T-235
RABBIT 3MZ 205D
IZUMI KN - 533
AUODMEA
AUIDMEA
PROFEMAR
LAUCAGE
AUSENSITIVE
MVM
AURACLE
LASER
MZU 120B
AUGREASHIE
EDDYVISOR IR
EDDYVISOR OR
PY-SH-SE 62
Total
Kapasitas Tersedia
Kapasitas Dibutuhkan

Januari
4.386
4.790
4.675
4.733
4.329
2.886
4.617
3.290
3.059
2.539
1.731
2.078
1.905
2.135
1.327
48.480
37.440
48.480

Februari
4.383
4.786
4.671
4.729
4.325
2.883
4.613
3.287
3.056
2.537
1.730
2.076
1.903
2.134
1.326
48.440
37.440
48.440

Maret
7.542
8.237
8.038
8.138
7.443
4.962
7.939
5.657
5.260
4.366
2.977
3.573
3.275
3.672
2.282
83.360
37.440
83.360

April
4.392
4.796
4.681
4.738
4.334
2.889
4.623
3.294
3.063
2.543
1.734
2.080
1.907
2.138
1.329
48.540
37.440
48.540

Mei
4.555
4.974
4.854
4.914
4.495
2.996
4.794
3.416
3.176
2.637
1.798
2.157
1.978
2.217
1.378
50.340
37.440
50.340

Juni
3.451
3.769
3.678
3.723
3.405
2.270
3.632
2.588
2.406
1.998
1.362
1.635
1.498
1.680
1.044
38.140
37.440
38.140

Tabel 5. Kapasitas Dibutuhkan (Lanjutan)

Kapasitas Dibutuhkan (menit)
MACHINE
RABBIT 3MZ147D
IZUMI KN - 532
TOYO-T-235
RABBIT 3MZ 205D
IZUMI KN - 533
AUODMEA
AUIDMEA
PROFEMAR
LAUCAGE
AUSENSITIVE
MVM
AURACLE
LASER
MZU 120B
AUGREASHIE
EDDYVISOR IR
EDDYVISOR OR
PY-SH-SE 62
Total
Kapasitas Tersedia
Kapasitas Dibutuhkan

Juli
4.104
4.482
4.374
4.428
4.050
2.700
4.320
3.078
2.862
2.376
1.620
1.944
1.782
1.998
1.242
45.360
37.440
45.360

Agustus
4.251
4.642
4.530
4.586
4.195
2.796
4.474
3.188
2.964
2.461
1.678
2.013
1.846
2.069
1.286
46.980
37.440
46.980

September
4.091
4.468
4.361
4.414
4.038
2.692
4.307
3.069
2.853
2.369
1.615
1.938
1.777
1.992
1.238
45.220
37.440
45.220

B08.5

Oktober
4.274
4.668
4.555
4.612
4.218
2.812
4.499
3.206
2.981
2.474
1.687
2.025
1.856
2.081
1.293
47.240
37.440
47.240

November
4.106
4.484
4.376
4.430
4.052
2.701
4.322
3.079
2.863
2.377
1.621
1.945
1.783
1.999
1.243
45.380
37.440
45.380

Desember
2.989
3.265
3.186
3.225
2.950
1.967
3.147
2.242
2.085
1.731
1.180
1.416
1.298
1.455
905
33.040
37.440
33.040
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Perbandingan hasil perhitungan kapasitas tersedia dan kapasitas yang dibutuhkan per
bulannya (capacity load profile), dalam dilihat dari tabel dan grafik berikut:
Tabel 6. Capacity Load Profile

Tahun

Bulan

2019

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember

Kapasitas
Tersedia
(menit)
37.440
37.440
37.440
37.440
37.440
37.440
37.440
37.440
37.440
37.440
37.440
37.440

Kapasitas
Dibutuhkan
(menit)
48.480
48.440
83.360
48.540
50.340
38.140
45.360
46.980
45.220
47.240
45.380
33.040

Gambar 1. Grafik Capacity Load Profile

Perhitungan kapasitas tersedia dapat dikonversi menjadi dalam satuan unit (kapasitas
produksi). Sebelum menghitung kapasitas produksi yang tersedia per bulannya, menghitung
kecepatan produksi per menit. Berikut perhitungan kecepatan produksi per menit :
Kecepatan Produksi per menit =
=
= 5 unit/menit
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Selanjutnya menghitung kapasitas produksi per bulan dengan mengalikan waktu tersedia
tiap bulan dengan kecepatan produksi per menit. Berikut perhitungan kapasitas produksi:
Kapasitas Produksi = Kecepatan produksi per menit x waktu tersedia per bulan (menit)
= 5 x 37.440
= 187. 200 unit
Tabel 7. Permintaan dan Kapasitas Produksi

Bulan

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember

MPS

242.400
242.200
416.800
242.700
251.700
190.700
226.800
234.900
226.100
236.200
226.900
165.200

Kapasitas
Produksi (unit)
187.200
187.200
187.200
187.200
187.200
187.200
187.200
187.200
187.200
187.200
187.200
187.200

Selisih Kapasitas
Produksi dan
Permintaan
(55.200)
(55.000)
(229.600)
(55.500)
(64.500)
(3.500)
(39.600)
(47.700)
(38.900)
(49.000)
(39.700)
22.000

Gambar 2. Grafik Permintaan dan Kapasitas Produksi

Berdasarkan perhitungan kapasitas tersedia di channel 4 adalah sebesar 37.440 menit setiap
bulannya. Dan perhitungan kapasitas dibutuhkan dengan metode Rough Cut Capacity Planning
(RCCP) pendekatan BOL didapatkan 48.480 menit pada bulan Januari, 48.440 menit pada bulan
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Februari, 83.360 menit pada bulan Maret, 48.540 menit pada bulan April, 50.340 menit pada bulan
Mei, 38.140 menit pada bulan Juni, 45.360 menit pada bulan Juli, 46.980 menit pada bulan
Agustus, 45.220 menit pada bulan September, 47.240 menit pada bulan Oktober, 45.380 menit
pada bulan November, dan 33.040 menit pada bulan Desember. Dan jika kapasitas tersedia
dikonversi menjadi satuan unit, setiap bulannya channel 4 mampu memproduksi 187.200 unit.
Dari perhitungan yang sudah dilakukan dengan metode RCCP pendekatan BOL, diketahui
bahwa hanya pada bulan Desember kapasitas dibutuhkan dapat dipenuhi. Sedangkan kapasitas
dibutuhkan pada bulan Januari sampai dengan November lebih besar daripada kapasitas yang
tersedia setiap bulannya, sehingga jadwal induk produksi (MPS) tidak layak atau dengan kata lain,
channel 4 tidak dapat memenuhi permintaan bearing tipe 6204 untuk 11 bulannya. Maka channel 4
harus merevisi MPS dengan melakukan pengurangan rencana jumlah produksi. Dilihat dari waktu
operasi mesin yaitu selama 24 jam perhari, dan hari kerja per bulan selama 26 hari, waktu yang
sediakan perusahaan sudah maksimal. Agar kapasitas yang dimiliki perusahaan dapat memenuhi
kapasitas yang dibutuhkan ada beberapa rekomendasi untuk memperbaikinya. Rekomendasinya
sebagai berikut:
a) Dengan mengurangi jumlah rencana produksi melalui revisi Jadwal Induk Produksi
(JIP) atau MPS (Master Production Schedule)
b) Memberikan sebagian pesanan ke perusahaan lain yang sejenis sesuai dengan
kesepakatan yang ada diantara kedua perusahaan tersebut atau Sub Contract.
c) Alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah menambah jumlah
mesin. Ini pilihan terakhir karena banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam
membeli mesin baru.
4.

Simpulan
4.1 Kesimpulan
1. Kapasitas tersedia channel 4 PT. XYZ yang diperoleh berdasarkan perhitungan
dengan metode Rough Cut Capacity Planning (RCCP) adalah 37.440 menit atau
187.200 unit setiap bulannya.
2. Berdasarkan perhitungan data menggunakan metode Rough Cut Capacity Planning
pendekatan BOL diketahui bahwa MPS yang direncanakan oleh perusahaan masih
belum feasible atau belum layak untuk dilaksanakan dalam memenuhi seluruh
permintaan konsumen pada bulan Januari s.d November dan hanya feasible atau
dapat memenuhi permintaan konsumen pada bulan Desember. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa kapasitas tersedia perusahaan belum dapat memenuhi kapasitas
dibutuhkan, yang jauh lebih besar dari kapasitas yang tersedia atau dimiliki oleh
perusahaan. Sehingga perusahaan harus merevisi MPS dengan melakukan
pengurangan rencana jumlah produksi, melakukan sub contract, ataupun menambah
mesin.
4.2 Saran
1. Channel 4 PT. XYZ melakukan revisi MPS, sub contract atau menambah jumlah
mesin untuk meningkatkan kapasitas agar permintaan konsumen bisa terpenuhi.
2. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode atau pendekatan lain dalam
hal pemecahan masalah analisis kelayakan kapasitas.
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Penghematan Biaya pada Proses Pengolahan Scrap pada
Perusahaan Otomotif PT XYZ dengan Konsep Lean
Manufacturing
Astrid Almira Labitta1), Roni Zakaria2)
1,2)

Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No. 36A, Surakarta,
57126, Indonesia
Email: astrid.labitta28@gmail.com1), 2012.ibnu@gmail.com2)

ABSTRAK
Agar perusahaan dapat selalu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya, maka perusahaan perlu
melakukan pengembangan secara berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen perusahaan. Salah satu
yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan lean manufacturing pada proses produksi perusahaan. Pada
penelitian ini, lean manufacturing akan diterapkan pada proses pengolahan scrap untuk mengetahui
pemborosan yang terjadi, kemudian dapat dilakukan improvisasi atau dihilangkan sehingga dapat
meminimasi biaya pada proses tersebut. Dengan menggunakan Value Stream Mapping didapatkan bahwa
pemborosan masih terjadi pada proses unloading, transfering, dan cutting, dan hasil Waste Assessment
Model menunjukkan motion, transportation, dan process memiliki peringkat pemborosan tertinggi. Usulan
yang diberikan yaitu melakukan improvisasi pada dies. Pada bulan pertama terlihat bahwa usulan tersebut
memberikan penghematan biaya sebesar Rp 97.186.170 atau sebesar 37%.
Kata Kunci: Lean Manufacturing, Value Stream Mapping, Waste Assessment Model

1.

Pendahuluan
Memasuki era dimana perkembangan berjalan sangat pesat, maka suatu perusahaan harus
terus menerus mengembangkan kapabilitasnya agar senantiasa dapat bersaing dengan
perusahaan-perusahaan lainnya. Dalam hal ini, maka perusahaan perlu melibatkan seluruh elemen
yang dimilikinya agar visi misi perusahaan tercapai. Selain itu, perusahaan juga perlu
mengevaluasi setiap elemen seperti aktivitas-aktivitas pada lini produksi yang menimbulkan
pemborosan sehingga perlu dihilangkan.
PT XYZ merupakan perusahan otomotif multi-nasional yang proses produksi utamanya
menghasilkan produk otomotif. Namun, selain proses produksi utama tersebut, terdapat beberapa
proses lain yang menunjang proses produksi utama pada PT XYZ. Salah satunya yaitu proses
pengolahan scrap. Proses pengolahan scrap merupakan proses yang mengolah scrap yang
dihasilkan dari proses produksi utama, yang kemudian digunakan dalam proses casting.
Penelitian pada PT XYZ berfokus pada proses pengolahan scrap. Berdasarkan pada hasil
observasi lapangan, masih terdapat pemborosan berupa operator yang menganggur pada proses
tersebut. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini yaitu meminimasi aktivitas pemborosan pada
proses pengolahan scrap serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan.
Metode yang digunakan yaitu lean manufacturing, karena metode ini merupakan konsep
untuk mengurangi atau menghilangkan pemborosan di setiap elemen produksi, yang juga
bertujuan untuk terus meminimasi biaya yang dibutuhkan (Zakaria, 2017).
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian oleh Zakaria (2017) yang
mengimplementasikan lean manufacturing di lini perakitan elektronik. Pada penelitian ini akan
menyelesaikan masalah di perusahaan otomotif dengan lean manufacturing serta menggabungkan
tools yang dikembangkan oleh Rawabdeh (2005) yaitu Waste Assessment Model, Value Stream
Mapping yang dikembangkan oleh Rother & Shook (1999), serta Mapping Tools yang
dikembangkan oleh Hines & Rich (1997).
Pemborosan (waste) menurut Garsperz (2011) adalah semua aktivitas dalam suatu proses
yang tidak memberikan value added dalam proses transformasi input menjadi output sepanjang
value stream. Pemborosan memiliki 2 tipe. Tipe 1 yaitu pemborosan yang tidak memberikan nilai
tambah pada proses produksi, namun sulit untuk dieliminasi atau necessary but non-value added
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(NNVA). Sedangkan, tipe 2 yaitu pemborosan yang tidak memberi nilai tambah dan harus segera
dieliminasi (NVA).
(Chiarini, 2012) mendefinisikan waste sebagai seluruh aktivitas yang mengeluarkan biaya
namun tidak memiliki nilai tambah untuk konsumen. Jenis-jenis waste yang umum digunakan
diklasifikasi menjadi 4 jenis, yaitu 3 “MU” yang merupakan pendekatan waste secara tradisional
dari Jepang, 4M atau 5M yang merupakan pendekatan secara tradisional dari sudut pandang TQM
(Total Quality Management), Seven wastes yang merupakan pendekatan dari Jepang yang telah
diadaptasi di Amerika Serikat, serta cost of poor quality yang merupakan pendekatan dari
Amerika Serikat dari sudut pandang TQM.
(Chiarini, 2012) menjelaskan bahwa seven wastes merupakan metode yang dikembangkan
oleh perusahaan Toyota. Ketujuh pemborosan tersebut yaitu, overproduction, inventory, motion,
defect, transportation, overprocessing, dan waiting. Ketujuh pemborosan tersebut tidak hanya
disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh operator, namun juga dapat disebabkan oleh
elemen lain yang berkaitan (Rawabdeh, 2005). Elemen-elemen tersebut yaitu man, machine, serta
material
2.

Metode
Penelitian ini menggunakan konsep lean manufacturing untuk menghilangkan pemborosan
yang terjadi di proses pengolahan scrap. Data awal yang digunakan yaitu waktu siklus masingmasing aktivitas yang diperoleh dari hasil pengamatan peneliti sebanyak 10 kali. Berikut
merupakan langkah-langkah pengolahan data pada penelitian ini:
a. Langkah pertama yaitu penghitungan waktu siklus dari masing-masing aktivitas pada proses
pengolahan scrap. Data ini kemudian digunakan dalam pembuatan Value Stream Mapping
(VSM).
Tabel 1. Perhitungan Waktu Siklus

Pengamatan
1
2
.
10
Rata-Rata
b.

Blanking
Waktu (s)
17,58
19,4
.
19,22
19,57

Unloading Transfering Cutting
Waktu (s)
Waktu (s)
Waktu (s)
4,31
171,13
17,26
3,98
170,29
16,85
.
.
.
4,92
170,32
17,63
4,92
170,78
17,25

Langkah selanjutnya yaitu identifikasi pemborosan menggunakan Waste Assessment Model
(WAM) yang dikembangkan oleh Rawabdeh (2005).
1. Wawancara dengan Section Head Produksi
Wawancara dilakukan dengan section head produksi untuk mengetahui hubungan
antara ketujuh pemborosan.
Tabel 2. Daftar Pertanyaan Analisis WAM

No

Pertanyaan

1

Apakah i menghasilkan
j

2

Bagaimanakah jenis
hubungan antara i dan j

3

Dampak terhadap j
karena i

4

Menghilangkan dampak
i terhadap j dapat
dicapai dengan cara

Pilihan Jawaban
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Jarang
a. Jika i naik, maka jnaik
b. Jika i naik, maka j tetap
c. Tidak tentu tergantung keadaan
a. Tampak secara langsung & jelas
b. Butuh waktu untuk muncul
c. Tidak sering muncul
a. Metode engineering
b. Sederhana dan langsung
c. Solusi instruksional
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a. Kualitas produk
b. Produktivitas sumber daya
c. Lead time
d. Kualitas dan produktivitas
e. Kualitas dan lead time
f. Produktivitas dan lead time

1
1
1
2
2
2
4

6

2.

Sebesar apa dampak i
terhadap j akan
meningkatkan lead time

g. Kualitas, produktivitas, dan lead time
a. Sangat tinggi
b. Sedang
c. Rendah

4
2
0

Penyusunan Waste Relationship Matrix (WRM)
Jawaban wawancara yang telah diperoleh dijumlah untuk mengetahui nilai hubungan
antar pemborosan. Jumlah nilai tersebut kemudian dikonversi sesuai acuan berikut.
Simbol-simbol tersebut yang akan disusun menjadi WRM.
Tabel 3. Tingkatan Hubungan Antar Jenis Pemborosan

c.

Interval
Jenis Hubungan
Simbol
17-20
Absolutely Necessary
A
13-16
Especially Important
E
9-12
Important
I
5-8
Ordinary Ckoseness
O
1-4
Unimportant
U
0
No Relation
X
3. Waste Matrix Value
WRM yang sudah tersusun kemudian dikonversikan menjadi angka dalam Waste
Matrix Value dengan acuan A=10, E=8, I=6, O=4, U=2, dan X=0. Dari nilai ini akan
diketahui persentase pemborosan yang paling berpengaruh.
Langkah selanjutnya yaitu Waste Assessment Questionnaire (WAQ) yang bertujuan untuk
mengidentifikasi pemborosan dengan memberikan kuesioner sebanyak 68 pertanyaan ke tiga
section head PT XYZ.
1. Pada pertanyaan WAQ, pertanyaan yang ditandai dengan “from” berarti pertanyaan
tersebut menunjukkan jenis pemborosan yang sudah ada dapat menimbulkan jenis
pemborosan lainnya. Pertanyaan lainnya ditandai dengan “to” yang artinya pertanyaan
tersebut menunjukkan pemborosan yang sudah ada dapat terjadi disebabkan oleh jenis
pemborosan lainnya. Penilaian untuk pertanyaan WAQ terbagi menjadi 2 golongan,
yaitu:
a. Golongan pertama yaitu kategori “A”. Jika jawaban yang dipilih yaitu “Ya” maka
terdapat pemborosan. Penilaian pada kategori ini yaitu 1 jika “Ya”, 0,5 jika
“Sedang”, dan 0 jika “Tidak”.
b. Golongan kedua atau disimbolkan kategori “B”. jika jawaban yang dipilih yaitu
“Ya” maka tidak terdapat pemborosan. Penilaian pada kategori ini yaitu 0 jika
“Ya”, 0,5 jika “Sedang”, dan 1 jika “Tidak”.
Tabel 4. Pengelompokan Pertanyaan WAQ

No
1
2
3
4

Jenis Pertanyaan (i)
From Overproduction
From Inventory
From Defect
From Motion
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From Transportation
From Process
From Waiting
To Defect
To Motion
To Transportation
To Waiting
Jumlah Pertanyaan

4
7
8
4
9
3
5
68

Nilai WRM menjadi bobot awal perhitungan WAQ. Kemudian, melakukan perhitungan
bobot masing-masing pemborosan sebagai berikut.
𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠 =
𝑛
……………………………………………….…………………(1)
𝑁𝑖
Dimana :
n
= Nilai bobot awal (Nilai WRM)
Ni
= Nilai jenis pertanyaan
Jika telah dihitung pada seluruh pemborosan, maka dapat dihitung total skor (Sj) yang
merupakan jumlah weight values pada masing-masing kolom jenis pemborosan.
Menghitung frekuensi (Fj) munculnya nilai dari tiap jenis pemborosan dengan
mengabaikan nilai 0 (nol).
Menghitung nilai masing-masing pemborosan (Wj, k) dengan mengalikan rata-rata hasil
jawaban kuesioner (x) dengan bobot masing-masing pemborosan yang secara
matematis dinyatakan sebagai berikut.
𝑊𝑗, 𝑘 = 𝑥 ×
𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑡𝑖𝑝𝑒 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑜𝑟𝑜𝑠𝑎𝑛 𝑗……………...………(3)
Menghitung nilai Sj dan Fj dari masing-masing kolom jenis pemborosan.
Menghitung faktor indikasi awal dari setiap jenis pemborosan (Yj) dengan rumus :
𝑠𝑗
𝑌𝑗 = ×
𝑆𝑗
𝑓𝑗
………………………………………………………………………………(4)
𝐹𝑗

d.

e.

Dimana :
sj
= Total skor nilai masing-masing pemborosan
fj
= Frekuensi nilai masing-masing pemborosan
Sj
= Total skor bobot awal
Fj
= Frekuensi bobot awal
8. Melakukan perhitungan faktor probabilitas pengaruh antara jenis pemborosan (Pj
factor) dengan mengalikan persentase “From” dengan “To” pada WRM.
9. Menghitung nilai faktor akhir dari setiap jenis waste (Yj final) untuk mengetahui
peringkat dari masing-masing pemborosan. Rumus perhitungan Yj final adalah sebagai
berikut.
𝑌𝑗 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑌𝑗 ×
𝑃𝑗 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟……………………………………………………………..(5)
Langkah selanjutnya yaitu mencari tools yang tepat untuk memetakan lebih rinci sumber
pemborosan menggunakan Value Stream Mapping Tools yang dikembangkan oleh Hines &
Rich (1997).
Langkah terakhir yaitu memberi saran perbaikan untuk mengurangi atau menghilangkan
masalah pemborosan.
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Hasil dan Pembahasan
Value Stream Mapping (VSM)
VSM disusun untuk mengetahui aliran informasi pada proses pengolahan scrap. Selain
itu, dapat mengetahui banyak operator, lead time, serta rincian aktivitas yang bersifat VA,
NNVA, atau NVA pada proses tersebut. VSM proses pengolahan scrap dapat dilihat pada
gambar 1.
CURRENT VALUE STREAM MAPPING
Proses Pengolahan Scrap Part 51131-KK010

Production Control
Supplier

Customer (Casting Division)

FIFO
Unloading

Blanking

Transfering

Cutting

Material
Control

1

2

L/T
C/T

: 962,36 detik
: 213,07 detik

300

1

600

2,36

19,57

1

4,92

60

170,78

17,25

Gambar 1. Value Stream Mapping

b.

VSM di atas menunjukkan masih ada beberapa aktivitas yang bersifat NVA maupun
NNVA. Kemudian, total lead time memakan waktu lebih lama, yaitu memiliki selisih dengan
total waktu siklus selama 749,29 detik, atau 350,61% lebih lama daripada total waktu siklus.
Hal ini menyebabkan perlu adanya solusi yang dapat mempersingkat proses pengolahan
scrap.
Waste Assessment Model
1. Waste Relationship Matrix (WRM)
Berikut merupakan hasil konversi jawaban pertanyaan analisis WAM yang disusun ke
dalam WRM.
Tabel 5. Waste Relationship Matrix

F/T O I D M T P W
O A E X O U X X
I
X A I U I X X
D X X A X X X X
M X I I A X I A
T X U E E A A A
P O X I A U A I
W X E I U X I A
2.

Waste Matrix Value
Berikut merupakan hasil konversi simbol WRM menjadi nilai yang sesuai dengan
acuan.
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Tabel 6. Waste Matrix Value

c.

F/T
O
I
D
M
T
P
W
Skor
O
10
8
0
4
2
0
0
24
I
0
10
6
2
6
0
0
24
D
0
0
10
0
0
0
0
10
M
0
6
6
10
0
6
10
38
T
0
2
8
8
10
10
10
48
P
4
0
6
10
2
10
6
38
W
0
8
6
2
0
6
10
32
Skor
14
34
42
36
20
32
36
214
%
6,542 15,89 19,63 16,82 9,346 14,95 16,82 100
Waste Assessment Questionnaire (WAQ)
1. Berikut merupakan bobot awal WAQ yang diperoleh dari WRM.

%
11,21
11,21
4,67
17,76
22,43
17,76
14,95
100

Tabel 7. Bobot Awal WAQ Berdasarkan WRM

No
1
2
44
67
68

2.

Aspek
Pertanyaan
Man

Jenis Pertanyaan

To Motion
From Motion
Method
To Transportation
From Process
From Defect
Total Skor

O
4
0
2
4
0
96

Bobot awal untuk setiap jenis waste
I
D
M
T
P
2
0
10
8
10
6
6
10
0
6
6
0
0
10
2
0
6
10
2
10
0
10
0
0
0
286 350 416 272 370

W
2
10
0
6
0
372

Berikut merupakan hasil perhitungan weight values.
Tabel 8. Perhitungan Weight Values

No
1
2
44
67
68

Aspek
Pertanyaan

Jenis
Pertanyaan

Man

Ni

Wo,
k
0,44
0,00

Wi, k

Wd,
k
0,00
0,55

Wm,
k
1,11
0,91

Wt, k

Wp,
k
1,11
0,55

Ww,
k
0,22
0,91

To Motion
9
0,22
0,89
From Motion 11
0,55
0,00
To
3 0,67 2,00 0,00 0,00 3,33 0,67 0,00
Method
Transportation
From Process 7 0,57 0,00 0,86 1,43 0,29 1,43 0,86
From Defect
8 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Skor (Sj)
19,56 48,32 52,55 61,80 55,11 55,43 54,69
Frekuensi (Fj)
21
48
49
57
40
51
48
Berikut merupakan contoh perhitungan weight values pada aspek pertanyaan man dan
jenis pertanyaan to motion.
𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠 =
𝑛
… …………………………………………………………………(6)
𝑁𝑖
4

=9
= 0,44
Berikut merupakan contoh perhitungan total skor (Sj) weight values pemborosan
motion.
Sj
= ∑weight values pemborosan motion
= Wm,k1 + Wm,k2 + … + Wm,k68
= 1,11 + 0,91 + … + 0,00
= 61,8
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Berikut merupakan hasil perhitungan nilai masing-masing pemborosan.
Tabel 9. Perhitungan Perkalian Weight Values dengan Jawaban Kuesioner

No
1
2
44
67
68

Aspek
Pertanyaan

Jenis Pertanyaan

RataRata
Jawaban
0,17
0,00
0,00
0,17
0,00

Wo, Wi, Wd, Wm, Wt, Wp, Ww,
k
k
k
k
k
k
k
Man
To Motion
0,07 0,04 0,00 0,19 0,15 0,19 0,04
From Motion
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Method
To Transportation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
From Process
0,10 0,00 0,14 0,24 0,05 0,24 0,14
From Defect
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Skor (Sj)
3,03 8,47 7,36 8,29 8,46 7,93 7,13
Frekuensi (Fj)
12
25
21
28
22
22
21
Berikut merupakan contoh perhitungan nilai masing-masing pemborosan pada aspek
pertanyaan “man”,jenis pertanyaan to motion, dan jenis pemborosan overproduction.
Nilai Pemborosan
= weight values × rata-rata jawaban
= 0,44 × 0,17
= 0,07
Selanjutnya melakukan perhitungan total skor (Sj) yang merupakan penjumlahan nilai
pemborosan dari masing-masing kolom serta frekuensi (Fj).
4. Berikut merupakan hasil akhir perhitungan WAQ.
Tabel 10. Hasil Akhir Perhitungan WAQ

O
I
D
M
T
P
W
Skor (Yj)
0,0884 0,0913 0,06 0,0659 0,0844 0,0617 0,057
Pj Faktor
73,37 178,18 91,71 298,72 209,63 265,53 251,55
Nilai Faktor Akhir (Yj Final)
6,49
16,26
5,51
19,67 17,69 16,39 14,35
Berikut merupakan contoh perhitungan faktor indikasi awal (Yj) jenis pemborosan
overproduction.
𝑌𝑗 =
=

𝑠𝑗
𝑓𝑗
×
𝑆𝑗
𝐹𝑗
3,03
12
×
19,56
21

= 0,0884
Berikut merupakan contoh perhitungan nilai faktor akhir (Yj final) jenis pemborosan
overproduction.
𝑌𝑗 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑌𝑗 × 𝑃𝑗 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
= 0,0884 × 73,37
= 6,49
Jenis pemborosan dengan nilai Yj final tertinggi yaitu “motion”. Hal tersebut berbeda dengan
hasil pengamatan penulis yang memperlihatkan masih adanya aktivitas yang bersifat NVA
dan adanya operator yang berlebihan, sehingga seharusnya pemborosan yang memiliki
peringkat tertinggi yaitu “process”. Perbedaan hasil pengamatan dan hasil perhitungan
terjadi karena pihak perusahaan yang diwawancarai untuk WRM dan diminta untuk mengisi
WAQ menggunakan sudut pandang bahwa pemborosan yang terjadi pada seluruh lantai
produksi, bukan pemborosan yang hanya terjadi pada proses pengolahan scrap. Namun,
karena ”process” masih berada pada peringkat ketiga teratas, maka masih dapat menjadi
fokus pada penelitian ini.
Di sisi lain, pemborosan yang memiliki peringkat kedua yaitu “transportation”. Pemborosan
tersebut cukup sesuai dengan hasil pengamatan oleh penulis, karena material perlu
dipindahkan dari line AA ke hand work area yang jaraknya cukup jauh. Hal ini menunjukkan
bahwa aktivitas yang berkaitan dengan pemborosan “transportation” perlu dikurangi atau
dihilangkan.
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d.

Value Stream Mapping Tools (VALSAT)
Berikut ini merupakan hasil perhitungan VALSAT untuk mengetahui tools yang tepat untuk
menganalisis jenis pemborosan
Tabel 11. Value Stream Mapping Tools

Jenis
Pemborosan

Bobot

Overproduction

Tools VALSAT
PAM

SCRM

6,7

6,73

20,20

Unnecessary
Inventory
Product Defect

16,9

50,63

151,90

5,7

5,71

Unnecessary
Motion
Transport
Inappropriate
Processing
Time Waiting
TOTAL

20,4

183,75

18,4

165,25

17,0

153,06

14,9

134,01
699,16

PVF

QFM

DAM

DPA

6,73

20,20

20,20

151,90

50,63

50,63

PS

16,88

51,42
20,42
18,36
51,02
134,01
326,53

14,89
116,54

17,01
75,16

17,01
44,67
216,77

44,67
132,51

35,24

Dari grafik peringkat di atas, terlihat bahwa Process Activity Mapping (PAM) merupakan
tools yang paling sesuai untuk menganalisis pemborosan secara lebih spesifik pada proses
pengolahan scrap.
e. Process Activity Mapping (PAM)
Process Activity Mapping (PAM) digunakan untuk memetakan proses secara lebih rinci
dengan menjelaskan per elemennya. Dengan melihat elemen-elemen yang terdapat pada suatu
proses, dapat diketahui proses yang bersifat value-added (VA), non-value added (NVA), atau
necessary but non-value added (NNVA). Berikut merupakan tabel PAM proses pengolahan
scrap.
Tabel 12. Process Activity Mapping

No

Elemen

Mesin

Jar
ak
(m)

Wak
tu
(s)

1

Memindahkan plat besi
dari palet ke dalam mesin
blanking

Manus
ia

1

1,79

2

Memotong pada plat
secara progresif sebanyak
4 kali per plat

Mesin
Blanki
ng

17,7
8

Manus
ia

4,92

Jml
Aktivitas
Ope
O T I S D
rator

NVA/NN
VA/VA
VA

2

3
4
5
6
7

Mengambil scrap dari
mesin
Menaruh scrap ke dalam
palet merah
Mengambil palet merah
berisi scrap
Memindahkan palet merah
ke PPC Hand Work Area
Menaruh palet merah di
PPC Hand Work Area

Forkli
ft

VA
VA
1

1

782
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8
9
10
11

Mengambil scrap dalam
palet merah oleh operator
Memindahkan scrap ke
meja
Merapikan scrap di atas
meja

Manus
ia

1
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12,0
2

NNVA

2,82

NVA

4,72

1

NNVA

Plasm
49,4
a
VA
3
Cutter
Tabel di atas menunjukkan aktivitas NNVA dan NVA lebih banyak dibandingkan dengan
aktivitas VA. Hal ini menunjukkan masih adanya pemborosan.
f. Rincian Biaya Sebelum Perbaikan
Berikut ini merupakan rincian biaya sebelum adanya perbaikan dengan rincian yaitu seluruh
proses pengolahan scrap part dikerjakan sebanyak dua shift dengan banyak kuantitas rata-rata per
hari sebanyak 1.200 lembar.
Memotong scrap

Tabel 13. Rincian Biaya Pengolahan Scrap per Hari Sebelum Perbaikan

Rincian
Jam Kerja/Hari

Kebutuhan Operator

Biaya Operator/Jam
Total Biaya Operator/Hari
Energi Listrik
Biaya Energi Listrik
Total Biaya Listrik/Hari
Total Biaya Pengolahan
Scrap

Qty
16

Satuan
jam

4

orang

75.751

rupiah

11

kWH

1.250

rupiah

Total

Keterangan

2 shift
1 operator/shift untuk
unloading scrap pada mesin
blanking
1 operator/shift untuk
cutting plasma pada hand
work area
Rp4.878.364 Kebutuhan listrik mesin
cutting plasma
Rp 229.425 Rp5.107.789 -

g.

Saran Perbaikan
Saran perbaikan yang diberikan untuk dies yaitu dengan menambahkan cutter sejumlah 4
buah pada dies atas dan bawah. Selain itu, ditambahkan juga support cutter pada dies atas untuk
menyokong cutter pada dies atas. Hal ini dilakukan karena ukuran dies atas lebih kecil
dibandingkan dies bawah. Kemudian, pada dies bawah diberikan cylinder stopper yang
selanjutnya akan bekerja sama dengan selenoid dan limit switch.
Cara kerja dengan menggunakan dies setelah perbaikan yaitu :
1) Dua operator loading material berupa plat besi ke dalam mesin blanking.
2) Mesin blanking melakukan proses press secara progresif sebanyak empat kali.
3) Pada proses pemotongan keempat, limit switch limit switch yang telah dirangkai dengan
solenoida akan memicu cylinder stopper untuk naik. Hal ini menyebabkan bagian
material yang terakhir terkena dengan cutter yang telah terpasang.
4) Cutter tambahan secara otomatis memotong scrap bersamaan dengan dipotongnya
material oleh dies.
5) Material yang sudah terpotong dilanjutkan ke proses flanging, sedangkan scrap yang
sudah terpotong jatuh langsung ke conveyor scrap bawah tanah.
Penambahan cutter pada dies berfungsi untuk menghilangkan proses unloading scrap dan
cutting secara manual oleh operator. Hal tersebut kemudian dapat menghilangkan aktivitas yang
bersifat NNVA maupun NVA pada proses unloading, transfering, dan cutting. Aktivitas VA pada
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proses unloading dan cutting pun tidak sepenuhnya dihilangkan, namun hanya digantikan dengan
alternatif baru. Berikut merupakan tabel estimasi biaya improvisasi dies.
Tabel 14. Estimasi Biaya Improvisasi Dies

Produk
Support Cutter SS400

Lokasi
Kuantitas
Biaya
Upper Dies
4 pcs
73 kg
Rp 912.500
Upper and
Cutter SKD 11
Lower Dies
4 pcs
97 kg
Rp 9.000.000
Cylinder Stopper
Lower Dies
2 pcs
Rp 3.300.000
Selenoid + Limit Switch
Lower Dies
1 pc
Rp 3.500.000
Upper and
Pemesinan
Lower Dies
Rp 39.335.000
Total
Rp 56.047.500
Selanjutnya, total biaya pengolahan scrap per hari sebelum dilakukan improvisasi dies
selama satu bulan dibandingkan dengan total biaya yang dikeluarkan jika sudah dilakukan
improvisasi dies yang dapat dilihat pada tabel 15.
Tabel 15. Perbandingan Sebelum dan Setelah Improvisasi

Aspek

Sebelum Peningkatan

Setelah Peningkatan

Alur Proses

Supplier -> Material Control ->
Blanking -> Unloading -> Transfering > Cutting -> Customer

Supplier -> Material Control
-> Blanking -> Customer

Pengeluaran pada
Bulan Ke-0 /
Investasi

Rp5.107.789

Rp56.047.500

Total Pengeluaran
hingga Bulan Ke-1

Rp153.233.670

Rp56.047.500

Selisih

37%

Dari hasil perhitungan pada tabel di atas, terlihat bahwa alur proses setelah improvisasi dies
menjadi lebih singkat. Selain itu, total pengeluaran hingga bulan pertama setelah improvisasi dies
memiliki perbedaan cukup signifikan dengan selisih 37% lebih sedikit dibandingkan dengan
sebelum improvisasi dies. Hal ini menunjukkan bahwa solusi untuk melakukan improvisasi dies
feasible untuk diimplementasikan.
4.

Simpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persentase NVA dan
NNVA masih lebih dominan dibandingkan VA, dengan persentase 63% dan 37% sehingga masih
terdapat pemborosan pada proses pengolahan scrap. Pemborosan yang memiliki peringkat
tertinggi pada proses pengolahan scrap yaitu motion, transportation, serta process, sedangkan
yang memiliki peringkat terendah yaitu defect. Usulan yang diberikan berupa improvisasi dies
feasible untuk dilakukan, karena memberikan penghematan sebesar Rp 97.186.170 atau sebesar
37%. Keterbatasan penelitian ini yaitu perbedaan sudut pandang pihak perusahaan menyebabkan
hasil pengamatan yang berbeda dengan hasil perhitungan, sehingga untuk penelitian selanjutnya
dapat menggunakan tools yang berbeda dalam menganalisis pemborosan.
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ABSTRAK
Engine merupakan salah satu bagian terpenting yang memberikan daya agar pesawat mendapatkan
kecepatan. Terdapat 3 jenis perawatan engine, yaitu minimum, performance dan overhaul. Perawatan
engine pesawat harus diselesaikan pada waktu yang telah disepakati oleh maskapai penerbangan dan
perusahaan MRO. Namun, pada sistem repair order perawatan engine di PT. GMF Aero Asia memiliki
kendala keterlambatan pada perawatan engine berjenis overhaul sehingga menimbulkan kerugian pada
maskapai dan MRO. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penyebab keterlambatan kedatangan
komponen yang terjadi pada sistem repair order perawatan engine yang berjenis overhaul pada proyek
engine CFM56-7B ESN 802855 menggunakan metode fault tree analysis dan fishbone diagram.
Penyebab terjadinya keterlambatan adalah belum adanya penjadwalan setiap proses secara detail,
kurangnya kontrol SLA dengan dinas TA dan TX, proses shipping lama, vendor kekurangan material,
holding process dan shipment oleh vendor terkait MSA, dan holding repair order akibat belum adanya
kontrol waktu pemberian keputusan oleh cutomer dan EO.
Kata kunci: engine, keterlambatan, overhaul, repair order

1.

Pendahuluan
Secara geografis Indonesia membentang dari 6º LU sampai 11º LS dan 92º sampai 142º
BT, terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau
(Lasabuda, 2013). Sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu menjalankan sistem transportasi
udara yang baik untuk mengurangi risiko dari moda transportasi udara itu sendiri. Oleh karena
itu agar memberikan jaminan dan keselamatan terhadap transportasi udara dibuatlah agenda
perawatan rutin yang dilakukan baik oleh manufacturer, dinas kelaikan udara (authority),
maskapai penerbangan maupun perusahaan perawatan pesawat udara itu sendiri. Karena
sesungguhnya moda transportasi udara termasuk beresiko tinggi. (Rosyidin, 2015). Transportasi
udara menggunakan pesawat terbang komersil sudah menjadi kebutuhan manusia sehari-hari.
Berpindah dari satu pulau ke pulau lain, dari satu negara ke negara lain dalam waktu yang
singkat tidak lagi menjadi hal yang mustahil. Karena banyaknya kebutuhan akan bepergian dari
seluruh elemen masyarakat baik itu politisi, ekonomi, bahkan masyarakat biasa sekalipun, maka
tidak cukup hanya kapasitas angkut penerbangan yang diperbesar, namun juga kecepatan moda
bepergian itu sendiri. Pada akhirnya dapat dilihat bahwa moda transportasi udara menjadi
berkembang sangat pesat hingga melampaui perkiraan para ahli (Setani, 2015).
Lebih dari 50 maskapai di Indonesia yang beroperasi baik maskapai berjadwal, tidak
berjadwal, maupun cargo (sumber : id.wikipedia.org). Terdapat lebih dari 800 pesawat terbang
beroperasi di langit Indonesia (sumber : databoks.katadata.co.id) dan tentunya seluruh armada
maskapai tersebut membutuhkan perawatan dimana hal tersebut dilakukan oleh MRO. MRO
(Maintenance, Repair, Overhoul) atau perawatan, perbaikan dan operasional atau lebih sering
dikenal dengan bengkel pesawat terbang merupakan tempat dimana pesawat mendapatakan
perawatan dan perbaikan baik secara berkala maupun spontan. Terdapat beberapa MRO di
Indonesia, satu diantaranya adalah PT. GMF Aero asia, Tbk. Pesawat memiliki banyak sekali
bagian yang harus dirawat, diantaranya adalah cockpit, cabin, control surfaces, radar, landing
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gear, engine, APU (Auxilary Power Unit). Dari banyak bagian tersebut, perwatan yang paling
kompleks dan paling mahal adalah perawatan dari engine (sumber : wawancara pihak GMF).
Engine atau mesin pesawat terbang merupakan bagian yang sangat vital karena bagian
tersebutlah yang memberikan gaya dorong terhadap pesawat terbang. Selain itu, engine juga
memberikan supplai listrik ke cabin dan cockpit serta memberikan tekanan hidrolik untuk
menggerakkan control surface pesawat terbang sehingga pesawat dapat bergerak di udara
(sumber : wawancara pihak GMF).
PT. GMF Aero asia memiliki unit tersendiri untuk menangani perawatan engine pesawat.
Unit tersebut terletak pada engine maintenance atau engine shop. Perawatan engine sendiri
terbagi menjadi 3 jenis, yaitu minimum, performace dan overhoul. Perawatan engine memiliki
jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dan disetujui dalam kontrak dengan konsumen.
Engine maintenance di PT. GMF Aero asia memiliki 11 Gate dalam sistem perawatannya, yaitu
Customer Setup and Contract, Disassembly, Cleaning NDT, Inspection, Repair & Vendor
Processes, Kitting, Sub- Assembly, Final Assembly, Post Test, Preparation for Shipping, Exit
Meeting & Invoicing (sumber : wawancara pihak GMF).
Dalam proses perawatan membutuhkan jangka waktu pengerjaan yang sudah disetujui oleh
kedua belah pihak yaitu pihak maskapai dan MRO itu sendiri. Keberhasilan suatu proyek
produksi atau proses pengerjaan yang tepat waktu merupakan tujuan terpenting, sedangkan
keterlambatan merupakan kondisi yang tidak diharapkan karena dapat merugikan kedua belah
pihak baik dari segi waktu maupun biaya. Menurut Praboyo (1999), keterlambatan pelaksanaan
proyek umumnya selalu menimbulkan akibat yang merugikan baik pemilik maupun kontraktor,
karena berdampak pada konflik dan perdebatan tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab,
juga tuntutan waktu, dan biaya tambahan (Praboyo, 1999). Alifen et al, berpendapat bahwa
keterlambatan proyek sering kali menjadi sumber perselisihan dan tuntutan antara pemilik dan
kontraktor, sehingga akan menjadi sangat mahal nilainya baik ditinjau dari sisi kontraktor
maupun pemilik proyek (Alfien dkk, 2000 dalam Khoirul, 2017).
Pada engine jenis CFM56-7B dengan jenis perbaikan overhaul memiliki kontrak perawatan
dengan konsumen selama 90 hari. Pada engine serupa dan jenis perbaikan serupa, engine
dengan kode 802855 memiliki kontrak dari tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan 22 September
2018, namun baru dapat diselesaikan hingga 23 Januari 2019. Dari keterlambatan kontrak yang
terjadi tersebut terdapat salah satu penyebabnya, yaitu keterlambatan komponen sistem repair
order pada Gate 4 (Repair & Vendor Processes). Pada perencanaan gate sheet seharusnya
tanggal 26 Juli 2018 komponen repair order sudah datang di GMF atau paling lambat diakhir
gate 5 (Kitting) yaitu tanggal 29 Agustus 2018. Namun kenyataannya pada tanggal 15 Oktober
2019 masih ada komponen yang baru datang di GMF (sumber : wawancara pihak GMF).
PT. GMF Aero asia sendiri memiliki banyak dinas yang memiliki kode “TA” sampai
dengan “TZ”. Terdapat 3 dinas yang berhubungan langsung dengan rangkaian kegiatan repair
order dinas engine services (kode engine services : TV), yaitu dinas accounting (TA), dinas
treasury management (TX) dan dinas logistic & bonded services (TG).
Kasus tersebut diatas perlu penyelesaian untuk mengetahui penyebab dari keterlambatan
tersebut sehingga dapat dilakukan mitigasi agar penyelesaian pada perawatan selanjutnya dapat
diatasi dengan tepat waktu, sehingga dilakukanlah penelitian pada Gate 4 dan 5 ,yaitu Repair &
Vendor Processes dan Kitting karena memiliki waktu terlama dan keterlambatan terbanyak
(sumber : observasi).
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penyebab keterlambatan kedatangan
komponen engine CFM56-7B dengan engine serial number (ESN) 802855 pada sistem repair
order yang melebihi batas gate 4 dan 5 unit engine services PT. GMF Aero asia, sehingga
berdampak pada keterlambatan TAT.
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2.

Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Root Cause Analysis menggunakan
Fault Tree Diagram dan Fishbone Diagram. Metode RCA ini digunakan setelah melakukan
pemetaan terhadap aktivitas-aktivitas yang menimbulkan waste dan merupakan aktivitasaktivitas non-value added. Menurut Jucan (2005) dalam Salman (2015), Metode RCA
digunakan untuk menganalisis suatu sistem yang gagal karena sesuatu yang tidak diharapkan,
apa yang menyebab kegagalan sistem tersebut, bagaimana dan mengapa sistem tersebut bisa
gagal. Tujuan penggunaan RCA adalah untuk mengidentifikasi akar akar penyebab dari masalah
yang terjadi pada kegagalan sistem tersebut. Sehingga, RCA dapat digunakan dengan baik untuk
mengidentifikasi akar permasalahan yang berpotensi muncul dalam sistem jasa (Salman, 2015).
Fault Tree Analysis (FTA) digunakan untuk melihat keandalan atau konsistensi dari
suatu sistem dan menunjukkan hubungan sebab-akibat antara satu kejadian dengan kejadian
lainnya. FTA adalah sebuah tools sederhana yang melakukan pendekatan terhadap keamanan
dan keandalan suatu sistem. Perlu dilakukan wawancara pihak yang menangani langsung suatu
sistem dan produk serta melakukan pengamatan langsung pada proses produksi untuk membuat
model FTA yang baik. FTA menunjukkan kombinasi dari peristiwa yang tidak diinginkan dan
memperlihatkannya dalam sebuah model yang logis dan diagram seperti pohon. FTA juga
memperlihatkan sebab-akibat dari peristiwa yang tidak diinginkan dan untuk berbagai penyebab
kegagalan (Fitria D., dkk,2015).
Fishbone diagram atau diagram tulang ikan adalah metode yang digunakan untuk
meningkatkan kualitas suatu produk atau sistem. Diagram ini juga dapat menunjukkan sebabakibat sehingga seringkali disebut dengan cause-effect diagram. Diagram ini dapat memisahkan
penyebab dari gejala, menyingkirkan hal-hal yang tidak relevan, serta dapat diaplikasikan
terhadap hampir semua masalah yang ada.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Flowchart dan Gatesheet
Bagian ini menjelaskan mengenai data progress report dari pengerjaan engine CFM56-7B
ESN 802855. Progress report yaitu laporan dari komponen-komponen yang diperbaiki oleh
vendor luar negeri dan berisikan tanggal-tanggal setiap proses yang dilewati. Proses repair
order (RO) membutuhkan beberapa langkah yang harus dilakukan mulai dari pembuatan shop
engineering order (SEO) atau ketentuan kebutuhan komponen tersebut, kemudian inspeksi
sehingga ditemukannya kerusakan pada komponen tertentu sehingga harus diperbaiki oleh
vendor luar negeri, pembuatan repair order (RO) atau perintah perbaikan komponen tersebut,
persiapan untuk pengiriman, pengiriman melalui shipper, penerimaan oleh vendor, quotation
pembayaran, proses perbaikan di vendor itu sendiri, pengiriman kembali menuju GMF, hingga
barang diterima di receiving (RIC). Proses RO dan rencana waktu perbaikan engine ESN
802855 dapat dilihat dengan lengkap pada gambar flowchart dan gatesheet berikut.
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Gambar 4.2 Gatesheet Engine 802855

Gambar 2 Flowchart Repair Order

3.2 Rekapitulasi Keterlambatan
Rekapitulasi keterlambatan dilakukan setelah hasil dari perhitungan keterlambatan setiap
komponen pada setiap proses selesai dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui rata-rata,
jumlah waktu terlama, dan jumlah waktu tercepat dari keterlambatan yang terjadi pada proses
repair order komponen engine CFM56-7B ESN 802855. Berikut ini adalah tabel hasil
rekapitulasi keterlambatan engine CFM56-7B ESN 802855.
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Tabel 1 Rekapitulasi Keterlambatan Setiap Proses

(SEO To End Of (RO To End Of (Received by (Quotation Date To (RIC To End Of
Gate 2 )
Gate 2)
Vendor - End Of End Of gate 4)
Gate 5)
Gate 4)
Average Delay
8
14
15
20
41
Longest Delay
18
27
40
45
120
Shortest Delay
6
6
4
9
19
*dalam satuan hari
3.3 Rekapitulasi Lama Pengerjaan Setiap Proses Repair Order
Pada rekapitulasi lama pengerjaan setiap proses repair order dilakukan dengan cara
membagi menjadi 3 aspek persentase utama, yaitu average percentage atau rata-rata persentase
lama pengerjaan yang dilakukan setiap proses pada semua komponen repair order, highest
percentage atau persentase tertinggi lama pengerjaan yang dilakukan setiap proses pada semua
komponen repair order, dan shortest percentage atau persentase terendah lama pengerjaan yang
dilakukan setiap proses pada semua komponen repair order. Berikut ini adalah tabel
rekapitulasi lama pengerjaan setiap proses repair order.
Tabel 2 Rekapitulasi Lama Pengerjaan Setiap Proses Repair Order

TVE
Average Percentage
Highest Percentage
Shortest Percentage

13%
33%
2%

TVF

TG

9%
25%
2%

5%
11%
2%

Shipment Out

Vendor

16%
39%
4%

Shipment In

47%
77%
15%

11%
39%
4%

3.4 Rekapitulasi Lama Pengerjaan Vendor Proses Repair Order
Rekapitulasi lama pengerjaan vendor proses repair order dilakukan dengan cara memilah
proses pengerjaan komponen berdasarkan vendor yang mengerjakan. Terdapat 2 vendor dalam
pengerjaan engine CFM56-7B ESN 802855, yaitu GI385 dan GI500. Rekapitulasi ini
dilakukan dengan batasan pengerjaan vendor selama 30 hari. Sehingga vendor yang lama
pengerjaannya melebihi 30 hari dikatakan tidak tepat waktu. Penetapan 30 hari sebagai batas
berdasarkan dari agreement yan dilakukan pada quotation sebelum pengerjaan dilakukan oleh
vendor. Berikut ini adalah rekapitulasi lama pengerjaan vendor repair order.
Tabel 3 Rekapitulasi Lama Pengerjaan Vendor Proses Repair Order

Kode
Vendor
GI385
GI500

Jumlah Part Yang Rata-Rata Waktu Waktu
Dikerjakan
Pengerjaan
Terlama
79
45
136
53
39
56

Waktu
Tercepat
12
9

Keterangan
20 Part Kurang dari 30 hari
9 Part kurang dari 30 hari

Persentase
Ketepatan 30 Hari
25%
17%

3.5 Fishbone Diagram
Dibawah ini merupakan pengolahan data menggunakan fishbone diagram atau diagram
sebab akibat. Data yang telah dikumpulkan dan diolah sebelumnya menjadi acuan untuk
meneliti keterkaitan antara sebab akibat keterlambatan dengan lama waktu pengerjaan. Data
penyebab-penyebab ini didapatkan berdasarkan wawancara dengan sub uni engine/APU repair
management. Berikut ini adalah fishbone diagram keterlambatan kedatangan komponen RO di
gate 5.
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Gambar 3 Fishbone Diagram

3.6 Fault Tree Analysis
FTA merupakan metode analisis sistem dengan menggunakan top down approach yang
dimulai dari top level event yang telah didefinisikan terlebih dahulu baru kemudian mencari
kejadian penyebab dana tau kombinasinya sampai pada kejadian yang paling dasar (Sukma,
2014). Berikut merupakan fault tree analysis keterlambatan kedatangan komponen RO engine
CFM56-7B ESN 802855.

B10.6

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2020
2 November 2020

ISSN: 2579-6429

Gambar 4 Fault Tree Analysis RO Engine CFM56-7B ESN 802855
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Gambar 4.4 Fault Tree Analysis RO Engine CFM56-7B ESN 802855 (Lanjutan)

Gambar 4.4 Fault Tree Analysis RO Engine CFM56-7B ESN 802855 (Lanjutan)
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4.

Simpulan
Penyebab keterlambatan komponen engine CFM56-7B ESN 802855 pada sistem repair
order karena belum adanya penjadwalan dan penetapan waktu setiap proses secara detail serta
terukur, kurangnya kontrol service level agreement antara dinas TA dan TX terkait pengajuan
dana repair order, proses pengiriman lama karena berdasarkan data pengiriman menuju vendor
dan menuju GMF terdapat waktu tercepat selama 2 hari sedangkan rata-rata pengiriman
mencapai lama 17 hari dan 11 hari, vendor kekurangan material berdasarkan konfirmasi dari
pihak vendor ke GMF, holding process dan shipment oleh vendor terkait MSA, dan holding
repair order akibat belum adanya kontrol waktu pemberian keputusan oleh cutomer dan EO.
Beberapa usulan perbaikan yang dapat dilakukan adalah pembuatan SLA dengan dinas TA
dan TX di PT.GMF Aero asia, pembuatan jadwal dan penetapan setiap proses yang lebih rinci
pada sistem repair order gate 4 dan 5, pembuatan MSA dengan vendor agar pengerjaan tidak
melebihi waktu 30 hari, pembuatan dashboard sebagai bahan evaluasi pengerjaan setiap engine
untuk meminimalisir masalah yang sama kedepannya pada sistem repair order, evaluasi kinerja
proses sebelumnya yang pengerjaannya melebihi batas gate 1,2, dan 3, pemberian kontrol waktu
pengambilan keputusan oleh EO atau customer, dan peningkatan kesiapan dokumen
pengiriman.
Daftar Pustaka
Bernard, S. F., & SUGIARTO, Y. (2011). Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Kualitas Hubungan
Terhadap Kinerja Rantai Pasokan (Studi Kasus Pada Pt. Industri Jamu Cap Jago
Semarang) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/jumlah-pesawat-terbang-aoc-121-dan-aoc-135di-indonesia
gmf-aeroasia.co.id
id.wikipedia.org/wiki/Daftar_maskapai_penerbangan_Indonesia#AOC_121
Khoirul, Pristanto Hendrik, Rusmin Muhammad. (2017). Analisis Penyebab Keterlambatan
Pekerjaan Konstruksi Jembatan. Jurnal Rancang Bangun 2(2)27-36.
Lasabuda, R. (2013). Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara
Kepulauan Republik Indonesia. Jurnal Ilmiah Platax, 2.
Praboyo, Budiman. (1999). Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Proyek : Klasifikasi dan
Peringkat dari Penyebab-Penyebabnya. Dimensi Teknik Sipil Volume 1, No. 1 Maret
1999.
Rosyidin, A. (2015). Perbaikan Dampak Korosi Pada Pesawat Udara Boeing 737.
Setiani, B. (2015). Prinsip-Prinsip Pengelolaan Jasa Transportasi Udara. Jurnal Ilmiah Widya, 2.
Salman, U. (2015). Pendekatan Lean Thinking dengan Metode Rca untuk Meminimalisir Waste
Agar Meningkatan Kualitas Produk (Studi Kasus: Pt. Kelola Mina Laut di Gresik Unit
Ikan) (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
Sukma, G. A. (2014). Analisis Pengendalian Kualitas Produk Batik Menggunakan Metode
Fault Tree Analysis (FTA) Dan Failure Mode And Effects Analysis (FMEA)(Studi
Kasus: Industri Batik Gress Tenan) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah
Surakarta).
Syawalluddin, M. W. (2015). Pendekatan Lean Thinking dengan Menggunakan Metode Root
Cause Analysis untuk Mengurangi Non Value Added Activities. Penelitian dan Aplikasi
Sistem dan Teknik Industri, 8(2), 182911.
B10.9

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2020
2 November 2020

ISSN: 2579-6429

Wahyu, N., Pusporini, P., & Fathoni, M. Z. (2018). Analisis Penyebab Kecacatan Produk Bordir
Komputer Menggunakan Metode Fault Tree Analysis (Fta) dan Failure Mode and Effect
Analysis (Fmea)(Studi Kasus: Cv. Batari, Gresik). Matrik.

B10.10

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2020
2 November 2020

ISSN: 2579-6429

Pengendalian Persediaan Pertasol dan Solar dengan metode
Maximum Minimum Inventory terhadap Inventory Turnover,
Revenue, dan Utilitas menghadapi pandemi COVID-19 di
Perusahaan XYZ Cepu
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ABSTRAK
Dunia sedang berjuang menangani masalah pandemi COVID-19. Banyak industri telah terkena dampak
dari adanya pandemi ini di seluruh dunia, tidak terkecuali industri migas di Indonesia. menurut SKK
Migas April 2020 salah satu upaya penanggulangan dari penurunan aktivitas operasional akibat COVID19 poin 7 adalah memaksimalkan tangki dan kapal penyimpanan sementara. Optimalisasi penyimpanan
baik crude oil maupun hasil olahannya perlu dikendalikan (inventory control). Perusahaan XYZ adalah
industri jasa pengolahan yang bekerjasama mengolah minyak bumi dari PT. Pertamina menjadi produk
diantaranya pertasol CA, CB, CC, dan Solar yang dibayar setiap persen minyak bumi yang diolah. Saat
supply migas yang tidak berubah sedangkan demand terhadap terus menurun dikarenakan pandemi
COVID-19 mengakibatkan kondisi anomali dimana permintaan yang biasanya banyak terus merosot
sedangkan produksi terus berjalan seperti biasa sehingga kebijakan mengenai persediaan perlu
dikendalikan agar tidak terjadi kerugian yang semakin besar.Pengendalian persediaan produk dilakukan
dengan metode maximum minimum inventory. Hasil perhitungan batas maximum stock pertasol CA:
48.660,52 l;Pertasol CB: 26.410,44 l; Pertasol CC: 5.700,28 l; Solar: 304.505,19 l. Usulan kebijakan ini
meningkatkan Inventory Turnover dan revenue sebesar 18%-41% dari total revenue bulan sebelumnya
serta meningkatkan utilitas tangki.
Kata kunci :inventory control, max-min inventory, revenue, turnover ratio, utilitas

1.

Pendahuluan
Seluruh industri di dunia sedang berjuang menangani masalah akibat pandemi COVID-19,
tidak terkecuali industri migas di Indonesia.Untuk itu Indusri migas terus mencari cara untuk
tetap bertahan dalam masa sulit ini dimana permintaan terhadap bahan bakar menurun karena
masyarakat tidak diijinkan untuk melakukan mobilisasi seperti biasa dan sedapat mungkin tetap
di rumah untuk menekan penularan COVID-19. Berbagai upaya terus dilakukan industri migas
seperti terdapat dalam SKK Migas April 2020 dimana salah satu upaya penanggulangan dari
penurunan aktivitas operasional akibat COVID-19 pada poin 7 adalah memaksimalkan tangki
dan kapal penyimpanan sementara. Perusahaan XYZ adalah instansi yang bekerjasama
mengolah minyak bumi dari PT. Pertamina menjadi produk diantaranya pertasol CA, CB, CC,
dan solar yang dibayar setiap persen minyak bumi yang diolah. Berdasarkan wawancara dengan
operator kilang diketahui pengolahan minyak Perusahaan XYZ tidak hanya mengikuti demand
dari PT. Pertamina namun menyesuaikan dengan kapasitas tangki penyimpanan produk yang
dimikinya. Hal ini terlihat dari kuantitas pengolahan minyak yang cenderung menurun
menyesuaikan kapasitas tangki seperti pada gambar 1.
Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengendalikan persediaan penyimpanan
produk olahan crude oil yaitu diantaranya pertasol CA, CB, CC, dan solar di Perusahaan XYZ
dalam menghadapi COVID-19. Menurut Williams (2001) ada 10 (sepuluh) cara untuk
menurunkan nilai inventory, diantaranya adalah membatasi stock yang slow moving atau surplus
(eliminate obsolete inventory) dan mereview besarnya safety stock yang ada (review safety
stocks). Dengan merujuk pada data evaluasi arus minyak yang tersedia di Perusahaan XYZ
maka dilakukan penelitian untuk melihat pada persediaan yang berlebihan dan lambat
perputarannya dengan melihat pada Inventory Turn Over (ITO) dan persentase stock dengan
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kapasitas persediaan selanjutnya dilakukan perhitungan pengendalian persediaan mengunakan
metode maksimum minimum agar dapat memeberi usulan alternatif besarnya safety stock, batas
persediaan minimum dan maksimum dan usulan stock setiap bulan untuk produk pertasol CA,
CB, CC dan solar untuk melihat pengaruh dari usulan alternatif sehingga layak untuk
dipertimbangkan lebih lanjut maka dilakukan perhitungan kenaikan revenue Perusahaan XYZ,
Inventory Turn Over (ITO) sesudah pengendalian persediaan, dan utilitas untuk Perusahaan
XYZ menghadapi masa pandemi COVID-19.

Gambar 1. Grafik Pengolahan Minyak Perusahaan XYZ yang cenderung turun

Pengendalian persediaan adalah aktivitas-aktivitas dan teknik-teknik penjagaan stock
barang-barang pada tingkat tertentu, baik berupa bahan baku, barang dalam proses dan produk
jadi (Smith dalam Hadiguna dan Machfud, 2008). Ada beberapa metode untuk mengendalikan
persediaan seperti EOQ, POQ, dan Min-Max. Menurut Kinanthi, A.P. dkk (2016) Metode minmax stock adalah metode pengendalian persediaan stock pengaman yang harus ada, kebijakan
persediaan minimum, dan persediaan maksimum dengan tujuan agar persediaan tidak terlalu
besar dan tidak terlalu kecil berdasarkan demand. Penelitian ini menggunakan metode min-max
inventory dibandingkan dengan metode EOQ dan POQ karena metode EOQ dalam
perhitungannya menghasilkan banyaknya jumlah / kuantitas yang ekonomis yang harus
dilakukan, sedangkan POQ menghasilkan interval periode pemesanan (Rizky Careza, dkk.,
2017) sedangkan penelitian bertujuan mengendalikan produk hasil olahan crude oil bukan
bahan baku crude oil sehingga Perusahaan XYZ tidak mengeluarkan biaya pesan dan tidak ada
periode pemesana untuk produk pertasol CA, CB, CC, dan solar. Rasio perputaran
persediaan(Inventory turnover)merupakan rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan
perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan persediaan yang dimiliki dan perputaran
persediaan (nilai ITO) yang tinggi menandakan semakin tingginya persediaan berputar dalam
satu tahun dan ini menandakan efektivitas manajemen persediaan (Janrosl, 2015). Hoiriyah dan
Lestariningsih (2015) menyatakan jika rasio ITO semakin tinggi maka semakin cepat persediaan
diubah menjadi penjualan, dan tingginya angka penjualan berarti kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba juga tinggi. Arah pengaruh yang positif dari variabel perputaran
persediaan menunjukan bahwa setiap kenaikan pada variabel perputaran persediaan akan
diikuti kenaikan pada profitabilitas dan sebaliknya (Lestari, 2018).
2. Metode
Metode penelitian ini adalah mengendalikan persediaan dengan terlebih dulu mengevaluasi
persediaan yang ada, menentukan kuantitas batas persediaan minimum dan maksimum dengan
metode min-max inventory selanjutnya menghitung dampak perubahan kuantitas persediaan
dengan mencari nilai ITO setelah pengendalian, kenaikan revenue dan utilitas tangki.
a. Menghitung ITO Persediaan Perusahaan XYZ
Harga Pokok Penjualan

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 (𝐼𝑇𝑂) = Rata−rata nilai persediaan ……………………………………..(1)
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…………………………………………………...(2)

Penjualan produk Perusahaan XYZ hanya kepada PT. Pertamina maka penyaluran kepada PT.
Pertamina dapat dianggap sebagai penjualan. Pendapatan yang diterima pihak Perusahaan XYZ
berupa persentase berapa banyak kuantitas Crude oil yang diolah menjadi produk olahan. Maka
harga pokok penjualan sama dengan harga persediaan sehingga rumus ITO dapat
disederhanakan menjadi:
=

Jumlah Penjualan
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 Awal+𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 Akhir
2

……………………………………………………………………………(3)

b. Menghitung Persentase Persediaan terhadap kapasitas tangki
Perhitungan menggunakan rumus berikut:
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝐴𝑤𝑎𝑙+𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟
2

Kapasitas

𝑋 100%.........................................................................................(4)

c. Menghitung batas persedian dengan metode Min-Max
Kebutuhan untuk lead time = T x C/30.........................................................................(5)
Safety stock = (Pemakaian Maksimum –T) x C/30.......................................................(6)
Minimum Inventory = (T x C/30) + R...........................................................................(7)
Maximum Inventory = 2(T x C/30) ...............................................................................(8)
Keterangan:
T = Pemakaian barang rata-rata per periode
C = Lead Time
R = Safety stock
d. Menghitung nilai ITO dengan persediaan hasil pengendalian
Rumus perhitungan sama dengan persamaan (3)
e. Menghitung nilai revenue setelah menerapkan pengendalian persediaan maximum
inventory
Perusahaan XYZ memiliki perjanjian dengan PT. Pertamina terkait kuantitas
pengolahan produk sebagai berikut:
Tabel 1. Perjanjian spesifikasi produk dengan PT. Pertamina

kapasitas pengolahan/hari
kapasitas pengolahan/bulan
yield residu maks
refinery fuel
losses maks
persentase produk min
jumlah produk min/hari
jumlah produk min/bulan

350000
10500000
25,48%
5,56%
0,4%
68,56%
239960
7198800

Dari perjanjian tersebut didapatkan data bahwa minimal produk yang dihasilkan dari
pengolahan crude oil adalah 68,56% atau jika dibulatkan 69 % namun persentase hasil
produksi selama lima bulan fluktuatif tergantung dengan kadar minyak bumi dan
efisiensi proses pengolahan. Crude oil disupply setiap 9 sampai 10 hari sekali sehingga
dalam kurun waktu 9-10 hari produk olahan sudah disalurkan ke TBBM PT. Pertamina
melalui pipa maka hal ini dihitung satu periode. Sehingga kira-kira terdapat 3 periode
selama satu bulan. Seperti yang sudah disebutkan Perusahaan XYZ mengolah sesuai
kapasitas tangki mereka sehingga bila terjadi penurunan persediaan pada tangki maka
kapasitas untuk menyimpan hasil produksi setiap hari semakin meningkat dan
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Perusahaan XYZ menerima revenue Rp109.133,- untuk setiap 1000 Liter (1kL) crude
oil yang diolah. Maka rumus mencari revenue:
Kapasitas bersih 1 bulan = 3 x Kapasitas Tangki Produk Satu Periode………………(9)
Perkiraan jumlah produk yang diolah = Kapasitas bersih 1 bulan - stock awal....…..(10)
jumlah produk

Persentase pengolahan = jumlah minyak yang diolah……...…………………………....(11)
Perkiraan minyak yang dapat diolah =

f.

1
persentase pengolahan

yang
diolah……………………………………………………………………………….(12)
Perkiraan Revenue = Perkiraan minyak yang dapat diolah x Rp109.133…………..(13)
Menghitung utilitas tangki
Kapasitas available (utilitas) = kapasitas total – persediaan…………………...……(14)
lamanya waktu produksi sampai tangki penuh =

3.

x Perkiraan jumlah produk

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒
…...….(15)
laju rata−rata penyaluran/hari

Hasil dan Pembahasan
Hasil
a. Nilai ITO Persediaan Perusahaan XYZ
Tabel 2. Data rata-rata persediaan dan penyaluran
rata-rata persediaan per bulan
Penyaluran
februari
maret
april
mei
juni
februari maret
april
mei
juni
496644,5 694.448 487.905 221.357 207.182 693.265 536.799 717.758 754.545 947.172
864522,5 274.222 452.100
63.444 206.293 527.848 377.668 315.141 275.563 484.563
80164 290.401 447.226
54.314 178.471
78.815 122.212
98.499
39.308
88.687
414363,5 290.246 447.969
59.507 181.419 4.779.952 5.301.729 3.941.964 5.663.940 3.150.304

Maka didapatkan hasil ITO bulan Februari-Juni 2020 sebagai berikut
Tabel 3. Perhitungan Inventory Turn Over Pertasol CA, CB, CC dan Solar Februari-Juni 2020
Bulan
CA
CB
CC
Solar
februari
1,40
0,61
0,98
11,54
maret
0,98
0,42
0,96
12,85
april
1,24
0,35
0,91
11,04
mei
1,30
0,31
0,33
15,61
juni
1,85
0,54
0,73
11,84
1,35
0,45
0,78
12,58

b. Persentase Persediaan terhadap kapasitas tangki
Setelah menghitung nilai ITO dilanjutkan dengan melihat persentase stock terhadap
kapasitas total tangki penyimpanan sehingga didapat hasil sebagai berikut:
Tabel 4. Kapasitas tangki penyimpanan produk

kapasitas tangki
CA
CB
CC
Solar
Total
kapasitas aman (95%)
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Tabel 5. Persentase rata-rata persedian dengan kapasitas tangki penyimpanan produk

Bulan
februari
maret
april
mei
juni

Persentase rata-rata persediaan terhadap kapasitas tangki
CA
CB
CC
Solar
73%
87%
46%
50%
81%
91%
72%
49%
86%
90%
62%
43%
86%
90%
68%
44%
75%
91%
69%
32%

Setelah melihat ITO yang relatif rendah terutama pada produk pertasol CA, CB, dan
CC dan persentase persediaan produk pertasol CA, CB, dan CC diatas >50% diatas
kepasitas tangki penyimpanan dan solar yang pernah menyentuh 50% kapasitas tangki
penyimpanan maka diputuskan untuk melakukan pengendalian persediaan dengan
metode max-min agar mengetahui batas maksimum dan minimum persediaan untuk
memnuhi demand.
c. Pengendalian persedian dengan metode Min-Max
Perusahaan XYZ menyalurkan produk sesuai dengan demand yang dikelola oleh PT.
Pertamina sehingga data penyaluran dapat dianggap sebagai data demand.
Tabel 6. Penyaluran produk Pertasol CA, CB, CC dan Solar periode februari-juni 2020
Penyaluran
Bulan
februari
maret
april
mei
juni
CA
693.265
536.799
717.758
754.545
947.172
CB
527.848
377.668
315.141
275.563
484.563
CC
78.815
122.212
98.499
39.308
88.687
Solar
4.779.952
5.301.729
3.941.964
5.663.940
3.150.304

Maksimum
947.172
527.848
122.212
5.663.940

Diketahui lead time produksi produk Pertasol CA, CB, CC, dan Solar adalah 1
hari sehingga kita dapat menghitung kuantitas kebutuhan untuk lead time, safety stock,
sehingga bisa mencari batas minimum persediaan dan batas maksimum persediaan untuk
satu bulan
Tabel 7. Perhitungan Maximum Minimum Inventory

Maksimum

Rata-rata
Penyaluran

lead
time

kebutuhan
untuk lead
time

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)*((3)/30)

947.172
527.848
122.212
5.663.940

729.907,80
396.156,60
85.504,20
4.567.577,80

0,03
0,03
0,03
0,03

24.330,26
13.205,22
2.850,14
152.252,59

Produk

CA
CB
CC
Solar

safety
stock

minimum
inventory

maximum
inventory

(5)=((1)(6)=(4)+(5)
(7)=2*(4)
(2))*(3)
7.242,14 31.572,40 48.660,52
4.389,71 17.594,93 26.410,44
1.223,59
4.073,73
5.700,28
36.545,41 188.798,00 304.505,19

Setelah perhitungan didapatkan hasil bahwa batas maksimum persediaan yang
mampu mencukupi fluktuasi demand dalam masa pandemi COVID-19 untuk produk
pertasol CA sebanyak 48.660,52 L, pertasol CB sebesar 26.410,44 L, pertasol CC sebesar
5.700,28 L dan Solar sebanyak 304.505,19 L sehingga totalnya 385.276,43 L. Selanjutkan
sebagai bahan pertimbangan menerapkan pengendalian persediaan sampai setidaknya batas
maksimal maka dilakukan perhitungan kembali nilai ITO namun dengan rata-rata
persediaan yang sudah dikendalikan yaitu maximum inventory
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d. Nilai ITO bila usulan ini diterapkan sejak bulan februari 2020
Tabel 8. Perhitungan Inventory Turn Over Pertasol CA, CB, CC dan Solar Februari-Juni 2020 dengan
rata-rata persediaan maximum inventory

februari
Inventory Turn Over
maret
( ITO) dengan
april
kuantitas stok setelah
mei
pengendalian
juni
rata-rata ITO

14,25
11,03
14,75
15,51
13,88
13,88

19,99
14,30
11,93
10,43
14,16
14,16

13,83
21,44
17,28
6,90
14,86
14,86

15,70
17,41
12,95
18,60
16,16
16,16

e. Nilai revenue setelah menerapkan pengendalian persediaan maximum inventory
Setelah menghitung nilai ITO dengan rata-rata persediaan yang sudah dikendalikan
yaitu maximum inventor, dilakukan juga perhitungan kenaikan revenue yang bisa
didapatkan Perusahaan XYZ bila menerapkan maximum inventory. Berikut merupakan
data revenue yang didapat Perusahaan XYZ yang juga berperan sebagai industri jasa
pengolah minyak bumi.
Tabel 9. Revenue Perusahaan XYZ Februari-Juni 2020
Bulan

Total produk

Total minyak yang
diolah (Liter)

Total minyak yang
diolah (Kilo Liter)

6426076
6280836
5045813
6806646
4292975

8.700.975
8.720.063
6.321.584
8.627.184
6.279.542

8700,975
8720,063
6321,584
8627,184
6279,542

februari
maret
april
mei
juni

Revenue
949.563.504,68
951.646.635,38
689.893.426,67
941.510.471,47
685.305.257,09

Dari data tersebut kita dapat memperkirakan revenue yang bisa didapatkan Perusahaan
XYZ bila menurunkan persediaan sampai batas maximum inventory sebagai berikut
Tabel 10. Perhitungan perkiraan revenue bila setelah pengendalian persediaan sampai maximum inventory
Kapasitas Tangki
kapasitas bersih
stock awal
Perkiraan produk
rata-rata
minyak yang
Produk Satu
satu bulan(3
usulan (3)
yang dapat diolah persentase produk dapat diolah (Kilo
Periode (1)
Periode)
(4)=(2)-(3)
dari crude oil
Liter) (6) = 1/(5) x
(2)
selama feb-jun (5)
(3)
2547929,45

f.

7.643.788,35

385.276,43

7.258.511,92

69%

10.587,09

revenue

1.155.401.373,58

Utilitas tangki
Selanjutnya adalah menghitung utilitas tangki atau kapasitas tangki yang dapat
digunakan untuk menampung hasil produksi setiap harinya. Dalam situasi COVID-19
dimana jumlah demand terus menurun dan dalam menghadapi skneario terburuk yaitu
tidak ada permintaan akibat larangan mobilisasi selama pandemi COVID-19 (demand
bahan bakar mendekati nol) nilai utilitas tangki juga berfungsi untuk memperkirakan
sampai berapa lama tangki dapat mengolah dan menyimpan hasil produksi crude oil
dikarenakan supply crude oil tidak turun.
Tabel 11. Perhitungan utilitas tangki setelah pengendalian persediaan

tangki
persediaan usulan
kapasitas setelah dikurangi
persediaan
laju rata-rata penyaluran/hari
lamanya waktu produksi sampai
tangki penuh (hari)

CA
678.159,00
48.660,52

CB
994.324,00
26.410,44

CC
175.861,00
5.700,28

Solar
833.687,00
304.505,19

629.498,48

967.913,56

170.160,72

529.181,81

24.330,26

13.205,22

2.850,14

152.252,59

26

73

60

3
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Pembahasan
a. Perbandingan nilai ITO persediaan aktual Februari-Juni 2020 dan dengan persediaan hasil
perhitungan pengendalian
Setelah perhitungan didaptkan hasil bahwa nilai ITO persediaan Perusahaan XYZ terutama
pada produk pertasol CA, CB, dan CC sebesar 1,35; 0,45; 0,78 sangat rendah dan tidak
seimbang bila dibandingkan dengan produk solar sebesar 12,58. Setelah dilakukan
pengendalian persediaan di hasilkan kenaikan nilai ITO untuk produk pertasol CA, CB, CC
dan Solar sebesar 13,88; 14,16; 14,86; 16,16 dan semua produk memiliki nilai ITO yang
seimbang sehingga usulan pengendalian persediaan ini patut untuk dipertimbangkan untuk
bulan berikutnya oleh Perusahaan XYZ.
b. Perbandingan revenue dengan persediaan aktual Februari-Juni 2020 dan dengan nilai
persediaan hasil perhitungan pengendalian.
Setelah perhitungan didapatkan hasil bahwa revenue menggunakan persediaan hasil
perhitungan pengendalian yaitu maximum inventory sebesar Rp 1.155.401.374. Jumlah ini
dibandingan dengan revenue sebelumnya mengalami kenaikan 18%-41% sehingga usulan
pengendalian persediaan ini patut untuk dipertimbangkan untuk bulan berikutnya oleh
Perusahaan XYZ.
Tabel 12. Selisih dan kenaikan revenue nilai persediaan hasil perhitungan pengendalian

Bulan
februari
maret
april
mei
juni

Selisih Revenue
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

205.837.869
203.754.738
465.507.947
213.890.902
470.096.116

Persentase
Kenaikan
18%
18%
40%
19%
41%

c. Nilai utilitas tangki bila jumlah persediaan diubah menggunakan nilai persediaan hasil
perhitungan pengendalian dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Persentase nilai persediaan saat ini jika dibanding dengan kapasitas tangki masih tinggi
bahkan pernah mencapai 91% dari total kapasitas tangki. Bila terjadi sesuatu yang tidak di
harapkan seperti situasi COVID-19 yang memburuk dimana jumlah demand terus menurun
dan dalam menghadapi skneario terburuk yaitu tidak ada permintaan akibat larangan
mobilisasi selama pandemi COVID-19 (demand bahan bakar mendekati nol) maka dengan
utilitas kapasitas tangki yang sangat kecil membuat Perusahaan XYZ hanya bisa terus
berproduksi beberapa hari bahkan hitungan jam saja sedangkan dengan pengendalian
persediaan sehinga tingkat persediaan turun dan kapasitas tangki yang available untuk
menampung hasil olahan produksi meningkat sehingga memperpanjang keberlangsungan
produksi pengolahan minyak Perusahaan XYZ sampai 26 hari untuk memproduksi Pertasol
CA, 73 hari memproduksi Pertasol CB, 60 hari memproduksi Pertasol CC, dan 3 hari
memproduksi Solar sehingga usulan pengendalian persediaan ini patut untuk
dipertimbangkan untuk bulan berikutnya oleh Perusahaan XYZ.
4.

Simpulan
Kesimpulan
1. Persediaan Perusahaan XYZ saat ini tidak optimal dan berisiko tinggi khususnya di
tengah pandemi COVID-19. Hal itu dapat dilihat dari nilai Inventory Turnover (ITO)
yang rendah untuk produk pertasol CA, CB, dan CC serta tidak seimbang dibanding
dengan nilai ITO produk Solar. Juga dapat dilihat dari persentase persediaan terhadap
kapasitas tangki yang sangat tinggi bahkan mencapai 91 % dari kapasitas. Hal ini akan
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menyebabkan penurunan keuntungan karena Perusahaan XYZ mengolah minyak
dengan menyesuaikan pada kapasitas tangki penyimpanan produk.
2. Hasil perhitungan pengendalian persediaan dengan metode Min-Max Inventory
menghasilkan batas kuantitas produk pertasol CA sebanyak 48.660,52 L, pertasol CB
sebesar 26.410,44 L, pertasol CC sebesar 5.700,28 L dan Solar sebanyak 304.505,19 L
sehingga totalnya persediaan maksimal 385.276,43 L. Dengan menggunakan nilai
persediaan ini didapatkan hasil kenaikan signifikan nilai ITO produk pertasol CA 1,35
menjadi 13,88, pertasol CB 0,45 menjadi 14,86, pertasol CC 0,78 menjadi 14,86.
Sedangkan produk solar meningkat walau tidak signifikan sebesar 12,58. menjadi
16,16. Revenue yang akan didapatkan Perusahaan XYZ juga diperkirakan dapat
meningkat 18-41% dan kondisi terburuk akibat pandemi COVID-19 bila demand
mendekati nol Perusahaan tetap bisa berlangsung dan memproduksi sampai 73 hari
untuk produk pertasol CB. Dari Perhitungan dan analisis tersebut disimpulkan usulan
pengendalian persediaan ini patut untuk dipertimbangkan untuk bulan berikutnya oleh
Perusahaan XYZ.
Saran
Penelitian selanjutnya disarankan dapat melibatkan biaya simpan, holding cost, dan biaya
lainnya serta kebijakan operasional lainnya dalam perhitungan pengendalian persediaan.
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ABSTRAK
Pada saat ini pembangunan daerah menjadi persaingan yang semakin ketat. Supaya ekonomi daerah bisa
tetap stabil dan bahkan bisa meningkat dari sebelumnya. Salah satu peran penting yaitu harus mampu
memberikan tingkat daya saing yang tinggi di wilayahnya. Dengan demikian pemerintah lebih
memperhatikan perkembangan daerahnya, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan sektor ekonomi /
industri dan mencari sektor unggulan yang ada di daerahnya. Penelitian ini bertujuan utnuk mengetahui
laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten Cianjur dan mencari sektor unggulan yang bisa dijadikan sebagai
potensi industri untuk dikembangkan di kabupaten Cianjur. Dengan menggunakan metode deskriptif
mengenai PDRB, dan metode Shift Share. Hasil yang didapat adalah laju pertumbuhan di kabupaten
Cianjur berpengaruh terhadap pertumbuhan Jawa Barat dan potensi indutri yang bisa dikembangkan di
kabupaten Cianjur terdiri dari sebelas sektor. Di lihat dari PDRB ADHK Nilai yang paling tinggi ada
pada sektor pertanan, kehutanan dan perikanan. Adapun jenis produksi yang memiliki nilai besar terhadap
sektor industri adalah jenis produksi perikanan.
Kata kunci: Kabupaten Cianjur, Kopetensi Industri, Potensi Industri, Sektor Unggulan, Shift Share

1.

Pendahuluan
Perekonomian yang selalu berjalan terus menerus dan selalu bersaing untuk memajukan
daerahnya masing-masing. Usaha tersebut didukung dengan adanya kewenangan yang telah
dikeluarkan pemerintah pusat untuk mengembangkan wilayahnya masing-masing semenjak
diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dengan UU No. 32-33 tahun 2004.
Salah satu produk yang bisa dipilih menjadi produk unggulan yaitu dari potensi sumber
daya alam yang terpilih didaerahnya, kriteria yang digunakan diantaranya kesiapan pemerintah,
sumber daya alam yang melimpah, dan keunikan dari produk yang akan dihasilkan (Sutoni, A.,
2018). Menurut Sutoni, A., dan Masrofah, I., (2018) konsep pengembangan inovasi di desa
harus ada keterlibatan pihak perguruan tinggi dengan desa. Perguruan tinggi berperan sebagai
pembina untuk kemajuan desa, dan sebagai fasilitator untuk pihak lain yang dibutuhkan.
Beberapa kriteria dalam pengembangan potensi desa yaitu pemodalan, ketersediaan bahan baku,
inovasi produk, promosi, sistem penjualan, kemasan yang menarik dan manajemen usaha.
Dari penelitian tedahulu “Sapriadi dan Hasbiullah (2015) yang berjudul penelitian analisis
penentuan sektor unggulan perekonomian Kabupaten Bulukumba, yang bertujuan hampir sama
yaitu untuk mengetahui sektor unggulan perekonomian daerah kabupaten Bulukumba dengan
menggunakan metode analisis Shift Share dan Location Quotient. Sedangkan penelitian ini
menggunakan metode analisis Shift Share saja.
Penelitian dari “Nugroho (2017) yang berjudul analisis sektor unggulan kabupaten Kutai
Kartanegara tahun 2010-2014, dengan menggunakan metode Shift share dan Location
Quotient” Sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis Shift Share saja.
Shift share analysis berperan untuk membantu menganalisis atau mengetahui laju
pertumbuhan ekonomi daerah. Metode ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi
dengan cara membandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat nasional. (Putra, 2011).
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Shift share terdiri dari tiga komponen (Tarigan 2007) :
1) National share / pertumbuhan ekonomi (N), hasilnya akan melihatkan mana sektor i
yang pertumbuhan yang cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan Provinsi.
2) Proportional Shift / pergeseran proposional (P), apabila hasil P (+) maka pertumbuhan
nya lebih cepat dibandingkan di Provinsi, dan sebaliknya apabila P (-) berarti lebih
lambat.
3) Differential shift / pergeseran diferensial (D) atau competitive position (Cp), apabila
nilai D (+) berarti sektor kabupaten lebih kompetitif daripada provinsi, dan apabila D () maka sektor provinsi lebih kompetitip daripada kabupaten.
Dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan
mengetahui terlebih dahulu laju pertumbuhan ekonomi daerahnya. Pertumbuhan PDRB di
kabupaten Cianjur dari tahun 2014-2018 di dominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan Dan
Perikanan, dan sektor yang paling kecil kontribusinya pada PDRB ialah Sektor Pengadaan Air,
Pengolahan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang. Berikut merupakan PDRB Kabupaten Cianjur
atas harga konstan tahun 2014-2018 seperti dibawah ini :
Tabel 1. Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Cianjur Tahun 2014-2018
(Juta Rupiah)

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
kabupaten Cianjur tahun 2014-2018 (juta rupiah)
Tahun
Harga Konstan
2014
24041991,4
2015
25352134,2
2016
26981369,1
2017
28524430,6
2018
29852879,9
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur tahun 2019

2.

Metode
Lokasi peneliti yang dipilih adalah di kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Karena,
Kabupaten Cianjur ini memiliki pertumbuhan ekonomi relatif tinggi dan didukung dengan
fasilitas, seperti sumber daya alam dan tenaga kerja yang mendukung bagi sktor industri dan
Kabupaten Cianjur ini merupakan wialayah yang masih dapat berkembang.
Data yang digunakan pada penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten
Cianjur dan website BPS Provinsi JABAR tahun yang diperlukan yaitu PDRB kabupaten dan
provinsi pada tahun 2014-2018, Publikasi beberapa penelitian terdahulu, jurnal jurnal ilmiah
serta artikel publikasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu mempelajari dokumen serta
laporan tahunan di berbagai instansi Pemerintah Kabupaten Cianjur. Adapun metode yang
analisis Shift-Share. Rumus dapat dilihat sebagai berikut.
➢ Analisis Shift Share
(1)
𝑮𝒊𝒋 = 𝑵𝒊𝒋 + 𝑷𝒊𝒋 + 𝑫𝒊𝒋
Dimana :
𝐺𝑖𝑗
𝑁𝑖𝑗
𝑃𝑖𝑗
𝐷𝑖𝑗

= Shift Share
= Pertumbuhan Nasional
= Propotional Shift
= Differential Shift
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➢ National Share
𝑬
𝑵𝒊𝒏,𝒕 = 𝑬𝒊𝒓,𝒕−𝟏 (𝑬 𝒏,𝒕 − 𝟏)

(2)

𝒏,𝒕−𝟏

Dimana :
𝑁𝑖𝑛,𝑡
𝐸𝑖𝑟,𝑡−1
𝐸𝑛,𝑡
𝐸𝑛,𝑡−1

= Nastional Growth Effect
= PDRB sektor tingkat regional pada tahun awal
= PDRB Provinsi tahun akhir
= PDRB provinsi tahun awal

➢ Propotional Shift.
𝑷𝑺𝒊𝒓,𝒕 = 𝑬𝒊𝒓,𝒕−𝟏 (

𝑬𝒊𝒏,𝒕

𝑬𝒊𝒏,𝒕−𝟏

Dimana ;
𝑃𝑆𝑖𝑟,𝑡
𝐸𝑖𝑟,𝑡−1
𝐸𝑖𝑛,𝑡
𝐸𝑖𝑛,𝑡−1
𝐸𝑛,𝑡
𝐸𝑛,𝑡−1

−

𝑬𝒏,𝒕
𝑬𝒏,𝒕−𝟏

(3)

)

= Propotional Shift
= PDRB sektor Regional tahun awal
= PDRB ke i provinsi akhir pengamatan
= PDRB ke i ptovinsi tahun awal
= PDRB provinsi tahun akhir
= PDRB provinsi tahun awal

➢ Diferential Shift
𝑬𝒊𝒓,𝒕

𝑫𝑺𝒊𝒓,𝒕 = 𝑬𝒊𝒓,𝒕−𝟏 (𝑬
Dimana;
𝐷𝑆𝑖𝑟,𝑡
𝐸𝑖𝑟,𝑡−1
𝐸𝑖𝑛,𝑡
𝐸𝑖𝑛,𝑡−1
𝐸𝑖𝑟,𝑡
𝐸𝑖𝑟,𝑡−1

𝒊𝒓,𝒕−𝟏

𝑬𝒊𝒏,𝒕

−𝑬

𝒊𝒏,𝒕−𝟏

(4)

)

= Differential Shift
= PDRB sektor regional awal
= PDRB ke i provinsi tahun akhir
= PDRB ke i provinsi tahun awal
= PDRB ke i regional tahun akhir
= PDRB ke i regional tahun awal
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Berikut adalah penjelasan penelitian secara struktur dari awal penelitian sampai dengan
selesai.
Mulai

Menentukan Topik

Observasi

Studi Literatur

Rumusan Masalah

Tujuan Masalah

Pengumpulan Data
PDRB kabupaten Cianjur 2014-2018

PDRB Provinsi Jawa Barat 2014-2018

Kabupaten Cianjur Dalam Angka
2014-2018

Provinsi Jawa Barat Dalam Angka
2014-2018

Analisis Data

Metode Shift Share (SS)
1. Pertumbuhan Nasional (National
Share)
2. Pengaruh Baruan Industri
(Propotional Shift)
3. Pergeseran Diperensial
(Differential Shift)

Hasil dan Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Gambar 1. Flowchart Penelitian

Ada beberapa variabel penelitian yang sesuai dengan ketetapan PDRB ADHK sebagai
berikut.
Tabel 2. Variabel Penelitian
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Variabe l Pe ne litian
Se ktor indus tri / Ekonomi
pertanian, kehutanan, dan perikanan
pertambangan dan penggalian
industri pengolahan
pengadaan listrik dan gas
pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang
kontruksi
perdagangan besar dan eceran
transportasi dan pergudangan
penyediaan akomodasi dan makan minum
informasi dan komunikasi
jasa keuangan dan asuransi
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Tabel 3. Variabel Penelitian (lanjutan)
No
12
13
14
15
16
17

Variabe l Pe ne litian
Se ktor indus tri / Ekonomi
real estat
jasa perusahaan
administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
jasa pendidikan
jasa kesehatan dan kegiatan sosial
jasa lainnya

3.

Hasil dan Pembahasan
Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data PDRB Kabupaten Cianjur atas
tahun dasar 2010 periode tahun 2014 – 2018 dan PDRB Provinsi Jawa Barat atas tahun dasar
2010 periode tahun 2014 – 2018. Adapun data PDRB Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa
Barat periode 2014 – 2018 (juta rupiah) ADHK tahun dasar 2010 dapat dilihat pada tabel
berikut.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Tabel 4.PDRB ADHK Kabupaten Cianjur tahun 2014-2018 (juta rupiah)
PDRB Kabupaten Cianjur menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2014-2018
2014
2015
2016
2017
2018
Lapangan Usaha/Industri
a
b
c
d
e
pertanian, kehutanan, dan perikanan
7.905.678,90 8.070.824,20 8.442.201,00 8.518.845,70 8.828.797,90
pertambangan dan penggalian
73.691,90
77.573,50
77.465,40
78.147,50
81.273,00
industri pengolahan
1.380.001,70 1.444.296,80 1.551.956,50 1.795.350,60 1.997.728,90
pengadaan listrik dan gas
22.712,60
22.642,70
24.033,10
24.707,00
26.972,20

pengadaan air, pengolahan sampah, limbah
dan daur ulang
kontruksi
perdagangan besar dan eceran
transportasi dan pergudangan
penyediaan akomodasi dan makan minum
informasi dan komunikasi
jasa keuangan dan asuransi
real estat
jasa perusahaan
administrasi pemerintahan, pertahanan dan
jaminan sosial wajib
jasa pendidikan
jasa kesehatan dan kegiatan sosial
jasa lainnya
PDRB

7.679,90
2.047.572,30
4.453.849,80
1.967.303,50
1.389.456,00
822.463,80
537.182,20
508.209,70
160.116,60

8.105,30
2.166.491,90
4.736.075,60
2.144.803,20
1.491.615,30
919.583,50
575.016,30
540.014,20
170.385,30

657.943,50
694.345,00
1.034.288,50 1.116.691,40
176.324,00
202.013,50
897.516,50
971.656,50
24041991,40 25352134,20

8.622,60
2.328.203,90
4.956.812,10
2.329.594,20
1.636.881,40
1.035.572,40
643.987,80
568.262,80
184.470,70

9.279,80
2.522.784,60
5.177.868,10
2.534.622,80
1.781.799,70
1.166.931,00
662.441,80
621.068,10
201.191,00

9.902,80
2.271.254,70
5.392.616,40
2.761.480,50
1.937.859,50
1.294.857,30
696.616,40
684.186,30
219.465,50

719.014,40
728.147,60
739.602,90
1.196.366,40 1.299.349,60 1.396.414,20
221.633,30
243.253,70
263.728,90
1.056.291,10 1.158.642,00 1.250.122,50
26981369,10 28524430,60 29852879,90

Tabel 5. PDRB ADHK Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2918 (juta rupiah)

No

Lapangan Usaha/Industri

1
2
3
4

pertanian, kehutanan, dan perikanan
pertambangan dan penggalian
industri pengolahan
pengadaan listrik dan gas
pengadaan air, pengolahan sampah, limbah
dan daur ulang
kontruksi
perdagangan besar dan eceran
transportasi dan pergudangan

5
6
7
8

2014
a
92.653,58
27.291,42
502.433,62
6.373,29

2015
b
92.802,80
27.403,82
524.471,38
5.939,65

2016
c
98.096,58
27.138,68
549.471,38
6.139,55

2017
d
99.669,37
26.589,93
578.858,48
5.438,11

2018
e
101.777,20
25.496,23
616.441,68
5.438,95

896,26

948,98

1.009,02

1.080,96

1.134,53

92.603,49
183.634,92
51.579,51

98.555,25
190.440,11
56.320,03

103.507,07
198.865,39
61.297,38

111.001,03
207.909,71
64.258,64

119.305,16
216.613,83
67.701,98
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Tabel 6. PDRB ADHK Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018 (juta rupiah) (lanjutan)
No
9
10
11
12
13
14
15
16
17

PDRB Provinsi Jawa Barat menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2014-2018
2014
2015
2016
2017
2018
Lapangan Usaha/Industri
a
b
c
d
e
penyediaan akomodasi dan makan minum
27.545,03
29.776,55
32.559,35
35.285,42
38.160,14
informasi dan komunikasi
36.005,41
41.878,75
47.856,80
53.527,16
58.420,75
jasa keuangan dan asuransi
27.497,25
29.521,63
33.030,52
34.179,94
35.727,39
real estat
13.121,32
13.837,69
14.738,07
16.109,92
17.663,39
jasa perusahaan
4.561,08
4.932,61
5.334,98
5.784,33
6.284,13
administrasi pemerintahan, pertahanan dan
jaminan sosial wajib
23.676,88
24.987,38
25.739,07
26.933,35
27.360,56
jasa pendidikan
29.424,91
32.418,87
34.885,81
37.909,72
40.075,48
jasa kesehatan dan kegiatan sosial
7.780,53
8.880,76
9.723,04
10.537,79
11.369,96
jasa lainnya
22.137,54
24.120,77
26.226,54
28.790,56
30.717,76
PDRB
1.151.230,04 1.209.252,03 1.277.635,23 1.345.881,42 1.421.707,12

Adapun hasil dari perhitungan kedua PDRB tersebut menghasilkan rata-rata laju
pertumbuhan ekonomi sebagai berikut.
Tabel 7. Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi
No

Lapangan Usaha/Industri

1
2
3
4

pertanian, kehutanan, dan perikanan
pertambangan dan penggalian
industri pengolahan
pengadaan listrik dan gas
pengadaan air, pengolahan sampah, limbah
dan daur ulang
kontruksi
perdagangan besar dan eceran
transportasi dan pergudangan
penyediaan akomodasi dan makan minum
informasi dan komunikasi
jasa keuangan dan asuransi
real estat
jasa perusahaan
administrasi pemerintahan, pertahanan dan
jaminan sosial wajib
jasa pendidikan
jasa kesehatan dan kegiatan sosial
jasa lainnya
PDRB

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

laju e konomi rata-rata
(%)
Cianjur Jawa Barat
2,58
1,97
3,13
-1,03
8,62
5,23
5,82
-1,81
6,44
3,35
5,16
8,49
8,31
12,74
6,70
7,42
7,84

6,05
6,32
4,03
7,15
7,99
13,81
6,32
7,08
8,06

2,49
8,69
11,65
8,54
4,45

3,05
9,32
11,14
8,59
4,34

Pada tabel diatas nilai rata-rata kabupaten cianjur yang memiliki sektor industri nya relatiff
tinggi diatas Jawa Barat yaitu ada sebelas sektor industri.

Gambar 2. Rata-rata Pertumbuhan Sektor Industri / Ekonomi
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Pada kedua gambar diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten
Cianjur memeberikan nilai yang besar terhadap pertumbuhan Provinsi Jawa Barat karena
kabupaten Cianjur memperlihatkan bahwa ada beberapa sektor yang mempunyai laju
pertumbuhan relatif tinggi dan memiliki nilai total rata-rata lebih besar 1% dibanding rata-rata
provinsi Jawa Barat.
`
Analisis Shift Share
Metode ini dapat difungsikan untuk menetapkan target industri naupun suatu sektor.
Perekonomian daerah akan berkembang apabila nilai PDRB dari tahun ke tahun selalu
meningkat. Selanjutnya dengan analisis ini akan di lihat laju pertumbuhan kabupaten Cianjur.
a. Berdasarkan PDRB
Tabel 8. Analisis Shift Share (National Share, Propotional Shift, Differential Shift)
Berdasarkan PDRB
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

b.

Analis is Shift Share
National Share Propotional Shift Differential Shift
Lapangan Us aha/Indus tri
(%)
(%)
(%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
1860636,51
-1082162,43
144644,92
Pertambangan dan Penggalian
17343,71
-22191,06
12428,45
Industri Pengolahan
324789,51
-11650,99
304588,69
Pengadaan Listrik dan Gas
5345,51
-8675,23
7589,32
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
1807,50
234,20
181,20
Kontruksi
481905,20
108500,19
-366722,99
Perdagangan Besar dan Eceran
1048233,26
-248368,44
138901,78
Transportasi dan Pergudangan
463013,58
151916,49
179246,93
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
327014,62
208444,17
12944,72
Informasi dan Komunikasi
193570,49
318458,27
-39635,27
Jasa Keuangan dan Asuransi
126428,21
34354,59
-1348,60
Real Estat
119609,40
56312,23
54,97
Jasa Perusahaan
37684,15
22803,48
-1138,73
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
154849,91
-52486,20
-20704,31
Jasa Pendidikan
243424,37
130944,22
-12242,89
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
41498,63
39845,78
6060,49
Jasa Lainnya
211234,48
136631,14
4740,38
Jumlah
5658389,06
-217089,62
369589,07

Berdasarkan Jenis Produksi
Tabel 9. Analisis Shift share (National Share, Propotional Shift, Differential Shift)
Berdasarkan Jenis Produksi

No
1
a
b
c
d
e
f
g
h
2
a
b
c

Je nis Produks i
padi sawah
padi ladang
jagung
kacang kedelai
kacang tanah
kacang hijau
ubi kayu
ubi jalar
jumlah
bawang daun
bawang merah
kentang

Analis is Shift Share
National Share Propotional Shift Differential Shift
(%)
(%)
(%)
Tanaman Pangan
-49.399,44
2.015,91
18.466,52
-4.994,04
830,53
2.067,51
-2.123,21
-2.318,46
-1.529,33
-142,48
2.300,59
5.434,89
-1.224,11
-1.130,34
-270,55
-77,34
-72,21
-766,45
-6.452,56
-319,35
49.905,91
-1.096,36
36,78
-4.023,42
-65.509,52
1.343,45
69.285,07
Hortikultura
8.972,44
266.960,73
-50.348,17
46,66
2.412,23
-1.311,89
68,34
2.535,00
-2.846,34
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Tabel 10. Analisis Shift Share (National Share, Propotional Shift, Differential Shift)
Berdasarkan Jenis Produksi (lanjutan)

No
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
3
a
b
c
d
e
f
g
h
i
4
a
b
c
d
e
f

Je nis Produks i
kubis
lobak
petsai sawi
kacang panjang
wortel
buncis
bayam
ketimun
cabe besar
tomat
terong
labu siam
kangkung
bawang putih
kembang kol
cabe rawit
blewah
jamur
melinjo
petai
kacang merah
jumlah
karet
kelapa
kopi
teh
cengkeh
akar wangi
tembakau
kakao
tebu
jumlah
getah pinus
getah damar
daun kayu
rumput gajah
bambu
rotan
jumlah

5
a
b
a
b
c
d
e
f
g

penagkapan
laut
perairan umum
budidaya
tambak
kolam
sawah
laut
karamba
kolam air
jaring apung
jumlah

Analis is Shift Share
National Share Propotional Shift Differential Shift
(%)
(%)
(%)
5.911,85
182.469,43
-80.455,28
1.083,44
26.921,60
2.575,97
12.704,93
390.541,00
415.423,07
3.660,07
85.953,21
-12.282,27
9.607,10
397.306,85
-14.609,95
6.352,21
169.660,58
-22.437,79
52,02
1.649,40
-495,42
3.637,88
101.268,24
-33.001,12
15.115,56
573.681,78
-204.134,35
23.811,60
663.307,15
-464.988,75
3.778,64
120.443,77
-11.416,40
836,86
26.005,77
-1.251,64
307,26
7.952,37
-5.404,63
0,00
0,00
0,00
1.497,28
71.495,30
-29.039,57
9.668,56
365.767,01
-232.871,57
0,00
0,00
0,00
190.199,08
-522.726,79
-116.885,29
5.398,31
-8.245,22
-4.997,08
3.950,24
687,72
18.416,04
1.188,74
26.723,85
-29.543,59
307.849,06
2.952.770,96
-881.906,02
Perkebunan
-416,98
385,53
-494,55
-547,45
103,83
531,62
-37,43
61,95
-29,52
-2981,08
475,47
1867,60
-81,59
101,42
-25,83
0,00
0,00
0,00
-4,58
3,14
13,43
-71,22
530,02
-177,80
0,00
0,00
0,00
-4140,33
1661,38
1684,95
Kehutanan
-1,81
903,30
178,37
-3,00
1,96
-0,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-24,81
-2.149,89
0,00
-18,26
-1.244,63
177,96
Perikanan
204,25
1279594,47

-10203,04
0,00

0,00
97473037,38

48,18
11,18
3,21
0,00
6,27
59,71
2,37
23133,41

-23424,00
-5747465,50
-845650,79
0,00
-2508,02
-11001,33
-5358876,47
-11999129,14

410,85
-19341,85
-2769,14
0,00
-240,14
37656146,32
560,91
135107804,33
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Hasil dari perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan pada tabel dibawah ini.
a. Berdasarkan PDRB
Tabel 11. Analisis Shift Share berdasarkan PDRB

Analisis Shift Share
National share
5.658.389,06
propotional shift
-217.089,62
diffrential Shift
369.589,07

91%
-3%
6%

Shift Share
-3% 6%
National share
propotional shift
diffrential Shift
91%
Gambar 3. Analisis Shift Share berdasarkan PDRB

Pada tabel 9 dan gambar 3 memiliki nilai hingga 91% yang berarti bahwa laju
pertumbuhan nasional lebih cepat berkembang, faktor yang menjadikan provini Jawa Barat
berkembang lebih cepat pertumbuhannya ialah kabupaten Cianjur adalah salah satu yang
memberikan kontribusi dalam bidan sektor ekonomi daerah. Dan dapat dilihat bahwa
differential shift memiliki nilai (+) yang berarti bahwa kabupaten Cianjur laju pertumbuhannya
lebih kompetitif 6% dibandingkan laju pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat.
b. Berdasarkan jenis produksi
Tabel 12. Analisis Shift Share berdasarkan Jenis Produksi

Analisis Shift Share
National Share
12.235.937,50
Propotionl Shift
-9.044.597,98
Differential Shift
134.297.046,30

8%
-6%
86%

Analisis Shift Share
8%

-6%
National Share
Propotionl Shift
Differential Shift

86%

Gambar 4. Analisis Shift Share berdasarkan Jenis Produksi
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Pada tabel 10 dan gambar 4, dapat dianalisis bahwa untuk differential shift menghasilkan
nilai 86%, artinya bahwa pertumbuhan jenis produksi yang ada di kabupaten Cianjur laju
pertmbuhannya baik karena nilai pergeseran diferensial memiliki nilai paling besar. Dengan ini
provinsi Jawa Barat laju pertumbuhan nya akan semakin berkembang karena kabupaten Cianjur
salah satu muatan lokal yang memberikan kontribusi yang baik.
4.

Simpulan
Dengan hasil analisis shift share bahwa Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur
berpengaruh terhadap laju pertumbuhan Provinsi Jawa Barat karena, Kabupaten Cianjur salah
satu daerah yang memiliki sebelas sektor unggulan yang telah dilakukan perbandingan dengan
sektor provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun yang selalu meningkat laju pertumbuhan
ekonominya. Dan untuk sektor industri unggulan ada pada sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan. Dengan jenis produksi yang paling tinggi di Kabupaten Cianjur adalah jenis produksi
ikan.
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ABSTRAK
Desa Cidadap memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Potensi yang sudah ada di
antaranya adalah sudah terdapatnya situ (danau) Cibeureum, Air terjun Terekel, beberapa keindahan alam
lainnya. Selain itu adanya home industri pembuatan gula merah, keripik pisang, dan kerajinan dari bambu
hitam, yang bias dijadikan oleh-oleh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesiapan
dalam perencanaan dan pengembangan desa wisata di Desa Cidadap. Metode yang digunakan adalah
Analisis Gap dan SWOT. Penelitian ini menghasilkan strategi dalam perencanaan dan pengembangan
desa wisata. Analisis tingkat kesiapan dalam perencanaan dan pengembangan desa wisata tersebut
berdasarkan kepada lima faktor yaitu, tingkat kesiapan Sumber Daya Manusia, Transportasi, Lingkungan,
Lokasi, dan Sistim Informasi.
Kata kunci: Analisis Gap, Desa Wisata, SWOT, Tourism Based Community.

1.

Pendahuluan
Desa Cidadap Berlokasi di Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur, Sudah memilki
Potensi untuk dijadikan Desa Wisata. Data Umum atau Potensi Desa yang dimiliki merupakan
hal penting yang dapat menunjang kemajuan Desa, terutama meningkatkan perekonomian
masyarakat. Berikut gambaran umum mengenai desa Cidadap.
Tabel.1 Batas Wilayah

-

Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat

: Berbatasan dengan Desa Sukajadi
: Berbatasan dengan Desa Campaka
: Berbatasan dengan Desa Mekarjaya
: Berbatasan dengan Desa Campaka

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019, desa Cidadap

Gambar 1. Kondisi Umum Peta Lokasi Desa Cidadap
Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019, desa Cidadap
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Tabel 2. Kondisi Geografis

a.

Ketinggian tanah dari permukaan laut

: 1.167 m

b.
c.
d.

Banyaknya curah hujan
Tofografi
Suhu Udara Rata-Rata

: 2500 Mm/Tahun
: Dataran............
: 27 derajat celcius

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019, desa Cidadap
Tabel 3. Orbitasi

a.
b.
c.
d.

Jarak dari Pusat Kecamatan
Jarak dari Pusat Kota/Kabupaten
Jarak dari Pusat Ibu Kota Provinsi
Jarak dari Ibu Kota Negara

: 0.5 Km
: 35 Km
: 60 Km
: 85 Km

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019, desa Cidadap

Menurut Dewi (2013) Desa Wisata merupakan salah satu kegiatan pembangunan
pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Untuk pengembangan Desa Wisata
diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan Pariwisata yang
Terintegrasi. Menurut Noho (2017) Wisata adalah sebagai upaya untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat Melalui Pariwisata, serta memberikan pendapatan suatu daerah.
Karena adanya pariwisata daerah untuk menyatukan masryarakat daerah dengan masyarakat
luar daerah dan juga memperkenalkan tradisi budaya yang berada di Desa tersebut. Menurut
Soekarya (2011) Pariwisata adalah suatu kegiatan yang memiliki dampak dinamis yang luas
dimana masyarakat setempat dapat menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat setempat
dan mampu mengurangi tingkat pengangguran dengan adanya Desa Wisata memberikan
dampak positif yang dapat tercipta melalui kegiatan pariwisata.
Potensi sumber daya alam di suatu daerah bisa dipilih menjadi produk unggulan terpilih
di daerah tersebut, dengan menggunakan beberapa kriteria diantaranya sumber daya alam yang
melimpah, kesiapan pemerintah, dan keunikan dari produk yang akan dihasilkan (Sutoni, A.,
2018). Menurut Sutoni, dan Masrofah, (2018) konsep pengembangan inovasi di desa harus ada
keterlibatan pihak perguruan tinggi dengan desa. Perguruan tinggi berperan sebagai pembina
untuk kemajuan desa, dan sebagai fasilitator untuk pihak lain yang dibutuhkan. Beberapa
kriteria dalam pengembangan potensi desa yaitu pemodalan, keterseiaan bahan baku, inovasi
produk, kemasan yang menarik, promosi, sistem penjualan, dan manajemen usaha.
Desa ini memiliki potensi alam yang sangat tinggi untuk di kembangkan sebagai tempat
Wisata karena daerah tersebut memiliki keindahan alam yang sangat melimpah seperti
pemandangan kebun teh, air terjun, danau dan suasana desa yang masih sejuk. Desa Cidadap
juga memiliki kampung bersemi yang persis berada di pinggir danau kecil, hal ini bisa
dikembangkan menjadi tempat homestay bagi para wisatawan. Selain memiliki keindahan
alam, desa Cidadap memiliki budaya dan adat istiadat yang bisa di eksplor agar para
wisatawan mengetahui budaya yang ada di desa tersebut. Desa Cidadap juga memiliki
beberapa sentra industri kerajinan dan makanan. Di antaranya sentra industri pembuatan gula
merah, keripik pisang, dan kerajinan dari bambu hitam. Hal ini jelas sangat mendukung
terhadap desa wisata karena akan menjadi suatu unggulan oleh-oleh khas bagi mereka yang
berkunjung ke desa cidadap. Namun selain memiliki potensi keindahan alam dan sentra
industri, desa Cidadap memiliki beberapa permasalahan yaitu belum mempunyai website desa
sehingga sulit untuk memperkenalkan desa Cidadap sebagai desa wisata, sarana dan prasarana
jalan yang belum memadai, belum banyak alat tranportasi menuju Desa Cidadap, dan kesiapan
pengelolaan yang masih kurang.
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesiapan dalam perencanaan dan
pengembangan desa wisata di Desa Cidadap Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Metode
penelitian yang digunakan adalah analisis GAP dan SWOT. Menurut Ole Holsti (1969)
Analisis GAP atau jarak adalah suatu metode atau alat bantu untuk membandingkan
performansi aktual dengan performansi potensi. Menurut Albert Humprey (1960) Metode
Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi
kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats)
dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Selain metode GAP dan SWOT untuk
mengetahui tingkat kesiapan dengan menggunakan diagram Fishbone untuk melihat faktor apa
saja permasalahan penunjang pendukung Desa Wisata. Keempat faktor itulah yang membentuk
akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats).
Berikut foto potensi keindahan Desa Cidadap :
1. Situ Cibereum
Situ Cibereum Atau Danau Cibereum Dikenal sebagai Salah satu Obyek Wisata yang di
unggulkan di Desa Cidadap Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur.

Gambar 2. Situ Cibeureum

Gambar 3. Situ Cibeureum

2. Curug Terekel
Curug terekel yang berada di Desa Cidadap Kecamatan Campaka sangatlah menarik bagi para
Wisatawan, selain untuk berphoto curug terekel juga bisa menjadikan permainan seperti arum
jeram dan juga bisa juga sebagai tempat pemandian di jurug ini.
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Gambar 4.Curug Terekel

3. Desa Bersemi
Desa Bersemi yang bersebelahan dengan situ Cibeureum desa Cidadap memiliki daya tarik
untuk pemeliaraan lingkungan.

Gambar 5. Desa Bersemi

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai desa wisata seperti:
Hastuti dkk. (2019) dalam penelitian Pengembangan Agrowisata Berbasis Community
Based Tourism Desa Renai alai. Teknik analisisnya adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif.
Persamaan dalam penelitian ini tujuan dan metode SWOT yang digunakan sama dengan
penelitian ini. Tetapi tidak menggunakan analisis GAP, sedangkan penelitian kami
menggunakan 2 metode yaitu SWOT dan GAP.
Rahma, Femy N., & H., Retno. (2013). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah
Obyek Wisata dan Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata di Kabupaten
Kudus Hermawan, H. (2016b). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap
Sosial Budaya Masyarakat Lokal. Penelitian ini metode yang digunakan tetapi tujuannya
berbeda, untuk menghitung jumlah para kunjungan dan menghitung jumlah obyek wisata yang
akan di perkenalkan kepada parawisatawan. Penelitian ini mengguanakan metode kuesioner dan
SWOT. Sedangkan penelitian kami tidak menggunakan kuesioner tetapi menambahkannya
dengan GAP untuk melihat persentase kesiapan Desa wisata.
Fitriana (2018) dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan
menggunakan alat analisis yaitu SWOT (Strenghts, Weaknes, Opportunities, Threats). Strategi
Pengembangan Taman Wisata Edukasi di Kota Palangkaraya. Data dikumpulkan melalui studi
kepustakaan, observasi dan wawancara dengan Dinas Pariwisata, Bappeda, camat, lurah, tokoh
masyarakat, masyarakat dan pengunjung. Penelitian ini sama seperti penelitian Hastuti
dkk(2019).
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Sahmat & Maspaeni2 & Zaenudin & Muhammad Ramdhan Hadi Wiryo (2017) Sistem
Informasi Pemetaan Objek Wisata Lombok Berbasis Web. Untuk meningkatkan kunjungan
wisatawan di NTB termasuk lombok, pemerintah daerah secara terus menerus memperkenalkan
wisata NTB dengan berbagai cara diantaranya melalui media cetak, media TV, internet, radio,
mengikuti event pariwisata dan lain. Penelitian ini menggunakan model pengembangan
software, tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dengan adanya
promosi. Sedangkan penelitian kami tidak menggunakan software mempromosikan lebih detail
karena kurangnya perangkat & ahli di bidang IT.
2.

Metode
Data-data didapatkan dengan cara observasi secara langsung, dan juga wawancara dengan
aparat desa dan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode analisis GAP dan
SWOT. Metode GAP ini dipilih karena untuk mengetahui persentase kesiapan mengenai
perencanaan dan pengembangan desa wisata. Sedangkan metode SWOT untuk menentukan
strategi yang harus dilakukan untuk pendukung kesiapan Desa Wisata. Metode pengambilan
data tidak menggunakan kuesioner tetapi dengan wawancara langsung kepada responden yang
terkait seperti : Aparat desa setempat, pendamping desa, karang taruna dan masyarakat
setempat serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam untuk mengetahui sejauh
mana
tingkat kesiapan desa tersebut. Secara terperinci, tahapan dalam penelitian ini dapat dilihat pada
gambar 5 Flowchart Penelitian.

MULAI

Studi Pendahuluan

Observasi

Literatur Studi

Rumusan Masalah

Tujuan Penelitian

Pengumpulan Data
Dengan dilakukannya
survey dan pengambilan
dokumentasi maupun
data

Pengolahan data
dengan menggunakan
Diagram Fishbone,
Analisis GAP dan SWOT

Analisis dan
Pembahasan

Kesimpulan & saran

SELESAI

Gambar 5. Flowchart Penelitian

3.

Hasil dan Pembahasan
Analisis yang dilakukan pada penelitian ini merupakan analisis data kualitatif tidak
menggunakan kuesioner, pengumpulan data kualitatif dengan cara wawancara mendalam
kepada masyarakat setempat seperti Aparat desa, UKM-UKM setempat tokoh masyarakat
maupun masyarakat umum yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan desa Wisata
dangan observasi langsung ke lapangan serta isi pertanyaan yang tertulis kepada responden
seperti :
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Aparat Desa setempat, pendamping desa dan tenaga infrastruktur mengenai kesiapan
desa wisata dan pendukung kesiapan desa wisata, sebagai berikut :
1.Sumber Daya Manusia.
Untuk kesiapan Sumber Daya Manusia memiliki bobot sebesar 30% karena belum
adanya pengarahan serta Pelatihan mengenai pengelolaan Desa Wisata, kurangnya
tingkat pendidikan, dan arahan baik dari Pihak Akademika (Universitas) maupun
Pemerintah daerah setempat.
2. Lingkungan
Untuk Kesiapan Lingkungan pendukung Desa Wisata memiliki bobot sebesar 70%
karena cukup siap dalam segi lingkungan Desa Cidadap sangatlah Bersih dan
Masyarakat sadar akan
Kebersihan, karena sudah memiliki potensi untuk di jadikan Desa Wisata seperti : Desa
bersemi, Situ Cibeureum dan Curug terekel.
3.Transportasi
Untuk Kesiapan Transportasi pendukung Desa Wisata memiliki bobot sebesar 50%
karena perjalanan menuju Wisata masih bisa di akses baik dengan transportasi umum
Maupun jalan kaki sehingga dapat menikmati suasana Alam yang berada di sekitar Desa
Cidadap, untuk pendukung Desa Wisata pemerintah setempat harus memperhatikan
akses transportasi baik jalan menuju Desa Wisata maupun Trasportasi Khusus menuju
Desa wisata.
4. Lokasi
Untuk Kesiapan Lokasi pendukung Desa Wisata memiliki bobot sebesar 40% karena
harus adanya pengarahan ataupun Workshop mengenai penataan Desa Wisata, sehingga
masyarakat
dapat menata dengan baik Lokasi-Lokasi yang akan di perkenalkan kepada para Wisatawan,
karena sudah memiliki tempat Strategis untuk di jadikan Wisata unggulan di Desa Cidadap.
5. Sistem Informasi
Untuk Kesiapan Sistem Informasi pendukung Desa Wisata memiliki bobot sebesar 20% karena
minimnya pengetahuan mengenai Sistem Informasi serta kurangnya perangkat pendukung
Sistem Informasi seperti : Komputer, Laptop dan lainnya.
Tabel 4. Analisis GAP
Faktor

GAP

Ideal yang Diinginkan

1. lebih mempersiapkan mengenai SDM agar lebih siap
a. Meningkatkan Tingkat Pemdidikan di daerah setempat
1. SDM
b. Kurangnya pelatihan mengenai SDM
b. memberikan pelatihan mengenai SDM
2. Kurangnya dukungan dari SDM setempat
2. memberikan pelatihan untuk pendukung SDM setempat
a. Kurangnya pelatihan tentang pengelolaan desa wisata
a. memberikan arahan dan pelatihan untuk mengelola desa wisata
1. Kerusakan Alam
1. memberikan pengarahan untuk menjaga lingkungan sekitar
a. Kurangnya dana dari pemerintah untuk mengevaluasi lingkungan
a. pemerintah setempat harus lebih memperhatikan perbaikan lingkungan
2. LINGKUNGAN
2. Degeradasi moral
2. menjaga kearipan budaya setempat serta memperkenalkan budaya setempat
a. Masyarakat harus siap menerima budaya-budaya asing masuk/kearifan budaya a. mempertahankan budaya-budaya yang ada di desa.
1. Biro perjalanan masih sedikit
1. memperbanyak akses kendaraan menuju desa wisata
2. Jalan sempit
2. memberikan pengarahan untuk kesadaran masyarakat
3. TRANSPORTASI
a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperluas akses jalan
a. memberikan pengarahan untuk memperluas akses menuju desa wisata
3. jalan Rusak
3. memperbaiki akses jalan menuju desa wisata
a. Kurangnya kesadaran pemerintah daerah
a. seringnya berkomunikasi dengan pemerintah daerah
1. Persaingan Desa Wisata dengan desa sebelah
1. memberikan pelayanan yang terbaik
a. Biaya Pengembangan wisata dari pemerintah sangat sedikit
a. potensial wisata
2.Penataan Desa Wisata Masih Belum Baik
2. memberikan pengarahan mengenai penataan desa wisata
4. LOKASI
a. Kurannya penyuluhan mengenai penataan desa wisata melalui pengarahan dari a. memberikan penyuluhan mengenai penataan desa wisata dan menampung
pemerintah maupun masukan-masukan masyarakat
aspirasi-aspirasi masukan masyarakat setempat
3. Akses Transportasi sangat sulit & sempit
3. memperbaiki akses transportasi untuk mempermudah menuju desa wisata
a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeperluas akses jalan
a. kurangnya pengarahan terhadap masyarakat untuk memperluas akses jalan
1. Tidak ada website/promosi dan media sosial lainnya
1. membuat website dan membuat informasi mengenai Desa Wisata
5. SISTEM INFORMASI a. Kurannya ahli dibidang teknologi informasi
a. memberikan pengarahan akan pentingnya teknologi informasi
b.Kurangnya perangkat teknologi yg memadai
b. menambah fasilitas perangkat teknologi di bidang informasi

Bobot

1. SDM harus lebih siap untuk pendukung desa wisata
a. Kurangnya tingkat pendidikan

30%

70%

50%

40%

20%

Analisis SWOT
Berdasarkan penggalian informasi dari para informan diperolah data, pengamatan dan
fakta. Informasi tersebut dipetakan dengan menggunakan analisa SWOT. Hasil pemetaan
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tertuang dalam Gambar 1. Matriks SWOT telah diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang
dan ancaman di Desa Cidadap Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur.
MATRIKS SWOT
IFAS

STRENGTH (S)
1. Memiliki daya tarik untuk di jadikan desa wisata.
2. Memiliki Motivasi.
3. Memiliki keindahan alam yang sangat indah untuk
dinikmati oleh para Wisatawan.
4. Menciptakan Permainan Outbon
5. Memperkenalkan budaya budaya di desa tersebut
6. Memiliki Sumber Daya Alam yang sangat
melimpah untuk pendukung desa wisata tersebut.

EFAS
OPPORTUNITIES (O)

STRATEGI S-O

WEAKNESSES (W)
1. Transportasi Menuju DesaWisata Sangatlah
sedikit.
2. Jalanan Yang Rusak
3. Penataan Desa Wisata belumBaik
4. Kesiapan Sumber Daya Alam.
5. Lahan Parkir masih sangat kurang
6. Biro Perjalanan / Travel masih Sedikit
7. Sistem Informasi Belum Baik.

STRATEGI W-O

1. pemerintah daerah harus lebih
memperbanyakTravel/biro perjalanan menuju
1. Mampu meningkatkan perekonomian oleh-oleh
objek desa wisata. (W1+O5)
Khas dan Homstey di Desa cidadap. (S1+O1)
2. jalanan menuju desa wisata harus di perbaiki
1. Mampu meningkatkanperekonomian oleh oleh
2. Pemerintah harus memberikan Motivasi yang baik dalam rangka pemeliharaan kelestarian alam objek
Khas dan homestey di desa cidadap
sehingga masyarakat di desa menciptakan inovasi baru wisata di desa cidadap. (W2+O7)
2. Penyewaan Motor & Mobil
seperti membuat penyewaan sepeda air, penyewaan
3. Memperluas Lahan Parkir sebagai sarana
3. Penyewaan Sepeda Air
motor & mobil untuk menghasilkan pemasukan
untuk penyewaan Mtor/Mobil, Sepeda Air dan
4. Penyewaan Ban UntukArum jeram.
masyarakat di desa cidadap (S2+S4+O2+O3+O4)
Penyewaan ban arum jeram untuk pendukung
5. Travel/Biro PerjalananMenuju Objek Wisata
3. Mampu mengembangkan Atraksi budaya di desa Desa Wisata. (W5+O2+O3)
6. Mengembangkan Atraksi Budaya Di Desa cidadap.
cidadap untuk di perkenalkan kepada para wisatawan. 4. Kesiapan Sumber Daya Alam harus lebih siap
7. Memelihara Kelestarian Alam
(S5+S6+O5+O6)
untuk mengembangkan Atraksi Budaya di desa
cidadap sebagai daya tarik/Ciri Khas desa cidadap
(W4+O6).

THREAT (T)

1. Pesaing Desa Wisatadi desa sebelah.
2. Terjadinya Kerusakan Alam
3. Degerasi Moral ( MangikutiJaman di segi negatif
4. Kesiapan Sumber Daya Manusia.
5. Kemajuan perkembangan Desa wisata.
6. kurangnya dukungan pemerintah dalam promosi
maupun sarana prasarana.

STRATEGI S-T

STRATEGI W-T

1. Harus Memberikan keindahan alam yang sangat
indah dengan penataan wisata yang baik untuk
dinikmati para wisatawan Sehingga memberikan
1. Pemerintah Harus Memperbaiki akses jalan
dampak terhadap desa Wisata di desa lain.
yang rusak sehingga mempermudah akses menuju
(S1+S3+T2)
desa Wisata yang berdampak pada terhambatnya
2. Masyarakat setempat harus memperkenalkan
kemajuan perkembangan desa wisata. (W1+T5)
Budaya budaya yang ada di desa sehingga berdampak 2. Pemerintah Harus Memberikan Pengarahan
pada norma norma budaya dan nilai nilai kearifan
Penataan Desa Wisata untuk kualitas keunggulan
lokal di desa wisata di desa cidadap. (S5+T3)
objek wisata untuk mengatasi persaingan desa
3. Mayarakat harus menjaga, memelihara dan
wisata.
melestarikan agar tidak terjadi kerusakan alam di desa (W3+T1)
wisata. (S3+T2)
3. Pemerintah Harus memberikan dukungan
4. Harus Memiliki Sumber Daya Alam yang sangat
untuk membantu promosi atau memasarkan Desa
melimpah untuk pendukung desa wisata oleh karena Wisata yang berada di desa Cidadap.(W7+T6)
itu perlu di siapkan, ditingkatkan keterampilan dan
kemampuan sumber daya manusia dalam
pengelolaan sumber daya alam. (S6+T4)

Gambar 6. Matriks SWOT

Dengan Strategi di atas maka dapat di kelompokan yaitu :
1. Sumber Daya Manusia
a. Mampu meningkatkan perekonomian oleh-oleh Khas dan Homstey di Desa
Cidadap.
b. Pemerintah harus memberikan Motivasi yang baik sehingga masyarakat di Desa
menciptakan inovasi baru seperti membuat penyewaan sepeda air, penyewaan
motor & mobil untuk menghasilkan pemasukan masyarakat di Desa Cidadap
c. Mampu mengembangkan Atraksi budaya di Desa Cidadap untuk di perkenalkan
kepada para Wisatawan.
d. Kesiapan Sumber Daya Alam harus lebih siap untuk mengembangkan Atraksi
Budaya di Desa Cidadap sebagai daya tarik/Ciri Khas Desa Cidadap
e. Pemerintah Harus Memberikan Pengarahan Penataan Desa Wisata untuk
kualitas keunggulan objek Wisata untuk mengatasi persaingan Desa Wisata.
2. Lingkungan
a. Jalanan menuju Desa Wisata harus di perbaiki dalam rangka pemeliharaan
kelestarian alam objek Wisata di Desa Cidadap.
b. Memperluas Lahan Parkir sebagai sarana untuk penyewaan Motor/Mobil,
Sepeda Air dan Penyewaan ban arum jeram untuk pendukung Desa Wisata.
c. Harus memberikan keindahan alam yang sangat indah dengan penataan Wisata
yang baik untuk dinikmati para Wisatawan Sehingga memberikan dampak
terhadap Desa Wisata di Desa lain.
d. Mayarakat harus menjaga, memelihara dan melestarikan agar tidak terjadi
kerusakan alam di Desa Wisata.
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3. Transportasi
a. Pemerintah daerah harus lebih memperbanyak Travel/biro perjalanan
menuju objek Desa Wisata.
b. Pemerintah Harus Memperbaiki akses jalan yang rusak sehingga Mempermudah
akses menuju Desa Wisata yang berdampak pada terhambatnya kemajuan
perkembangan Desa Wisata
4. Lokasi
a. Memperluas Lahan Parkir sebagai sarana untuk penyewaan Mtor/Mobil, Sepeda
Air dan Penyewaan ban arum jeram untuk pendukung Desa Wisata.
b. Pemerintah Harus Memberikan Pengarahan Penataan Desa Wisata untuk kualitas
keunggulan objek Wisata untuk mengatasi persaingan Desa Wisata
5. Sistem Informasi
a. Pemerintah Harus memberikan dukungan untuk membantu promosi atau
memasarkan Desa Wisata yang berada di Desa Cidadap.
4.

Simpulan
Tingkat kesiapan desa Cidadap untuk menjadi desa wisata masih di bawah 50%, yaitu 42%
karena dengan menggunakan metode GAP dapat diketahui beberapa faktor tingkat kesiapan
untuk dijadikan Desa Wisata seperti : Sumber Daya Manusia, Lingkungan, Transportasi, lokasi
dan Sistem Informasi. Faktor-faktor pendukung Desa Wisata dapat dilihat Persentase tingkat
kesiapan Wisata. Dengan pengambilan data secara observasi, wawancara mendalam masyarakat
setempat dan aparat desa untuk melihat potensi desa tersebut. Sehingga perlu adanya
pembinaan/ pembimbingan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah daeran, kementrian
desa, maupun perguruan tinggi sebagai Pembina dan fasilitator. Dan perlu adanya strategi dalam
pengembangan menjadi desa wisata, terutama dimulai dari kesiapan sumber daya manusianya
sehingga sumber daya manusia ini akan menjadi pondasi untuk mengelola semua aspek yang
ada seperti aspek lingkungan, transportasi, lokasi dan system informasi
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ABSTRAK
PT PLN (Persero) dalam menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum,
setiap Divisi dan Unit diberikan suatu indikator keberhasilan (Kontrak Manajemen) yang diukur
berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dan pegawainya diukur berdasarkan Nilai Sasaran Kinerja
(NSK). Berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) nomor 0045.P/DIR/2017 pegawai dapat
melaksanakan aktivitas Knowledge Management dan inovasi untuk mendukung NSK tersebut. Penelitian
ini ditujukan untuk menguji ada atau tidak adanya perbedaan NSK terhadap Knowledge Management dan
inovasi, selanjutnya sebagai bahan awareness Knowledge Management dan inovasi kepada seluruh
pegawai dan sebagai bahan untuk manajemen dalam peningkatan maturitas pelaksanaan Knowledge
Management dan inovasi sebagai aktivitas peningkatan NSK para pegawai. Metode yang dipakai adalah
dengan mengumpulkan data Knowledge Management dan inovasi seluruh pegawai kemudian dilakukan
Uji Komparatif dengan Mann-Whitney U. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Knowledge
Management dan inovasi nilai p < 0.05 yang berarti bahwa ada pengaruh Knowledge Management dan
inovasi terhadap NSK pegawai.
Kata kunci: kinerja, knowledge, management

1.

Pendahuluan
Dalam menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik, setiap divisi dan unit di PT PLN
(Persero) diberikan Kontrak Manajemen yang berisi Indikator Kinerja dan target. Indikator
Kinerja yang didapatkan dilakukan cascading secara berjenjang dari tingkat organisasi atau
jabatan yang lebih tinggi ke tingkat / jabatan yang lebih rendah atau setara namun saling
melengkapi secara fungsi. Dalam pelaksanaannya divisi dan unit saling menunjukan performa
yang siap dan saling mendukung antardivisi maupun unit dikarenakan indikator kinerja tersebut
sangat penting bagi organisasi dan bagi individu pegawai. Artinya jika target dari indikator
kinerja tersebut tinggi maka kemungkinan besar Nilai Sasaran Kinerja (NSK) pegawai akan
banyak yang mendapatkan nilai terbaik sehingga dapat meningkatkan grade dan karir pegawai.
Proses akhir pada pengukuran kinerja di PLN adalah tahap pengukuran kinerja pegawai atau
proses kalibrasi yakni penyelarasan hasil pengukuran pencapaian kontrak sasaran kinerja
pegawai dan pengukuran kompetensi individu yang dilakukan atasan langsung bersama dengan
atasan atasan langsung ataupun dalam forum Komite Appraisal (Tim yang memiliki
kewenangan kalibrasi, verifikasi dan pengesahan) sesuai kewenangan berdasarkan bukti-bukti
pencapaian atas kontrak sasaran kinerja dan evaluasi kompetensi individu. Hasil dari proses
kalibrasi adalah Nilai Sasaran Kinerja (NSK) pegawai yang kemudian diterjemahkan menjadi
kriteria talenta yang telah dijelaskan sebelumnya, kriteria talenta ini menjadi indikator kenaikan
grade pegawai. Secara garis besar kriteria talenta didapat berdasarkan perolehan Nilai Kinerja
Organisasi (NKO) artinya semakin tinggi (maksimal 100 poin) NKO maka semakin tinggi
peluang pegawai mendapatkan kriteria talenta yang baik.
Untuk mendapatkan kriteria talenta yang baik selain bekerjasama dalam mencapai target,
ada aktivitas di PT PLN (Persero) yang disebut sebagai Pengembangan Diri Pegawai (PDP)
yakni program yang dilaksanakan dengan tujuan yang mendukung dan meningkatkan potensi
pegawai guna mencapai sasaran kinerja PLN dan menghadapi tantangan bisnis. Program PDP
tersebut yaitu Knowledge Management (KM) dan Inovasi (PT PLN (Persero), 2017).
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Kemudian aktivitas KM di PT PLN (Persero) terbagi menjadi 3 (tiga) aktivitas yaitu
Knowledge Sharing, Community of Practice, dan Knowledge Capturing. Knowledge Sharing
(KS) diatur pada Edaran Direksi No. 018.E/DIR/2012 yakni membahas salah satu subjek
pengetahuan dalam knowledge taxonomy (sistem pengklasifikasian pengetahuan berdasarkan
kriteria tertentu untuk memudahkan penyimpanan dan pencarian pengetahuan) PLN dan materi
KS berupa lesson learned, best practice, ide inovasi atau ide perbaikan/penyempurnaan (PT
PLN (Persero), 2012). Untuk Community of Practice yang diatur pada Edaran Direksi No.
024.E/DIR/2012 adalah sebagai wadah kolaborasi untuk menemukan solusi atas masalah
pekerjaan sehari-hari dan atau tantangan pekerjaan di masa depan yang relevan terhadap strategi
bisnis perusahaan, menumbuh kembangkan inovasi, penyempurnaan berkelanjutan (continuous
improvement), disiplin perencanaan dan pendokumentasian (PT PLN (Persero), 2012).
Kemudian Knowledge Capturing diatur pada Edaran Direksi No. 0010.E/DIR/2011 adalah
pengetahuan berupa lesson learned atau best practice dan pengetahuan tersebut langka (masih
jarang dikuasai oleh pegawai) dan atau kritikal (menentukan eksistensi Unit, Divisi atau
Korporat) dan atau kompleks yang belum dibuat modul pelatihannya). Materinya dapat berupa
tulisan, video, dan audio dan dapat dilaksanakan oleh pegawai/pensiunan yang menjadi
narasumber dan atau pegawai yang bertugas sebagai penulis dan atau pihak ketiga (PT PLN
(Persero), 2011). Sedangkan Inovasi diatur pada Keputusan Direksi No. 002.K/DIR/2011
dimana Karya Inovasi adalah hasil dari aktivitas Community of Practice dalam bentuk diskusi
para pegawai yang diangkat dari berbagai permasalahan yang didiskusikan bersama sehingga
memunculkan berbagai macam tindaklanjut dan ide-ide solusi, dalam hal lain adalah diskusi
secara kelompok sebagai cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
telah ada ke dalam produk atau proses produksi sebagai buah dari proses Budaya dan Organisasi
Pembelajar di Perusahaan.
Implementasi knowledge management di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka
Belitung adalah diawali dengan perencanaan judul knowledge management yang didapatkan
dengan melaksanakan focus group discussion dengan pemilik proses bisnis. Hasil FGD tersebut
menghasilkan rencana-rencana knowledge management yang mendukung Kontrak Manajemen
atau proses bisnis inti seperti niaga, distribusi, pembangkitan dan transmisi. Cara lain adalah
dengan cara melaksanakan sharing ide inovasi (generation idea) dan menemukan inovasi untuk
diimplementasikan, ketika akan mengimplementasikan inovasi tersebut tahap-tahap Community
of Practice dijalankan untuk membahas tantangan-tantangan dan kendala-kendala yang
dihadapi. Kemudian apabila sudah diimplementasikan inovasi tersebut disharingkan ke pegawai
sesuai dengan proses bisnisnya, lalu inovasi tersebut dibuatkanlah sebagai knowledge capturing
agar menjadi tambahan referensi bagi korporasi. Cara-cara tersebut dapat meningkatkan
maturitas knowledge management di perusahaan.
Implementasi di PT PLN (Persero) terkait pelaksanaan knowledge management dan inovasi
dituangkan ke dalam Kontrak Manajemen dalam bentuk kinerja Organizational Capital
Readiness (OCR) Aspek Teamwork (Maturity Level). Dimana realisasi nilai maturity level PT
PLN (Persero) UIW Bangka Belitung pada Semester I Tahun 2019 adalah 3.15 (level) dengan
target 3.00 (level) dimana Semester I Tahun 2019 melampaui target. Kemudian realisasi
pegawai yang mengikuti knowledge management dan inovasi adalah 22.33%. Persentase
tersebut diharapkan dapat ditingkatkan dan hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan
awareness pegawai dan kebijakan manajemen dalam peningkatan maturitas pelaksanaan
knowledge management dan inovasi sebagai aktivitas peningkatan Nilai Sasaran Kinerja
pegawai. Untuk itulah penelitian ini penting untuk dilakukan, kemudian untuk meneliti ada atau
tidaknya pengaruh beberapa literature menggunakan metode kuesioner dan survei seperti
Ernawati & Ambarini (2010) dan Worung dkk (2015) namun pada penelitian ini data
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komparatif yakni variabel terikatnya (NSK) bersifat numerikal dan variabel bebas (knowledge
management dan inovasi) bersifat kategorikal sehingga metode penelitian tidak menggunakan
kuesioner dan survei karena data sudah didapatkan dari data kepegawaian yakni pegawai
melaksanakan atau tidak melaksanakan knowledge management dan pegawai melaksanakan
inovasi atau tidak sehingga metode komparatif menggunakan uji ANOVA (jika berdistribusi
normal) atau uji Mann Whitney U (jika tidak berdistribusi normal).
2.

Metode
Metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data
Pengumpulan Data dilakukan terhadap populasi. Populasi yang digunakan adalah data
Nilai Sasaran Kinerja Pegawai Semester I Tahun 2019 (dikarenakan NSK sudah valid
dikeluarkan oleh PLN Pusat pada tahun 2020) dan Data pegawai yang melaksanakan
Knowledge Management dan Inovasi pada Semester I Tahun 2018, Semester II Tahun 2018, dan
Semester I Tahun 2019 di PT PLN (Persero) UIW Bangka Belitung secara keseluruhan.
2. Pengujian Hipotesis
Pengujian yang dilakukan adalah uji normalitas data pada variable NSK yang akan
menentukan apakah NSK berdistribusi normal atau tidak. Hipotesisnya adalah sebagai berikut:
Ho : Populasi Nilai Sasaran Kinerja pegawai berdistribusi normal.
H1 : Populasi Nilai Sasaran Kinerja pegawai tidak berdistribusi normal.
3. Uji Komparatif
Uji Komparatif yang digunakan adalah untuk mengukur ada tidaknya perbedaan antara dua
kelompok atau beberapa kelompok. Metode uji yang dilakukan adalah pertama adalah
membandingkan data pegawai yang melaksanakan knowledge management dengan tidak
melaksanakan knowledge management, kemudian yang kedua adalah membandingkan data
pegawai yang melaksanakan inovasi atau tidak melaksanakan inovasi. Apabila data dari NSK
tersebut distribusi normal maka dilakukan Uji ANOVA. Namun apabila data dari NSK tidak
berdistribusi normal maka akan dilakukan Uji Mann-Whitney U (2 kelompok) atau Uji Kruskal
Wallis (> 2 kelompok) dengan menggunakan IBM SPSS dengan hipotesis sebagai berikut:
Ho : Tidak ada perbedaan Nilai Sasaran Kinerja antara pegawai melaksanakan knowledge
management dan inovasi dengan pegawai tidak melaksanakan knowledge management dan
inovasi.
H1 : Ada perbedaan Nilai Sasaran Kinerja antara pegawai melaksanakan knowledge
management dan inovasi dengan pegawai tidak melaksanakan knowledge management dan
inovasi.
3.

Hasil dan Pembahasan
Hasil dan pembahasan pada penelitian ini adalah:
1. Pengumpulan Data
Data yang digunakan untuk variabel terikat bersifat numerik adalah NSK untuk variabel
bebas bersifat kategorikal adalah data Knowledge Management dengan kategori 1 (pegawai
melaksanakan KM) dan kategori 2 (pegawai tidak melaksanakan KM), untuk data inovasi 1
(pegawai melaksanakan inovasi) dan kategori 2 (pegawai tidak melaksanakan inovasi) dimana
data statistik variabel terikat dan bebas ditunjukkan sebagai berikut:
Tabel 1. Data Variabel Terikat

Variabel
Nilai Sasaran Kinerja (NSK)

Mean
295.15

Median Variance
293.00 622.722
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Tabel 2. Data Variabel Bebas

Variabel
Knowledge
Management
Inovasi

Mean
1.78

Median
2

Variance
0.172

Std. Deviation
0.415

1.98

2

0.022

0.148

2. Pengujian Hipotesis
Hipotesis statistik uji normalitas lilliefors dengan menggunakan IBM SPSS dengan menguji
distribusi variabel terikat, dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 3. Distribusi Variabel Nilai Sasaran Kinerja (NSK)

Nilai Sasaran Kinerja

Kolmogorov-Smirnova
Statistic
df
siq
0.119
403 0.000

Shapiro-Wilk
Statistic
Df
siq
0.958
403 0.000

a. Lilliefors Significance Correction
Hasil Uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov dengan Lilliefors Significance Correction
maka menolak Ho yang berarti populasi Nilai Sasaran Kinerja pegawai tidak berdistribusi
normal dimana Sig. 0.000 (p < 0,05) sehingga untuk menguji NSK apakah memberikan
pengaruh / tidak maka dilakukan uji statistik non parametrik yakni Uji Mann-Whitney U atau
Uji Kruskal Wallis.
3. Uji Komparatif
Hasil Uji Komparatif adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil Mean Ranks Mann-Whitney U

Nilai Sasaran Kinerja
Pegawai Berinovasi
Pegawai Tidak Berinovasi
Pegawai Melaksanakan KM
Pegawai Tidak Melaksanakan KM

Mean Ranks
300,00
199,79
256,05
186,68

Hasil tersebut menunjukkan Mean Rank atau rata-rata peringkat tiap kelompok. Yaitu pada
kelompok pegawai melaksanakan inovasi rerata peringkatnya 300,00 lebih tinggi dari pada
rerata peringkat pegawai tidak berinovasi, yaitu 199,79. Kemudian pada kelompok pegawai
melaksanakan KM rerata peringkatnya 256,05 lebih tinggi dari pada rerata peringkat pegawai
tidak melaksanakan KM, yaitu 186,68.
Tabel 5. Hasil Uji Mann-Whitney U

Test of Statistic
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig.

Knowledge Management
91162,500
58617,500
-4,964
0.000
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Disimpulkan bahwa untuk Knowledge Management dan Inovasi nilai Sig < 0.05 (p < 0.05) yang
berarti menolak Ho yang berarti ada perbedaan Nilai Sasaran Kinerja antara pegawai
melaksanakan knowledge management dan inovasi dengan pegawai tidak melaksanakan
knowledge management dan inovasi.
4.

Simpulan
Tujuan penelitian adalah menguji ada atau tidaknya perbedaan Nilai Sasaran Kinerja
terhadap knowledge management dan inovasi. Berdasarkan hasil yang didapatkan dengan
melakukan uji komparatif maka disimpulkan bahwa ada perbedaan Nilai Sasaran Kinerja antara
pegawai melaksanakan knowledge management dan inovasi dengan pegawai tidak
melaksanakan knowledge management dan inovasi. Rekomendasi dari penelitian ini adalah
dalam komitmen manajemen seluruh unit di PT PLN (Persero) UIW Bangka Belitung dan Sub
Bidang Sumber Daya Manusia terkhusus untuk dapat peduli dan meningkatkan maturitas
program dalam pelaksanaan Knowledge Management baik dari segi Knowledge Sharing,
Community of Practice, dan Knowledge Capturing serta bentuk pelaksanaan implementasi
inovasi.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan efektivitas iklan melalui media promosi brosur dan
video serta bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan brand awareness pada produk Indihome Study.
Metode efektivitas iklan yang digunakan dikembangkan dari beberapa unsur yaitu Emphaty, Persuation, Impact
and Communication Model atau Model EPIC untuk mengetahui pengaruh efektivitas iklan terhadap brand
awareness menggunakan uji determinasi. Jumlah sampe 100 responden dipilih dengan menggunakan metode
nonprobability sampling dengan lokasi pengambilan data di wilayah Surakarta. Hasil analisis menunjukkan
bahwa kedua media promosi termasuk kedalam rentang skala efektif. Nilai EPIC rate dari media promosi video
yaitu 3,914 lebih tinggi dibandingkan dengan Nilai EPIC rate media promosi brosur yaitu 3,674 sehingga iklan
melalui media promosi video lebih efektif dalam menarik perhatian calon konsumen. Berdasarkan uji koefisien
determinasi, iklan melalui media promosi video lebih berpengaruh terhadap peningkatan brand awareness
Indihome Study dibandingkan dengan iklan melalui media promosi brosur.
Kata kunci: brand awareness, efektivitas, EPIC Model, iklan.

1.

Pendahuluan
Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan teknologi, dunia bisnis juga mengalami
perkembangan pesat yang menyebabkan perusahaan bersaing untuk menghasilkan produk yang
diinginkan dan dibutuhkan calon konsumen. Hal tersebut menjadi penyebab timbulnya persaingan
yang semakin ketat antar perusahaan. Para pebisnis mulai memikirkan strategi untuk meningkatkan
minat calon konsumen terhadap produk mereka.
Saat ini, PT Telkom membawahi 13 anak perusahaan dan memiliki berbagai macam produk.
Untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat, PT Telkom Indonesia telah melakukan berbagai
kegiatan promosi mulai dari door-to-door, katalog, banner, brosur, dan lain sebagainya. Namun tidak
semua produk dapat dikenal dengan baik oleh masyarakat karena rendahnya brand awareness
masyarakat terhadap beberapa produk yang ditawarkan oleh PT Telkom. Salah satu produk yang
masih rendah tingkat brand awareness-nya adalah Indihome Study. Indihome Study adalah platform
pembelajaran digital yang berisi ebook, soal soal dan video pembahasan. Indihome study memiliki
sasaran pasar yaitu anak sekolah mulai dari SD hingga SMA dimana platform ini bisa di akses melalui
handphone dan laptop sehingga dapat digunakan di manapun.
Pada awalnya, promosi yang dilakukan hanya melalui media cetak contohnya brosur. Seiring
berjalannya waktu, PT Telkom merasa perlu adanya peningkatan promosi guna meningkatkan brand
awareness Indihome study. Oleh karena itu pihak Telkom melalukan survey ke masyarakat tentang
bentuk promosi seperti apa yang lebih menarik minat dan lebih mudah di mengerti oleh calon
konsumen. Dari hasil survey tersebut didapatkan kesimpulan bahwa inovasi iklan yang dibutuhkan
masyarakat berupa iklan dalam bentuk video yang disebarluaskan melalui media sosial. Dengan
adanya media promosi baik cetak maupun online berupa video, PT Telkom belum mengetahui sejauh
apa iklan tersebut efektif dalam membangun brand awareness dari produk Indihome Study di
masyarakat.
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Efektivitas iklan dapat dihitung melalui beberapa cara, salah satunya dengan EPIC model.
EPIC model dikembangkan oleh AC Nielsen dengan dimensi pengukuran yaitu empati, persuasi,
dampak dan komunikasi. Dengan adanya model ini, didapatkan gambaran mengenai perbandingan
efektivitas iklan melalui media cetak dan media online berupa video. Hal ini dapat dijadikan
pertimbangan oleh pebisnis tentang media promosi apa yang akan dipasangkan iklan rutin.
Terdapat beberapa penelitian sebelumnya berkaitan dengan efektivitas iklan menggunakan
EPIC Model dilakukan oleh M Nabil Syauqi, Fanni Husnul Hanifa, SE., MM (2018); Hakim, A. L.
(2016);
Nur
Hasanah (2016);
Dian Bestriandita dan Edy Widodo
(2017);
dan
Bagus Maulana Ardhi dan Widya Sastika (2018). Pada penelitian-penelitian tersebut menggunakan
objek kajian berupa media sosial dan hanya berfokus pada efektivitas iklan itu sendiri. Sedangkan
pada penelitian ini media promosi yang menjadi obyek penelitian adalah media promosi cetak/brosur
dan video yang disebarluaskan di media sosial. Selain itu, pada penelitian ini juga menunjukkan
bagaimana pengaruh efektivitas iklan terhadap brand awareness.
Berdasarkan permasalahan tersebut maka dilakukan sebuah penelitian yang berjudul “Analisis
Perbandingan Efektivitas Iklan menggunakan EPIC Model terhadap Peningkatan Brand Awareness
pada Produk Indihome Study”. Model atau metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan
EPIC Model dan Analisi Regresi Linear untuk mengetahui bagaimana pengaruh efektivitas iklan
terhadap brand awareness pada produk Indihome Study.
Studi Literatur
Menurut Angipora (1999) bauran pemasaran yaitu kumpulan variabel pemasaran untuk
menghasilkan tanggapan yang diinginkan, konsep bauran pemasaran bisa dikatakan sebagai strategi
untuk menghadapi permintaan produk dari suatu perusahaan. Kotler dan Armstrong (2012)
mengungkapkan mengenai bauran pemasaran adalah gabungan alat-alat (tools) yang berupa product,
price , place , dan promotion. Salah satu marketing mix yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah
aspek promosi. Promosi adalah suatu kegiatan dengan tujuan untuk mempengaruhi pola piker dan
perilaku dari calon konsumen (Jerome Mc Carthy dan William Perreault, 1993). Pada zaman sekarang,
konsep promosi telah berubah menjadi “selling concept” di mana produsen sangat mengandalkan dan
memberi harapan tinggi akan peningkatan penjualan dengan memperdayakan promosi (Buchari Alma,
2000).
Terdapat lima jenis kegiatan yang termasuk dalam kegiatan promosi yaitu dengan fous utama
yaitu pengiklanan (Basu Swastha, 1996). Kotler (2005) mengartikan istilah advertising (pengiklanan)
sebagai bentuk penyampaian ide atau barang dengan pembayaran tertentu. Pada buku Morissan
(2010), iklan merupakan promosi yang paling tekenal dan menjadi pembahasan oleh khalayak umum.
Hal ini kemungkinan besar karena jangkauan iklan luas hingga ke seluruh penjuru negeri.
. Menurut Simamora (2003), ekuitas merek terjadi karena suatu sebab dan alasan. Ekuitas merek
disusun oleh beberapa elemen, salah satunya yaitu kesadaran merek. Handayani, dkk (2010)
mengartikan kesadaran merek adalah potensi pelanggan mengingat ciri khas dari suatu merek.
Sedangkan menurut Durianto, dkk (2004) dan Surachman (2008) kesadaran merek merupakan
kapabilitas calon pelanggan dalam mengingat merek pada suatu kondisi tertentu. Efektivitas iklan
yang diukur dengan EPIC Model, memiliki keluaran EPIC rate yang menunjukkan posisi iklan dalam
ingatan responden sesuai rentang skala yang ditetapkan, sehingga diperoleh posisi keputusan seperti
berikut (Durianto, 2003).

Gambar 1. Posisi Keputusan EPIC Model
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Soewarno Handayaningrat (1983) menyatakan bahwa efektivitas merupakan pengukuran terhadap
sasaran yang telah ditentukan sebelum diadakannya riset. Menurutnya, mengukur sebuah iklan harus
dilakukan secara kontinyu dan berkala. Till & Baack (2005) mendefinisikan iklan efektif adalah yang
bisa menumbuhkan kesadaran dan menghubungkan pesan yang disampaikan dengan citra merek
tersebut.
2. Metode
Model EPIC adalah suatu pendekatan yang dikembangkan untuk menjadi alat ukur efektivitas
dari suatu iklan. EPIC Model memiliki beberapa dimensi pengukuran. Berikut merupakan kerangka
pemikiran dari penelitian :

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar di atas, maka alur penelitian ini dapat disertakan variabel dari masingmasing unsur baik EPIC Model maupun brand awareness. Dari setiap variabel yang telah ditentukan,
dibuat 1 pertanyaan yang nantinya dikumpulkan menjadi sebuah kuisioner. Berikut paradigma
penelitian ini ditunjukkan dalam gambar.
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EPIC MODEL
(X)
1. Empathy
- Tingkat kesukaan
- Daya tarik
- Kreatifitas
2. Persuation
- Tingkat ketertarikan
- Tingkat keingintahuan
- Kesesuaian Layanan
3. Impact
- Ciri khas
- Kemudahan di ingat
- Tingkat pemakaian
4. Communication
- Kesadaran
- Bahasa
- Kelengkapan

Brand Awareness
(Y)
1. Brand Recognition
- Pengetahuan merek
- Pengenalan merek
2. Brand Recall
- Daya ingat detail produk
- Daya ingat manfaat
produk

Gambar 3. Hubungan antar Variabel dalam Analisa Regresi

a. Pengumpulan Data
Tahap pertama yang dilakukan yaitupengumpulan data untuk menganalisis permasalahan yang
diangkat. Penelitian yang dilakukan termasuk ke dalam deskriptif kuantitatif. Sampel diambil dari
masyarakat kota Surakarta secara umum dengan asumsi masyarakat tersebut belum pernah mengetahui
produk Indihome Study sebelumnya. Teknik non probability sampling digunakan karena probabilitas
anggota masing – masing populasi tidak diketahui. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota
Surakarta 2019, terdapat 517.887 penduduk yang tinggal di Surakarta. Kemudian dengan nilai persen
kelonggaran sebesar 10% sehingga banyaknya sampel dihitung dengan metode slovin sebagai berikut:

𝑛=
𝑛=

𝑁
(1+𝑁 𝑒 2 )

…………………………..(1)

517.887
(1+517.887 x 0,11 )

𝑛 = 99,98 ≈ 100
Keterangan :
N = Jumlah populasi
n = Sampel
e = Kelonggaran yaitu 10%
b. Pengolahan Data
Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut :
1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah pertanyaan yang terdapat pada
kuesioner apakah valid atau tidak. Suatu pernyataan dikatakan valid jika dapat digunakan
untuk mengukur sesuatu yang dapat diukur. Dalam pengujian reliabilitas kuesioner
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digunakan untuk menguji keandalan atribut. Data dikatakan reliabel jika nilai koefisien
lebih besar dari 0,60.
2. Perhitungan EPIC rate
Sebelum menghitung EPIC rate, perlu dilakukan pembobotan dengan perhitungan sebagai
berikut:

𝑋=

Σfi × wi
Σfi

……………..(2)

Dimana :
X : Rata-rata bobot
fi : Frekuensi
wi : Bobot
Langkah berikutnya adalah menentukan nilai EPIC Rate. Nilai EPIC Rate dapat
dihitung dengan rumus dibawah ini :

𝑟𝑎𝑡𝑒 =

𝑋𝐸𝑚𝑝𝑎𝑡𝑖+𝑋𝑃𝑒𝑟𝑠𝑢𝑎𝑠𝑖+𝑋𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡+𝑋𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
4

………………… (3)

3. Perhitungan Skor Variabel Brand Awareness
Perhitungan skor variabel brand awareness dapat dihitungan dengan rumus sebagai berikut :

𝑋=

Σfi × wi
Σfi

……………………….. (4)

Dimana :
X : Rata-rata bobot
fi : Frekuensi
wi : Bobot
4. Uji Normalitas
Uji Normalitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui nilai sebaran data untuk
mengetahui sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak.
5. Analisis Koefisien Korelasi
Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan hubungan lurus dua variabel dan arah
hubungannya. Untuk mengetahui kekuatan hubungan (korelasi) tersebut, maka diberikan
kriteria seperti dibawah ini:
0
: Tidak ada korelasi
>0 – 0,25
: Sangat Lemah
>0,25 – 0,5
: Cukup
>0,5 – 0,75
: Kuat
>0,75 – 0,99 : Sangat Kuat
1
: Sempurna
6. Uji koefisien determinasi
Uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
Mudahnya, Koefisien determinasi dihitung dengan mengkalikan antar Koefisien Korelasi (R).
Tabel 1. Klasifikasi Kuat Lemahnya Hubungan antar Variabel
Interval Koefisien
Tingkat Pengaruh
0% - 19,99%

Sangat Lemah

20% - 39,99%

Lemah

40% - 59,99%

Sedang

60% -79,99%
80% - 100%

Kuat
Sangat Kuat
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Hasil dan Pembahasan
3.1 Data Umum Responden
1. Jenis Kelamin
Pada Tabel ini, ditunjukkan frekuensi serta persentase jenis kelamin responden.
Jenis Kelamin
Laki-Laki
Perempuan
Total

Frekuensi
24
76
100

Presentase
24%
76%
100%

2. Jenjang Pendidikan Saat Ini
Dibawah ini ditunjukkan mengenai frekuensi serta persentase tiap jenjang pendidikan
saat ini dari responden.
Tabel 3. Output Jenjang Pendidikan Saat Ini Responden
Jenjang Pendidikan Saat Ini
Frekuensi
Presentase
SD
1
1%
SMP
3
3%
SMA
12
12%
D3/S1
82
82%
Umum
2
2%
Total
100
100%

3.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas yang telah dilakukan dengan menggunakan software
SPSS26.0 .Hasil uji menunjukkan semua data yang diujikan valid karena nilai
signifikansi data kurang dari 0.05. Hasil uji reliabilitas juga menunjukkan semua data
yang diujikan reliabel karena memiliki nilai Alfa Cronbach lebih dari 0.6.
3.3 Perhitungan EPIC Rate
a. EPIC Rate untuk Media Promosi Brosur
Adapun nilai EPIC rate yang dihitung berdasarkan rata-rata nilai sebagai berikut:

𝑥 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡ℎ𝑦 + 𝑥 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑥 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 + 𝑥 𝑐𝑜𝑚𝑚
4
3,657 + 3,243 + 3,697 + 4,1
𝑒𝑝𝑖𝑐 𝑟𝑎𝑡𝑒 =
4
𝑒𝑝𝑖𝑐 𝑟𝑎𝑡𝑒 = 3,674
𝑒𝑝𝑖𝑐 𝑟𝑎𝑡𝑒 =

b. EPIC Rate untuk Media Promosi Video
Adapun nilai EPIC rate yang dihitung berdasarkan rata-rata nilai sebagai berikut:

𝑒𝑝𝑖𝑐 𝑟𝑎𝑡𝑒 =
𝑒𝑝𝑖𝑐 𝑟𝑎𝑡𝑒 =

𝑥 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡ℎ𝑦 + 𝑥 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑥 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 + 𝑥 𝑐𝑜𝑚𝑚
4
3,94+3,4+3,923+4,393
4

𝑒𝑝𝑖𝑐 𝑟𝑎𝑡𝑒 = 3,914
c. Perbandingan EPIC Rate Kedua Media Promosi
Setelah dihitung nilai EPIC rate pada kedua media promosi, kemudian dilakukan
perbandingan untuk mengetahui mana yang lebih efektif dalam meningkatkan brand
awareness. Berikut tabel perbandingan EPIC rate dari kedua media promosi:
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Tabel 4. Perbandingan EPIC Rate Kuesioner Media Promosi Brosur dan Video
Media Promosi
E
P
I
C
Rata-Rata
Brosur
3,657
3,243
3,697
4,1
3,674
Video
3,94
3,4
3,923
4,393
3,914

3.4 Perhitungan Variabel Brand Awareness
a. Perhitungan Variabel Brand Awareness melalui Media Promosi Brosur
Hasil perhitungan variabel brand awareness melalui media promosi brosur sebagai
berikut :
Tabel 5. Perhitungan Variabel Brand Awareness melalui Media Promosi Brosur
Skala
Bobot
Y1
Y2
Y3
Y4
STS
1
1
0
3
0
TS
2
13
9
21
0
CS
3
43
29
42
16
S
4
33
42
26
48
SS
5
10
20
8
36

Hasil perhitungan skor pada tiap atribut pernyataan yaitu sebagai berikut, pada
Y1 memiliki skor 3,38; Y2 memiliki skor 3,73; Y3 memiliki skor 3,15; dan Y4 memiliki
skor 4,2 . Skor rataan dari keempat atribut pernyataan sebesar 3,615.
b. Perhitungan Variabel Brand Awareness melalui Media Promosi Video
Hasil perhitungan variabel brand awareness melalui media promosi video sebagai
berikut :
Tabel 6. Perhitungan Variabel Brand Awareness melalui Media Promosi Video
Skala
STS
TS
CS
S
SS

Bobot
1
2
3
4
5

Y1
0
0
2
43
54

Y2
0
0
5
54
41

Y3
0
1
10
46
43

Y4
1
4
17
47
31

Hasil perhitungan skor pada tiap atribut pernyataan yaitu sebagai berikut, pada Y1
memiliki skor 4,51; Y2 memiliki skor 4,36; Y3 memiliki skor 4,31; dan Y4 memiliki
skor 4,03 . Skor rataan dari keempat atribut pernyataan sebesar 4,303.
3.5 Uji Normalitas
Berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan, menunjukkan hubungan antara kedua
iklan dan brand awareness berdistribusi normal karena nilai residu berdistribusi normal
karena sebaran data pada penelitian ini terletak di sekitar garis diagonal .
3.6 Uji Koefisien Korelasi
1. Uji Koefisien Korelasi antara EPIC Model Media Promosi Brosur dan Brand
Awareness
Berikut ini merupakan hasil pengujian koefisien korelasi media promosi
brosur terhadap brand awareness.
Tabel 7. Tabel Korelasi Efektivitas Iklan dengan EPIC Model Media Promosi Brosur terhadap Brand
Awareness
Correlations
Brand
Brosur
Awareness
Brosur
Person
1
0,361a
Correlation
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Sig.(2-tailed)
N
Person
Correlation
Sig.(2-tailed)
N

100
0,361a

0.000
100
1

0.000
100

100

Uji Koefisien Korelasi antara EPIC Model Media Promosi Video dan Brand
Awareness
Berikut ini merupakan hasil pengujian koefisien korelasi pada media promosi
video terhadap brand awareness.
Tabel 8. Tabel Korelasi Efektivitas Iklan dengan EPIC Model Media Promosi Video terhadap Brand
Awareness
Correlations
Brand
Video
Awareness
Video
Person
1
0,788a
Correlation
Sig.(2-tailed)
0.000
N
100
100
Brand
Person
0,788a
1
Awareness
Correlation
Sig.(2-tailed)
0.000
N
100
100

``Pada

uji ini,, koefisien korelasi antara efektivitas iklan yang diukur menggunakan EPIC
Model media promosi brosur dan brand awareness memiliki nilai R sebesar 0.361 lebih
kecil dibandingkan dengan koefisien korelasi antara efektivitas iklan yang diukur
menggunakan EPIC Model media promosi video dan brand awareness memiliki nilai R
sebesar 0.788. Hal ini menunjukkan hubungan antara model promosi video dan brand
awareness lebih erat yang berarti dengan adanya iklan video membuat responden
menjadi lebih aware terhadap produk Indihome Study.
3.7 Uji Koefisien Determinasi
1. Uji Koefisien Determinasi antara EPIC Model Media Promosi Brosur dan Brand
Awareness
Berikut disampaikan hasil pengujian koefisien determinasi pada media
promosi brosur.
Tabel 9.Tabel Pengaruh Efektivitas Iklan Brosur terhadap Brand Awareness
Model Summary
Adjusted R
Std. Error of
Model
R
R Square
Square
the Estimate
1
0,361a
0,130
0,121
2,09128

2. Uji Koefisien Determinasi antara EPIC Model Media Promosi Video dan Brand
Awareness
Berikut disampaikan hasil pengujian koefisien determinasi pada media
promosi video.
Tabel 10.Tabel Pengaruh Efektivitas Iklan Video terhadap Brand Awareness
Model Summary
Adjusted R
Std. Error of
Model
R
R Square
Square
the Estimate
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0,621

0,617

1,25958

Pada uji koefisien determinasi, hubungan antara EPIC rate media promosi brosur dan
brand awareness memiliki nilai koefisien determinasi yang didapatkan dari nilai R
sebesar 13,03% lebih rendah dibandingkan dengan hubungan antara EPIC rate media
promosi video dan brand awareness dengan nilai koefisien determinasi yang didapatkan
dari nilai R sebesar 62,09%. Haltersebut menunjukkan bahwa pada media promosi video
lebih berpengaruh dalam membangun brand awareness produk Indihome Study. Hal ini
kemungkinan besar dikarenakan pada media brosur, iklan yang ditampilkan terlalu
template atau sama seperti produk Telkom lainnya sehingga kurang membekas di benak
responden.
4. Simpulan
Berdasarkan penelitian untuk mengetahui perbandingan efektivitas iklan melalui media promosi
brosur dan video dengan menggunakan EPIC Model terhadap peningkatan brand awareness, maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai efektivitas dari kedua media promosi baik brosur maupun video
yang tercermin dari nilai EPIC rate termasuk dalam rentang skala yang efektif. Namun untuk media
promosi video memiliki nilai yang lebih besar daripada brosur. Hal ini menunjukkan bahwa iklan
melalui media video lebih efektif dalam menarik perhatian dan membangun perspektif akan suatu
produk di benak responden, dengan harapan setelah melihat iklan responden melakukan tindakan
selanjutnya misalkan pembelian atau pemakaian produk. Dalam kaitannya untuk meningkatkan brand
awareness, maka melalui media promosi video lebih berpengaruh dalam membangun brand
awareness Indihome Study dibandingkan dengan iklan melalui media promosi brosur, hal ini dapat
dilihat dari nilai koefisien determinasi dimana nilai koefisien determinasi antara EPIC rate media
promosi video dan brand awareness lebih tinggi dibandingkan dengan nilai koefisien determinasi
antara EPIC rate media promosi brosur dan brand awareness. Terdapat beberapa keterbatasan pada
penelitian ini, yaitu dengan jumlah responden yang hanya 100 orang tidak mewakili seluruh
masyarakat, selain itu penelitian dengan kuesioner yang diisi oleh sampel tidak menunjukkan keadaan
yang sebenarnya yang dikarenakan perbedaan pendapat, anggapan dan juga faktor-faktor lainnya.
Adapun saran bagi penelitian selanjutnya yaitu perlunya mencoba menganalisis media lain sebagai
sarana penjualan dan mengupas bauran pemasaran yang lainnya dengan menghitung faktor biaya yang
dikeluarkan.
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Perbandingan Efektivitas Media Promosi Menggunakan
Direct Rating Method untuk Meningkatkan Brand Awarness
pada Produk Indihome Study
𝐈𝐢𝐧 𝐃𝐞𝐰𝐢 𝐅𝐢𝐭𝐫𝐢𝐚𝐧𝐢𝟏) dan 𝐄𝐤𝐨 𝐏𝐮𝐣𝐢𝐲𝐚𝐧𝐭𝐨𝟐)
Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret,
Jl. Ir. Sutamu 36 A, Kentingan, Surakarta, 5176
iindewifitriani@gmail.com, ekopujiyanto@ft.uns.ac.id
ABSTRAK
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui perbandingan efektivitas media promosi
brosur jika dibandingkan dengan media promosi video dalam kaitannya untuk meningkatkan brand
awareness konsumen terhadap produk Indihome Study. Direct Rating Method (DRM) digunakan untuk
menilai efektivitas iklan. Sedangkan untuk penilaian pengaruh efektivitas media promosi terhadap brand
awareness digunakan uji determinasi. Sampel yang digunakan sejumlah 100 responden dari kota Surakarta
dan dipilih dengan metode non probability sampling. Hasil analisis perhitungan rata – rata persubvariabel
dimensi DRM pada media promosi brosur sebesar 3,52 sedangkan pada media promosi video sebesar 3,87
yang berarti penggunaan media promosi video lebih efektif dibandingkan dengan media promosi brosur.
Berdasarkan perhitungan total setiap dimensi, keduanya termasuk dalam kategori iklan yang baik. Hasil uji
determinasi menunjukkan pengaruh media promosi video terhadap peningkatan brand awareness lebih
tinggi jika dibandingkan media promosi brosur.
Kata Kunci : Brand awareness, Efektivitas, DRM, Media Promosi

1. Pendahuluan
Perkembangan teknologi semakin pesat seriring dengan perkembangan zaman. Perkembangan
ini diprakarsai oleh perusahaan – perusahaan telekomunikasi yang terus menghasilkan berbagai
macam produk digital maupun non digital demi menunjang kebutuhan konsumen. Semakin maju
dunia teknologi, semakin banyak kebutuhan konsumen maka semakin beragam pula produk yang
dibuat di hadirkan di masyarakat.
PT Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom Indonesia merupakan BUMN yang bergerak
di bidang jasa untuk menyediakan pelayanan berupa teknologi informasi dan komunikasi. PT
Telkom Indonesia mempunyai 7 regional yang tersebar di Indonesia, salah satunya adalah
regional IV di Semarang, Jawa Tengah. Dalam penyelenggarannya, PT Telekomunikasi
Indonesia regional IV mengelola 20 produk digital salah satu diantaranya adalah produk Indihome
Study.
Indihome Study merupakan produk digital E-Learning yang belum lama ini dimunculkan oleh
PT Telkom Indonesia. Indihome Study ditujukan untuk membantu pembelajaran bagi siswa SD,
SMP serta SMA. Aplikasi ini berisi buku, soal, try out, serta video pembahasan. Promosi dari
Indihome Study sendiri dilakukan dengan brosur, media cetak maupun media sosial, katalog serta
door to door ke sekolah – sekolah. Realitanya, produk digital Indihome Study sendiri belum
banyak diketahui oleh masyarakat luas dikarenakan banyaknya produk pesaing. Oleh karena itu
PT Telkom Indonesia berencana menambahkan media pengiklanan berupa video promosi. Video
promosi ini dimaksudkan untuk meningkatkan brand awareness masyarakat terhadap produk
Indihome Study. Namun belum diketahui seberapa efektif video promosi yang akan digunakan
untuk meningkatkan brand awareness tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui perbandingan efektivitas media iklan berupa video promosi dibandingkan dengan
brosur serta untuk mengetahui perbandingan tingkat brand awareness dari kedua jenis media
promosi tersebut.
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Menurut Suparyanto & Rosad (2015) manajemen pemasaran adalah proses pencapaian tujuan
perusahaan berupa analisis, perencanaan dan pengelolaan program perusahaan dengan
pengonsepan produk yang mencakup penetapan harga, promosi serta distribusi produk tersebut
untuk pertukaran yang menguntungkan dengan pasar yang disasar oleh perusahaan. Kotler dan
Keller (2007) menjelaskan bahwa dalam keberhasilan dari pemasaran produk dipengaruhi oleh
bauran pemasaran. Bauran pemasaran sendiri merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari product,
price, promotion serta distribution yang bertujuan untuk mendapatkan respon atau reaksi dari
segmen pasar yang dituju.
Salah satu bentuk komunikasi dalam pemasaran dapat diwujudkan melalui promosi. Informasi
produk perusahaan diberikan kepada pangsa pasar yang dituju agar dapat menerima serta membeli
produk yang ditawarkan bahkan setia terhadap merek atau produk tersebut (Tjiptono, 2007).
Ekuitas merek berkaitan dengan nama, simbol serta nilai yangdiberikan oleh produk barang atau
jasa untuk pelanggan atau perusahaan. Ekuitas merek ini dapat dikelompokkan ke dalam lima
kategori antara lain brand awareness, brand associations, perceived quality, brand loyalty, dan
aset hak milik merek (Aaker 2001). Menurut Aaker (1991) brand awareness terjadi saat sebuah
merek dapat dikenali dan diingat oleh calon pelanggan. Brand awareness sendiri mempunyai
empat tingkatan yaitu unaware of brand di tingkat paling bawah, brand recognition di tingkatan
selanjutnya, di atasnya ada brand recall dan di tingkatan paling atas yaitu top of mind.
Suatu iklan dapat dikatakan efektif jika iklan tersebut dapat membangun dan meningkatkan
brand awareness dari produk yang diiklankan. Tujuan dari pembuatan video promosi ini adalah
untuk meningkatkan kesadaran mengenai produk digital learning bernama Indihome Study
kepada masyarakat. Jika dengan adanya video promosi tersebut membuat masyarakat lebih paham
akan produk, maka dapat dikatakan bahwa media promosi efektif. Dalam penelitian ini,
perhitungan keefektifan dilakukan dengan menggunakan Direct Rating Method (DRM).
Penggunaan DRM atau metode penentuan peringkat langsung ini dikarenakan dalam metode ini
terdapat banyaknya aspek atau dimensi yang diperhatikan diantaranya adalah perhatian,
pemahaman, respon kognitif, respon afektif dan sikap yang ditunjukan responden terhadap iklan
sehingga diharapkan hasil yang diperoleh lebih akurat. Hasil dari perhitungan akan dimasukkan
ke dalam skala DRM.
Riset penggunaan metode DRM sebelumnya pernah digunakan pada jurnal “Direct Rating
Method Untuk Mengukur Efektivitas Iklan Melalui Media Televisi (Studi Pada Iklan Teh Pucuk
Harum)” (Hanifa, dkk 2019). Penelitian ini menggunakan metode yang sama dengan metode yang
digunakan oleh peneliti pada jurnal tersebut. Namun produk yang diteliti merupakan produk yang
berbeda. Penelitian sebelumnya hanya terbatas sampai penghitungan efektivitas iklan
menggunakan metode DRM dengan sebuah metode promosi. Pada penelitian tersebut juga belum
menyinggung mengenai peningkatan brand awareness yang terjadi terhadap iklan yang
ditayangkan. Oleh karena itu penelitian ini memperjelas penggunaan metode DRM dengan
perbandingan dua buah metode promosi yaitu melalui video dan brosur serta efeknya terhadap
brand awareness produk yang diiklankan.
2. Metode
2.1 Pengumpulan data
Penelitian yang dilakukan termasuk deskriptif kuantitatif. Sampel diambil dari
masyarakat kota Surakarta dengan asumsi belum pernah mengetahui produk Indihome Study
sebelumnya. Teknik non probability sampling digunakan karena probabilitas anggota masing
– masing populasi tidak diketahui. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Surakarta
2019, terdapat 517.887 penduduk yang tinggal di Surakarta. Lalu digunakan metode Slovin
dengan nilai persen kelonggaran sebesar 10% sehingga banyaknua sampel dihitung sebagai
berikut:
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𝑁
(1 + 𝑁𝑒 2 )
517.887
𝑛=
(1 + 517.887 × 0,12 )
𝑛 = 99,98 ≈ 100
𝑛=

(1)
(2)
(3)

Dengan
𝑛 = Jumlah sampel
𝑁 = Ukuran populasi
𝑒 = Persen kelonggaran
Sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 responden. Skala likert digunakan dengan
lima kelompok pilihan dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Selanjutnya kuisioner
disebar secara daring.
2.2 Pengolahan Data
a. Pengujian Validitas dan Pengujian Reliabilitas Kuisioner
Valid atau tidaknya kuisioner diuji menggunakan pengujian validitas ini. Software
SPSS 26 digunakan untuk menguji validitas yang menghasilkan nilai R hitung. Hasil
perhitungan R hitung dibandingkan dengan R tabel yang memiliki signifikansi sebesar
0,05. Untuk sampel sebanyak 100 orang, R tabel bernilai 0,195. Kuisioner dinyatakan
valid jika R hitung lebih besar dari R tabel.
Setelah pengujian validitas, dilanjutkan dengan pengujian reliabilitas. Pengujian ini
bertujuan untuk menguji konsistensi kuisioner yang digunakan, jika kuisioner tersebut
digunakan lagi secara berulang pada waktu yang berberda. Wiratna Sujarweni (2015)
mengemukakan bahwa jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 maka kuisioner dikatakan
reliabel.
b. Perhitungan Direct Rating Method (DRM)
1. Analisis tabulasi sederhana
Pada tahap ini, data hasil kuisioner diubah kedaalam bentuk presentase dengan
rumus sebagai berikut
𝑓𝑖
𝑝=
× 100%
(4)
∑ 𝑓𝑖
Keterangan =
𝑝 = persentase responden dalam suatu kategori atau kelompok tertentu
𝑓𝑖 = banyaknya responden dalam suatu kelompok atau kategori
∑ 𝑓𝑖 = total banyaknya semua responden
2. Penghitungan average score
Cara penghutungan average score sebagai berikut
𝑓𝑖 . 𝑤𝑖
𝑥=
(5)
∑ 𝑓𝑖
Keterangan
𝑥 = Average score
𝑓𝑖 = banyaknya responden dalam kelompok atau kategori tertentu
𝑤𝑖 = besaran bobot skala
3. Penghitungan rentang skala penilaian
Perhitungan rentang skala menunjukkan posisi respon responden yang
ditunjukkan oleh nilai skor pada masing - masing variabel. Berikut cara
penghitungannya :
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𝑅
𝑀

(6)

Keterangan
𝑅 = bobot terbesar dalam skala likert dikurangi yang terkecil
𝑀 = jumlah kategori bobot
Pada penilaian ini menggunakan skala likert 1-5. Berikut penghitungan rentang
skalanya:
(5 − 1)
𝑅𝑠 =
(7)
5
= 0,8
Sehingga skala Direct Rating Methodnya sebagai berikut :
Tabel 1. Skala Direct Rating Method

Kriteria Jawaban
Bobot nilai
Tidak Efektif
1 < 𝑥 < 1,8
Kurang Efektif
1,8 < 𝑥 < 2,6
Cukup Efektif
2,6 < 𝑥 < 3,4
Efektif
3,4 < 𝑥 < 4,2
Sangat Efektif
4,2 < 𝑥 < 5
4. Konfersi nilai Direct Rating Method
Konfersi skala kedalam nilai Direct rating method dengan rumus sebagai
berikut
20
(8)
𝐺=𝑥
5
Keterangan
𝐺 = nilai setiap item. Dimensi
𝑥 = nilai rata – rata bobot
20 = nilai tertinggi dari sebuah dimensi
5 = banyaknya dimensi dalam Direct Rating Method
c. Perhitungan Brand awareness
Perhitungan brand awareness berdasarkan skala likert dengan bobot 1-5 dengan
rumus sebagai berikut
∑ 𝑓𝑖 × 𝑤𝑖
(9)
𝑋=
∑ 𝑓𝑖
Keterangan
𝑋 = rata – rata bobot
𝑓𝑖 = Frekuensi
𝑤𝑖 = Bobot
d. Uji Normalitas
Menurut Imam Ghazali (2011) pengujian normalitas digunakan untuk melihat
normal atau tidaknya distribusi nilai residual. Kemungkinan bias semakun kecil apabila
data berdistribusi normal. Pengujian menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan
bantuan software SPSS 26. Variabel dikatakan berdistribusi normal apabila nilai
signifikansinya lebih besar dari level signifikansi yaitu 0,05. Sebaran data yang
terdistribusi normal pada plot diagram, mengikuti garis diagonal dari kiri ke kanan.
e. Uji Korelasi Pearson
Pengujian korelasi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kedua variabel yang
diteliti. Metode yang digunakan adalah Pearson Product Moment Corelation. Uji korelasi
menggunkan bantuan software SPSS 26. Jika hasil pengujian menunjukkan
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signifikansinya kurang dari 0,05 maka kedua variabel tersebut berhubungan. Hubungan
ini terbagi ke dalam hubungan positif dan negatif. Dalam hubungan positif, semakin besar
variabel x, makan variabel y semakin besar. Dalam hubungan negatif, maka berlaku
kebalikannya.
f. Uji Koefisien Determinasi
Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh setiap variabel bebas terhadap
variabel terikat dan seberapa besar pengaruhnya. Berikut merupakan tabel pegaruh
hubungan antar variabel.
Tabel 2. Klasfikasi Kuat Lemahnya Hubungan Antar Variabel

Interval Koefisien
Kuat pengaruh
0% - 19,9%
Sangat lemah
20% - 39,9%
Lemah
40% - 59,9%
Sedang
60% - 79,9%
Kuat
80% - 100%
Sangat Kuat
Sumber : Sugiyono (2013)
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Karakteristik Responden
Data Jenis Kelamin
Berikut merupakan tabel frekuensi presentase jenis kelamin responden perempuan dan
laki – laki.
Table 3. Tabel Jenis Kelamin Responden

No.
Jenis Kelamin
1.
Perempuan
2.
Laki-laki
Total

Frekuensi
69
31
100

Presentase
69 %
31 %
100 %

3.2 Pengujian Validitas dan Pengujian Reliabilitas Pada Kuisioner
a. Pengujian Validitas Validitas
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesahihan atau kevalidan alat ukur,
dalam hal ini yaitu pertanyaan kuisioner. Uji validitas dilakukan menggunakan SPSS 26.
Tingkat kepercayaan yang digunakan sebesar 95% sedangkan untuk tingkat ketelitiannya
sebesar 5%. Pengujian dilakukan terhadap kuisioner media promosi brosur dan video, serta
brand awareness brosur dan video. Nilai pearson correlation dari semua data yang
didapatkan melebihi nilai R tabel yaitu 0,195 sehingga kesimpulan yang didapatkan adalah
kuisioner yang digunakan valid.
b. Uji Reliabilitas
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi alat ukur berupa kuisioner dalam
penggunaannya. Kuisioner tergolong ke dalam kuisioner yang reliabel jika nilai
Cronbach’s Aplha > 0,6. Pengujian dilakukan terhadap kuisioner media promosi brosur
dan video serta brand awareness keduanya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa
𝑓𝑖 Cronchbach’s Alpha lebih dari 0,6 sehingga keempat kuisioner yang diuji dapat
dinyatakan reliabel.
3.3 Direct Rating Method
Perhitungan DRM dilakukan terhadap kuisioner media promosi brosur dan video dengan
mempertimbangkan kelima dimensi DRM yaitu attention, read thoroughness, cognitive,
affective, dan behaviour.
a. Perhitungan keputusan direct rating method
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Berikut merupakan perbandingan hasil perhitungan berdasarkan skor rata – rata pada
setiap subvariabel dari kelima dimensi DRM pada media promosi brosur dan video
Tabel 4. Perbandingan skor rata – rata per subvariabel DRM brosur dan video

Media
Attention
Read
Cognitive Affective
Promosi
thoroughness
Brosur
3,75
3,77
3,81
3,14
Video
3,94
4,08
4,06
3,67
Sehingga skala nilai direct rating methodnya sebagai berikut
Sangat tidak
efektif

Tidak efektif

1,80

1

Cukup efektif

Behaviour
3,16
3,58

Efektif

3,40
3,52

2,60

Rata
- rata
3,52
3,87

Sangat Efektif

5,0

4,20
3,87

Gambar 1. Skala Direct Rating Method

Dari kedua hasil pengujian tersebut dapat dilihat bahwa keduanya termasuk kedalam
kategori media promosi yang efektif. Namun skor media promosi video lebih besar jika
dibandingkan dengan brosur sehingga penggunaan media promosi video pada produk
Indihome Study ini lebih efektif jika dibandingkan dengan media promosi brosur.
b. Perhitungan nilai setiap item/dimensi (G) direct rating
Berikut merupakan hasil perhitungan nilai G dari masing – masing dimensi DRM
pada media promosi brosur dan video
Tabel 4. Perbandingan Nilai G Dari Masing – Masing Dimensi

Media Attention
Read
Cognitive Affective Behaviour Total
Promosi
thoroughness
Brosur
15,00
15,07
15,23
12,56
12,64
70,49
Video
15,77
16,31
16,25
14,69
14,32
77,34
Kemudian total perhitungan nilai setiap item/dimensi tersebut dimasukkan ke dalam
skala G direct rating sebagai berikut
Iklan kurang
baik

Iklan buruk
0

Iklan ratarata
40

20

Iklan Baik
60

Gambar 2. Skala G Direct Rating

Iklan Hebat
80
77,34

70,49

100

Dari hasil kedua pengujian tersebut, apat dilihat bahwa kedua iklan termasuk ke dalam
iklan yang baik. Namun skor media promosi video lebih besar daripada skor media
promosi brosur, sehingga media promosi video merupakan iklan yang lebih baik untuk
produk Indihome Study ini.
3.4 Brand awareness
a. Perhitungan Brand awareness media promosi brosur
Berikut merupakan rekapitulasi data brand awareness media promosi brosur
berdasarkan kedua dimensi brand awareness yaitu brand recognition atau pengenalan
terhadap brand serta dan brand recall atau kemampuan untuk mengingat kembali brand.
Tabel 5. Hasil rekapitulasi brand awareness media promosi brosur

Atribut

Bobot

Y1

Y2

Y3

Y4

STS

1

4

1

1

4

TS

2

8

5

11

18

C

3

40

37

35

37

S

4

39

40

42

32

ST

5

9

17

11

9
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Hasil perhitungan setiap dimensi brand awareness brosur yaitu Y1 dengan skor 3,14;
Y2 dengan skor 3,67; Y3 dengan skor 3,51 dan Y4 dengan skor 3,24. Skor rata – rata
keempat variabel tersebut yaitu 3,45.
b. Perhitungan Brand awareness media promosi video
Berikut merupakan tabel rekapitulasi data perhitungan brand awareness media
promosi video berdasarkan kedua dimensi brand awareness yaitu brand recognition atau
pengenalan terhadap brand serta dan brand recall atau kemampuan untuk mengingat
kembali brand.
Tabel 6. Hasil Rekapitulasi brand awareness media promosi video

Atribut

Bobot

Y1

Y2

Y3

Y4

STS

1

0

0

0

0

TS

2

0

4

3

4

C

3

23

15

21

27

S

4

52

56

47

49

ST

5

25

25

29

20

Hasil perhitungan setiap dimensi brand awareness brosur yaitu Y1 dengan skor 4,02; Y2
dengan skor 4,02; Y3 dengan skor 4,02 dan Y4 dengan skor 3,85. Skor rata – rata keempat
variabel tersebut yaitu 3,98.
3.5 Uji Normalitas
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya distribusi sebaran data dari
variable dependen dan independen. Pengujian menggunakan SPSS 26 dengan metode
Kolmogorov Smirnov. Saat nilai residu berdistribusi normal, maka model regresi yang diuji
layak digunakan. Uji normalitas ini dilakukan pada kedua data media promosi sebagai variabel
independen dengan masing – masing brand awarenessnya sebagai variabel independen. Pada
kedua pengujian yang dilakukan, sebaran data pada plot diagram mengikuti garis diagonal
serta hasil signifikansi menunjukkan nilai lebih dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa
data berdistribusi secara normal.
3.6 Uji Korelasi Pearson
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel.
Hubungan tersebut dinyatakan dengan koefisien korelasi. Selain itu pengujian ini berfungsi
untuk mengetahui jenis hubungan antar variabel yang diuji. Pengujian koefisien korelasi
pearson product moment menggunakan SPSS 26.
a. Uji koefisien korelasi pada media promosi brosur dengan brand awarenessnya
Berikut merupakan hasil pengujian koefisien korelasi media promosi brosur dengan
brand awarenessnya
Tabel 7. Tabel Korelasi Efektivitas Media Promosi Brosur terhadap Brand Awareness

Correlations
BROSUR
KUESIONER
BROSUR
BRAND
AWARENESS

BA
.774**
.000

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

1

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

100
.774**
.000

100
1

100

100

N

b. Uji koefisien korelasi pada media promosi video dengan brand awarenessnya
Berikut merupakan hasil pengujian koefisien korelasi media promosi video dengan
brand awarenessnya.

C05.7

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2020
2 November 2020

ISSN: 2579-6429

Tabel 7. Tabel Korelasi Efektivitas Media Promosi Video terhadap Brand Awareness

Correlations
VAR00001

VAR00002
.892**
.000

KUISIONER
VIDEO

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

1

BRAND
AWARENESS

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

100
.892**
.000

100
1

100

100

N

Dari pengujian media promosi dengan brand awarenessnya masing – masing, dapat dilihat
pada kedua pengujian bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan
bahwa keduanya mempunyai hubungan antar variabel. Bentuk hubungan yang terjadi
merupakan korelasi positif. Derajat hubungan yang terjadi pada media promosi brosur dengan
brand awarenessnya dengan nilai 0,774 merupakan korelasi kuat sedangkan derajat hubungan
yang terjadi antara media promosi video dengan brand awarenessnya dengan nilai 0,892
merupakan korelasi sempurna. Hal ini mengindikasikan bahwa media promosi video lebih
meningkatkan awareness terhadap produk Indihome Study dibandingkan media brosur.
3.7 Uji Koefisien Determinasi
Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel
terikat yang diuji. Variabel bebas yang diuji adalah media promosi sedangkan variabel
terikatnya merupakan brand awareness dari masing – masing media promosi. Pengujian
dilakukan dengan software SPSS 26.
a. Uji koefisien determinasi pada media promosi brosur dengan brand awarenessnya
Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi Media Promosi Brosur dengan Brand Awarenessnya

Model
1

R
.774a

Model Summary
Adjusted R
R Square
Square
.599
.595

Std. Error of
the Estimate
1.93274

b. Uji koefisien determinasi pada media promosi video dengan brand awarenessnya.
Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi Media Promosi Video dengan Brand Awarenessnya

Model Summary
Adjusted R
Std. Error of
Model
R
R Square
Square
the Estimate
1
.892a
.796
.794
.98186
Pada pengujian media promosi brosur terhadap brand awarenessnya di atas, nilai
korelasi (R) yaitu 0,774 serta nilai koefisien determinasi (R square) yang diperoleh
sebesar 0,599. Hal ini berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar
59% dan termasuk kategori sedang. Sedangkan untuk tabel pengujian media promosi
brosur terhadap brand awarenessnya, dapat dilihat besar nilai korelasi (R) yaitu 0,892
dan diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,796. Nilai pengaruh
variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu sebesar 79,6% dan termasuk kategori kuat.
Dari kedua pengujian tersebut menunjukkan bahwa media promosi video lebih
meningkatkan brand awareness dibandingkan media promosi brosur pada produk
Indihome Study. Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya brand awareness pada
media promosi video tersebut seperti kejelasan informasi, konsep video dan lain – lain.
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4. Simpulan
Dari hasil penelitian perbandingan media promosi brosur dan video menggunakan Direct
Rating Method yang dilakukan, diketahui bahwa kedua media promosi termasuk ke dalam
kategori iklan yang efektif dan iklan yang baik. Namun nilai media promosi video mendapatkan
nilai skor yang lebih tinggi dibanding media promosi brosur sehingga dapat disimpulkan bahwa
media promosi video lebih efektif dan merupakan media promosi yang lebih baik dalam menarik
perhatian konsumen untuk produk Indihome Study ini. Dalam kaitannya dengan peningkatan
kesadaran akan merek atau brand awareness, hasil pengujian koefisien korelasi dan koefisien
determinasi menunjukkan skor media promosi video dengan brand awarenessnya lebih tinggi
jika dibandingkan dengan media promosi brosur dengan brand awarenessnya. Oleh karena itu
dapat disimpulkan bahwa media promosi video lebih mempengaruhi peningkatan brand
awareness konsumen pada produk Indihome Study ini jika dibandingkan media promosi brosur,
Terdapat banyak keterbatasan yang dialami oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini.
Keterbatasan tersebut antara lain adalah total responden berjumlah 100 orang yang tentunya
masih kurang untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya serta terkadang responden tidak
menunjukkan pendapat yang sebenarnya dikarenakan perbedaan anggapan, pemikiran serta
kejujuran dalam mengisi kuisioner dari masing – masing responden. Untuk riset selanjutnya
alangkah lebih baik jika jumlah responden lebih dari 100 orang sehingga diharapkan bias yang
mungkin terjadi lebih kecil serta lebih bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
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ABSTRAK
E-Commerce atau marketplace merupakan tempat dimana masyarakat saat ini melakukan berbagai aktivitas
secara online, salah satunya adalah jual beli atau transaksi. Melihat kembali bahwa platform digital semakin
bertumbuh dengan pesat satu sama lain membuat beberapa e-commerce terbesar (market leader) mulai
memperluas ranah bisnisnya ke berbagai sektor sehingga membuat satu platform tersebut mampu
mengakuisisi dominansi pasar dari platform digital lainnya. Hal ini terangkum dalam suatu teori
permodelan yang dikeluarkan oleh UNCTAD atau United Nations Conference Trade & Development
tentang bagaimana e-commerce pada saat ini mulai menguasai sektor dalam 5 bidang, yaitu marketplace,
social network, payment system, video sharing, dan search engine sehingga perlu dilakukan analisis
mendalam mengenai siapa platform e-commerce terkuat dan terbesar berdasarkan penguasaannya terhadap
5 pilar kekuatan ekonomi digital tersebut menggunakan studi literatur, desk research, dan observasi
langsung kepada pengguna melalui penyebaran kuesioner. Dari perhitungan dan pengolahan yang telah
dilakukan menggunakan Ms. Excel dan software Tableau diketahui bahwa Shopee, Tokopedia, Lazada,
Bukalapak, dan Blibli merupakan platform e-commerce terbesar di Indonesia berdasarkan data website &
social media performance serta survey penggunaan oleh pelanggan.
Kata kunci : e-commerce, marketplace, Tableau, social media, website, performance

1.

Pendahuluan
Di era dimana kemajuan teknologi bergerak dengan pesat membuat perkembangan dan
pertumbuhan ekonomi terjadi dengan begitu pesat di suatu negara. Kemajuan teknologi atau
transformasi digital yang semakin pesat setiap tahunnya semakin mempermudah aktivitas
masyarakat baik dalam kehidupan personal maupun profesional, melalui penggunaan aplikasi,
website, yang berdampak pada aktivitas komunikasi satu sama lain serta jual beli (transaksi).
Reportal Digital Indonesia (2020), memaparkan bahwa terdapat 175,4 juta pengguna internet di
Indoensia terhitung dari Januari 2020, meningkat 17% dari 2019, membuat penetrasi internet di
Indonesia berada pada angka 64%. Bertambahnya jumlah pengguna internet ini berhubungan
signifikan terhadap total pengguna platform digital seperti media sosial dan marketplace di
Indonesia. Terhitung pada Januari 2020, terhadap 160 juta pengguna platform digital, yaitu media
sosial di Indonesia sebagai media komunikasi dan memperluas jaringan dengan penetrasi sebesar
59%, sedangkan pada marketplace dari total pengguna internet di Indonesia, 80% penggunanya
menggunakan platform digital marketplace untuk melakukan transaksi jual beli secara online.
Kegiatan ekonomi yang mulai dilakukan dengan berbasis aplikasi & website ini menguasai
hampir seluruh sektor di dunia, mulai dari perdangangan, perbankan, kesehatan, pariwisata,
industri, pendidikan dan pelatihan, transportasi hingga pertanian. Dari banyaknya sektor ini,
sektor perdagangan menjadi sektor terdepan yang saat ini menguasai hampir seluurh pasar di
Indonesia dengan berbasis teknologi digital yang kita kenal dengan sebutan e-commerce.
Adanya platform digital yang menjadi pendukung pertumbuhan perekonomian digital di
Indonesia ini memiliki perbedaan dalam penentu
Melihat kembali bahwa platform digital saat ini sedang bertumbuh dengan pesat satu sama
lain membuat beberapa e-commerce terbesar (market leader) mulai memperluas jasa digital yang
ditawarkannya ke beberapa sektor lainnya yang membuat satu platform tersebut mampu
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mengakuisisi dominansi pasar dari platform digital lainnya. Adanya hal ini tentu memerlukan
adanya analisa dan pemetaan mendalam mengenai siapa saja e-commerce penguasa pasar terbesar
di Indonesia yang menempati urutan lima tertinggi dengan didasari oleh model 5 pilar kekuatan
ekonomi digital menurut UNCTAD atau United Nations Conference Trade & Development, yaitu
dari sisi marketplace, social networking, payment system, video sharing, dan search engine
dengan menggunakan metode riset kuesioner dan riset internet dengan analisis menggunakan
software Tableau.
2.

Metode
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui platform e-commerce terbesar di Indonesia yang
menempati urutan 5 tertinggi berdasarkan analisa 5 pilar kekuatan ekonomi digital menurut
UNCTAD atau United Nations Conference Trade & Development, yaitu dari sisi marketplace,
social networking, payment system, video sharing, dan search engine. Pada penelitian ini, analisis
hanya berfokus pada dua dari lima pilar kekuatan ekonomi digital, yaitu marketplace dan social
network. Selain itu, analisis pada penelitian ini juga didasari oleh persesi konsumen yang didapat
melui penyebaran survey. Dalam melakukan penelitian ini dilakukan beberapa langkah sebelum
mencapai tujuan akhir, yaitu sebagai berikut :
2.1.
Pengumpulan dan pengolahan data website e-commerce
Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan meliputi data website total visitor, monthly
visitor, unique visitor, page per visit, bounce rate, average visit, dan search traffic. Ketujuh data
tersebut didapatkan melalui riset internet yang dilakukan melalui sebuah platform analisis website
bernama SimilarWeb yang telah teringegrasi dengan Google Analytics. Dari platform tersebut,
data yang didapat dan diolah akan menunjukkan ranking atau peringkat e-commerce dengan
urutan tertinggi dilihat dari kinerja website marketplace tersebut. Kemudian dari ketuju data
tersebut, website total visitor, monthly visitor, search traffic, unique visitor, dan bounce rate akan
menjadi data utama yang diolah menggunakan software Tableau.
2.2.
Pengumpulan dan pengolahan data social media e-commerce
Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan meliputi data social media total follower,
engagement rate, like rate, comment rate, average engagement/post, average likers per post, dan
average comment per post. Ketuju data tersebut didapatkan melalui riset internet yang dilakukan
melalui sebuah platform analisa social media khususnya Instagram analytics bernama analisa.io.
Kemudian dari ketuju data tersebut, social media Instagram total followers dan engagement rate
akan menjadi data utama yang diolah menggunakan software Tableau.
2.3.
Pengumpulan dan pengolahan data e-commerce menurut persepsi konsumen
Pada penelitian ini, dilakukan pengumpulan data e-commerce yang paling sering digunakan
oleh konsumen menurut persepsi konsumen sendiri melalui penyebaran survey. Setelah kuesioner
selesai dirancang dan siap untuk disebar, dilakukan penyebaran kuesioner kepada 500 konsumen
dalam kurun waktu kurang dari sebulan. Untuk mencapai target 500 responden tersebut,
dilakukan penyebaran melalui berbagai media sosial seperti Facebook dan Instagram serta media
komunikasi, seperti Whatsapp dan Line untuk menjangkau lebih banyak pengguna platform ecommerce. Kemudian, data 500 responden tersebut menjadi data utama yang akan diolah
menggunakan perhitungan Ms. Excel.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1
Data Website Performance 20 E-Commerce di Indonesia
Berikut merupakan rekapitulasi data website performance terhadap 20 platform e-commerce
di Indonesia pada periode bulan Juli tahun 2020.
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E-Commerce
Category
Shopee
Tokopedia
Bukalapak
Lazada
Blibli
JD.ID
Orami
Bhinneka
Zalora
Sociolla
Matahari
Blanja
Elevenia
Fabelio
Jakmall
Laku6
Mapemall
Monotaro.id
Ralali
Mothercare
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E-Commerce
Monthly Visits Page/Visits Bounce Rate
96.460.000
6.91
0,4076
86.410.000
6.10
0,4143
32.760.000
4.08
0,4753
22.220.000
5.27
0,4861
18.340.000
3.27
0,5855
9.080.000
2.54
0,6972
3.907.000
2.50
0,687
3.486.000
2.13
0,7565
2.324.000
6.26
0,4835
2.096.000
3.82
0,5801
1.214.000
2.52
0,5876
1.060.000
6.97
0,5012
933.185
1.91
0,7395
690.929
2.36
0,7478
636.011
6.85
0,3944
584.143
2.08
0,7393
449.328
3.70
0,6599
410.817
2.08
0,6685
402.597
1.69
0,7344
122.724
4.04
0,6605

Website Metrics Performance
Total Visits Unique Visits Average Visits Search Traffic
289.400.000
31.480.000
00:07:38
31.270.000
259.200.000
28.030.000
00:07:12
31.710.000
98.290.000
13.890.000
00:06:12
13.890.000
66.660.000
9.293.000
00:07:11
5.890.000
55.040.000
9.606.000
00:04:23
4.071.000
27.240.000
5.346.000
00:02:07
1.112.000
11.720.000
2.847.000
00:01:46
427.227
10.450.000
2.388.000
00:01:29
1.163.000
6.973.000
989.318
00:06:17
866.940
6.289.000
1.179.000
00:03:24
535.097
3.643.000
647.540
00:02:26
84.923
3.182.000
593.455
00:06:10
729.856
2.799.000
769.261
00:01:25
455.876
2.072.000
457.202
00:01:21
89.028
1.908.000
284.084
00:10:12
219.193
1.752.000
393.317
00:01:40
100.808
1.347.000
280.615
00:02:45
144.652
1.232.000
311.226
00:01:47
211.470
1.207.000
287.703
00:02:01
214.228
368.172
69.028
00:04:43
28.798

Tabel 1. E-Commerce Website Metrics Performance 20 E-Commerce di Indonesia periode Juli 2020
Sumber : SimilarWeb

Pada tabel 1, terdapat pemaparan e-commerce di Indonesia yang masuk ke dalam 20 ecommerce terbedar hingga Juli 2020, yaitu terdiri dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada,
Blibli, JD.ID, Orami, Bhinneka, Zalora, Sociolla, Matahari, Blanja, Elevenia, Fabelio, Jakmall,
Laku6, Mapemall, Monotaro.id, Ralali, dan Mothercare. 20 e-commerce ini diurutkan
berdasarkan performansi website yang terbagi menjadi beberapa performansi, yaitu Monthly
Visitor, Page per Visit, Bounce Rate, Total Visitor, Unique Visitor, Average Visitor, dan Search
Traffic. Kemudian, data 20 e-commerce tersebut di atas diolah menggunakan software Tableau
untuk melihat
Setelah rekapitulasi data selesai, dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan
software Tableau terhadap kinerja website 20 platform e-commerce tersebut. Analisis
menggunakan software Tableau ini ditujukan untuk mengetahui 5 e-commerce terbesar dari 20
total e-commerce yang ada di Indonesia yang sudah dipaparkan terlebih dahulu. Selain itu,
analisis ini juga digunakan untuk memvisualisasikan data urutan e-commerce sehingga lebih
mudah untuk dipahami dan diintepretasi.
Di bawah ini merupakan hasil analisis 20 e-commerce menggunakan software Tableau
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Gambar 1. E-Commerce terbesar di Indonesia berdasarkan website total visitor periode Juli 2020
Pengolahan Data Pribadi 2020 : Software Tableau

Berdasarkan pengolahan data e-commerce melalui aplikasi software Tableau analytics, lima
e-commerce terbesar di Indonesia berdasarkan website total visitor, yaitu Shopee dengan total
visitor sebesar 289 juta, diikuti oleh Tokopedia sebesar 259 juta, Bukalapak 98 juta, Lazada 66
juta, dan Blibli 55 juta.

Gambar 2. E-Commerce terbesar di Indonesia berdasarkan website monthly visitor periode Juli 2020
Pengolahan Data Pribadi 2020 : Software Tableau
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Berdasarkan pengolahan data e-commerce melalui aplikasi software Tableau analytics,
lima e-commerce terbesar di Indonesia berdasarkan website monthly visitor kembali diduduki
oleh e-commerce serupa dengan urutan yang sama, yaitu Shopee dengan monthly visitor sebesar
96 juta, diikuti oleh Tokopedia sebesar 86 juta, Bukalapak 32 juta, Lazada 22 juta, dan Blibli 18
juta. Secara keseluruhan, tidak terdapat perubahan dalam hal ranking e-commerce terbesar di
Indonesia.

Gambar 3. E-Commerce terbesar di Indonesia berdasarkan website unique visitor periode Juli 2020
Pengolahan Data Pribadi 2020 : Software Tableau

Berdasarkan pengolahan data e-commerce melalui aplikasi software Tableau analytics,
lima e-commerce terbesar di Indonesia berdasarkan website unique visitor kembali diduduki oleh
e-commerce serupa dengan urutan yang sama, yaitu Shopee dengan monthly visitor sebesar 31
juta, diikuti oleh Tokopedia sebesar 28 juta, Bukalapak 13 juta, Blibli 9,6 juta, dan Lazada 9,2
juta. Blibli menggantikan Lazada menduduki peringkat 4 yang semula peringkat 5 dalam hal total
dan monthly website visitor Secara keseluruhan, tidak terdapat perubahan dalam hal ranking ecommerce terbesar di Indonesia. Dari perhitungan unique visitor ini kita dapat melihat seberapa
besar ketertarikan penunjung Indonesia terhadap kelima e-commerce tersebut.
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Gambar 4. E-Commerce terbesar di Indonesia berdasarkan website bounce rate periode Juli 2020
Pengolahan Data Pribadi 2020 : Software Tableau

Berdasarkan pengolahan data e-commerce melalui aplikasi software Tableau analytics,
terjadi perubahan pada urutan e-commerce di Indonesia menurut website bounce rate, yaitu
Jakmall menduduki peringkat pertama menggantikan Shopee dengan nilai bounce rate sebesar
0,39, diikuti oleh Shopee sebesar 0,4, Tokopedia sebesar 0,41, Bukalapak sebesar 0,47, dan
Lazada sebesar 0,48.

Gambar 5. E-Commerce terbesar di Indonesia berdasarkan website search traffic periode Juli 2020
Pengolahan Data Pribadi 2020 : Software Tableau
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Pada gambar 5. Terlihat urutan e-commerce terbesar di Indonesia menurut performansi
search traffic, yaitu traksi pencarian user terhadap website e-commerce tersebut dimulai dari
Tokopedia yang menduduki peringkat pertama dengan nilai sebesar 31,7 juta pencarian, Shopee
sebesar 31,2 juta pencarian, Bukalapak sebesar 13,8 juta pencarian, Lazada sebesar 5,8 juta
pencarian, dan Blibli sebesar 4 juta pencarian.
Dari tabel Ms. Excel dan pengolahan menggunakan software Tableau terhadap performansi
website di atas, diketahui kategori e-commerce dengan total traksi terbesar terdiri dari 20, yaitu
Shopee, Tokopedia, Buklapak, Lazada, Blibli, JD.ID, Orami, Bhinneka, Zalora, Sociolla,
Matahari, Blanja, Elevenia, Fabelio, Jakmall, Laku6, Mapemall, Monotaro.id, Ralali, dan
Mothercare. Pada metriks monthly visitor, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Blibli
menempati urutan lima teratas dengan tota monthlyl visitors lebih dari 15 juta setiap bulannya.
Sedangkan pada metriks total visitor, urutan yang sama dimiliki oleh Shopee, Tokopedia,
Bukalapak, Lazada, dan Blibli secara berurut dengan total visitor website melebih 50 juta dalam
jangka waktu hinga periode Juli 2020. Kelima platform e-commerce ini memiliki total
pengunjung sebanyak lebih dari 100 juta pengunjung dimana ini merupakan setengah dari total
penduduk di Indonesia, yaitu sekitar 272,1 juta populasi. Hal ini membuktikan bahwa hampir
setengah dari penduduk di Indonesia mulai memiliki dan berpindah pada aktivitas yang
sebelumnya dilakukan secara tradisional dan offline, menjadi bersifat modern dan secara online,
yaitu dalam ranah jual beli atau transaksi online. Hal ini juga menjadi pendukung bahwa kelima
e-commerce ini mampu mendominasi hampir setengah dari penduduk Indonesia perihal belanja
atau jual beli online. Bounce rate analysis sendiri merupakan analisa persentase pengunjung yang
datang dan langsung meninggalkan website setelah mengunjungi satu halaman website (Google
Analytics). Bounce Rate yang tinggi menandakan semakin banyaknya pengunjung yang datang
namun tidak melakukan tindakan apapun di website tersebut, hal ini dapat memiliki beberapa arti,
diantaranya user interface yang kurang menarik dan membuat nyaman user atau pengguna,
kebutuhan pengguna tidak dapat terpenuhi di dalam website tersebut sehingga memiliki untuk
meninggalkan website dan beralih pada website lainnya. Berbeda dengan performansi lainnya
yang dilihat dari angka terbesar, pada website bounce rate justru berkebalikan, semakin kecil
angka bounce rate makan semakin tinggi peluang suatu e-commerce dalam mendorong suatu
pengunjung untuk melakukan aktivitas di dalam website lebih lama. E-commerce dengan bounce
rate terkecil menandakan e-commerce dengan pengunjung paling lama berada di dalam lama
website tersebut. Dari analisa bounce rate ini, kita dapat melihat bahwa lima e-commerce ini
memiliki kemungkinan yang cukup besar dalam menjangkau lebih banyak pengguna dikarenakan
mampu memenuhi setiap kebutuhan pengguna di dalamnya.
Pada average visit duration analysis, dapat dilihat bahwa pengguna kelima e-commerce
teratas tersebut memiliki waktu durasi rata-rata 6 hingga 7 menit dalam satu kali kunjungan.
Durasi ini merupakan durasi rata-rata yang dimiliki total pengguna website e-commerce selama
berada dan beraktivitas di dalam website tersebut. Average visit duration ini terhitung dari
halaman pertama website hingga halaman terakhir yang dikunjungi oleh pengguna sebelum
akhirnya meninggalkan website. Dengan adanya metriks ini, kita dapat melihat bagaimana setiap
e-commerce mampu mendorong setiap pengguna untuk bergerak mencapai tujuan yang
diinginkan, salah satunya adalah melakukan transaksi.
Metriks website search traffic atau lalu lintas situs website merupakan parameter yang cukup
baik untuk melihat seberapa baik bisnis e-commerce ini berjalan. Dari website search traffic ini,
sebuah platform-platform e-commerce dalam meninjau seberapa baik kegiatan pemasaran mereka
telah bekerja. Dari adanya analisa website traffic ini, e-commerce mamu mengetahui lebih banyak
mengenai persona suatu pengguna untuk mampu menargetkan lebih banyak prospek pengguna
berdasarkan banyaknya jumlah pengguna yang memiliki ketertarikan penggunaan platform
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menurut data historis. Kelima platform e-commerce ini, yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada,
Bukalapak, dan Blibli, memiliki jumlah search traffic lebih dari 1 juta lalu lintas. Hal ini
berhubungan sangat signifikan dengan kinerja media sosial sebagai saluran pemasaran untuk
menjangkau lebih banyak pengguna seperti yang akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Semakin
tinggi search traffic dari suatu platform e-commerce, semakin tinggi awareness website tersebut,
semakin tinggi popularitas website tersebut, semakin mudah suatu e-commerce dalam
meningkatkan kemungkinan kunjungan website karena e-commerce akan selalu berpotensi berada
pada posisi teratas daftar pencarian dari sisi search engine, seperti Google.
3.2

Rekapitulasi Data Social Media Performance
Berikut merupakan rekapitulasi data social media performance terhadap 20 platform ecommerce di Indonesia pada periode bulan Juli tahun 2020.

E-Commerce
Category
Shopee
Tokopedia
Bukalapak
Lazada
Blibli
JD.ID
Orami
Bhinneka
Zalora
Sociolla
Matahari
Blanja
Elevenia
Fabelio
Jakmall
Laku6
Mapemall
Monotaro.id
Ralali
Mothercare

E-Commerce Social Media Metrics Performance
Engagement Rate
Like Rate
Comment Rate
0,36
0,16
0,2
0,84
0,81
0,03
0,05
0,04
0,01
0,2
0,16
0,04
0,4
0,04
0
0,1
0,09
0,01
0,15
0,14
0,01
0,13
0,1
0,03
0,14
0,12
0,02
0,14
0,12
0,02
0,04
0,04
0
0,03
0,03
0
0,02
0,02
0
0,11
0,11
0
0,08
0,07
0,01
0,17
0,16
0,01
0,02
0,02
0
0,55
0,54
0,01
0,43
0,43
0
0,03
0,03
0

Tabel 2. E-Commerce Social Media Metrics Performance 20 E-Commerce di Indonesia periode September
2020
Sumber : SimilarWeb Sumber : Analisa.io
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E-Commerce
Category
Shopee
Tokopedia
Bukalapak
Lazada
Blibli
JD.ID
Orami
Bhinneka
Zalora
Sociolla
Matahari
Blanja
Elevenia
Fabelio
Jakmall
Laku6
Mapemall
Monotaro.id
Ralali
Mothercare
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E-Commerce Social Media Metrics Performance
Average Engagement/Post Average Likers per Post Average Comments per Post Total Followers
19.779
8.905
10.874
5.568.446
17.304
16.680
624
2.056.507
542
460
82
1.092.975
4.517
3.564
953
2.218.683
490
5
37
1.282.443
488
420
68
451.151
154
148
6
108.898
52
40
12
41.521
847
728
119
602.335
1.227
1.078
149
888.613
530
501
29
1.315.193
26
26
0
93.660
22
22
0
119.125
278
274
4
250.528
41
38
3
50.357
91
83
8
51.140
9
8
1
48.592
17
17
0
3.033
176
175
1
40.550
162
159
3
596.717

Tabel 3. E-Commerce Social Media Metrics Performance 20 E-Commerce di Indonesia periode September
2020 (Lanjutan)
Sumber : SimilarWeb Sumber : Analisa.io

Selain pengukuran website performance, pengukuran juga dilakukan terhadap media sosial 20
platform e-commerce tersebut untuk melihat seberapa besar pengaruh e-commerce terhadap
konsumen pada media sosial. Di bawah ini merupakan hasil pengolahan data mengunakan software
Tableau terhadap perhitungan social media performance 20 platform e-commerce di Indonesia.
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Gambar 4. Pengolahan Data Social Media Total Followers di Indonesia periode September 2020
Pengolahan Data Pribadi 2020 : Software Tableau

Dari pengolahan data yang sudah dilakukan menggunakan software Tableau, diketahui bahwa
Shopee menduduki peringkat pertama dengan total follower sebesar 5,5 juta pengguna, lalu urutan
kedua diikuti oleh Lazada sebesar 2,2 juta, diikuti Tokopedia, Matahari, Blibli, dan Bukalapak
masing-masing sebesar 2 juta, 1,3 juta, 1,2 juta, 1,09 juta pengguna media sosial Instagram. Metriks
total follower media sosial Instagram ini

Gambar 5. Pengolahan Data Social Media Total Engagement Rates di Indonesia periode September 2020
Pengolahan Data Pribadi 2020 : Software Tableau

Dari pengolahan data yang sudah dilakukan menggunakan software Tableau, diketahui bahwa
Tokopedia menduduki peringkat pertama dengan total engagement rate sebesar 0,84% juta, lalu
urutan kedua diikuti oleh Monotaro.id sebesar 0,55%, diikuti Ralali, Blibli, Shopee, dan Lazada
masing-masing sebesar 0,43%, 0,4%, 0,36%, 0,2% . Engagement rate pada setiap media sosial ecommerce tersebut menandakan seberapa besar interaksi antara e-commerce dengan konsumen atau
pengguna Instagram. Interaksi ini merupakan gabungan dari beberapa metriks, yaitu likes, comment,
share, saved, serta clicks. Semakin besar follower suatu akun media sosial, semakin besar
kemungkinan untuk menjangkau dan berinteraksi dengan sangat sedikit pengguna atau audience. Di
bawah ini merupakan standar engagement rate yang menjadi acuan perhitungan menurut sociabuzz.
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Followers Range Average Engagement Rate
< 5K
7.27%
5K - 10K
5.58%
10K - 25K
4.66%
25K - 50K
3.83%
50K - 100K
3.22%
100K - 250K
3.02%
250K - 500K
3.23%
500K - 1M
2.98%
1M - 2.5M
2.59%
2.5M - 5M
1.89%
5M - 10M
0.99%
> 10M
0.67%
Tabel 7. Standard Social Media Engagement Rates di Instagram
Sumber : sociabuzz

Sebagai sebuah platform marketplace dimana demografi penggunanya merupakan kalangan
dengan rentang umur 18 – 34 tahun membuat setiap marketplace diharuskan untuk lebih pandai
dalam menjangkau lebih banyak market disaluran dimana market dengan rentang umur tersebut
berada. Salah satu media sosial yang paling banyak diminati oleh pengguna dengan rentang umur 18
– 34 tahun ini adalah Instagram, dengan persentase pengguna dengan rentang umur 18-24 tahun
sebesar 15,15% dan rentang umur 24-34 tahun sebesar 17,7% membuat media sosial ini menjadi
saluran pemasaran yang cukup kuat untuk menjangkau lebih banyak market dan menaikkan
corporate awareness dari platform e-commerce. Media sosial Instagram memiliki berbagai macam
metriks yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap bisnis. Metriks tersebut terdiri dari jumlah
total followers, engagement rate, reach, impression, like, comment, share, dan save.
Pada penelitian ini, analisa metriks difokuskan pada total followers dan engagement rate.
Dikarenakan dua metriks ini merupakan metriks yang berpengaruh secara signifikan. Engagement
rate sendiri merupakan metriks yang saat ini menjadi acuan parameter setiap perusahaan dalam
memperhitungkan seberapa besar interaksi setiap audience atau followersnya terdapat setiap konten
pemasaran yang diberikan oleh perusahaan. Bahkan, engagement rate ini dianggap jauh lebih penting
dibandingkan total followers media sosial Instagram itu sendiri. Ketika semakin banyak follower
menandakan semakin tingginya brand awareness dari suatu perusahaan, semakin tinggi engagement
rate menandakan semakin tingginya kemungkinan visibilitas konten bisnis suatu perusahaan.
Semakin tinggi engagement rate suatu media sosial suatu perusahaan, semakin baik hubungan yang
dimiliki oleh perusahaan dengan followers media sosial tersebut. Engagement rate menunjukan
seberapa relevan konten pemasaran yang suatu bisnis buat dengan kebutuhan dan keinginan calon
konsumen. Engagement juga berpengaruh cukup signifikan terhadap return on investment dari
aktivitas pada media sosial. Hubungan yang baik antara konsumen dengan suatu bisnis berpengaruh
signifikan terhadap kesetiaan dan kepuasaan pelanggan sehingga dari sini, semakin tinggi
engagement dari suatu media sosial perusahaan, semakin kuat perusahaan tersebut dalam
mempengaruhi audiensnya yang berpotensi menjadi konsumen tetap.
3.3

Hasil Survey Konsumen
Selain melakukan analisis terkait kinerja website dan media sosial, penelitian ini melakukan
analisis melalui kuesioner yang telah disebar kepada total 512 responden. Hasil survey ini juga dapat
menjadi analisis yang digunakan untuk memvalidasi hasil riset internet yang telah dilakukan
sebelumnya sebagai data sekunder pendukung penentuan platform e-commerce terbesar di Indonesia.
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Dibawah ini merupakan hasil pengolahan data terkait e-commerce yang digunakan oleh konsumen
Indonesia.

Gambar 6. Persentase E-Commerce Paling Banyak Digunakan Responden

Pada gambar 6 di atas, dari total 512 responden terkumpul, diketahui sebanyak 77% dari
responden menyatakan bahwa mereka memilih Shopee sebagai e-commerce yang paling sering
mereka gunakan, diikuti dengan Tokopedia sebesar 15,4%, Bukalapak 3%, Lazada 2,6%, dan Zalora
sebesar 0,6%. Hasil survey tersebut bisa dinyatakan memvalidasi data riset internet yang menyatakan
bahwa Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak merupakan e-commerce dengan urutan teratas
sebagai platform digital marketplace terbesar di Indonesia hingga kurun waktu 2020 saat ini.
Hal ini membuktikan hipotesa awal bahwa kelima platform e-commerce ini merupakan platform
yang unggul dalam dua dari tiga indikator atau pilar kekuatan ekonomi digital, yaitu marketplace dan
social network. Kelima platform e-commerce ini bersadarkan data, menjadi bukti bahwa kekuatan
bisnis di era dimana aktivitas ekonomi yang saat ini mulai tumbuh melalui adanya transformasi
digital, mampu menjadi e-commerce terkuat bukan hanya berdasarkan pada pandangan produk,
namun juga kekuatan menjangkau lebih banyak pengguna dari berbagai platform untuk mengakuisisi
lebih banyak pengguna dan meningkatkan awareness dari setiap sisi.
4.

Simpulan
4.1 Kesimpulan
1. Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Blibli merupakan 5 e-commerce
terbesar di Indonesia menurut website & social media performance, serta hasil survey
penggunaan platform oleh responden, dimana pada hasil riset internet dan survey
pelanggan ini, setiap data menunjukkan hasil yang sama terhadap urutan platform ecommerce tersebut, baik dari segi pengumpulan data primer dan sekuner.
2. Penelitian pada platform e-commerce ini membuktikan bahwa urutan platform ecommerce terbesar tersebut didasarkan pada lima pilar kekuatan ekonomi digital, dan
penelitian ini memfokuskan analisa pada dua dari tiga pilar tersebut, yaitu
marketplace dan social network.
4.2 Saran
1. Penelitian masih belum mencakup keseluruhan pilar kekuatan ekonomi digital, yaitu
search engine, payment system, dan video sharing dan hanya menghimpun analisis
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dari segi marketplace dan media sosial (social network) sehingga data belum
sepenuhnya akurat.
2. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode atau pendekatan lain dalam
hal analisa penentuan e-commerce terbesar di Indonesia berdasarkan pilar kekuatan
ekonomi digital.
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ABSTRAK
Asia Tenggara saat ini merupakan wilayah dengan pengguna aktif internet tertinggi di dunia. Tercatat
kenaikan pengguna internet sebanyak 100 juta pengguna dari 260 juta pengguna di tahun 2015 menjadi 360
juta pengguna di tahun 2019. Kemunculan startup unicorn di Indonesia mempengaruhi pasar bersangkutan
yang ada sebelumnya pada teori neoklasik. Studi literatur buku, jurnal dan website mengenai pasar
bersangkutan, ekonomi digital, struktur pasar dan dominasi pasar, platform ekonomi digital, kekuatan
pasar, serta customer welfare dan customer satisfaction dilakukan dalam memahami dan menyusun
kerangka berpikir kekuatan posisi pasar pada perusahaan di sektor ekonomi digital. Hasil kajian
menunjukkan bahwa penguasaan data dan jaringan yang didukung adanya peran market place, mesin
pencari, sistem pembayaran, video sharing, dan media sosial yang saling terintegrasi menjadi faktor utama
yang menentukan kekuatan pasar saat ini.
Kata kunci: Ekonomi Digital, Internet Economy, Kekuatan Pasar, Pasar Relevan

1.

Pendahuluan
Asia Tenggara saat ini merupakan wilayah dengan pengguna aktif internet tertinggi di dunia.
Tercatat kenaikan pengguna internet sebanyak 100 juta pengguna dari 260 juta pengguna di tahun
2015 menjadi 360 juta pengguna di tahun 2019. Kebanyakan pengguna baru adalah remaja
berusia 15 hingga 19 tahun, dimana akan ada 150 juta remaja yang akan berusia 15 tahun di 15
tahun ke depan yang artinya akan ada sekitar 10 juta penambahan pengguna internet baru di setiap
tahunnya. Penggunaan internet di Asia Tenggara kebanyakan dihabiskan untuk mengakses akun
aplikasi komunikasi dan media sosial, namun semakin lama bergerak ke arah aktivitas produktif
dan bermanfaat. Beberapa diantaranya adalah penggunaan aplikasi berbasis cloud,
berkembangnya online travel, e-commerce, media online, dan sektor ride hailing (Google &
Temasek / Bain, 2019).
Di Indonesia perkembangan platform ekonomi digital dapat dikatakan cukup pesat.
Kemunculan startup unicorn asal Indonesia seperti Bukalapak, Gojek, Tokopedia dan Traveloka
membawa pengaruh besar pada ekonomi digital Indonesia. Dengan perkiraan capaian sebesar 40
miliar dolar di tahun 2019, internet economy Indonesia telah berlipat ganda sebanyak lebih dari 4
kali lipat sejak tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 49%. Hal ini
mencatatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan internet economy terbesar dan
tercepat di Asia Tengara, dan diprediksi akan melampaui angka 130 miliar dolar di tahun 2025
(Google & Temasek / Bain, 2019).
Dengan semakin banyaknya aktivitas ekonomi yang berlangsung melalui internet,
permasalahan berkaitan kebijakan persaingan menjadi semakin penting khususnya untuk
mendefinisikan pasar dan menilai kekuatan pasar dalam lingkungan bisnis yang terpengaruh efek
jaringan. Artikel ini merumuskan kerangka berpikir dalam mengidentifikasi kekuatan posisi pasar
pada perusahaan yang bergerak di sektor ekonomi digital. Kerangka berpikir ini kedepan dapat
menjadi acuan baru bagi perusahaan untuk menentukan posisi perusahaan di lingkungan bisnis
yang melibatkan peran ekonomi digital dalam proses bisnisnya. Kerangka berpikir ini turut
C07.

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2020
2 November 2020

ISSN: 2579-6429

membantu perusahaan dalam menentukan strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan
ekonomi digital saat ini dan masa mendatang.
2. Metode
Berdasarkan permasalahan yang ada, rumusan masalah terkait penentuan kekuatan pasar
pada perusahaan yang bergerak di sektor ekonomi digital disusun. Selanjutnya dilakukan
penentuan tujuan dan pengumpulan informasi mengenai pasar bersangkutan, ekonomi digital,
struktur pasar dan dominasi pasar, platform ekonomi digital, kekuatan pasar, serta customer
welfare dan customer satisfaction melalui literatur buku, jurnal dan website. Setelah informasi
tersebut terkumpul dilakukan pendalaman mengenai bagaimana kondisi pasar bersangkutan pada
ekonomi digital, melakukan pendalaman terkait struktur pasar pada era ekonomi digital serta
dominasi pasar yang ditimbulkan, melakukan analisis peran platform digital dan perannya dalam
menentukan kekuatan pasar. Kemudian kerangka berpikir untuk menentukan kekuatan pasar pada
perusahaan yang bergerak di sektor ekonomi digital dapat dibentuk berdasarkan informasi dan
analisa yang telah dilakukan sebelumnya.
3.

Hasil dan Pembahasan
Pendekatan Pendefinisian Pasar Bersangkutan pada Ekonomi Digital
Sejak kemunculan usaha yang menganut sistem platform digital atau layanan ekonomi
berbagi komersial (commercial sharing economy) seperti Uber, Blablacar, Lyft, Airbnb,
TaskRabbit, dan lainnya, permasalahan pendefinisian tentang pasar bersangkutan (relevant
market) dan pengaruhnya terhadap persaingan telah menjadi perdebatan yang berkepanjangan.
Bahkan Competition Commission Uni Eropa saat ini sedang mengumpulkan pendapat umum
terkait definisi pasar bagi suatu usaha berbasis ekonomi digital (Antitrust and Competition Report
2020).
Model bisnis perusahaan baru ini telah menciptakan kontradiksi baru dengan lingkungan
peraturan neoklasikal yang terlihat sudah tidak mampu membingkainya menjadi sebuah model
pengawasan persaingan yang efektif sebagaimana fase ekonomi sebelumnya, seperti pasar satu
sisi, tidak ada eksternalitas, dan persaingan harga pada produk dan wilayah tertentu yang sudah
jelas.
Namun, penggunaan prinsip-prinsip dasar hukum persaingan masih dapat digunakan, yaitu
ketika perusahaan-perusahaan memiliki kekuatan pasar yang signifikan, maka mereka harus
tunduk pada aturan dan tanggung jawab khusus dan pembatasan serta kewajiban yang ketat agar
terciptanya keadilan dalam berusaha. Untuk mencapai tujuan ini, pasar bersangkutan perlu
didefinisikan terlebih dahulu. Setelah definisi ditetapkan, langkah selanjutnya sebagaimana pada
era ekonomi neoklasikal, pengawasan dan pembatasan ruang gerak perusahaan diperlukan untuk
menjaga rasa keadilan dan suasana persaingan usaha yang sehat.
Federal Ministry for Economic Affair and Energy – Jerman (2019) dalam laporannya yang
berjudul A new competition framework for the digital economy Report by the Commission
‘Competition Law 4.0’, memberikan rambu-rambu atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam
pendefinisian pasar relevan dari platform digital berikut ini:
1. Berkaitan dengan pendefinisian pasar bersangkutan, masalah potensi persaingan tidak
perlu dipertimbangkan dalam pendefinisian pasar bersangkutan. Potensi persaingan akan
dipertimbangkan setelah dapat ditentukan/diketahui struktur pasar dan posisi dominan
pasar;
2. Pendefinisian pasar bersangkutan harus mempertimbangkan kemajuan teknologi internet
dan digitalisasi mengingat keduanya dapat menyederhanakan akses ke pasar tertentu dan
dapat mempengaruhi cara penentuan pasar geografis;
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3. Penguasaan data (big data) oleh sebuah platform atau platform eksisting dapat menjadi
senjata untuk melakukan entry barriers;
4. Pendefinisian pasar bersangkutan, khususnya berkaitan dengan pasar produk, harus
menambahkan pertimbangan dan kemungkinan substitusi produk atau layanan
konvensional menjadi produk dan layanan dalam bentuk yang baru.
5. Pendefinisian pasar bersangkutan untuk menganalisa persaingan dalam lingkungan pasar
yang bersifat dinamis, un-predictable dan didorong oleh inovasi tinggi, perlu
memperhatikan umur produk dan kestabilan pasar. Jika lingkungan pasar relatif stabil,
pendefinisian pasar dimungkinkan dilakukan oleh otoritas persaingan dan pengadilan
untuk mengambil praduga tentang kekuatan pasar berdasarkan struktur pasar. Namun,
jika pasar masih masuk dalam fase introduction atau growth dan cenderung bergerak
dengan cepat, pendefinisian pasar dan perhitungan pangsa pasar belum bisa menjadi dasar
yang kuat untuk menarik praduga tentang kekuatan pasar. Sebaliknya, definisi pasar
hanya akan menjadi filter pertama untuk menganalisis persaingan, dan akan digunakan
untuk memetakan kekuatan kompetitif yang berbeda secara sistematis. Termasuk efek
dari perubahan substitusi produk yang ada di pasar.
6. Komisi ini memberikan rekomendasi bahwa untuk pendefinisian pasar bersangkutan pada
platform digital, sebaiknya dilakukan pada konteks platform digital tertentu (bidang
khusus, bukan secara umum) yang penetapannya dilakukan secara terpisah, dan perlunya
ketelitian dalam menentukan metode penentuan posisi dominan di pasar tertentu tersebut.
7. Memperkenalkan istilah 'Intermediationsmacht' (intermediation power) untuk pemetaan
kekuatan pasar dan dominasi pasar atau kekuatan perantara untuk menggambarkan posisi
kekuatan yang dimiliki platform dalam mengendalikan saluran penjualan atau akses ke
kelompok pelanggan tertentu.
8. Terdapat Laporan Khusus yang berusaha menunjukkan adanya fenomena unavoidable
trading partners atau mitra dagang yang tidak dapat dihindari. Sebuah fenomena di mana
platform memiliki kemampuan atau berpotensi mampu untuk mengontrol data dan
mengarahkan perilaku dari para pembelinya (berdasarkan teori-teori perilaku pembelian
dalam ilmu ekonomi) untuk mendapatkan kekuatan pasar.
9. Laporan ini juga memunculkan istilah bottleneck power - posisi kekuatan yang dimiliki
sebuah platform karena konsumen menggunakan penyedia tunggal (single-homing). Hal
ini berarti penyedia (penjual) bergantung pada akses data atau channel penjualan ke
konsumennya hanya melalui satu platform tertentu saja. Faktor-faktor yang mendukung
berkembangnya bottleneck power adalah biaya tinggi akibat penggantian provider
10. Laporan Furman membahas terminologi strategic market status (status pasar strategis)
sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh satu atau lebih perusahaan platform
digital untuk memiliki tingkat kendali dan pengaruh yang tinggi terhadap hubungan
antara pembeli dan penjual atau akses pengiklan ke calon pembeli hingga kemampuan
untuk memanipulasi peringkat produk atau perusahaan penyedia/penjual dan
memengaruhi reputasinya melalui review atau rating, yang diistilahkan dengan gate
keepers. Hal ini berarti, perusahaan telah menguasai pasar menurut kaidah hukum
persaingan usaha, karena siapa pun yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol akses ke
pasar berarti telah mendominasi pasar tersebut.
Selain rekomendasi di atas, konsep dasar tentang pendefinisian pasar bersangkutan juga
disarankan oleh Russo dan Stassi (2016), bahwa pemahaman atas substitusi permintaan akan
membantu proses mendefinisikan pasar bersangkutan. Selama pengguna (user) melihat dua atau
lebih penawaran berbeda dan dapat saling digantikan, maka para penyedia adalah pesaing di pasar
yang sama.
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Dimensi Produk dan Dimensi Geografi Pasar dan Substitusi Pasar Relevan
Sebagai upaya untuk mendefinisikan pasar relevan atau pasar bersangkutan pada
marketplace di Indonesia, perlu dilakukan identifikasi atas dimensi produk dan wilayah geografis
dalam hubungan supplier dan pelanggannya.
Dimensi produk berfokus pada karakteristik atau fungsi produk. Dimensi produk pada pasar
relevan adalah sekumpulan produk yang dianggap pelanggan sebagai produk pengganti yang
dekat, misalnya dalam hal spesifikasi, utilitas, merek, kualitas atau layanan. Pada pendefinsian
dimensi produk, selain produk yang setara atau sejenis, kategori produk substitusi yang relevan
juga harus dipertimbangkan.
Substitusi merupakan tanggapan terhadap adanya perubahan harga, jangkauan, layanan, atau
kualitas relatif dari produk yang ditawarkan. Identifikasi dan pemahaman terhadap proses
perpindahan ini merupakan cara untuk menilai peluang terjadinya substitusi karena adanya aspek
kedekatan pada penentuan pasar bersangkutan. Terdapat dua jenis substitusi, yaitu substitusi sisi
permintaan (demand side) yang melibatkan perpindahan pelanggan; dan substitusi sisi penawaran
(supply side), yang melibatkan peralihan pemasok.
Dimensi geografis berfokus pada ketersediaan produk untuk dapat dibeli, diperoleh, dan
digunakan di lokasi pelanggan pada saat yang diperlukan (terjadinya transaksi) baik oleh
pemasok, partner atau kelompok perusahaan yang telah melakukan kerja sama atau pesaing pada
suatu area/wilayah geografis yang lebih luas. Dimensi geografis pada pasar relevan dapat bersifat
lokal, regional, nasional atau lebih luas. Pada dimensi geografis di Indonesia, barang impor dari
negara tertentu mungkin saja dipertimbangkan pada dimensi geografis suatu pasar bersangkutan.
Terdapat kesamaan pendekataan dalam pendefinisian dimensi produk yang relevan dan
dimensi geografis yang relevan (ACCC Report, 2019).
Substitusi sisi permintaan
Probabilitas terjadinya substitusi terhadap suatu produk atau wilayah sebagai respon
atas kenaikan harga, atau penurunan layanan atau kualitas produk oleh pemasok lain atau
kelompok pemasok lain atau pesaing bergantung pada perilaku pembelian dari
pelanggannya. Pelanggan dengan karakter tidak loyal atau sangat sensitif dengan harga,
mengakibatkan perilaku perpindahan (moving) atau pergeseran permintaan (shifting) sangat
mudah terjadi. Pada ilmu ekonomi, hal ini dikenal dengan istilah elastisitas perilaku
pembelian.
Gambar 1 menunjukkan contoh perilaku permintaan yang bergerak sepanjang kurva
yang sama para tindakan moving atau perilaku perubahan permintaan yang berpindah dari
satu kurva menuju kurva lain.

Gambar 1. Perilaku Move dan Shift Pada Sisi Permintaan
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Sumber: Case, Fair, Oster Principle of Economics (2012)

Substitusi sisi penawaran
Sebuah produk (atau kelompok produk) dapat menjadi substitusi sisi penawaran bagi
produk dari salah satu pemasok atau kelompok pemasok atau pesaing jika dalam menanggapi
kenaikan harga produk yang terjadi:
1. Fasilitas produksi dan kegiatan pemasaran dari produk lain yang akan menawarkan
produk substitusi tersebut dapat dialihkan dengan cepat dan tanpa investasi yang
signifikan untuk memasok produk yang berpeluang disubstitusi permintaannya
(demand-side substitution) dari satu pemasok, atau sekelompok pemasok atau
pesaing
2. Jaringan distribusi yang digunakan oleh produk yang akan mensubstitusi penawaran
tersebut dapat dimodifikasi dengan cepat dan tanpa investasi yang signifikan untuk
memasok pasar yang akan disubstitusi atau masih dalam range jarak yang
kemungkinan besar masih dijangkau
3. Tindakan substitusi produk yang akan dilakukan masih dalam batas menguntungkan
bagi pemasok.
Dalam laporan Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) tahun 2019,
beberapa hal yang dapat digunakan untuk mendefinisikan pasar dan kemungkinan terjadinya
substitusi antar produk pada platform digital, meliputi:
1. Informasi tentang karakteristik produk seperti fitur, sifat fisik dan tujuan penggunaan
yang dapat menunjukkan tingkat pemenuhan kebutuhan pelanggan dari produk yang
ditawarkan;
2. Informasi tentang level harga relatif produk dan korelasinya dengan level harga produk
dalam lingkup pasar sejenis, atau jika dibandingkan dengan harga produk di luar pasar
potensi;
3. Informasi tentang harga dan volume penjualan dari waktu ke waktu atau per area atau
total area amatan untuk melakukan analisis perilaku pelanggan dalam menanggapi
perubahan harga atau list perusahaan yang masuk dan keluar pasar;
4. Tanggapan (review atau feedback) dari pelanggan, pesaing dan pihak ketiga yang tertarik
atau juga complain dan diinformasikan untuk mengetahui perilaku pelanggan dan tes
monopoli hipotetis;
5. Dokumen seperti studi pemasaran, survey konsumen yang disiapkan dalam kegiatan
bisnis, laporan analisis pasar dan bisnis yang disiapkan untuk para stakeholder.
Struktur Pasar dan Dominasi Pasar
Selain pembahasan tentang definisi pasar bersangkutan atau pasar relevan pada pasar digital,
pembahasan mengenai teori dan tindakan korporasi atau perusahaan yang termasuk dalam
perilaku anti persaingan menjadi penting.
Kekuatan pasar muncul dari kurangnya batasan aturan kompetisi yang efektif. Perusahaan
yang memiliki kekuatan pasar dapat bertindak bebas seakan terlepas dari efek tindakan (reaksi)
dari para pesaing, calon pesaing, pemasok, dan pelanggan. Manifestasi kekuatan pasar yang
paling mudah untuk diamati adalah kemampuan perusahaan untuk mempertahankan harga dengan
tingkat keuntungan di atas tingkat persaingan. Kekuatan pasar substansial juga memungkinkan
perusahaan untuk mengurangi kualitas barang atau jasa, meningkatkan hambatan untuk masuk
atau memperlambat inovasi.
Untuk menilai kekuatan pasar suatu bisnis, perlu dilakukan evaluasi terhadap batasan
persaingan pada harga dan kualitas produk. Dalam kasus di mana platform mengenakan biaya RP
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0,- kepada pengguna untuk layanan pencariannya, dan memperoleh nilai melalui perhatian
konsumen dan pengumpulan datanya, penilaian kekuatan pasar dalam kaitannya dengan
pengguna berfokus pada batasan kompetitif pada kualitas layanannya.
Platform dua sisi (two-sided platforms) dan efek jaringan lintas sisi (cross-side network
effects)
Pada platform dua sisi, perusahaan melakukan insentif untuk melakukan subsidi silang;
yaitu, platform memiliki insentif untuk menetapkan harga yang relatif rendah (atau harga nol)
kepada pengguna di satu sisi platform dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan yang
diperoleh di sisi lain platform. Pertimbangan kebijakan pada kedua sisi platform pada bisnis
platform dua sisi, dimana penilaian terhadap kekuatan pasar di satu sisi harus mepertimbangkan
batasan kompetitif pada sisi lain platform.
Aplikasi cross-side network effects terjadi pada platform pencarian (search engine) dan
platform media sosial. Setidaknya ada tiga jenis efek jaringan lintas sisi (cross-side network
effects) yang menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pengguna pada kedua platform di atas
berpengaruh secara langsung kepada peningkatan penerimaan (pemasukan) platform dari para
pengiklan:
1. Peningkatan jumlah pengguna meningkatkan jumlah pengguna yang akan menerima
iklan, yang mana hal ini akan meningkatkan pendapatan dan laba pengiklan dari
kampanye tersebut
2. Pengiklan mungkin dibebankan set-up costs atas pemakaian platform tertentu sebagai
media iklan. Dan bahkan, akan dikenakan biaya tambahan untuk menjalankan iklan
tertentu sesuai prioritas, durasi dan frekuensi tayang. Jika pengguna atau pengunjung di
platform tersebut semakin banyak, maka rata-rata biaya fix cost per satuan pengunjung
yang dibayarkan perusahaan pengiklan akan semakin kecil (total cost/pengunjung).
Untuk itu, perusahaan yang akan memasang iklan cenderung lebih memilih platform
dengan pengunjung yang besar ketimbang platform dengan jumlah pengunjung yang
kecil.
3. Sebuah platform dengan lebih banyak pengguna memiliki akses ke lebih banyak data
yang dapat meningkatkan relevansi iklan yang disajikan kepada pengguna. Pengiklan
akan memilih platform yang lebih besar, karena iklannya cenderung lebih bertarget dari
pada memilih platform dengan pengunjung lebih sedikit.
Selain pendekatan biaya rata-rata, pendekatan untuk mengukur struktur pasar dapat
menggunakan pendekatan SCP (structure–conduct–performance). Pendekatan SCP adalah murni
berdasarkan teori neoklasik yang sudah lama menjadi sentral dari studi ekonomi industri. SCP
mempostulatkan hubungan kausalitas antara struktur suatu pasar, perilaku perusahaan-perusahaan
dalam pasar itu dengan performansi ekonomi sektor usaha tersebut.
Platform Ekonomi Digital dan Kekuatan Pasar
Platform adalah bentuk usaha dari satu atau sekelompok perusahaan yang menyediakan
infrastruktur digital untuk berbagai layanan, seperti pasar (seperti Amazon, Tokopedia, Lazada,
Shopee), toko aplikasi software (seperti Apple), situs jejaring sosial (seperti Facebook,
WhatsApp), sharing video (seperti Youtube, Dailymotion, vidio.com) dan mesin pencari (seperti
Google, Bing, DuckDuckGo). Perusahaan platform membuat dan mengelola pasar mereka
menggunakan kekuatan data dan efek jaringan melalui penggunaan instrumen harga dan nonharga.
Perubahan model bisnis menjadi platform digital berimplikasi bahwa suatu perusahaan yang
melakukan bisnis/transaksi di sektor ekonomi tertentu melalui model platform mampu melakukan
perubahan pada bidang usahanya dengan cepat dan pada skala yang besar.
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Dengan semakin banyaknya aktivitas ekonomi yang berlangsung melalui internet,
permasalahan berkaitan kebijakan persaingan khususnya untuk mendefinisikan pasar dan menilai
kekuatan pasar dalam lingkungan bisnis di mana efek jaringan menjadi semakin penting.
Komisi Eropa telah mendefinisikan platform online sebagai suatu usaha/bisnis yang
beroperasi pada dua (atau lebih) sisi pasar, yang menggunakan teknologi internet untuk
memungkinkan interaksi antara dua atau lebih kelompok pengguna yang berbeda tetapi saling
tergantung sehingga menghasilkan nilai tambah setidaknya bagi salah satu anggota kelompok.
Platform selalu melibatkan layanan dan aktivitas seperti pasar (marketplace), jejaring sosial
(social network), mesin pencari (search engine), sistem pembayaran (payment system), dan
berbagi video (sharing video) (UNCTAD, 2019). Platform digital memiliki model dan fungsi
bisnis baru yang keberadaannya dibekali dengan algoritma komputer hingga super komputer
dalam setiap pengambilan keputusan, yang dirancang untuk mengumpulkan dan memproses data.
Platform semacam ini membutuhkan biaya investasi, khususnya sunk cost yang tinggi , namun
memiliki marginal cost yang rendah. Semakin besar dan banyak data yang mampu dikumpulkan,
dapat membantu meningkatkan algoritma pengambilan keputusan dalam penyediaan layanan
yang lebih baik dan lebih personal bagi konsumen. Struktur biaya seperti ini ditandai dengan nilai
dan skala modal investasi yang tinggi dan resiko yang tinggi, sehingga hanya perusahaan besar
saja yang akan mampu dan berani mengambil keputusan untuk berinvestasi dalam bisnis platform
seperti ini.
Efek jaringan berbasis data adalah salah satu fitur yang menjadi ciri platform digital. Efek
jaringan mengacu pada efek yang dimiliki satu pengguna barang atau jasa terhadap nilai produk
itu bagi pengguna lain yang ada atau yang berasal dari pengguna potensial.
Value atau nilai dari suatu platform digital secara langsung tergantung pada jumlah
pengguna. Efek dari pola bisnis seperti ini, perusahaan yang telah berhasil mengumpulkan
pengguna yang besar akan mendapatkan dua siklus umpan balik (two loop feedback) pengguna,
yaitu:
1. Pertama, perusahaan dengan basis pengguna yang besar dapat mengumpulkan lebih
banyak data untuk meningkatkan kualitas layanan;
2. Kedua, untuk memperoleh pengguna baru, perusahaan dapat menjelajahi data pengguna
untuk meningkatkan efektivitas target pasar baru melalui iklan atau advertising lainnya,
meningkatkan personalisasi layanan kepada calon pelanggan mereka, berpotensi untuk
mendapat dana tambahan untuk berinvestasi dalam kualitas layanan dari stakeholder dan
berdampak mampu menarik lebih banyak lagi pengguna baru;
Siklus yang berputar terus tanpa kesudahan ini akan membentuk entry barier alamiah yang
menjadi penghalang bagi para pemain baru (new entrants) untuk masuk dan bersaing dengan
penguasa pasar dengan basis pelanggan yang besar seperti ini.
Sebagai contoh, Google dapat menggunakan data riwayat pencarian dari para penggunanya
untuk meningkatkan algoritma mesin pencari; dimana para pendatang baru yang akan memasuki
pasar tidak memiliki keunggulan ini. Membangun platform yang sukses yang dapat menarik lalu
lintas online yang cukup besar merupakan tantangan yang signifikan bagi pendatang baru. Bahkan
jika perusahaan baru memasuki pasar, mereka segera menghadapi tekanan kompetisi yang tinggi,
meningkatkan resiko usaha hingga akhirnya dapat diakuisisi oleh platform yang lebih dominan.
Dalam sejarah bisnisnya, Google telah mengakuisisi 212 entitas bisnis sejak didirikan pada tahun
1998 dan nilai akuisisi ini melebihi US $ 17 miliar (UNCTAD, 2019).
Dalam hal tujuan perusahaan, platform digital memiliki tujuan yang bertentangan dengan
pendekatan neoklasik. Pada pendekatan neoklasikal, tujuan perusahaan swasta didirikan adalah
sebagai usaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, jika perlu dalam waktu yang
singkat. Model bisnis baru pada platform digital justru memprioritaskan pertumbuhan jumlah
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pelanggan dan pertumbuhan jaringan dari pada mengejar keuntungan dalam jangka pendek
hingga menengah.
Kejadian yang sama juga terjadi pada startup unicorn Indonesia (perusahaan baru atau startup
dengan modal US$ 1 Milyar). Sebut saja Traveloka yang baru saja menerima suntikan dana
sebesar US$ 250 juta atau setara Rp 3,61 triliun untuk menjaga dominasi pasarnya di bidang
ticketing online oleh para investornya (salah satunya adalah East Venture). Suntikan tersebut
bukan karena nilai keuntungan dari Traveloka, namun karena starup yang sudah berdiri sejak 8
tahun lalu telah diunduh oleh lebih dari 60 juta unduhan apps penggunanya.
Platform dominan juga berpotensi untuk mengembang sayap bisnisnya ke bisnis terkait
lainnya, dengan tujuan mengakses lebih banyak data. Misalnya, Google memberikan sistem
operasi Android secara gratis kepada produsen telepon seluler, sehingga memungkinkannya
mengumpulkan data pengguna. Selain itu, Google juga menyediakan banyak layanan/fitur lain,
seperti berbagi video, perbandingan harga, cloud computing, dan layanan sistem pembayaran
online, referensi belanja (Google Shopping), hingga aplikasi maps yang memungkinkan Google
merekam dan menyimpan seluruh data kehidupan dari pelanggan. Data seperti ini tentunya dapat
dikelola oleh Google untuk menyediakan layanan gratis yang bersifat ‘personal’ kepada para
pelanggannya.
Secara bersamaan, Google berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggannya
melalui mesin pencari (search engine) dan bersamaan dengan itu, pada sisi yang lain, Google juga
berkesempatan mendapatkan penghasilan yang besar dari para perusahaan yang beriklan di
Google karena kelengkapan data pelanggan yang dikelola oleh Google. Kondisi seperti ini yang
menjadikan perusahaan Google memiliki daya tarik bagi penggunanya dan para perusahaan lain
yang akan menggunakan jasa Google untuk beriklan, yang pada akhirnya mampu meningkatkan
pendapatan Google dari bisnis iklannya.
Kekuatan pasar dan dominasi di pasar tertentu dari platform dominan sangat berpengaruh
pada nasib perusahaan-perusahaan kecil yang inovatif terhadap akses mereka ke pelanggan dan
eksistensi mereka di pasar digital. Platform dominan seperti Amazon, Apple, Facebook dan
Google dapat menguasai dan mengendalikan sepenuhnya infrastruktur pasar pada platform
digital, dimana pada sisi yang lainnya, perusahaan-perusahaan kecil inovatif yang mencoba
memasuki pasar digital akan menemui banyak rintangan dan pembatasan dari para penguasa
platform. Dalam konteks ini, catatan penting bagi pemerintah dan lembaga pengawas persaingan
usaha untuk menghindari terjadinya dominasi pasar yang membatasi para perusahaan kecil untuk
masuk ke dalam pasar digital.
Kekuatan pasar didefinisikan sebagai kemampuan untuk menaikkan harga secara konsisten
dan menguntungkan di atas tingkat kompetitif atau biaya marjinal (Russo, Stassi, 2016).
Pengadilan Uni Eropa, mendefinisikannya kekuatan pasar sebagai kekuatan untuk bertindak
'sampai batas tertentu secara independen dari para pesaingnya, pelanggannya dan pada akhirnya
dari konsumen' (Kasus 85 / 76, Hoffmann-La Roche dalam Russo dan Stassi, 2016). Definisi ini
masih relevan diterapkan pada platform digital atau platform online juga.
Berdasarkan angka-angka dan data tersebut di atas, banyak pihak, khususnya lembaga
pengawas persaingan usaha secara spesifik menyoroti hubungan yang erat antara kontrol data,
kekuatan pasar dan peningkatan monetisasi data melalui iklan digital dalam model bisnis platform
digital. Data merupakan komponen penting dari model bisnis platform digital, dan kontrol data
memberikan kekuatan pasar pada platform tersebut.
Dari penjelasan di atas, dapat dibuat ilustrasi sebuah model kekuatan perusahaan pada
platform ekonomi digital sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2.
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Gambar 2. Kekuatan Persaingan pada Platform Ekonomi Digital

Customer Welfare dan Customer Satisfaction pada Era Digital
Pada sistem ekonomi digital, kesejahteraan pelanggan (customer welfare) tidak dimaksudkan
hanya untuk menyediakan produk atau jasa yang berkualitas baik, dengan harga yang murah dan
layanan yang baik saja, namun lebih luas dari itu, keselamatan dan keamanan data pelanggan,
kenyamanan dari penggunaan platform digital, dan keuntungan dari promo menjadi sebuah tolak
ukur customer welfare yang harus diperhatikan oleh pemerintah, khususnya pengawas persaingan
usaha.
Penciptaan kepuasan pelanggan (customer satisfaction) pun bergerak dari yang mulanya
pelanggan hanya bisa merasakan produk ketika membelinya, namun sekarang fitur feedback atau
review mampu menggambarkan kondisi produk dan kualitasnya. Opini sosial juga turut
berpengaruh pada proses pengambilan keputusan pembelian (buying decision process) pelanggan
karena munculnya review dan video sharing yang mana hal ini tidak ada pada masa sebelumnya.
Penguasaan data juga menjadi hal penting bagi perusahaan untuk menciptakan kepuasan
pelanggan melalui personalisasi pemasaran yang membuat pelanggan merasa lebih dekat dan
terapresiasi, pula media pembelian yang nyaman perlu mendapat perhatian khusus untuk
menciptakan kepuasan pelanggan.
4.

Simpulan
Penentuan pasar bersangkutan dewasa ini sudah tidak sesuai dengan teori neoklasikal yang
ada sebelumnya, peranan internet dan platform ekonomi digital membuat batas-batas yang
sebelumnya ditentukan menjadi kabur. Hal ini berpengaruh pada struktur pasar dan dominasi
pasar yang memiliki banyak sisi dan efek jaringan lintas sisi. Kekuatan pasar muncul dari
kurangnya batasan aturan kompetisi yang efektif. Perusahaan yang memiliki kekuatan pasar dapat
bertindak bebas seakan terlepas dari efek tindakan (reaksi) dari para pesaing, calon pesaing,
pemasok, dan pelanggan. Pada perusahaan yang bergerak pada sektor ekonomi digital kekuasaan
pasar ditentukan oleh penguasaan data dan jaringan yang didukung adanya peran market place,
mesin pencari, sistem pembayaran, video sharing, dan media sosial yang saling terintegrasi.
Dengan penguasaan terhadap faktor-faktor tersebut perusahaan mampu menciptakan bahkan
mengatur customer welfare dan customer satisfaction pada era digital saat ini dan masa
mendatang.
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Batok Kelapa dan Sabut Kelapa Sebagai Pestisida Organik
Menggunakan Metode Taguchi
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ABSTRACT
Liquid smoke is one of the raw materials that can be used as organic pesticides compounds
contained in liquid smoke is anti-microbial and anti-septic.Based on the results of the research
component compounds found in coconut shell liquid smoke, at pyrolysis temperature for grade
1 produced at the distillation temperature 1500 C - 2000 C grade 2 is produced at the distillation
temperature 1250 C, 1500 C and grade 3 is produced at a distillation temperature of 1000 C –
1250 C, consists of lignin, cellelose, and other carbon compounds which can be used as insect
pesticides and other pest control organisms in plants. In terms of the quantity and quality of
liquid smoke can be determined by the amount of water content and compounds contained in
liquid smoke. In this research, biomass is used to produce high quality liquid smoke and to
determine grades 1,2 and 3, so as to improve efficiency in the process of making liquid smoke.
This study aims to optimize the quality of liquid smoke by paying attention to the percentage of
water content, the percentage of phenol content and the percentage of acetic acid, using the
taguchi method with factors of coconut shell and coconut fiber material factors, pyrolysis
temperature, and purification distillation for final test results conducted at the Integrated
Laboratory of the Indonesian Islamic University. The research results obtained for minimum
water content are coconut shell material, pyrolysis temperature 3000 C and distillation
temperature 1000≤T1≤1250 for optimum phenol levels, namely coconut shell material, pyrolysis
temperatur 5000 C and distillation temperature 1000≤T1≤1250and for optimum acid content,
namely coconut shell material, pyrolysis temperature 5000 C and distillation temperature
1000≤T1≤1250.
ABSTRAK
Asap cair merupakan salah satu bahan baku yang dapat digunakan sebagai pestisida organik
senyawa yang terkandung pada asap cair merupakan anti mikroba dan anti septik. Berdasarkan
hasil penelitian komponen senyawa yang terdapat pada asap cair batok kelapa pada suhu
pirolisis untuk grade 1 dihasilkan pada suhu destilasi 1500 C - 2000 C, grade 2 dihasilkan pada
suhu destilasi 1250 C, 1500 C dan grade 3 dihasilkan pada suhu destilasi 1000 C – 1250 C, terdiri
dari lignin, selulosa, serta senyawa karbon lainya yang dapat dimanfaatkan sebagai pestisida
pengendali serangga dan organisme pengganggu lainnya pada tanaman. Dalam segi kuantitas
dan kualitas asap cair dapat ditentukan dengan besaran kadar air dan senyawa yang terkandung
pada asap cair. Pada penelitian ini Biomassa yang digunakan untuk menghasilkan asap cair
yang berkualitas dan untuk menentukan grade 1, 2, dan 3 sehingga untuk meningkatkan
efesiensi dalam proses pembuatan asap cair. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimasi
kualitas asap cair dengan memperhatikan persentase kadar air, persentase kadar fenol dan
persentase kadar asam asentat, menggunakan metode taguchi dengan fariabel faktor bahan
batok kelapa dan sabut kelapa, suhu pirolisis, dan distilasi pemurnian untuk uji hasil akhir
dilakukan di Laboratorium Terpadu Universitas Islam Indonesia. Adapun hasil penelitian yang
didapat untuk kadar air minimum yaitu bahan batok kelapa, temperatur pirolisis 3000 C dan
suhu distilasi 1000≤T1≤1250, untuk kadar fenol optimum yaitu bahan batok kelapa, temperatur
pirolisis 5000 C dan suhu distilasi 1000≤T1≤1250 dan untuk kadar asam optimum yaitu bahan
batok kelapa, temperatur pirolisis 5000 C dan suhu distilasi 1000≤T1≤1250.
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1. Latar Belakang
Asap cair merupakan hasil kondensasi atau pengembunan dari uap hasil pembakaran secara
langsung maupun tidak langsung yang banyak mengandung lignin, selulosa, serta senyawa
karbon lainya. Asap cair berasal dari bahan alami seperti kayu, serai, biji mente, batok kelapa,
dan lain sebagainya. umumnya senyawa yang terdapat pada asap cair diantaranya Fenol,
Karbonil, Asam Asentat, Furan, Alkohol, dan Ester. Asap cair banyak digunakan pada industri
makanan, kesehatan, insektisida dan pestisida tanaman.
Proses pembakaran untuk pembuatan asap cair melibatkan berbagai proses reaksi yaitu
dekomposisi, oksidasi, polimerisasi, dan kondensasi. Reaksi-reaksi yang terjadi selama
pembakaran menghilangan kadar air dari batok kelapa pada suhu 120-150°C, pirolisa
hemiselulosa pada suhu 200-250 °C, pirolisa selulosa pada suhu 280-320 °C dan pirolisa lignin
pada suhu 400 °C (Noor dkk., 2014).
Asap cair yang berkualitas ada dua kategori yaitu secara fisik dan kimia. Secara fisik yaitu
volume atau berat jenis pada asap cair, sedangkan secara kimia yaitu nilai persentase PH, nilai
persentase kadar asam, dan nilai persentase kadar fenol. Kualitas asap cair yang dihasilkan
bervariasi yang disebabkan oleh perbedaan bahan yang digunakan, pengaruh suhu pirolisis, dan
suhu destilasi. Asap cair yang dihasilkan pada suhu pirolisis 150°C kandungan persentase fenol
sangat kecil, hal ini dikarenakan lignin yang terdapat pada Batok dan sabut kelapa belum terurai
karena kurangnya panas dan lama pembakaran yang dihasilkan dari pirolisis. Kandungan fenol
meningkat tajam pada suhu 300°C dan 350°C, hal ini dikarenakan lignin yang merupakan
senyawa pembentuk fenol pada asap cair telah terurai lebih optimal. Kandungan fenol terbesar
terdapat pada asap cair hasil pirolisis pada temperatur 350°C dengan waktu pirolisis 10 menit,
yaitu sebesar 2,4 mg/ml (Akbar dkk., 2013). Asap cair pada suhu pirolisis 100 °C memiliki
kadar air tinggi karena air pada batok kelapa dan sabut kelapa mulai terurai pada suhu pirolisis
tersebut, ketika kadar air tinggi maka kadar asam asetat rendah, sehingga kadar asam asentat
mulai terbentuk pada suhu pirolisis 125°C.
Parameter optimasi kualitas asap cair pada penelitian ini dengan menentukan persentase
kadar air semakin rendah, persentase senyawa fenol dan persentase kadar asam asentat lebih
tinggi yang terdapat pada asap cair, karena senyawa fenol dan asam asentat yang memiliki
peranan paling besar sebagai zat antimikroba atau pestisida organik, senyawa asam asentat
digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme pathogen dan senyawa fenol
adalah senyawa alam yang dikenal sebagai polifenol sebagai antibakteri apabila digunakan
dengan konsentrasi tinggi akan bekerja dengan merusak membran sitoplasma secara total.
Penelitian terdahulu menurut (Noor dkk., 2014), pirolisa selulosa pada suhu 280-320 °C,
menurut (Akbar dkk., 2013) dan (Noor dkk., 2014).
Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimasi kualitas asap cair dengan memperhatikan kadar
air yang rendah dan menghasilkan kadar fenol dan asam asentat yang tinggi untuk pestisida
organik menggunakan metode taguchi dengan variabel faktor bahan yang digunakan yaitu batok
dan sabut kelapa, suhu pirolisis, dan suhu distilasi sebagai pestisida organik.
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2. Metode Penelitian
2.1 Obyek Dan Subyek Penelitian
2.1.1 Objek Penelitian
Objek penelitian ini berupa hasil rendah kadar air, senyawa fenol, asam asentat yang
dihasilkan asap cair batok kelapa dengan cara memvariasikan ketiga faktor utama yaitu
menggunakan bahan batok kelapa dan sabut kelapa, suhu pembakaran/Pirolisis, dan suhu
distilasi masing masing menggunakan dua level kemudian hasil di uji kandugan asap cair di
Laboratorium Terpadu Universitas Islam Indonesia menggunakan GC-MS. Dari hasil uji
Laboratorium GC-MS kandungan asap cair kemudian identifikasi kualitas asap cair sesuai
standar proses pembuatan asap cair sebagai pestisida organik.
2.1.2 Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah jenis batok dan sabut kelapa kering hipryda yang
mengandung lignin, selulosa, serta senyawa yang terbentuk secara alami pada tumbuhan dan
diproses destilasi untuk menghasilkan asap cair yang digunakan sebagai pestisida organik.
2.2 Ruang Lingkup Penelitian
1. Bahan dilakukan pengeringan dengan dijemur untuk mengurangi kadar air pada batok
kelapa dan sabut kelapa.
2. Proses pembakaran batok kelapa secara tidak langsung menggunakan alat pirolisis dengan
menentukan suhu.
3. Proses distilasi dengan pengontrolan suhu-suhu yang telah ditentukan.
4. Analisa kandungan asam dan fenol pada asap cair menggunakan alat GC-MS.
Senyawa asap cair keseluruhan dihasilkan dari batok dan sabut kelapa diantaranya
kadar air, fenol, karbonil, asam, furan, alkohol, dan ester, dan sampel penelitian yang diambil
adalah senyawa asap cair yang dihasilkan dari batok dan sabut kelapa yaitu rendah
persentase kadar air persentase senyawa fenol dan persentase asam asentat yang memiliki
efek antimikroba, anti bakteri, dan antioksidan sebagai pestisida tanaman. Menurut (Noor E
dkk. 2014)
2.3 Variabel
Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab berubahnya variabel terikat/variabel
respon (Pundir dkk., 2018) dalam hal ini variabel bebas yang digunakan antara lain: bahan
batok kelapa dan sabut kelapa, suhu distilasi.
Variabel terkait/respon adalah variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel
bebas (Pundir dkk., 2018). Variabel single respon dalam penelitian ini adalah rendah kadar
air, yang merupakan parameter bagus tidaknya kualitas asap cair sebagai pestisida organik.
Level Faktor
Variabel pada penelitian ini terdiri dari 3 faktor utama dan 2 level,
1. Faktor pertama yaitu bahan batok kelapa dan sabut kelapa merupakan bahan alami yang
mengandung lignin, seselulosa, serta senyawa karbon lainnya yang dapat digunakan
sebagai pestisida organik untuk menghambat/membunuh pertumbuhan serangga dan
hama yang mengganggu pada tanaman.
2. Faktor kedua yaitu proses pembakaran/pirolisa batok kelapa dan sabut kelapa pada suhu
3000 C, dan 5000 C, karena pada suhu pirolisis 3000 C dan 5000 C persentase senyawa
asam asentat dan persentase fenol tinggi dan persentase kadar air rendah.
3. Faktor ketiga yaitu distilasi pemurnian asap cair.
Menurut (Noor E et al 2014) kualitas dan kuantitas asap cair yang dihasilkan batok kelapa
dipengaruhi suhu destilasi, pada grade 1 suhu distilasi 1500 C -2000 C memiliki kualitas
paling tinggi karna kandungan fenol dan asam paling tinggi dan pada grade 4 memiliki
kualitas yang paling rendah dengan suhu destilasi 1000 C karena disebabkan komponen
air dalam jumlah banyak.
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2.4. Tahap Persiapan
Dalam tahap ini dilakukan persiapan bahan dan peralatan, adapun alat dan bahan yang
digunakan meliputi: batok dan sabut kelapa kering jenis hibrida 100 kg 1 kali eksperimen,
sedangkan alat yang digunakan meliputi: alat pirolisis/pembakaran, termometer suhu untuk
pengecekan suhu pirolisis dan suhu distilasi, dan GC-MS untuk analisis kadar air dan senyawa
yang terkandung pada asap cair.
2.5. Tahap Eksperimen
Dalam eksperimen ini digunakan 3 faktor 2 Level, untuk eksperimen diulang 2 kali
adapun perhitungan ortoghonal array sebagai berikut:
F ( jumlah factor)
=3
Runs
=2
5
Columns of L16 ( 4 )
db (level)
= 3-1
=2
db (OAW)
= g x eb(level)
=2x2
=4
n = eb (EA) + 1 = 4
Tabel 2.1 Matriks Standar Orthogonal Array L4

Exp.
No
1
2
3
4

Faktor Kendali
A
Batok kelapa
Batok kelapa
Serabut kelapa
Serabut kelapa

B
3000 C
5000 C
3000 C
5000 C

Signal
C
100≤T≤125
125≤T≤150
125≤T≤150
100≤T1≤25

Exp

Exp

Exp

Dari Tabel 2.1 menunjukan jumlah percobaan yang dilakukan, dalam eksperimen
dilakukan diulang percobaanya 2 kali, jadi total adalah 8 eksperimen, untuk bahan baku yang
digunakan batok kelapa dan sabut kelapa, suhu pirolisis 3000 -5000 C dan suhu distilasi
100≤T≤125- 125≤T≤150, untuk optimasi dicari yang paling kecil (Smaller the better)
persentase kadar air dan paling besar (Larger The Better) untuk senyawa Fenol, dan asam
asentat.
2.6. Tahap Analisis
1. Smaller the better
Optimasi kualitas dimana semakin rendah nilai persentase kadar air, maka semakin
baik kualitas asap cair.
1
SNR= - 10 log ( ∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖 ) ……………rumus (1)
𝑛

2. Larger the better
Otimasi kualitas dimana semakin besar nilai persentase Fenol, maka kualitas asap
cair semakin baik.
1
1
SNR= - 10 log10( ∑𝑛𝑖=1 2 ) ……………rumus (2)
𝑛

𝑦𝑖

dengan: n = banyaknya ulangan dalam tiap eksperimen
3. Nominal the best
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Optimasi kuantitas dimana nilai volume asap cair yang ditetapkan pada nilai
nominal tertentu, jika nilai volume yang ditentukan sesuai atau mendekati maka
kuantitasnya semakin baik. Menentukan nilai volume asap cair yang dihasilkan batok
kelapa dan sabut kelapa 100Kg
𝜇2

SNR= 10 log10 [𝜎2 ]……………rumus (3)
1 𝑛
∑
𝑦
𝑛 𝑖=1 𝑖
1
𝜎 2 = 𝑛 ∑𝑛𝑖=1 (𝑦𝑖

𝜇=

- 𝜇)2

dengan:

n = banyaknya eksperimen
y = nilai pada setiap run
μ = rata-rata dari setiap run
σ2 = deviasi dari setiap run
2.7. Perhitungan Efek dari Rata-Rata Faktor dan Efek Rata-Rata SNR
Dari hasil nilai rata-rata experimen kemudian mencari efek rata-rata faktor dengan
menggunakan
Rumus sebagai berikut
A, B, C =

∑3𝑖=1 𝑦𝑖
2

…………………..rumus (4)

3. Hasil dan Pembahasan
Data Hasil Eksperimen
Persentase Kadar Air
Nilai mean persentase kadar air A, B, C terkecil hingga terbesar adalah A2 (1,0775), B2
(1,080) dan C1 (1,080) itu artinya kadar air terendah yaitu menggunakan bahan sabut kelapa,
semakin tinggi suhu pirolisis dan distilasi maka semakin rendah kadar air, namun bahan baku
sabut kelapa menghasilkan kadar fenol dan asam asentat rendah dibandingkan menggunakan
batok kelapa.
Tabel 3.1 Hasil Eksperimen

Ex
pe

Bahan

Temperatu
re Pirolisis
(0C)

Suhu
destilasi

Kadar
air 1
(%)

Kadar
Fenol
1 (%)

Kadar
Asam
1 (%)

1
2

Batok kelapa
Batok kelapa

3000 C
5000 C

1.11
1.09

0.47
0.66

3

Sabut kelapa

3000 C

1.08

4

Sabut kelapa

5000 C

T≤100
100≤T1≤12
5
100≤T1≤12
5
T≤100

1.05

Kadar Air
Rumus Rata Rata
𝑛

∑
𝑦𝑖
𝑌̅ Eks = 𝑖=1
𝑛

SNR Smaller the better
1
SNR= - 10 log ( ∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖 )
𝑛
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Kadar
Fenol
2 (%)

Kadar
Asam
2 (%)

5.63
18.92

Kada
r air
2
(%)
1.13
1.10

0.49
0.68

5.64
18.90

0.65

5.19

1.10

0.66

5.20

0.37

4.26

1.08

0.38

1.10
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Table 3.2 Rata-Rata dan SNR Kadar Air (%)

Trial
1
2
3
4

A
1
1
2
2

B
1
2
1
2

C
1
2
2
1

Replikasi
1.09
1.10
1.11
1.13
1.08
1.10
1.05
1.08

Rata-Rata
1,095
1,12
1,09
1,065

SNR
0,788
0,984
0,749
0,548

Dari data diatas akan di analisa dengan perhitungan efek dari Rata-Rata dan Efek dari SNR
A, B, C, EXP=

∑3𝑖=1 𝑦𝑖
2

Tabel 3.3 Efek Rata-Rata Kadar Air

A
level 1
1,1075
level 2
1,0775
Efek
0,030
Rank
1
Optimum
A1

B
1,085
1,080
0,005
1
B1

C
1,080
1,105
0,025
2
C2

Dari rata-rata tiap respon kadar air nilainya paling besar untuk sebagai rancangan ususlan
karakteristik kualitas asap cair adalah Smaller the better. Dari tabel didapat rancangan A1, B1
dan C2. Table respon untuk rata-rata yaitu persentase bahan batok kelapa didapat 0,030 ranking
satu suhu destilasi 100≤T1≤125 didapat 0,025 ranking dua suhu pirolisis 3000 C didapat 0,005
ranking tiga.
Tabel 3.4 Efek SNR Kadar Air

A

B

C

Level 1

0,8860

0,7685

0,6680

Level 2

0,6485

0,7660

0,8665

Efek

0,2375

0,0025

0,1985

Rank
optimum

1

1

2

A1

B1

C2

Dari SNR tiap respon kadar air nilainya paling besar untuk sebagai rancangan ususlan
karakteristik kualitas asap cair adalah Smaller the better. Dari table didapat rancangan A1, B1
dan C2. Tabel respon untuk SNR yaitu persentase bahan batok kelapa dengan nilai 0,2375 pada
ranking satu suhu destilasi 100≤T1≤125 didapat 0,1985 ranking dua, suhu pirolisis 3000 C
didapat 0,0025 ranking tiga. Selanjutnya adalah analisis kadar fenol.
Fenol
Rata Rata
𝑛

∑
𝑦𝑖
𝑌̅ Eks = 𝑖=1
𝑛

SNR Larger the better
1
SNR= - 10 log10( ∑𝑛𝑖=1
𝑛

1
)
𝑦𝑖 2
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Tabel 3.5 Kadar Fenol (%)

Trial
1

A
1

B
1

C
1

Replikasi
0.47
0.49

2
3
4

1
2
2

2
1
2

2
2
1

0.66
0.65
0.37

Rata-Rata
0.480
0.675
0.665
0.395

0.68
0.66
0.38

SNR
-0.352
2.543
2.345
-2.497

Dari data diatas akan dianalisa dengan perhitungan efek dari Rata-Rata dan Efek dari SNR
A,B,C,EXP=

∑3𝑖=1 𝑦𝑖
2

Table 3.6 Efek Dari Rata-Rata Kadar Fenol

A

B

C

level 1

0.577

0.572

0.437

level 2

0.530

0.535

0.670

Efek

0,047

0.037

0.232

1
A1

2
B2

2
C2

Rank
Optimum

Dari rata-rata tiap respon kadar air nilainya paling besar untuk sebagai rancangan usulan
karakteristik kualitas asap cair adalah Larger the better. Dari tabel didapat rancangan A1, B1
dan C2. Table respon untuk Rata-Rata yaitu persentase suhu destilasi 100≤T1≤125 dengan nilai
0,2325 ranking satu, bahan batok kelapa didapat 0,047 ranking dua, dan suhu pirolisis 5000 C
didapat 0,037 ranking tiga.
Tabel 3.7 Efek SNR Kadar Fenol

A

B

C

level 1

-1.480

-1.415

-1.990

level 2

-2.263

-2.326

2.544

Efek

-0.782

-0.912

1.344

Rank

1

2

2

A1

B2

C2

Optimum

Dari SNR tiap respon kadar air nilainya paling besar untuk sebagai rancangan ususlan
karakteristik kualitas asap cair adalah Smaller the better. Dari table didapat rancangan A1, B1
dan C2. Table respon untuk SNR yaitu persentase suhu destilasi 100≤T1≤125 didapat 1,344
ranking satu, bahan batok kelapa didapat -0,782 ranking dua, dan suhu pirolisis 5000 C didapat 0,912 ranking tiga. Sealanjutnya adalah analisis kadar asam.
Asam Asentat
Rata Rata
𝑛

∑
𝑦𝑖
𝑌̅ Eks = 𝑖=1
𝑛

SNR Larger the better
1
SNR= - 10 log10( ∑𝑛𝑖=1
𝑛

1
)
𝑦𝑖 2
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Table 3.8 Kadar Asam Asentat(%)

Trial

A

B

C

1
2
3
4

1
1
2
2

1
2
1
2

1
2
2
1

Replikasi
5.63
18.92
5.19
4.26

5.64
18.90
5.20
1.10

RataRata
5.635
18.91
5.195
2.68

SNR
21.04
31.54
20.33
15.87

Dari data diatas akan dianalisa dengan perhitungan efek dari Rata-Rata dan Efek dari SNR
A,B,C,EXP=

∑3𝑖=1 𝑦𝑖
2

Table 3.9 Efek rata-rata kadar asam asentat

level 1
level 2
Efek
Rank
Optimum

A
12.27
3.93
8.33
1
A1

B
5.41
10.79
5.38
2
B2

C
4.15
12.05
7.89
2
C2

Dari rata-rata tiap respon kadar asam nilainya paling besar untuk sebagai rancangan usulan
karakteristik kualitas asap cair adalah Larger the better. Dari tabel didapat rancangan A1, B2
dan C2. Table respon untuk Rata-Rata yaitu persentase bahan batok kelapa dengan nilai 8,33
pada ranking ke-1, suhu destilasi 100≤T1≤125 dengan nilai 7,89 pada ranking ke-2, dan suhu
pirolisis 5000 C dengan nilai 5,38 pada ranking ke-3.
Table 3.10 Efek SNR Kadar Asam Asentat

A

B

C

level 1

26.29

20.68

18.45

level 2

18.10

23.71

25.94

Efek

8.18

3.02

7.84

Rank

1

2

2

A1

B2

C2

Optimum

Dari SNR tiap respon kadar asam nilainya paling besar untuk sebagai rancangan usulan
karakteristik kualitas asap cair adalah Smaller the better. Dari table didapat rancangan A1, B1
dan C2. Table respon untuk SNR yaitu persentase bahan batok kelapa didapat 8,18 ranking satu
suhu destilasi 100≤T1≤125 didapat 7,87 ranking dua dan suhu pirolisis 5000 C didapat 3,02
ranking tiga.
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4. Kesimpulan
Kondisi optimal dalam pembuatan asap cair yang berkualitas sebagai pestisida organic yang
merupakan respon tunggal adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1 Fenol

Exp
Uji Fenol

Bahan
Batok
kelapa

Temperature Pirolisis
(0C)
5000 C

Suhu destilasi
100≤T1≤125
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ABSTRAK
PT. XYZ merupakan perusahaan di bidang manufaktur precast dan ready mix. Berdasarkan pengamatan
pada bagian produksi spunpile, didapatkan bahwa 71 dari total produksi spunpile selama bulan Januari
merupakan produk cacat.. Dari permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini digunakan diagram
pareto untuk menentukan jenis gagal yang akan dianalisis, diagram fishbone untuk menentukan faktor
penyebab jenis gagal, metode FMEA untuk menentukan nilai RPN dari faktor penyebab jenis gagal yang
akan dicari akar permasalahannya, dan metode FTA untuk menentukan akar permasalahan dan solusi dari
penyebab jenis gagal. Solusi yang diusulkan adalah dibangunnya penutup material (seperti atap dengan
tiang-tiang besi), penataan ulang proses pembelian dan pengiriman material, membuat rancangan penutup
material untuk desain plant selanjutnya, dan dibangunnya akses bagi inspektur material (seperti tangga)
agar bisa memeriksa material secara menyeluruh.
Kata kunci: FMEA, FTA, kualitas, produk gagal, spunpile

1.

Pendahuluan
Di masa sekarang, Indonesia sangat menggencarkan pembangunan infrastruktur. Berbagai
macam bangunan publik dibuat, seperti pelabuhan, stasiun, dan juga jalan tol (Indonesia
Investment, 2017). Indonesia juga sedang berada dalam fase pembangunan ibukota baru. Hal ini
tentunya menjadikan kebutuhan akan infrastruktur meningkat. Salah satu bagian penting untuk
membangun infrastruktur tersebut adalah tiang pancang atau spunpile.
Spunpile adalah tiang pondasi (paku bumi) modern yang paling sering digunakan di dunia.
Tiang pancang bulat diproduksi dengan mesin spinning agar bisa tiang pancang menjadi padat
dan tidak ada gelembung udara di dalamnya. (Hume Sakti, 2015). Banyak dari pabrik
pengolahan beton yang memproses pembuatan spunpile tersebut, yang mana salah satunya
adalah PT. XYZ.
PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi beton. Saat ini, produksi
beton di PT XYZ mencapai 3,5 juta ton per tahunnya, yang diproduksi di 11 plant, termasuk
juga 72 batching plant dan 5 quarry. Banyak infrastruktur yang telah dibangun oleh PT. XYZ,
contohnya adalah LRT Palembang, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tol Bali-Benoa, dan
Tol Gempol-Pasuruan.
Berdasarkan pengamatan peneliti di plant PT. XYZ, spunpile merupakan produk yang terus
menerus dibuat karena pesanannya yang hampir selalu ada. Pada bulan November sendiri,
terdapat pesanan sekitar 100.000 spunpile dengan tenggat waktu bulan Januari. Namun dari
pihak PT. XYZ sendiri memperkirakan belum bisa memenuhi pesanan tersebut dikarenakan
target produksi spunpile per hari yang sebanyak 200 unit hanya bisa dipenuhi paling banyak 120
unit, dan dari sekian unit tersebut banyak yang merupakan produk cacat dan produk gagal.
Maka dari itu penelitian ini akan membahas mengenai pemecahan masalah pada produksi
spunpile di PT. XYZ.
Data inspeksi spunpile di stasiun pembukaan produk pada bulan Januari 2020
menunjukkan bahwa setiap hari selalu terdapat produk cacat dan produk gagal. Dari 2.426
spunpile yang diproduksi pada bulan Januari, terdapat 71 spunpile yang merupakan produk
gagal. Apabila harga spunpile per meter berada di kisaran Rp700.000,00 dan total panjang
keseluruhan produk gagal adalah 841 m, maka kerugian PT XYZ pada bulan Januari mencapai
D02.1

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2020
2 November 2020

ISSN: 2579-6429

Rp588.700.000. Hal ini tentunya sangat merugikan perusahaan, dikarenakan spunpile yang
gagal tidak bisa diolah ulang dan harus dibuang sebagai limbah. Terjadinya produk gagal ini
tentunya juga menjadikan pengiriman barang yang tadinya sudah terlambat dikarenakan target
produksi yang tidak tercapai menjadi semakin terlambat karena perlunya membuat ulang
spunpile gagal. Selain itu, adanya produk gagal dapat menyebabkan kepercayaan pelanggan
terhadap perusahaan menjadi menurun. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian terhadap
terjadinya produk gagal di PT XYZ.
Kualitas adalah hal yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan dikarenakan pelanggan
menilai sebuah produk dari tingkat kesesuaiannya terhadap harapan dari pelanggan itu sendiri
atau terhadap standar yang ada. (Alisjahbana, 2005). Konsumen akan memilih produk dengan
kualitas yang lebih tinggi daripada produk lainnya, sehingga kesuksesan sebuah produk akan
ditentukan oleh tingkat keberhasilannya dalam memenuhi kebutuhan konsumen. (Mrugalska
dan Tytyk, 2015). Selain itu, produk dengan kualitas yang bagus dapat mendatangkan investasi
bagi perusahaan, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan kualitas yang menyeluruh dan baik
adalah salah satu dari sekian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan kesuksesan bisnis
(Abdullahi, 2015).
Pengendalian kualitas adalah kegiatan yang bertujuan untuk memastikan produk yang
dihasilkan memenuhi atau melebihi kualitas yang memungkinkan dan merupakan proses yang
digunakan untuk menjamin level kualitas dalam produk atau jasa. Pengendalian kualitas juga
dapat diartikan sebagai kegiatan keteknikan dan manajemen yang menilai ciri-ciri kualitas
produk untuk disesuaikan dengan spesifikasi atau persyaratan, kemudian melakukan tindakan
perbaikan yang sesuai apabila terdapat perbedaan antara hasil yang ada dengan standar yang
ditetapkan (Montgomery, 1990). Assauri (2004) menyatakan bahwa pengendalian kualitas
merupakan usaha untuk menjaga kualitas suatu barang yang dihasilkan agar sesuai dengan
persyaratan yang diinginkan berdasarkan peraturan dan persyaratan yang diterapkan perusahaan.
Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengendalikan kualitas produk adalah
diagram fishbone, Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), dan Fault Tree Analysis (FTA).
Diagram fishbone merupakan diagram yang digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya
suatu permasalahan dengan membagi permasalahan tersebut ke dalam beberapa faktor utama
dan secara sistematis mencatat berbagai penyebab yang berpengaruh pada suatu masalah
(Tague, 2005). Watson (2004) mendefinisikan diagram fishbone sebagai alat yang secara
terstruktur memandang berbagai efek atau akibat dan penyebab yang berkontribusi dalam
sebuah permasalahan. Diagram fishbone merupakan metode sistematis yang digunakan untuk
menganalisis suatu permasalahan secara lebih rinci untuk menemukan penyebab,
ketidaksesuaian, dan kesenjangan yang ada dari sebuah masalah (Gaspersz, 1997). Failure
Mode And Effects Analysis (FMEA) adalah sebuah metode yang digunakan untuk
mendefinisikan dan mengidentifikasi masalah atau kesalahan dari sistem, desain, proses
dan/atau jasa sebelum diterima oleh konsumen (Stamatis, 1995). FMEA juga merupakan suatu
metode terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mencegah jenis dan mode
kegagalan sebanyak mungkin. Mode atau kegagalan tersebut mengacu pada apa saja yang
termasuk dalam kegagalan dalam desain, kondisi diluar batas spesifikasi yang ditentukan, atau
perubahan produk yang menyebabkan gangguan fungsi produk (Gaspersz, 2002). Shafie (2014)
melakukan studi mengenai perakitan turbin menggunakan FMEA untuk menganalisis,
mengevaluasi dan memprioritaskan potensi kegagalan, yang kemudian didapatkan hasil bahwa
faktor penyebab kegagalan tertinggi adalah spesifikasi bahan yang berbeda. Terdapat tiga jenis
penilaian pada FMEA yaitu severity (tingkat keparahan efek), occurrence (tingkat kemunculan
kegagalan), dan detection (tingkat kemudahan pengendalian kegagalan) (Carlson, 2012).
Fault Tree Analysis (FTA) merupakan metode teknis yang digunakan untuk
mengidentifikasi penyebab utama kegagalan dari suatu permasalahan menggunakan analisis
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pohon kesalahan (Muharramah dkk, 2016). Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang
bersifat top down, dimulai dengan asumsi kegagalan atau kerugian dari masalah utama (top
event) kemudian merinci penyebab-penyebab dari masalah utama hingga mencapai penyebab
dasar (root cause) (Priyanta, 2000). Pendekatan top down pada FTA menggunakan diagram
yang berisi simbol-simbol gate dan kejadian yang menjelaskan mengenai akar permasalahan
dalam perusahaan (Blanchard, 2004). Nurhayati (2019) melakukan studi mengenai perbaikan
kualitas sandal jepit menggunakan metode FMEA dan FTA yang kemudian menemukan akar
permasalahan berupa kinerja operator yang kurang optimal dan alat sablon yang sering rusak,
kemudian mengusulkan saran berupa pelatihan rutin kepada operator, memberikan surat
peringatan bagi operator yang melanggar, melakukan pengawasan kerja, memperbaiki SOP, dan
memperbaiki tata cara kerja operator.
Melalui metode-metode tersebut, diharapkan perusahaan dapat melakukan perbaikan dan
evaluasi terhadap terjadinya produk spunpile gagal di PT XYZ sehingga perusahaan dapat
menekan biaya yang dikeluarkan, efektivitas waktu, serta dapat meningkatkan kepercayaan
pelanggan terhadap perusahaan. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk menentukan apa
saja penyebab terjadinya produk spunpile gagal dan bagaimana usulan langkah perbaikannya.
2.

Metode
Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.
a. Rekapitulasi Data Produk Spunpile Gagal dan Perhitungan Persentase Jenis Gagal
Data inspeksi produk spunpile didapatkan dari data yang dihimpun perusahaan
pada rentang waktu bulan Januari 2020. Pada data inspeksi, terdapat informasi berupa
kode gagal, nama proyek, jenis gagal, keterangan gagal, penyebab gagal, tindakan
penanganan, dan status penanganan. Pada kolom kode gagal, tiap spunpile diberi kode
tersendiri untuk membedakan tiap-tiap spunpile. Pada kolom nama proyek, terdapat
beberapa proyek yang spunpile-nya dikerjakan oleh PT. XYZ. Pada kolom jenis gagal,
tercantum jenis-jenis gagal yang ada. Pada kolom keterangan, terdapat penjelasan
mengenai jenis gagal kelurusan, yaitu spunpile yang bengkok dan joint plate yang tidak
lurus. Pada kolom penyebab gagal, tercantum penyebab-penyebab gagal. Pada kolom
tindakan penanganan, terdapat penjelasan tindakan penanganan produk gagal, yaitu
dimusnahkan dan dibuang sebagai limbah. Pada kolom status penanganan, terdapat
penjelasan apakah tindakan penanganan sudah dilakukan atau belum.
b. Pembuatan Diagram Pareto
Data spunpile gagal direkapitulasi untuk mendapatkan persentase tiap jenis gagal
yang terjadi. Data-data tersebut kemudian diolah menggunakan diagram pareto dengan
bantuan software Minitab 19 untuk menentukan jenis gagal mana saja yang akan
dianalisis dan ditentukan usulan solusinya.
c. Perancangan Diagram Fishbone
Jenis gagal yang sudah ditentukan dari diagram pareto kemudian dianalisis
menggunakan diagram fishbone melalui wawancara dengan inspektur-inspektur di PT.
XYZ dan obervasi di lapangan. Dari wawancara dan observasi tersebut didapatkan
beberapa aspek yang menjadi penyebab terjadinya produk spunpile gagal.
d. Penilaian Penyebab dengan Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
Penilaian FMEA untuk mengetahui penyebab yang paling beresiko dimana skor
pada severity, occurrence, dan detection didapatkan dari diskusi dengan pembimbing
lapangan dan inspektur stasiun pembukaan produk. Hasil dari penilaian FMEA adalah
Risk Priority Number yang menunjukkan penyebab dengan resiko paling tinggi.
e. Penentuan Akar Masalah dengan Metode Fault Tree Analysis (FTA)
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Analisis Fault Tree Analysis (FTA) untuk menemukan akar dari jenis dan
penyebab spunpile gagal dengan melakukan analisis urutan penyebab dari yang paling
tinggi hingga penyebab paling bawah, sehingga dapat ditentukan usulan solusi yang
akan diberikan pada perusahaan.
f. Pemberian Usulan
Tahap ini berisi usulan-usulan mengenai perbaikan dari akar permasalahan
penyebab spunpile gagal yang telah dianalisis menggunakan metode FMEA dan FTA.

3.

Hasil dan Pembahasan
3.1. Identifikasi Produk Spunpile Gagal
Dari data yang didapatkan mengenai produk spunpile gagal, dilakukan
rekapitulasi untuk mengetahui data jenis gagal secara keseluruhan. Berikut adalah
tabel rekapitulasi produk spunpile gagal.
Tabel 1. Rekapitulasi data inspeksi berdasarkan jenis gagal

Jenis Gagal
Tebal beton kurang
Keropos
Lengket kulit
Keropos sirip
Kelurusan
Lain-lain
Retak
Total

29
18
11
7
3
2
1
71

Data tersebut kemudian dihitung persentase masing-masing jenis gagalnya.
Berikut adalah tabel persentase tiap jenis gagal.
Tabel 2. Persentase tiap jenis gagal

Jenis Gagal
Persentase
Tebal beton kurang
40,85%
Keropos
25,35%
Keropos sirip
9,86%
Lengket kulit
15,49%
Kelurusan
4,23%
Retak
1,41%
Lain-lain
2,82%
Total
100%
3.2.

Penentuan Jenis Gagal yang akan Diselesaikan
Data inspeksi yang telah dihitung persentasenya kemudian diolah
menggunakan diagram pareto dengan software Minitab 19. Berikut ini adalah
gambar diagram pareto jenis gagal.
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Gambar 1. Diagram pareto jenis gagal

Berdasarkan diagram pareto tersebut, urutan jenis gagal yang paling sering
terjadi adalah tebal beton kurang, keropos, lengket kulit, keropos sirip, kelurusan,
dan jenis gagal lainnya. Dari diagram pareto tersebut, sebanyak 80% jenis gagal
yang terjadi adalah tebal beton kurang, keropos, dan lengket kulit. Sehingga tiga
jenis gagal tersebut yang selanjutnya akan diolah menggunakan diagram fishbone.
3.3.

Identifikasi Faktor Penyebab Produk Spunpile Gagal
Diagram ini dirancang untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya
produk gagal, terutama pada jenis gagal tebal beton kurang, keropos, dan lengket
kulit. Perancangan diagram ini dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan
pengawas produksi yang terlibat dalam pemeriksaan spunpile di stasiun pembukaan
prduk. Pada gambar berikut ini disajikan diagram fishbone penyebab terjadinya
produk gagal.

Gambar 2. Diagram fishbone penyebab produk gagal

Pada aspek environment, penyebab yang terjadi adalah tidak adanya pelindung
material. Hal ini menyebabkan material menyebabkan material (pasir dan split)
berubah kadar airnya apabila terkena panas atau hujan. Pada aspek man, penyebab
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yang terjadi adalah pekerja tidak mematuhi SOP, dimana ketika dilakukan
pengecekan material, inspektur tidak melakukan uji material sesuai SOP. Selain itu
terjadi miskomunikasi antara inspektur material dengan inspektur batching plant
yang menjadikan kadar semen dan air semen yang dimasukkan ke dalam ready mix
tidak sesuai dengan spesifikasi material yang masuk. Pada aspek method, terdapat
dua penyebab, yaitu perbedaan persepsi saat pemeriksaan material dan tidak ada
pengecekan ulang baut gantung. Perbedaan persepsi terjadi karena inspektur material
melakukan inspeksi hanya dengan meraba material yang datang, sehingga persepsi
tiap inspektur berbeda. Tidak adanya pengecekan ulang baut gantung menyebabkan
adanya baut gantung yang tidak terpasang sehingga moulding tidak terpasang dengan
rapat. Pada aspek material, penyebab yang terjadi adalah material tidak sesuai
standar, dimana terjadi perubahan karakteristik material dikarenakan perubahan
cuaca. Selain itu terdapat pula moulding yang tidak diperbarui, dimana moulding
yang lama dan beberapa baut gantung sudah rusak masih dipakai. Kemudian pada
aspek management, terdapat tekanan dikarenakan tidak tercapainya target produksi.
Keseluruhan penyebab tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode FMEA.
3.4.

Penentuan Prioritas Penyebab Spunpile Gagal yang akan Diselesaikan
Metode ini digunakan untuk mengetahui faktor penyebab mana yang memiliki
resiko terbesar menyebabkan produk gagal. Faktor yang memiliki resiko lebih besar
dicari akar permasalahannya sehingga nantinya perusahaan dapat meminimalisir
terjadinya produk gagal. Risk Priority Number (RPN) merupakan angka yang
menunjukkan besarnya resiko dari suatu penyebab berdasarkan severity, occurence,
dan detection. Nilai ini dapat dihitung dengan mengalikan nilai severity, occurence,
dan detection dari tiap-tiap faktor penyebab yang ada. Pada tabel berikut ini
disajikan perhitungan Risk Priority Number (RPN) pada FMEA.
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Tabel 3. Perhitungan RPN
No

Deskripsi
Proses

Mode
kegagalan

Akibat dari
S
potensi kegagalan

Penyebab potensi
kegagalan

O

D

RPN

1

Cuaca
mengubah sifat
material

Kadar semen dan
air semen pada
ready mix tidak
sesuai

5

Tidak ada pelindung
material

9

9

405

2

Moulding tidak
tertutup rapat

Terjadinya keropos
pada spun pile

6

Tidak ada pengecekan
10
ulang baut gantung

4

240

Moulding tidak
tertutup rapat

6

Moulding tidak
diperbarui

10

5

300

Lolosnya material
yang tidak sesuai
kriteria

7

Pekerja tidak
mematuhi SOP

9

6

378

Terjadi lengket kulit

6

Pekerja tidak
mematuhi SOP

7

6

252

6

Kurang komunikasi
antar karyawan

7

5

210

6

5

180

5

8

200

3

4

5

Terdapat
moulding dengan
baut gantung
yang tidak
lengkap
Tidak adanya
inspeksi dari
Spun pile manajemen
gagal
terhadap kinerja
inspektur
Pelumasan
minyak tidak
merata

6

Terjadi
miskomunikasi

7

Perbedaan
persepsi saat
pemeriksaan

8

Tekanan dari
manajemen

Tidak
tersampaikannya
material yang diluar
spesifikasi
Perbedaan penilaian
material yang
datang
Inspeksi yang
dilakukan tidak
maksimal

6 Kelalaian pekerja

5

Target produksi tidak
tercapai

Berdasarkan perhitungan nilai RPN pada tabel diatas, didapatkan bahwa nilai
tertinggi ada pada faktor cuaca mengubah sifat material. Faktor inilah yang akan
dicari akar permasalahannya menggunakan metode Fault Tree Analysis (FTA).
3.4.1. Penentuan Akar Masalah dari Penyebab Spunpile Gagal
Sebelum memberikan usulan perbaikan, faktor penyebab yang memiliki nilai
Risk Priority Number (RPN) terbesar dianalisis akar penyebab masalahnya
menggunakan metode Fault Tree Analysis (FTA). Metode ini merupakan diagram
pohon yang menunjukkan hubungan antara suatu masalah dengan penyebabpenyebabnya hingga ditemukan akar permasalahannya. Bagian paling atas dari fault
tree analysis (FTA) merupakan masalah yang terjadi dan di bawahnya merupakan
faktor-faktor penyebab dari masalah tersebut, hingga di bagian paling akhir yang
merupakan akar permasalahan. Pada gambar berikut ini disajikan fault tree analysis
(FTA) dari faktor dengan nilai RPN terbesar yaitu faktor cuaca mengubah sifat
material.
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Gambar 3. Fault tree analysis faktor cuaca mengubah sifat material

Dari analisis FTA, didapatkan akar permasalahan yang akan dicari solusinya
yaitu tidak adanya pelindung material dari cuaca, banyaknya material yang
menumpuk di penyimpanan yang menyulitkan inspektur material memeriksa
material bagian atas, dan tidak ada desain sejak awal untuk menutupi material dari
cuaca.
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3.4.2. Pemberian Usulan
Dari keterangan-keterangan pada Fault Tree Analysis mengenai faktor cuaca
yang mengubah sifat material, dibuatlah usulan solusi untuk mencegah terjadinya
produk spunpile gagal di masa yang akan datang. Pada tabel berikut disajikan usulan
solusi yang diajukan.
Tabel 4. Usulan solusi dari faktor cuaca yang mempengaruhi sifat material
No
Penyebab
Usulan solusi
Dibangun penutup material,
Tidak adanya pelindung
1
seperti atap dengan tiang-tiang
material dari cuaca
besi
Banyak material yang
Penataan ulang proses pembelian
2 menumpuk di tempat
dan pengiriman material
penyimpanan
Membuat rancangan penutup
Tidak ada desain sejak awal
3
material untuk desain plant
untuk penutup material
selanjutnya
Tidak adanya akses untuk
inspektur QC incoming
4
memeriksa material bagian
atas

4.

Dibangun akses bagi inspektur QC
incoming seperti tangga agar bisa
memeriksa material secara
menyeluruh

Simpulan
Dari rekapitulasi data jenis gagal, didapatkan bahwa 40,85% merupakan jenis gagal
tebal beton kurang, 25,35% merupakan jenis gagal keropos, 15,49% merupakan jenis gagal
lengket kulit, 9,86% merupakan jenis gagal keropos sirip, 4,23% merupakan jenis gagal
kelurusan, 1,41% merupakan jenis gagal retak, dan 2,82% merupakan jenis gagal lain-lain.
Jenis gagal tersebut kemudian diolah dengan diagram pareto, sehingga didapatkan
jenis gagal yang akan dianalisis yaitu tebal beton kurang, keropos, dan lengket kulit.
Selanjutnya dilakukan pembuatan diagram fishbone pada lima aspek (environment, man,
method, material, dan management) untuk mengetahui faktor-faktor penyebab jenis gagal.
Faktor-faktor tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode FMEA untuk mengetahui
nilai RPN tertinggi. Nilai RPN tertinggi ini didapatkan oleh faktor cuaca mengubah sifat
material dengan nilai sebesar 405.
Faktor cuaca mengubah sifat material ini kemudian dicari akar permasalahannya
dengan metode FTA. Kemudian didapatkan bahwa akar permasalahannya adalah tidak
adanya pelindung material dari cuaca, banyaknya material yang menumpuk di
penyimpanan yang menyulitkan inspektur material memeriksa material bagian atas, dan
tidak ada desain sejak awal untuk menutupi material dari cuaca.
Dari akar permasalahan tersebut, diberikan solusi berupa dibangunnya penutup
material (seperti atap dengan tiang-tiang besi), penataan ulang proses pembelian dan
pengiriman material, membuat rancangan penutup material untuk desain plant selanjutnya,
dan dibangunnya akses bagi inspektur material (seperti tangga) agar bisa memeriksa
material secara menyeluruh.
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ABSTRAK
Pengadaan merupakan aktivitas yang sangat penting pada suatu perusahaan maupun institusi.
Dalam setiap proses pengadaan terdapat tahapan yang harus dilaksanakan secara teliti agar tujuan dari
pengadaan dapat terlaksana dengan efisien dan manfaat dapat diperoleh secara maksimal. Perancangan
SOP ini dibuat untuk melakukan standarisasi terhadap salah satu proses dalam kegiatan pengadaan pada
PT Telekomunikasi Indonesia yaitu proses inventarisasi dokumen pengadaan. Perancangan dimulai
dengan membuat OPC dari proses inventarisasi dokumen pengadaan bidang logistik unit HCBP center,
kemudian dilakukan perancangan SOP terhadap proses inventarisasi dokumen pengadaan bidang logistik
unit HCBP center. Pada proses inventarisasi dihasilkan dua SOP yaitu SOP inventarisasi dokumen
pengadaan serta SOP pengambilan dokumen pengadaan. Di samping melakukan perancangan kedua SOP
tersebut, format buku kontrol juga dirancang untuk melengkapi standarisasi. Dari hasil perancangan SOP,
terdapat 5 tahapan proses dengan total waktu selama 230 menit untuk melakukan inventarisasi dokumen
pengadaan dan 7 tahapan proses pada SOP pengambilan dokumen pengadaan.
Kata kunci: inventarisasi dokumen, lean office, pengadaan, SOP, swimlane diagram

1.

Pendahuluan
PT Perseroan (persero) Telekomunikasi Indonesia Tbk, merupakan perusahaan informasi
dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia.
Kegiatan usaha PT Telkom bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi,
informasi dan digitalisasi, namun masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi.
Hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus berkembang melengkapi legacy yang sudah ada
sebelumnya. Saat ini PT Telkom mengelola 6 produk portofolio yang melayani empat segmen
konsumen, yaitu korporat, perumahan, perorangan dan segmen konsumen lainnya. Produk
portofolio bisnis PT Telkom terdiri atas Mobile, Fixed, Wholesale & International, Network
Infrastructure, Enterprise Digital dan Consumer Digital.
PT Telkom terbagi menjadi beberapa divisi yang di dalamnya terdiri dari beberapa unit,
salah satunya adalah unit HCBP center (Human Capital Business Partner) yang berdiri di
direktorat Human Capital Management (HCM) yang berfungsi untuk bersinergis dengan divisi
lain di dalam struktur organisasi. Pada unit HCBP Center sendiri terdapat sub unit yang
menangani bidang pengadaan (procurement) yaitu sub unit general support, bidang ini memiliki
fungsi penting yaitu melakukan fungsi pengadaan barang dan / jasa yang lingkupnya khusus
memenuhi kebutuhan unit HCBP Center. Sub unit general support mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan pengadaan barang keperluan perusahaan dan pengelolaan sarana dan
prasarana, pemantauan kegiatan pemeriksaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan logistik.
Selain berfokus pada kemampuan internal, perusahaan juga dituntut untuk membuat sebuah
kolaborasi yang baik dengan pihak eksternal seperti supplier (disebut sebagai mitra) ataupun
distributor dalam proses pengadaan barang maupun jasa.
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Pada proses pengadaan terdapat rangkaian aktivitas yang harus dilakukan oleh perusahaan.
Proses tersebut tentunya membutuhkan banyak dokumen seperti surat, berita acara, TOR, dan
lampiran-lampiran lainnya. Seiring berjalannya waktu, permintaan pengadaan semakin
meningkat sehingga perlu dilakukan inventarisasi terhadap dokumen pengadaan di PT Telkom
untuk menjamin pengelolaan arsip aktif secara efektif dan efisien. Dengan cara ini, arsip yang
dibuat atau diterima dalam rangka pelaksanaan fungsi atau kegiatan organisasi dapat diatur atau
diterima dengan mudah sehingga penemuan kembali (retrieval) pun dapat dilakukan dengan
tepat dan cepat.
Untuk menjalankan inventarisasi, unit HCBP center memiliki suatu ruangan khusus yang
berisi lemari-lemari untuk menyimpan dokumen. Selain dokumen, terdapat alat tulis kantor, dan
beberapa barang lain yang disimpan di ruangan tersebut. Meskipun sudah terdapat lemari
khusus untuk penyimpanan dokumen, namun terdapat inventarisasi dokumen beberapa tahun
terakhir yang belum terorganisir dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya dokumendokumen yang belum terindeks dan tertata dengan baik meskipun untuk tahun tahun
sebelumnya sudah dilakukan pengindeksan sehingga perlu dibuat suatu data indeks untuk
dokumen dengan tahun-tahun baru yang belum terindeks. Dokumen yang tidak diinventarisasi
dengan baik dapat menimbulkan beberapa masalah seperti ketidakefisienan waktu dalam
melakukan pencarian kembali dokumen. Masalah tersebut dapat diperbaiki dengan SOP.
Adanya SOP akan membantu perusahaan dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan
operasional perusahaan (Messila, 2012). Namun kenyataan di lapangan adalah perusahaan
belum membuat suatu SOP untuk menginventarisasikan dokumen. Menurut Santosa (2014),
SOP diartikan sebagai sekumpulan langkah langkah khusus yang spesifik yang dibuat secara
tertulis dan menjelaskan setiap aktivitas dengan detail yang bertujuan untuk menyempurnakan
suatu kegiatan sesuai dengan standar yang telah ada. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu standar
operasional prosedur (SOP) untuk inventarisasi dokumen baru agar lebih terorganisir dan
memudahkan pencarian dokumen yang dibutuhkan.
2.

Metode
Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan pada bidang logistik sub unit general
support HCBP Center PT Perseroan (persero) Telekomunikasi Indonesia Tbk yang berlokasi di
Bandung selama 1 bulan. Studi lapangan ini bertujuan untuk mengetahui jalannya proses
pengadaan barang maupun jasa pada bidang logistik sub unit general support HCBP Center.
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif eksploratif yang bertujuan untuk menggali
secara luas tentang penyebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu yang belum
diketahui secara persis dan spesifik (Sugiyono, 2012). Pendekatan ini dipilih karena latar
penelitian yang natural sebagai sumber data langsung. Kedudukan peneliti dalam penelitian ini
adalah sebagai instrumen penelitian yaitu berperan sebagai pengumpul data, sekaligus juga
menjadi subyek yang turut serta andil dalam pengelolaan inventarisasi dokumen di lokasi
penelitian. Langkah-langkah penyusunan SOP sesuai dengan kerangka kerja lean office yaitu
mengidentifikasi nilai yang dimiliki kantor dengan melakukan pemetaan proses untuk
memisahkan kegiatan yang menambah nilai dengan yang tidak menambah nilai informasi dan
laporan. Hal tersebut akan meningkatkan nilai tambah dari proses yang dibuat. Selanjutnya
melakukan standarisasi dengan merancang SOP yang bertujuan untuk menstandarkan proses
baru sehingga kinerja yang dicapai tetap stabil. Cara yang digunakan adalah dengan meninjau
prosedur kantor yang dapat melibatkan perubahan. Tools yang digunakan untuk membantu
melakukan analisis adalah OPC (Operation Process Chart). OPC berfungsi untuk mengetahui
proses inventarisasi dokumen secara keseluruhan beserta waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan tiap tahapannya.
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3.

Hasil dan Pembahasan
Desain usulan SOP inventarisasi dokumen pengadaan ini dibuat sesuai dengan konsep lean
office, yaitu berkaitan dengan standarisasi dalam praktik manajemen. Lean office adalah
penerapan prinsip-prinsip lean thinking untuk kegiatan non-manufaktur dan fisik, yaitu
lingkungan kantor atau area administrasi perusahaan. Menurut McManus (2003) dan Chen dan
Cox (2012), di lingkungan administrasi sebagian besar kegiatannya terkait dengan
informasi, sehingga lebih sulit untuk mencari pemborosan dalam proses tersebut. SOP ini
dibuat agar proses inventarisasi dokumen pengadaan menjadi terstandarisasi karena kurangnya
standarisasi merupakan salah satu waste yang dapat diidentifikasi dengan pengaplikasian lean
office. Taj dan Berro (2006) mendefinisikan waste sebagai apa pun yang meminimalkan
sejumlah peralatan, bahan, suku cadang dan waktu kerja yang mutlak penting untuk
produksi. Sehingga konsep waste mencakup semua kemungkinan cacat pekerjaan/kegiatan,
tidak hanya produk yang cacat. Dengan adanya standarisasi, akan menstandarkan proses baru
sehingga kinerja yang dicapai tetap stabil.
Untuk menggambarkan langkah-langkah proses pengerjaan material, dari mulai hingga
menjadi komponen atau produk jadi maka digunakan Operation Process Chart (OPC) , Produk
jadi dalam hal ini adalah dokumen pengadaan bidang logistik sub unit general support HCBP
center. Terdapat empat komponen dalam kesatuan dokumen pengadaan. Komponen tersebut
antara lain arsip/berkas, guide, cover, dan nomor indeks. Terdapat 8 proses operasi dengan total
waktu selama 85 menit, 2 proses gabungan dengan total waktu selama 145 menit, dan 1 proses
penyimpanan. Jadi terdapat total 11 proses dengan keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk
melakukan proses inventarisasi dokumen pengadaan adalah selama 230 menit. Waktu proses
inventarisasi dokumen pengadaan secara keseluruhan dapat digunakan untuk acuan dalam
melakukan proses inventarisasi sebanyak 3-5 dokumen bergantung dari ketebalan dokumen
pengadaan yang berbeda - beda. Dari Operation Process Chart (OPC) dapat dilihat bahwa
proses penjilidan memiliki waktu yang paling lama, yaitu selama 120 menit / 2 jam. Hal ini
disebabkan karena proses penjilidan dokumen menggunakan lem. Dalam dunia percetakan,
teknik ini disebut dengan perfect binding. Seperti yang diketahui bahwa dalam penggunaan lem
diperlukan waktu untuk menunggu lem tersebut hingga kering. Proses pengeringan tersebut
memakan waktu selama kurang lebih selama 2 jam. Meskipun memakan waktu yang cukup
lama, metode ini tetap digunakan oleh perusahaan, karena dokumen – dokumen pengadaan
memiliki jumlah halaman yang sangat banyak yaitu lebih dari 300 halaman. Selain itu teknik ini
cocok digunakan untuk softcover dokumen pengadaan karena teknik perfect binding memiliki
kekuatan dan ketahanan yang lebih baik dibandingkan dengan teknik lain. Selain itu, Kekuatan
dari lem memiliki fleksibilitas yang sangat baik sehingga memudahkan tiap halaman untuk
dibuka per lembarnya meskipun dokumen pengadaan sangat tebal.
Pada gambar 1 berikut ini disajikan Operation Process Chart (OPC) dokumen pengadaan
bidang logistik sub unit general support HCBP center.
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Gambar 1. Operation Process Chart Dokumen Pengadaan Bidang Logistik Sub Unit General Support HCBP
Center

Desain SOP proses inventarisasi dokumen pengadaan bidang logistik sub unit general
support HCBP terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama menunjukkan uraian prosedur
inventarisasi dokumen dari awal hingga akhir. Bagian kedua merupakan swimlane diagram dari
proses inventarisasi dokumen pengadaan. Pada bagian ini terdapat pool sebagai container untuk
memisahkan aktivitas dan lane yaitu sub partisi yang mengembangkan keseluruhan pool. Untuk
desain SOP proses inventarisasi yang diusulkan, menggunakan satu pool yaitu pelaksana
kegiatan inventarisasi dokumen, dimana sub partisinya terdiri atas tiga entitas yaitu staff,
manajer, dan karyawan gudang. Swimlane diagram ini memiliki elemen-elemen di dalamnya.
Elemen pertama adalah process yang menunjukkan aktual proses dan flow. Kemudian elemen
phases yang menunjukkan tahapan dari project. Elemen ketiga adalah symbols yaitu simbol
fisik yang digunakan untuk menggambarkan apa yang terjadi pada setiap tahapan dari proses.
Elemen process, phases dan symbols ini ditunjukkan dari flowchart proses inventarisasi
dokumen pengadaan. Sedangkan elemen keempat adalah actors yaitu orang, grup, tim yang
melakukan tahapan proses. Elemen ini ditunjukkan dari entitas yang terlibat yaitu staff, manajer,
dan karyawan gudang. Kemudian bagian ketiga adalah mutu baku yang terdiri atas kelengkapan,
waktu, dan output. Kelengkapan menunjukkan hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum
melakukan proses inventarisasi dokumen. Kelengkapan ini terbagi ke masing- masing tahap.
Waktu menunjukkan lama waktu penyelesaian yang dibutuhkan setiap tahapan.
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Waktu ini menjadi tolak ukur dalam pengerjaan proses inventarisasi dokumen agar tidak
terlalu menyimpang dari waktu seharusnya. Kemudian output menunjukkan hasil yang
seharusnya diperoleh dari masing- masing tahapan. Desain usulan SOP proses inventarisasi
dokumen terdiri atas empat tahapan proses yang masing-masing tahap terbagi menjadi sub-subproses. Hal ini dilakukan agar proses fungsional terspesialisasi di dalam organisasi. Dari hasil
identifikasi proses inventarisasi dokumen pengadaan bidang logistik unit HCBP center berupa
OPC, kemudian dilakukan perancangan SOP terhadap proses inventarisasi dokumen pengadaan
bidang logistik unit HCBP center.
Pada gambar 2 berikut ini disajikan desain usulan SOP inventarisasi dokumen pengadaan
bidang logistik sub unit general support HCBP center.

Gambar 2. Desain Usulan SOP Inventarisasi Dokumen Pengadaan Bidang Logistik Sub Unit General Support
HCBP Center
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SOP inventarisasi dokumen bermanfaat untuk mengatur proses penyimpanan dokumen –
dokumen pengadaan. Dokumen-dokumen tersebut harus disimpan dengan baik, begitupun
ketika dokumen akan diambil untuk suatu keperluan. Oleh sebab itu diperlukan juga suatu
prosedur untuk aktivitas pengambilan dokumen serta buku kontrol supaya dapat diketahui
riwayat penggunaan dokumen tersebut. Berikut merupakan rancangan SOP pengambilan
dokumen pengadaan serta format buku kontrol yang diusulkan.
Desain Usulan SOP pengambilan dokumen pengadaan bidang logistik sub unit general
support HCBP terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama menunjukkan uraian prosedur
pengambilan dokumen dari awal hingga akhir. Bagian kedua merupakan swimlane diagram dari
proses pengambilan dokumen pengadaan. Pada bagian ini terdapat pool sebagai container untuk
memisahkan aktivitas dan lane yaitu sub partisi yang mengembangkan keseluruhan pool. Untuk
desain SOP yang diusulkan, menggunakan satu pool yaitu pelaksana kegiatan pengambilan
dokumen, dimana sub partisinya terdiri atas dua entitas yaitu staff dan manajer. Swimlane
diagram ini memiliki elemen-elemen di dalamnya. Elemen pertama adalah process yang
menunjukkan aktual proses dan flow. Kemudian elemen phases yang menunjukkan tahapan dari
project. Elemen ketiga adalah symbols yaitu simbol fisik yang digunakan untuk
menggambarkan apa yang terjadi pada setiap tahapan dari proses. Elemen process, phases dan
symbols ini ditunjukkan dari flowchart proses pengambilan dokumen pengadaan. Sedangkan
elemen keempat adalah actors yaitu orang, grup, tim yang melakukan tahapan proses. Elemen
ini ditunjukkan dari entitas yang terlibat yaitu staff dan manajer. Kemudian bagian ketiga adalah
mutu baku yang hanya terdiri atas kelengkapan. Kelengkapan menunjukkan hal yang perlu
dipersiapkan sebelum melakukan proses pengambilan dokumen yaitu buku kontrol. Desain
usulan SOP proses inventarisasi dokumen terdiri atas tujuh tahapan proses.
Pada gambar 3 berikut ini disajikan desain usulan SOP pengambilan dokumen pengadaan
bidang logistik sub unit general support HCBP center.

Gambar 3. Desain Usulan SOP Pengambilan Dokumen Pengadaan Bidang Logistik Sub Unit General Support
HCBP Center

Buku kontrol memuat tentang keterangan aktivitas pengambilan dokumen yang dilakukan
oleh karyawan. Sebelum mengambil dokumen, karyawan harus melapor terlebih dahulu kepada
manajer untuk meminta buku kontrol pengambilan dokumen. Pada format buku kontrol berisi
keterangan tentang identitas dokumen yang terdiri dari nama pengambil serta judul dokumen
yang diambil.
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Kemudian keterangan tanggal yang berisi tanggal ambil dan tanggal kembali. Dokumen
yang telah diambil harus dikembalikan atas sepengetahuan manajer, oleh sebab itu disediakan
kolom tanda tangan manajer pada format buku kontrol. Manajer menanda tangani buku kontrol
setelah dokumen dikembalikan ke tempat semula.
Pada gambar 4 berikut ini disajikan desain format buku kontrol pengambilan dokumen
pengadaan bidang logistik sub unit general support HCBP center.

Gambar 4. Format Buku Kontrol Pengambilan Dokumen Pengadaan Bidang Logistik Sub Unit General Support
HCBP Center

Melihat kondisi inventarisasi dokumen pada sub unit general support, terdapat inovasi
yang dapat diaplikasikan untuk mempermudah proses penyimpanan maupun pencarian
dokumen. Inovasi yang dimaksud adalah pewarnaan kotak indeks pada dokumen. Lemari
penyimpanan dokumen memiliki kaca yang berfungsi agar dokumen di dalamnya bisa tampak
dari luar. Memberi warna pada kotak indeks akan memudahkan karyawan dalam mencari
dokumen. Pewarnaan dibedakan berdasarkan tahun kontrak dokumen, kemudian pada bagian
luar lemari penyimpanan diberikan keterangan warna indeks beserta tahun dokumennya masingmasing.
4.

Simpulan
Inventarisasi dokumen pada sub unit general support HCBP center sudah sesuai dengan
kondisi kebutuhan kerja di sub unit general support HCBP center. Namun, masih terdapat
inventarisasi dokumen beberapa tahun terakhir yang belum terorganisir dengan baik
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Perancangan SOP inventarisasi dokumen dibuat sesuai dengan konsep lean office, yaitu
berkaitan dengan standarisasi sebagai usulan untuk menyelesaikan permasalahan inventarisasi
dokumen yang belum terorganisir secara maksimal dengan mempertimbangkan waktu yang
dibutuhkan pada sub unit general support HCBP center. Untuk melengkapi standar, dibuat juga
SOP pengambilan dokumen serta buku kontrol pengambilan dokumen pengadaan sub unit
general support HCBP center. Dari hasil perancangan SOP yang telah dibuat, terdapat 5 tahapan
proses dengan total waktu selama 230 menit untuk melakukan inventarisasi dokumen
pengadaan dan 7 tahapan proses pada SOP pengambilan dokumen pengadaan.
Waktu proses inventarisasi dokumen pengadaan secara keseluruhan dapat digunakan untuk
acuan dalam melakukan proses inventarisasi sebanyak 3-5 dokumen bergantung dari ketebalan
dokumen pengadaan.
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ABSTRAK
PT. SKF Indonesia adalah perusahaan global yang melakukan produksi bearing di Indonesia, merupakan
bagian dari SKF Group dan tergabung dalam grup PT. Astra Otoparts Tbk. Berdasarkan penelitian yang
telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa hasil output produksi channel 7 PT. SKF Indonesia belum
mecapai target output produksi yang telah ditentukan oleh perusahaan, sedangkan kapasitas produksi
memungkinkan untuk mencapai target tersebut. Dengan melakukan perhitungan waktu siklus, takt time,
efisiensi mesin, efisiensi lini, balance delay, dan utilitas mesin, nantinya dapat diketahui jumlah produk
yang tidak terproduksi. Sedangkan penyebab dari masalah tidak tercapainya target produksi dianalisis
menggunakan metode fishbone diagram dan 5 why’s analysis. Dari metode tersebut dapat disimpulkan,
penyebab tidak tercapainya target produksi adalah proses resetting dengan waktu yang lama, adanya
kerusakan mesin, adanya bearing yang rework atau scrap, dan efisiensi lini yang belum maksimal.
Kata kunci: Bearing, Fishbone Diagram, Line Performance, Output produksi, 5 Why’s Analysis

1.

Pendahuluan
Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor
Indonesia), banyaknya sepeda motor yang telah terjual untuk wilayah domestik selama tahun
2019 adalah sebesar 6.487.460 unit sedangkan untuk ekspor sebesar 810.433 unit (AISIAsosiasi
Industri
Sepedamotor
Indonesia
Statistics,
Statistic
Distribution,
https://www.aisi.or.id/statistic/, diakses tanggal 28 Febuari 2020). Dan dari data statistik milik
BPS (Badan Pusat Statistik), diperoleh data bahwa hingga penghujung tahun 2018, jumlah
sepeda motor di Indonesia mencapai 120.101.047 unit (Badan Pusat Statistik-BPS,
Perkembangan
Jumlah
Kendaraan
Bermotor
Menurut
Jenis,
1949-2018,
https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133, diakses tanggal 2 Maret 2020).
Sehingga secara keseluruhan, saat ini terdapat 126,6 juta sepeda motor yang beredar di
Indonesia.
Dengan tingginya kebutuhan sepeda motor di Indonesia, maka kebutuhan akan spare part
juga akan meningkat. Salah satu spare part penting yang dibutuhkan oleh produsen sepeda
motor maupun konsumennya adalah bearing. Bearing dalam istilah mekanik merupakan salah
satu elemen mesin untuk mengurangi gerak relatif dari dua atau lebih komponen mesin,
sehingga dapat bergerak sesuai dengan arah yang diinginkan (Onny, Pengertian Bearing,
http://artikel-teknologi.com/bearing/, diakses tanggal 3 Maret 2020).
Svenska Kullager Fabriken (SKF) Group adalah perusahaan produsen bearing terbesar di
dunia yang terdiri dari kurang lebih 150 perusahan yang tersebar di berbagai negara, dan
Indonesia adalah salah satunya. PT. SKF Indonesia sendiri memiliki hubungan yang kuat
dengan PT. Astra Otoparts Tbk (AUTO), dimana sebesar 40% saham PT. SKF Indonesia telah
diakuisisi oleh PT. Astra Otoparts. Hasil produksi PT. SKF Indonesia yang memiliki permintaan
yang terus meningkat adalah bearing dengan tipe 6301, yang mana tipe ini merupakan bearing
yang banyak dipakai oleh produsen sepeda motor di Indonesia. Sehingga PT. SKF Indonesia
terus berupaya untuk meningkatkan produksi guna mencukupi permintaan produsen baik dari
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proses distribusi OEM (Original Equipment Manufacture) atau dari proses distribusi AM (After
Marrket) (Wisnuadi, A. R. & Fahma, F., 2017). PT. SKF Indonesia dapat memproduksi 40
varian tipe bearing yang diproduksi oleh 15 channel yang ada. Dan channel 7 sendiri
memproduksi 4 varian tipe bearing, yatitu tipe 6301, BB1-0631, BB1-0838, dan BB1-0886B.
Selama Februari 2020, target output produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan
sebagian besar belum dicapai oleh total output produksi aktual tiap harinya yang dihasilkan
channel 7. Penetapan target output produksi sendiri ditentukan dengan menyesuaikan
permintaan konsumen terhadap produk bearing tersebut. Sehingga dapat dikatakan, channel 7
belum dapat memenuhi permintaan konsumen untuk tipe bearing yang diproduksi pada channel
tersebut. Dan untuk kapasitas produksi channel 7 memungkinkan untuk melakukan produksi
sesuai target yang ditetapkan.
Sehubungan dengan permasalahan yang telah disebutkan, maka penelitian ini dilakukan
dengan tujuan untuk mengetahui performansi lini channel 7 dan menganalisis faktor penyebab
tidak tercapainya target output produksi channel 7. Untuk mengetahui penyebab tidak
tercapainya target output produksi pada channel 7, maka perlu dilihat dari sisi performansi lini
pada channel 7, apakah sebenarnya channel 7 tersebut mampu untuk memproduksi sesuai target
atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari rasio antara takt time dengan waktu siklus. Jika takt time
lebih besar dari waktu siklus maka sebenarnya channel 7 mampu untuk memenuhi target
produksi yang telah ditetapkan. Performansi lini juga dapat dinilai dari efisiensi mesin, efisiensi
lintasan, balance delay, dan utilitas mesinnya.
2.

Metode
Metode penelitian menggambarkan langkah-langkah untuk memecahkan masalah tidak
terpenuhinya target produksi pada channel 7 PT SKF Indonesia.
Metode Fishbone diagram dan 5 Why’s Analysis digunakan untuk melakukan root cause
analysis pada channel 7. Fishbone diagram memiliki kelebihan dimana diagram yang disajikan
memiliki visual yang jelas dan mudah dipahami serta dapat menghimpun ide dan pemikiran
sejumlah orang dengan detail yang mengacu pada kategori atau faktor 5M1E (manusia, mesin,
metode, material, measurement (pengukuran), dan environment) (Yuniarto, H. A., dkk, 2013).
Metode 5 Why’s Analysis merupakan suatu pendekatan yang terstruktur dengan mengutarakan
pertanyaan “mengapa” secara berulang-ulang agar mampu untuk memahami akar penyebab
masalah, dan mengambil tindakan korektif yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut
(Kuswardhana, A., dkk, 2017). Kedua metode ini dilakukan dengan berdasar pada hasil
pengolahan data dan wawancara terhadap operator channel 7 dan karyawan lainnya.
Pengolahan data sendiri dilakukan untuk menghitung line performance channel 7, dengan
metode line balancing yaitu dengan mempertimbangkan hasil pengolahan data waktu proses
dan waktu baku, kemudian dilakukan pengolahan data untuk menghitung line efficiency,
balance delay, dan efisiensi stasiun. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat diketahui
jumlah output produksi dari channel 7. Perhitungan takt time dan waktu siklus juga perlu
dilakukan untuk membuktikan apakah channel 7 mampu untuk memproduksi sesuai target yang
telah ditentukan atau tidak. Data waktu siklus dan waktu proses mesin pada channel 7
didapatkan dengan menggunakan metode jam henti / stopwatch yang selanjutnya direkapitulasi.
3.
a.

Hasil dan Pembahasan
Menentukan Waktu Siklus Tiap Proses Pemesinan
Channel 7 memiliki 15 proses pemesinan dengan 21 mesin yang memiliki fungsi berbedabeda, terdapat beberapa mesin yang sama yang digunakan untuk mengimbangi waktu siklus dari
mesin sebelum dan sesudahnya guna mengurangi adanya bottleneck dalam lini produksi. Cycle
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time atau waktu proses merupakan sejumlah waktu yang diperlukan dalam produksi suatu,
terbagi menjadi dua aktivitas yaitu value added dan non value added (Abdelhadi & Shakoor,
2013; Martin & Osterling, 2014). Takt time merepresentasikan banyaknya waktu yang tersedia
untuk memproduksi suatu produk dibagi dengan jumlah produk permintaan pelanggan dalam
rentang waktu tertentu (Santoso, 2012). Takt time merupakan tolak ukur untuk menyatakan lama
waktu yang diperlukan untuk memproduksi satu produk dalam proses (Widjaja & Raharjo,
2013). Waktu stasiun adalah jumlah waktu dari aktivitas atau proses yang tergabung dalam satu
stasiun kerja. Berikut adalah data waktu siklus untuk tiap proses di channel 7 PT SKF Indonesia.
Tabel 1. Waktu Siklus Tiap Proses Pemesinan

Channel

Machine

7

SSA-62 G I
SSA-62 G II
FSF-80 Rough I
FSF-80 Rough II
FSF-80 Finish I
FSF-80 Finish II
Etamic OR
SGB 55
SHC-45C I
SHC-45C II
Izumi KN-533 I
Izumi KN-533 II
Etamic IR
HMV-52 D1
HIT - 80 E
MYD
MVM-90
MGI 25-110
LASER
MZU 120B
HHE

CT Average
Machine
13.93
13.23
10.16
9.59
10.26
9.89
4.60
5.58
10.82
12.96
9.35
9.28
4.45
2.7
3.4
4.4
2.8
3.6
3.3
3.7
3

Process
OR Raceway Grinding
OR Raceway Grinding
OR Raceway Honing
OR Raceway Honing
OR Raceway Honing
OR Raceway Honing
OD Check
IR Raceway Grinding
IR Bore Grinding
IR Bore Grinding
IR Raceway Honing
IR Raceway Honing
Bore Check
Pair & Ball Filling
Cage Assembly
Free Running Check
Noise Control
Clearence Check
Marking
Camera Pokayoke
Greasing & Shielding

CT Average
Process
6.79

4.99
4.60
5.58
5.94
4.66
4.45
2.7
3.4
4.4
2.8
3.6
3.3
3.7
3

Untuk menentukan nilai takt time, maka diperlukan data permintaan bearing. Berikut
adalah data permintaan bearing untuk channel 7 PT SKF Indonesia.
Tabel 2. Data demand channel 7
DATA DEMAND CHANNEL 7 (ribuan)
6301
BB1 - 0631
BB1 - 0838
BB1 - 0886 B

Januari
32
7
159
81
279.1

Februari
21
7
164
88
279.9

Maret
71
10
304
97
482

April
90
4
101
86
280.3

Mei
Juni
Juli
Agustus
142
35
4
4
4
4
74
152
178
153
69
63
78
76
289.1 219.2 259.6
268.5
TOTAL DEMAND (SATUAN)

September
44
4
136
76
260.1

Dari data tersebut, didapatkan nilai takt time sebesar :
Takt time (T) =
=
= 7.352 detik/unit
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(1)

Gambar 1. Grafik waktu siklus dan takt time

Berdasarkan perbandingan antara waktu siklus dengan takt time, dapat disimpulkan bahwa
nilai semua waktu siklus berada di bawah nilai takt time (nilai waktu siklus < nilai takt time).
Hal ini menunjukan bahwa proses produksi sudah baik karena proses berjalan lebih cepat atau
dapat memenuhi permintaan. Jika waktu siklus melebihi takt time maka menunjukan proses
berjalan lebih lambat dari yang seharusnya. Sehingga jika berdasar pada perbandingan antara
waktu siklus dengan takt time ini, channel 7 mampu untuk memproduksi bearing sesuai target.
Hal ini berarti waktu siklus bukanlah menjadi alasan mengapa output aktual produksi pada
channel 7 tidak mencapai target.
b.

Perhitungan untuk Menentukan Output Produksi Berdasarkan Waktu Proses dan
Efisiensi Lintasan yang Telah Ditetapkan PT. SKF Indonesia
PT SKF Indonesia menentukan target waktu proses channel 7 rata-rata adalah selama 5.5
detik, dengan nilai efisiensi lintasan adalah 85 %. Perhitungan jumlah produksi untuk channel 7
telah disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 3. Jumlah Output Produksi

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MESIN
SSA-62 G
FSF-80
Etamic OR
SGB 55
SHC-45C
Izumi KN-533
Etamic IR
HMV-52 D1
HIT - 80 E
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5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
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MYD
MVM-90
MGI 25-110
LASER
MZU 120B
HHE
Waktu proses target rata-rata
Jumlah produksi selama 1 jam
Jumlah produksi tiap shift
shift 1 (8,3 jam)
shift 2 (6,8 jam)
shift 3 (6,7 jam)
Jumlah produksi untuk 1 hari (LE
85%)

5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
654.5455
5432.727
4450.909
4385.455
12128.73

Pengolahan Data :
Jumlah produksi selama 1 jam = Jam kerja selama 1 jam : waktu proses target ratarata
= 3600 : 5.5 = 654.55 unit
Jumlah produksi tiap shift
Untuk Shift 1 = Jumlah produksi selama 1 jam x Jam kerja selama 1 shift
= 654.55 x 8.3 = 5,432.73 unit
Jumlah produksi untuk 1 hari (LE 85%) = Jumlah produksi selama 1 jam x Total
jam kerja untuk 1 hari x Efisiensi lintasan = 654.55 unit x 21.8 jam x 85%
=12,128.73 unit

(2)

(3)

(4)

c. Perhitungan Waktu Baku Tiap Mesin pada Channel 7 PT SKF Indonesia
Channel 7 PT SKF Indonesia memiliki 15 mesin yang berbeda dengan proses kerja masingmasing. 15 mesin tersebut yaitu SSA-62G, FSF-80, Etamic OR, SGB 55, SHC-45C, IZUMI
KN-533, Etamic IR, HMV-52 D1, HIT-80E, MYD, MVM-90, MGI 25-110, Laser, MZU 120B
dan HHE. Untuk nilai penyesuaian (rating factor) yang telah ditentukan adalah sebesar 0.95 dan
tidak menggunakan allowance. Berikut adalah rekapitulasi waktu baku tiap proses pada channel
7.
Tabel 4. Perhitungan Waktu Baku Tiap Mesin
NO

MESIN

PROCESS

WP Rata-rata (detik)

Penyesuaian

Waktu Normal

Allowance

Waktu Baku

1

SSA-62 G

OR RACEWAY GRINDING

6.79

0.95

6.45

0

6.45

2

FSF-80

OR RACEWAY HONING

4.99

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

Etamic OR
OD CHECK
SGB 55
IR RACEWAY GRINDING
SHC-45C
IR BORE GRINDING
Izumi KN-533
IR RACEWAY HONING
Etamic IR
BORE CHECK
HMV-52 D1
PAIR & BALL FILLING
HIT - 80 E
CAGE ASSEMBLY
MYD
FREE RUNNING CHECK
MVM-90
NOISE CONTROL
MGI 25-110
CLEARENCE CHECK
LASER
MARKING
MZU 120B
CAMERA POKAYOKE
HHE
GREASING & SHIELDING
Total Detik

0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
14.25

4.74
4.37
3.90
5.64
4.43
4.23
2.57
3.23
4.18
2.66
3.42
3.14
3.52
2.85
59.31

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00

4.74
4.37
3.90
5.64
4.43
4.23
2.57
3.23
4.18
2.66
3.42
3.14
3.52
2.85
59.31

4.6
4.1
5.94
4.66
4.45
2.7
3.4
4.4
2.8
3.6
3.3
3.7
3
62.43

Rating factor (nilai penyesuaian) adalah sebesar 0.95, dikarenakan perbedaan kecepatan
pengerjaan antara mesin satu dengan yang lainnya hanya sedikit, dan allowance tidak diperlukan
karena operator hanya melakukan inspeksi terhadap mesin-mesin tersebut.
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d. Perhitungan Line Performance Channel 7 PT SKF Indonesia
Line performance dapat dilihat dari nilai efisiensi lintasan, balance delay, dan efisiensi
stasiun. Efisiensi stasiun adalah perbandingan waktu baku stasiun kerja terhadap waktu baku
terbesar. Line efficiency merupakan rasio atau perbandingan waktu yang digunakan dengan
waktu yang tersedia. Lintasan produksi dikatakan baik jika nilai efisiensi lintasannya tinggi.
Sedangkan balance delay adalah ukuran tidak efisiennya suatu lintasan karena terdapat waktu
menganggur yang disebabkan oleh adanya pengalokasian yang kurang baik diantara stasiunstasiun kerja yang ada. Lintasan produksi yang baik mempunyai nilai balance delay mendekati
nol, artinya pada seluruh stasiun kerja tidak ditemukan adanya waktu menganggur. Apabila nilai
balance delay mendekati nol, maka lintasan tersebut dapat dikatakan baik (Baroto, T. 2002).
Pada channel 7 ini memiliki nilai balance delay sebesar 39% atau 0.39. Sehingga pada channel 7
ini masih terdapat waktu menganggur pada stasiun kerjanya.
Tabel 5. Perhitungan Efisiensi Stasiun, Line Efficiency, dan Balance Delay
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MESIN
SSA-62 G
FSF-80
Etamic OR
SGB 55
SHC-45C
Izumi KN-533
Etamic IR
HMV-52 D1
HIT - 80 E
MYD
MVM-90
MGI 25-110
LASER
MZU 120B
HHE

PROCESS

WAKTU BAKU Efisiensi Stasiun Line Efficiency Balance Delay

OR RACEWAY GRINDING
OR RACEWAY HONING
OD CHECK
IR RACEWAY GRINDING
IR BORE GRINDING
IR RACEWAY HONING
BORE CHECK
PAIR & BALL FILLING
CAGE ASSEMBLY
FREE RUNNING CHECK
NOISE CONTROL
CLEARENCE CHECK
MARKING
CAMERA POKAYOKE
GREASING & SHIELDING
Minimum
Maksimum
Total
WB (jam)

6.45
4.74
4.37
3.90
5.64
4.43
4.23
2.57
3.23
4.18
2.66
3.42
3.14
3.52
2.85

100%
73%
68%
60%
87%
69%
66%
40%
50%
65%
41%
53%
49%
54%
44%

61%

39%

2.57
6.45
59.31
0.016474616

Perhitungan :
Efisiensi Stasiun SSA-62 G = (Waktu baku stasiun SSA-62 G : Waktu baku
maksimum) x 100%
= (6.45 : 6,45 ) x 100% = 100%
Efisiensi Lintasan
= Jumlah total waktu baku : (waktu baku maksimum x 15)
= (59.31 : (6.45 x 15)) x 100%
= 61%
Balance Delay = 1- Line Efficiency
= 1 – 61%
= 39 %

(5)
(6)
(7)

e. Perhitungan Jumlah Output Produksi Setelah Pengolahan Data
Bagian ini menjelaskan banyaknya output yang dihasilkan oleh channel 7 dengan data yang telah
diolah sebelumnya. Tabel berikut merepresentasikan jumlah produksi dari channel 7 dengan nilai
efisiensi lintasan hasil pengolahan data sebesar 61% dan rata-rata waktu proses sebesar 4,16 detik.
Tabel 6. Perhitungan Jumlah Output Produksi Hasil Pengolahan Data

NO
1
2
3
4
5
6

MESIN
SSA-62 G
FSF-80
Etamic OR
SGB 55
SHC-45C
Izumi KN-533
D04.6
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Etamic IR
HMV-52 D1
HIT - 80 E
MYD
MVM-90
MGI 25-110
LASER
MZU 120B
HHE
Waktu proses rata-rata
Jumlah produksi selama 1 jam
Jumlah produksi tiap shift
shift 1
shift 2
shift 3
Jumlah produksi untuk 1 hari
(Line Efficiency 61 %)

4.45
2.70
3.40
4.40
2.80
3.60
3.30
3.70
3.00
4.16
864.97
7179.23
5881.78
5795.28
11502.33

Perhitungan :
Waktu proses rata-rata = jumlah waktu proses : jumlah stasiun kerja
= 62.43 : 15
= 4.16 detik
Jumlah produksi selama 1 jam = Jam kerja selama 1 jam : Waktu proses rata-rata
= 3600 detik : 4.16 detik
= 864.97 pcs
Jumlah produksi tiap shift = Jumlah produksi selama 1 jam x Jam kerja selama 1
shift
= 864.97 pcs x 8.3 jam (untuk shift 1) = 7179.23 pcs
Jumlah produksi untuk 1 hari (LE 61%) = Jumlah produksi selama 1 jam x Jam kerja
selama 1 hari x Efisiensi lintasan
= 864.97 pcs x 21.8 jam x 61%
= 11502.33 pcs

(8)

(9)

(10)

(11)

Dari beberapa perhitungan yang telah dilakukan, terlihat adanya penurunan waktu proses
rata-rata selama 1.34 detik, yaitu dari waktu proses target perusahaan sebesar 5.5 detik menurun
menjadi 4.16 detik ketika dihitung menggunakan data aktual. Dan terdapat penurunan line
efficiency sebesar 24%, semula perusahaan menetapkan line efficiency sebesar 85% menurun
menjadi 61% ketika dilakukan pengolahan data. Penurunan waktu proses rata-rata dan
penurunan nilai efisiensi lintasan channel 7 berpengaruh pada banyaknya produk yang
diproduksi, dimana rata-rata output produksi dalam 1 hari adalah 12128.73 unit, menurun
menjadi 11502.33 unit. Sehingga dapat dikatakan terdapat penurunan output produksi sebanyak
+ 626.40 unit dalam 1 hari. Sehingga dapat dilihat bahwa dalam 1 hari, channel 7 PT. SKF
Indonesia menanggung kerugian karena + 626.40 pcs bearing yang tidak dapat diproduksi.
f.

Fishbone Diagram
Fishbone diagram dapat digunakan untuk menentukan penyebab masalah yang terjadi, yaitu
tidak terpenuhinya target output produksi. Analisis Fishbone diagram ini dibagi menjadi 5
faktor, yaitu metode, material, lingkungan, manusia, dan mesin.
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Gambar 2. Fishbone diagram

Berdasarkan fishbone diagram, terdapat lima belas akar permasalahan penyebab tidak
terpenuhinya target produksi channel 7. Sebagian besar faktor penyebab masalah target produksi
yang tidak terpenuhi pada channel 7 adalah terletak pada faktor mesin.
5 Why’s Analysis
Metode 5 Why’s Analysis merupakan konsep yang terstruktur guna memahami akar
penyebab dari suatu masalah dengan cara mengajukan pertanyaan “mengapa” secara berulangulang, sehingga nantinya dapat menentukan tindakan korektif yang efektif guna mengurangi
insiden dan mencegah kecelakaan yang berulang (Kuswardana, A., dkk, 2017).
g.

Tabel 7. 5 Why’s Analysis
PROBLEM

WHY 1

WHY 2

WHY 3

Terdapat ketidaksesuaian
Ada trouble pada mesin part baru dengan mesin
lama

Proses resetting
memerlukan waktu lama

WHY 4
Tidak adanya tooling
management untuk
persiapan sebelum
resetting

WHY 5

Dibutuhkan waktu untuk Tempat tools shop yang Belum diterapkannya 5S
mengambil alat
jauh
dengan baik
Belum adanya SOP
Terdapat perbedaan
Terdapat perbedaan
Tiap resetter memiliki mengenai resetting yang
kecepatan resetter dalam tahapan proses resetting analisis terhadap masalah
terbaru dan belum
menyelesaikan proses
oleh masing-masing
mesin yang berbedaadanya standar-standar
resetting
resetter
beda
tertentu yang dibutuhkan
ketika resetting

Output produksi Channel 7
Divisi maintenance masih
tidak mencapai target
Kodisi mesin sudah tua
fokus untuk melakukan
Belum ada penjadwalan
produksi
Adanya kerusakan mesin namun belum ada proses
corrective maintenance
maintenance rutin
maintenance yang rutin
terhadap mesin yang
sudah rusak
Terdapat bearing yang
membutuhkan rework
atau bahkan bearing
menjadi scrap

Adanya defect (cacat)
pada bearing

Efisiensi lini yang belum
maksimal

Utilitas mesin belum
maksimal
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Terjadi error pada
proses permesinan
sebelumnya

Operator kurang
responsif dalam
menanggapi
problem/error pada
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Terdapat beberapa mesin
yang mengalami
Perbedaan cycle time
bottleneck atau waste
antar mesin
berupa waiting
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Berdasarkan 5 Why’s Analysis, penyebab tidak terpenuhinya target produksi channel 7
dipengaruhi oleh empat faktor dominan yakni, proses resetting yang memerlukan waktu lama,
adanya kerusakan mesin, adanya bearing yang rework atau scrap, dan efisiensi lintasan yang
belum maksimal
4.

Simpulan
Dari hasil penelitian dapat ditarik simpulan bahwa dari data permintaan dan waktu kerja
yang tersedia di perusahaan, dapat diperoleh takt time sebesar 7.35 detik. Nilai cycle time untuk
masing-masing mesin berada di bawah nilai takt time, hal ini menunjukan proses produksi
berjalan dengan baik karena proses berjalan lebih cepat atau dapat memenuhi permintaan
sehingga cycle time bukan merupakan faktor penyebab tidak tercapainya target produksi. Dilihat
dari performansi lintasan channel 7, perusahaan menetapkan rata-rata waktu proses target
sebesar 5.5 detik dengan line efficiency sebesar 85%, sehingga didapat total output produksi
sejumlah 12,128 unit dalam satu hari. Pada data aktual, waktu proses tiap mesin berbeda-beda
dan didapat waktu proses rata-rata sebesar 4.16 detik. Dan setelah dilakukan pengolahan data
didapatkan line efficiency sebesar 61%, sehingga total output yang dihasilkan adalah sebesar
11,502 unit bearing dalam satu hari. Terjadi penurunan sekitar 626.40 unit bearing untuk 1
harinya. Artinya PT. SKF Indonesia mengalami kerugian sekitar 626.40 unit bearing yang tidak
dapat diproduksi dalam 1 hari.
Dari hasil pengolahan data terbukti bahwa channel 7 tidak mencapai target produksi yang
ditetapkan. Berdasarkan fishbone diagram, terdapat lima belas akar permasalahan penyebab
tidak terpenuhinya target produksi channel 7. Penyebab permasalahan ini dikelompokkan
menjadi 5 faktor yaitu metode, material, manusia, mesin, lingkungan. Pada faktor metode,
penyebabnya adalah belum adanya SOP tebaru mengenai proses resetting, proses resetting yang
lama dan sering dilakukan. Pada faktor material, penyebabnya adalah kualitas material yang
rendah. Pada faktor manusia, penyebabnya adalah operator yang kurang responsif dalam
menanggapi jika ada masalah pada mesin dan keahlian masing-masing operator yang berbedabeda. Pada faktor mesin, penyebabnya adalah efisiensi mesin masih rendah, adanya CT yang
besar pada beberapa mesin, adanya kerusakan mesin dikarenakan mesin sudah tua, mesin tidak
pernah istirahat, dan adanya ketidaksesuaian antara part baru dengan mesin yang lama ketika
proses resetting. Pada faktor lingkungan, penyebabnya adalah suhu ruangan yang panas, bising,
dan semua mesin pada semua channel berada di satu ruangan. Sedangkan berdasarkan 5 Why’s
Analysis, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab tidak terpenuhinya target produksi channel
7 dipengaruhi oleh empat faktor dominan yakni, proses resetting yang memerlukan waktu lama,
adanya kerusakan mesin, adanya bearing yang rework atau scrap, dan efisiensi lintasan yang
belum maksimal.
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ABSTRAK

Desa Wonorejo merupakan desa dengan potensi pertanian komoditas kopi dan diharapkan dapat
dikembangkan menjadi pertanian organik serta pengembangan lebih lanjut potensi agrowisatanya. Untuk
itu perlu pengembangan pertanian kopi organik yang sesuai SNI, baik SNI Sistem Pertanian Organik (SNI
6729:2016) maupun SNI produk Kopi (SNI 01-2907-2008). Banyak permasalahan yang menghambat
penerapan kedua SNI di desa tersebut. Dengan identifikasi akar permasalahan tersebut akan memudahkan
dalam pencarian solusinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akar penyebab permasalahan dalam
implementasi SNI pada sistem pertanian organik dan komoditas kopi di desa Wonorejo. Identifikasi akar
permasalahan dilakukan dengan pemodelan input-output permasalahan dan menggunakan fishbone
diagram. Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk memberikan usulan solusi permasalahan berupa
tahap – tahap pengembangan dan pendampingan implementasi SNI yang didapatkan dari penelitian ini
diharapkan mampu menjadikan desa Wonorejo sebagai salah satu desa wisata berbasis alam atau
ekowisata dengan produk utama kopi yang memiliki sistem pertanian organik dan produk pertanian berSNI.
Kata kunci: pertanian organik, kopi, implementasi, SNI 01-2907-2008, SNI 6729:2016

1.

Pendahuluan
Indonesia merupakan negara agraris, dimana sektor pertanian memegang peranan penting
dari keseluruhan perekonomian nasional (Mubyarto, 1989). Sistem pertanian di Indonesia
hingga saat ini masih bersifat konvensional. Gliessman (2007) menyatakan bahwa dampak
negatif dari penerapan pola pertanian konvensional menyebabkan penurunan kesuburan tanah,
mengurangi kelembaban tanah, merusak ekosistem yang berada di lingkungan sekitarnya,
menyebabkan erosi, hingga masalah lainnya yang berdampak pada gangguan kesehatan
masyarakat karena tercemar bahan kimia berbahaya.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari
penerapan sistem pertanian konvensional adalah dengan penerapan sistem pertanian
berkelanjutan. Praktek pertanian berkelanjutan mencakup penggunaan nutrisi organik dan
biologis, rotasi tanaman, pengelolaan hama terpadu, dan peningkatan keberagaman biologi.
Istilah pertanian berkelanjutan, disebut juga sebagai pertanian organik. Pertanian organik
merupakan sistem pernatian yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan dengan penggunaan
bahan organik alami (Wibowo, 2016).
Pertanian organik menurut IFOAM (International Federation of Organic Agriculture
Movements) merupakan sistem pertanian yang mengedepankan keharmonisan dengan alam.
IFOAM menyaratkan empat prinsip dari pertanian organik, yaitu kesehatan (health), ekologi
(ecology), keadilan (fairness) dan kepedulian (care). Selain itu, pertanian organik juga bersifat
menyeluruh, merujuk pada proses dari hulu hingga ke hilir, dan bukan dimaknai sebatas produk
akhir saja (IFOAM, 2020).
Untuk mewujudkan penerapan sistem pertanian organik, pemerintah melalui departemen
pertanian bekerjasama dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) telah merancang SNI untuk
mendorong pelaksanaan sistem pertanian organik. Pemerintah telah merintis pengembangan
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dalam pertanian organik yang pertama di Indonesia, yang dimulai tahun 2001. Setahun
berikutnya, pemerintah mengeluarkan SNI untuk pembangunan pertanian organik dengan
menerbitkan Panduan Sistem Pertanian Organik dalam bentuk SNI 6729:2002. Pada tahun
2010, Kementerian Pertanian RI mencanangkan program Go-Organik. Program tersebut
merupakan puncak dari serangkaian tahapan pengembangan pertanian organik. SNI pertanian
organik kemudian disempurnakan pada tahun 2016 menjadi SNI 6729:2016.
Sejalan dengan program pemerintah dan peningkatan pasar kopi yang sangat signifikan di
Indonesia dan pasar global, pemerintah kabupaten Karanganyar menyambut program nasional
penggalakan sistem pertanian organik di wilayahnya. Untuk kecamatan Jatiyoso, melalui Dinas
Pertanian Kabupaten Karanganyar, menetapkan wilayah desa Wonorejo sebagai wilayah yang
akan dikembangkan komoditas kopi. Hal ini dengan pertimbangan sejarah penanaman kopi di
wilayah tersebut dan ketinggian daerah yang rata-rata berada di atas 1.100 – 1.400 mdpl. Jenis
kopi yang ditanam di desa Wonorejo adalah jenis kopi arabika. Menurut data Desa Wonorejo
tahun 2019, dari sisi pendapatan daerah, Desa Wonorejo hanya memiliki Pendapatan Asli
Daerah (PAD) tahun 2019 sebesar Rp. 91.400.000,-. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan
dengan total pendapatan daerah (termasuk bantuan dana dari Pemerintah Daerah dan Pusat)
yang berjumlah Rp 2.704.700.000,-. Dengan pengembangan pertanian organik di desa ini
diharapkan ada nilai tambah komoditi kopi yang dihasilkan dan juga pengembangan agrowisata
diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
SNI yang diimplementasikan adalah SNI untuk produk kopi dan SNI untuk sistem
pertanian organik. Penerapan SNI diperlukan dalam sistem pertanian organik guna
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani organik (Mohammad Hoesain, dkk., 2020)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akar penyebab permasalahan dalam implementasi
SNI pada sistem pertanian organik dan produk pertanian di desa Wonorejo, kecamatan Jatiyoso.
Pada penelitian ini, metode fishbone diagram dipilih untuk mengidentifikasi akar penyebab
permasalahan pada implementasi SNI. Diagram ini berguna untuk memperlihatkan faktor-faktor
utama yang berpengaruh pada masalah yang dipelajari secara terperinci yang dapat dilihat pada
panah – panah yang berbentuk tulang ikan (Render dan Heizer, 2005). Dengan hasil solusi
permasalahan berupa tahap – tahap pengembangan dan pendampingan implementasi SNI yang
didapatkan dari penelitian ini diharapkan mampu menjadikan desa Wonorejo, kecamatan
Jatiyoso sebagai salah satu desa wisata berbasis alam atau yang dikenal dengan istilah ekowisata
dengan produk utama kopi yang memiliki sistem pertanian organik dan produk pertanian berSNI.
2. Metode
Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan pemerintah
desa dan kelompok tani untuk menjamin tingkat produktivitas pertanian yang tinggi serta
mengarah kepada sistem pertanian organik. Untuk itu, telah dilakukan beberapa kali pertemuan
antara aparat desa dan kelompok tani untuk membahas implementasi dan pendampingan para
kelompok tani kopi mengenai penerapan SNI dalam pertanian organik dan komoditas kopi.
Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk menganalisis akar penyebab masalah
implementasi SNI 6729:2016 dan SNI 01-2907-2008 di desa Wonorejo, kecamatan Jatiyoso
yaitu dengan melakukan pemodelan input-output permasalahan. Identifikasi akar penyebab
permasalahan dilakukan dengan menggunakan fishbone diagram.
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3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Analisa Permasalahan Mitra
Kondisi mitra yang merupakan kelompok tani yang ada di desa Wonorejo saat ini dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. Kondisi mitra (kelompok tani) terhadap pemahaman tentang standar mutu SNI Biji Kopi
• Profesi sebagai petani, dengan sistem pertanian masih bersifat tradisionil. Komoditas
yang ditanam berpindah – pindah, sesuai tren di pasar dan daerah sekitar
• Berdasarkan survey awal, para petani di desa Wonorejo belum pernah mendapat
pelatihan tentang SNI Kopi dan SNI Pertanian Organik.
• Selama ini, petani telah bercocok tanam kopi, namun dengan sistem yang sangat
sederhana. Belum pernah mengenal dan dikenalkan sistem grading biji kopi dan cacat
kopi. Petani selama ini berperan sebagai petani penghasil buah kopi (cherry) atau biji
kopi (green bean)
• Belum terdapat peralatan ayakan yang ada dipetani untuk mengukur kualitas biji kopi
• Pengamatan terhadap kotoran atau sampah biji kopi masih bersifat seadanya dan
manual (visual) tanpa bekal pengetahuan standar mutu kopi.
b. Kondisi mitra (kelompok tani) terhadap pemahaman tentang standar mutu SNI Sistem
Pertanian Organik
• Profesi sebagai petani, dengan sistem pertanian masih bersifat tradisionil. Komoditas
yang ditanam berubah-ubah, sesuai tren di pasar dan daerah sekitar
• Kelompok tani belum pernah mendapat penjelasan dan pelatihan tentang pertanian
organik
• Kelompok tani belum pernah mengenal sistem pencatatan, pelabelan, dan metode dan
teknik tanam organik
• Kelompok tani belum pernah berinteraksi dengan Lembaga Sertifikasi Organik atau
disingkat LSO sebagaimana aturan dalam SNI 6729:2016
• Para petani umumnya juga sebagai peternak yang merupakan pihak penyangga utama
dari sistem pertanian organik. Ternak yang dikembangkan umumnya sapi dan kambing
atau domba
• Pengelolaan peternakan masih bersifat tradisional, sebagian masih menggunakan hijau –
hijauan sebagai pakan utama, dan yang lainnya telah menggunakan konsentrat sebagai
campuran bahan makanan
• Petani belum pernah menerima penjelasan tentang kadar kimia dari bahan pakan yang
digunakan dan makna serta dampaknya.
3.2

Model I/O dan Identifikasi Akar Penyebab Masalah dengan Fishbone Diagram
Berdasarkan pemaparan tentang kondisi kelompok tani saat ini, maka dapat dimodelkan
perbaikan sistem yang akan dilakukan sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 1.

D05.3

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2020
2 November 2020

ISSN: 2579-6429

Gambar 1. Sistem Input Output dari Permasalahan

Input dari sistem yang akan dipecahkan adalah para kelompok tani. Mereka sebagai
objek pelaku yang akan diubah cara pandang dan sistem kerjanya. Apa yang diubah? Perubahan
yang diinginkan adalah adanya kesadaran akan pentingnya standarisasi dalam melakukan cocok
tanam (bertani), dan kesadaran tersebut tentunya muncul dari pengetahuan akan pentingnya
standarisasi itu sendiri.
Proses penyadaran dan pemahaman dilakukan melalui proses edukasi dan sosialisasi
terhadap standar nasional yang berlaku di Indonesia, yang dikenal dengan Standar Nasional
Indonesia (SNI). Pada kegiatan ini, SNI yang akan diimplementasikan adalah SNI Biji Kopi dan
Sistem Pertanian Organik.
Harapannya, dari kesadaran dan pemahaman tersebut, muncul sikap dan kebiasaan yang
baik (terstandar) dalam melakukan cocok tanam kopi yang nantinya akan diformalkan dalam
bentuk sertifikasi SNI Biji Kopi. Mengapa yang dipilih SNI Biji Kopi terlebih dahulu? Hal ini
karena implementasi SNI Kopi hanya sebatas pada proses penanaman, panen dan pengelolaan
pasca panen kopi. Sedangkan untuk implementasi SNI Sistem Pertanian Organik, rangkaian
proses pengelolaan pertanian yang membentuk sebuah sistem yang saling terintegrasi dari hulu
ke hilir akan membutuhkan persiapan dan komitmen serta usaha yang serius dari seluruh lini
yang ada. Untuk itu, penerapan dan pendampingan SNI untuk Sistem Pertanian Organik
ditempatkan pada urutan kedua setelah implementasi SNI Biji Kopi.
Adapun konsep pengembangan desa Wonorejo sebagai desa ekowisata didasarkan pada
kenyataan bahwa saat ini, sedang tren di masyarakat gerakan kembali ke alam, atau sering
disebut sebagai Go Green. Tren yang positif ini akan menjadi peluang ketika para petani kopi
arabika di desa Wonorejo dapat mengelola komoditas kopinya disertai sertifikat SNI (yang
berarti mutu kopi terjamin), taste atau rasa biji kopi yang nikmat, serta pengelolaan pertanian
yang dilakukan secara organik. Kombinasi dari ketiga hal di atas berpotensi untuk
dikembangkan menjadi sebuah fasilitas wisata berbasis alam (ekowisata) yang akan dikelola
oleh segenap masyarakat secara bersama-sama.
Dari gambaran tentang kondisi eksisting kelompok tani saat ini permasalahan utama
tersebut, selanjutnya dilakukan identifikasi akar permasalahan melalui obervasi lapangan dan
diskusi serta brainstorming antara penulis dengan mitra. Identifikasi akar penyebab masalah
dilakukan dengan menggunakan fishbone diagram, hasilnya seperti disajikan pada Gambar 2
dan Gambar 3.
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Gambar 2. Diagram Fishbone untuk Identifikasi Akar Permasalahan Kelompok Tani untuk Sertifikasi SNI
Biji Kopi

Gambar 3. Diagram Fishbone untuk Identifikasi Akar Permasalahan Kelompok Tani untuk
Sertifikasi SNI Sistem Pertanian Organik

3.3

Solusi Permasalahan
Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan pada fishbone diagram, solusi
permasalahan dapat dilakukan empat tahap dalam pengembangan dan pendampingan
penerapan SNI. Tahap-tahap tersebut dapat ditunjukkan pada Gambar 4.

Gambar 4. Tahap-Tahap Pengembangan dan Pendampingan Penerapan SNI

1. Tahap pertama adalah persiapan dan pendahuluan, meliputi kegiatan brain storming,
penyamaan visi dan misi antara kelompok tani, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan
penulis
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2. Tahap kedua adalah persiapan pengurusan untuk mendapatkan sertifikasi SNI Kopi (SNI
01-2907-2008) bagi 13 kelompok tani yang ada di desa Wonorejo. Proses sertifikasi diawali
dengan pembentukan kebijakan sistem mutu, pembentukan tim SDM, penyusunan dokumen
hingga Standard Operation Procedure (SOP) yang diperlukan (Gumilang, 2018)
3. Tahap ketiga adalah persiapan pengurusan untuk mendapatkan sertifikasi SNI Sistem
Pertanian Organik (SNI 6729:2016) bagi 13 kelompok tani yang ada di desa Wonorejo.
Pada implementasi SNI ini, diperlukan langkah lebih kompleks karena cakupan
implementasinya bersifat melebar. Dan diperlukan kerjasama dengan lembaga lain yang
masuk dalam kategori Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) dalam hal technical assistance.
Jika SNI Pertanian Organik berhasil, langkah selanjutnya dapat dilakukan sertifikasi untuk
menyesuaikan kriteria makanan organik yang sesuai dengan ketentuan Menteri Pertanian,
serta regulasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Untuk proses
sertifikasi Pertanian Organik, Wibowo (2016) menggambarkan alur prosesnya adalah
seperti pada Gambar 5.

Gambar 5. Diagram Alir Proses Sertifikasi Produk Organik
Sumber ( Wibowo, 2016)

4. Tahap terakhir adalah sosialisasi kepada masyarakat desa Wonorejo tentang Sistem
Pertanian Organik pada budi daya kopi arabika. Sosialisasi ini bertujuan agar seluruh
masyarakat desa dapat adaptif dan antusias dalam melaksanakan rencana besar pemerintah
desa untuk menjadikan desa Wonorejo sebagai desa ekowisata di kecamatan Jatiyoso.
4.

Simpulan
Berdasarkan hasil analisa permasalahan mitra, permodelan I/O, dan identifikasi akar
penyebab permasalahan menggunakan fishbone diagram dapat diketahui bahwa implementasi
penerapan SNI Pertanian Organik (SNI 6729:2016) dan SNI Kopi (SNI 01-2907-2008)
diperlukan desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso untuk ketersediaan dokumen sertifikasi SNI
Pertanian Organik (SNI 6729:2016) dan SNI Kopi (SNI 01-2907-2008) serta terciptanya desa
ekowisata berbasis pertanian organik dengan hasil produk utama kopi.
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Optimasi Jarak Mata Pisau Pada Mesin Pencacah Plastik
Untuk Meningkatkan Aliran Dengan Metode DEM-DOE
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ABSTRAK
Bank Sampah Induk Hijau Lestari (BSI) merupakan instansi swasta yang didirikan oleh PT. PLN dan
didukung oleh DLHK Bandung, sebagai tempat pengolahan sampah untuk disalurkan ke industri yang
membutuhkan. Penumpukan merupakan permasalahan yang dihadapi yang disebabkan oleh kurang
produktifnya proses pengolahan terutama pada proses pencacahan plastik yang memakan waktu produksi
yang lama untuk memperbaiki alat cacah yang tersumbat hingga 60 menit setiap harinya. Dengan
permintaan yang ada, BSI Hijau Lestari harus menyelesaikan proses pencacahan sesuai dengan kiriman
yang datang, yaitu dari plastik jenis cup hingga emberan dengan ketebalan 0,4 mm hingga 10 mm seperti
kerat plastik. Dengan metode Discrete Element Method menggunakan aplikasi EDEM, optimasi
dilakukan untuk meminimalisir penyumbatan dengan simulasi eksperimen DOE dari faktor jarak antar
pisau dan dinding serta volume material input. Dari hasil eksperimen dan perhitungan optimasi,
didapatkan parameter optimal jarak 10 mm dan volume 0.45, namun variabel volume tidak berpengaruh
signifikan.
Kata kunci: Discrete Element Method, Design of Experiment, mesin pencacah plastik, grey relational
analysis

1.

Pendahuluan
Sampah merupakan permasalahan yang kali ini marak dipermasalahkan terutama sampah
plastik. Menurut Jambeck (2015), Indonesia merupakan negara ke-2 dengan sampah plastik
terbanyak. Bahkan di dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa diperkirakan pada tahun 2025
Indonesia akan tetap bertahan di posisi tersebut dengan kenaikan sebesar dua kali lipat. Jika
dibandingkan dengan negara lain, seperti Korea, Indonesia masih memiliki kelemahan dalam
pengolahan sampah dari segi kesadaran masyarakat, aturan, pembiayaan, dan keterlibatan
pemerintahan (Hendra, 2016). Oleh karena itu, dibutuhkan peran industri dalam mengatur aliran
material plastik agar tidak menjadi sampah atau waste melalui program sustainable industri.
Saat ini Kota Bandung sudah memiliki institusi pengolahan sampah yang digerakkan dari
perusahaan swasta , dibawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup bernama BSI (Bank
Sampah Induk) yang tersebar di seluruh 30 kecamatan dan memiliki total 180 unit di seluruh
Kota Bandung. Dari 180 unit terdapat 1 unit induk yaitu Bank Sampah Induk Hijau Lestari yang
berperan sebagai tempat penampungan sampah dari warga yang sudah dikumpulkan oleh unitunit bank sampah yang lainnya di seluruh Kota Bandung, untuk dilakukan pengolahan dan
penyaluran agar dapat digunakan dan diterima oleh industri lain yang membutuhkan bahan baku
terkait. Penumpukan sampah menjadi faktor masalah utama pada perusahaan ini. Hal ini
menyebabkan penyempitan ruang kerja dan terhambatnya proses kerja yang lainnya, di samping
pertimbangan gedung yang disediakan memang kecil. Penumpukan ini disebabkan oleh proses
produksi yang lama pada pencacahan plastik, yang dapat ditunjukkan dengan adanya margin
antara jumlah kiriman sampah dan jumlah sampah yang terolah dari 3.5% hingga 25% .
Walaupun sudah banyak mesin pasaran yang memiliki kapasitas yang lebih mencukupi,
namun perusahaan ini lebih memilik mesin rakitan yang dibuat dengan tenaga diesel
dikarenakan biaya operasional yang lebih kecil. Oleh karena itu, setelah melakukan observasi
langsung, wawancara dengan operator dan studi literatur, didapatkan analisis sebab akibat
menggunakan diagram tulang ikan (fishbone). Berdasarkan analisis tersebut, aliran cacahan
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dipengaruhi oleh jarak antara mata pisau dan pisau diam yang ada pada dinding. Untuk
mencacah plastik dengan tebal 0,3 mm hingga 2 mm dibutuhkan jarak optimal yaitu 0<x<1 mm
untuk mengoptimalkan hasil cacahan dan meminimalisir mesin yang tersangkut (Kholil, et al.,
2017) dan (Sugandi, et al., 2017). Namun belum ada data optimal untuk material dengan
ketebalan hingga 10 mm seperti kerat plastik yang menjadi salah satu material input pada BSI
Hijau Lestari. Berdasarkan keluhan dari pak Iwan sebagai operator tetap mesin pencacah
plastik, banyak tidaknya input yang dimasukkan juga berpengaruh pada aliran proses
pencacahan. Hal ini dinyatakan berdasarkan praktik nyata yang terjadi, apabila material input
yang dimasukkan terlalu banyak maka akan menyebabkan penyumbatan. Namun tidak ada latar
belakang pengetahuan dari operator, dan saat ini belum ada penelitian yang menguji performa
mesin pencacah dengan volume yang berbeda. Kurang tepatnya jumlah material input sesuai
kapasitas dan jarak antar pisau diidentifikasi menjadi salah satu penyebab mata pisau yang cepat
aus, sehingga menyebabkan penyumbatan (Junaidi, et al., 2015). Untuk mempermudah
identifikasi, hal ini didukung dengan hasil simulasi DEM menggunakan aplikasi EDEM, dalam
waktu pencacahan hingga 1.67 detik, dengan jarak antar pisau eksisting 1 mm dan jumlah sekali
input seperempat bagian kerat plastik (0.9 kg), didapatkan kedalaman aus maksimal pada mata
pisau dan pisau diam hingga 0.5 mm.
Oleh karena itu, dengan membuat usulan berdasarkan identifikasi faktor sebelumnya,
penelitian ini ditujukan untuk mengetahui optimasi jarak antara pisau dan volume material input
pada mesin pencacah plastik untuk meningkatkan performa aliran dengan metode Design of
Experiment. Sehingga dapat meminimalisir pencacahan yang tersumbat dan meningkatkan
produktivitas pencacahan. Tahapan perancangan yang digunakan adalah Design of Experiment,
dimana desain yang optimal dipilih dari hasil eksperimen yang disimulasikan atas kombinasi
dari faktor. Eksperimen yang dilakukan didukung dengan Discrete Element Method pada
aplikasi EDEM dan Ansys untuk mendapatkan aliran yang optimal pada proses pencacahan
plastik.
2.

Metode
Metode konseptual digunakan sebagai panduan dalam aliran kerja, atau tahapan dalam
proses penelitian yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar penelitian terhadap pencacahan plastik
di BSI Hijau Lestari sesuai dengan cara kerja metode dan referensi yang ada.

Gambar 1. Model konseptual

Design of Experiment (DOE) merupakan metode matematik yang membantu dalam
merencanakan eksperimen, analisa, dan interpretasi data dari eksperimen, dimana terdapat
variabel input (Xs) yang dimanipulasi untuk diamati dampak terhadap variabel terikat (Y).
Diagram tulang ikan atau fishbone dapat digunakan sebagai alat identifikasi faktor atau variabel
bebas (Durakovic, 2017). Metode ini menghasilkan sejumlah eksperimen yang merupakan
kombinasi antara lebih dari satu faktor, sehingga untuk penerapannya pada salah satu tools pada
DOE adalah metode taguchi yang menghasilkan orthogonal array sebagai rincian kombinasi
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pada eksperimennya. Faktor yang telah ditentukan berdasarkan permasalahan sebelumnya
adalah jarak antara mata pisau dan pisau diam, serta jumlah material input sekali proses. Untuk
penentuan level faktor dan hasil urutan eksperimen dapat dilihat pada Tabel 3. Sedangkan
variabel terikat yang terpilih adalah kedalaman aus maksimum, yang diidentifikasi sebagai
penyebab cepat tumpulnya mata pisau (Junaidi, 2015), sehingga semakin kecil kedalaman aus
maksimal yang akan didapatkan akan semakin baik. Kemudian rata-rata power draw dan
tekanan hidrostatik merupakan tolak ukur performa pencacahan, dimana semakin besar maka
semakin baik (Quist, 2016).
Eksperimen yang didapatkan akan disimulasikan dengan metode Discrete Element Method
(DEM) yang dapat memodelkan material plastik sebagai kumpulan partikel dengan spesifikasi
tertentu, yang berperilaku terhadap sistem kerja pada mesin pencacah plastik. DEM dapat
menyelesaikan dan menganalisis secara perhitungan hukum Newton dari pergerakan dan
perubahan yang terjadi pada partikel (Jiménez-Herrera, et al., 2017). Aplikasi yang mendukung
salah satunya adalah EDEM, yang sudah digunakan dalam mensimulasikan jaw crusher, cone
crusher, dan hammer mill (Legendre & Zevenhoven, 2014)( Kurniawan et al. 2017). Pada Tabel
1 dan Tabel 2 terdapat beberapa spesifikasi yang dibutuhkan untuk memodelkan material input
sebagai partikel, dan komponen mesin.
Kemudian dari hasil variabel respon, dipilih desain optimal dari jumlah eksperimen yang
ada dengan metode grey relational analysis. Metode ini dapat mengolah data hasil eksperimen
ntuk menentukan parameter yang optimal antara lebih dari satu faktor atau variabel pengamatan
(Hsiao, et al., 2017). Terdapat tahapan dalam metode ini menurut Buldum, et al. (2012) yaitu :
1. Normalisasi data hasil eksperimen yaitu kedalaman aus maksimum, power draw yang
dinyatakan dalam satuan total torsi rata-rata dan tekanan rata-rata. Dalam penelitian ini
digunakan normalisasi smaller-the-better (SB) pada rumus (1) dan larger-the-better
(LB) pada rumus (2).
(1)
(2)
k
(max/min) yi,yj
,

= Eksperimen ke= Nilai maksimum/minimum dari seluruh hasil eksperimen parameter y
= nilai normalisasi setelah kalkulasi SB , nilai normalisasi setelah kalkulasi LB

2. Mencari grey relational coefficient ( (k)) untuk setiap nilai respon dan grey relational
grade atau GRG ( ), untuk mengetahui derajat kemiripan antara nilai variabel respon
hasil eksperimen dari persamaan (3) dan (4). GRG merupakan tahap untuk mengubah
ke -3 nilai respon di setiap eksperimen menjadi kesatuan nilai.
(3)
(4)
=
= koefisien pembeda (untuk 3 variabel respon,

,

= nilai variabel respon ke-0, nilai variabel respon ke-i
,

n

=0,33)

= Nilai minimum dari
, nilai maksimum dari
= jumlah variabel respon
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3. Menghitung S/N ratio dari nilai grey relational grade (GRG) untuk meminimalisir
adanya “error variance” atau variasi dari faktor yang tidak bisa dikendalikan. Semakin
tinggi nilai S/N maka semakin berpengaruh pada performa dan kualitas hasil, sehingga
semakin optimal. Nilai yang digunakan yaitu larger-the-better (LB) pada rumus (5).
S/N =

(5)

Hasil optimasi yang akan didapatkan dari tahap tersebut perlu diberlakukan uji validasi data
menggunakan ANOVA, untuk mengetahui apakah memang benar kedua faktor terikat tersebut
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil, yaitu terhadap nilai GRG yang
didapatkan (Buldum, et al., 2012). Yang digunakan kali ini two-way anova karena terdapat dua
parameter kontrol (P.M., 2004), lalu dilanjutkan dengan uji post hoc untuk mengetahui pada
level faktor mana yang memberikan pengaruh yang signifikan.
3.

Hasil dan Pembahasan
Pada simulasi eksisting, dalam menggunakan software EDEM, perlu didefinisikan
beberapa spesifikasi partikel dan material.
Spesifikasi
Poisson ratio (V)
Solid density (p)
Young modulus
Particle radius
particle contact radius

Tabel 1. Spesifikasi Material
Ukuran
partikel
mesin
polypropylene
steel
iron
0.42
0.27-0.30
0.29-0.3
919
8.050
7.860
1,3e+9
1.8e+11
2,1e+11
2
2.5

ukuran
kg/m3
Pa
mm
mm

Selain sifat material, interaksi antar material juga perlu untuk didefinisikan sesuai dengan
standard internasional. Berikut merupakan spesifikasi interaksi pada Tabel 2.
Material
Utama
PP
Baja
Besi

Material
Kedua
PP
PP
PP

Tabel 2. Interaksi antar partikel material
Coefficient Of
Coefficient Of
Restitution
Static Friction
1.14
0.76
0.63
0.2
0.3
0.25

Coefficient Of
Rolling Friction
0.44
0.1
0.1

Pelaksanaan studi eksisting dan eksperimen dilakukan melalui simulasi untuk membantu
dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan kondisi eksisting, kecepatan rata-rata saat mesin
mencacah plastik material kerat plastik adalah 180 rpm. Geometri komponen mesin pencacah
dibuat dengan aplikasi CAD solidworks untuk membuat 3 komponen yaitu body mesin (iron),
mata pisau dana rumah pisau (steel) dan mata pisau diam yang menyambung pada penyaring
(steel). Setelah itu di-import sehingga tampil menjadi pada Gambar 2.

Gambar 2. Tampak samping dan tampak depan
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Selanjutnya, dilakukan eksperimen dengan metode DOE melalui faktor dan level terpilih.
Faktor yang terpilih adalah jarak antara mata pisau dan pisau diam dengan level yaitu [1, 5, 10,
20] satuan mm, yang merupakan rentang antara ukuran eksisting (1 mm) hingga melebihi
ketebalan maksimum kerat plastik dengan ketebalan 10 mm (20 mm). Hal ini dibuat
berdasarkan penelitian Kholil (2017) yang mengamati performa cacahan dengan jarak kurang
dari, dan melebihi ketebalan material input. Faktor kedua adalah volume variabel input [0.45,
0.9, 1.35, 1.8] dalam satuan kg, yang ditentukan berdasarkan interval berat input eksisting sekali
proses yaitu 1/8 hingga ½ bagian dari kerat plastik, dimana volume eksistingnya adalah 0,9
yaitu ½ bagian. Kemudian identifikasi faktor dan level akan menentukan jumlah eksperimen
melalui orthogonal array seperti pada Tabel 3.
Tabel 3. Orthogonal Array
Nomor
Eksperimen
1
2
3
4
5
6
7
8

Jarak
(mm)
1
1
1
1
5
5
5
5

Input
(kg)
0.45
0.9
1.35
1.8
0.45
0.9
1.35
1.8

Nomor
Eksperimen
9
10
11
12
13
14
15
16

Jarak
(mm)
10
10
10
10
20
20
20
20

Input
(kg)
0.45
0.9
1.35
1.8
0.45
0.9
1.35
1.8

Setelah menjalankan rancangan eksperimen DOE pada Tabel 3, didapatkan nilai dari
ketiga variabel respon sesuai dengan spesifikasi data pada Tabel 4 dan 5. Kemudian dilakukan
normalisasi data agar menyamaratakan value antara 0 dan 1 dengan rumus normalisasi smallerthe-better (SB) untuk kedalaman aus (wear) pada rumus (1), dan larger-the-better (LB) untuk
tekanan dan torsi (pressure dan power draw) pada rumus (2). Berikut merupakan data yang
dihasilkan dari simulasi selama durasi 5 detik.
Tabel 4. Hasil perhitungan normalisasi

Tabel 5. Perhitungan Grey Relational Grade dan S/N ratio

Kemudian, data normalisasi digunakan untuk mencari nilai grey relational coefficient
berdasarkan rumus (3) dan didapatkan nilai tunggal dari masing-masing eksperimen melalui
nilai Grey Relational Grade (GRG) (4). Lalu nilai GRG digunakan untuk melihat S/N ratio
untuk mencari kombinasi yang optimal menggunakan rumus (5). Untuk hasil perhitungan dari
Tabel 5, dapat dilihat bahwa percobaan ke 13 memiliki rangking paling tinggi, yang dapat
dibuktikan dengan nilai S/N ratio terbesar. Setelah data GRG digenerasi pada aplikasi
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MINITAB, didapatkan pada Gambar 3, dimana pada grafik tersebut didapatkan titik tertinggi
sebagai parameter yang optimal yaitu dengan jarak (10 mm) dan volume input (0.45 kg).

Gambar 3. Grafik S/N ratio dari GRG terhadap faktor jarak antar pisau dan volume material input

Setelah ditemukan nilai optimasi dari setiap parameter, maka perlu dilakukan uji validasi
menggunakan uji two way ANOVA. Namun sebelum itu perlu dilakukan uji normalitas dan
pada Tabel 6 menggunakan metode Shapiro-Wilk karena jumlah sampel kurang dari 50 (Razali
& Wah, 2011). Dari tabel tersebut didapatkan bahwa nilai signifikan setiap kelompok data atau
level pada kedua faktor variabel, yaitu jarak dan volume, lebih dari derajat kepercayaan (α =
0.05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data Grey Relational Grade berdistribusi
normal. Kemudian dari hasil uji varians pada Tabel 7, dapat dilihat bahwa parameter jarak
memiliki pengaruh yang signifikan dengan nilai derajat signifikan lebih kecil dari 0.05 (Sig<α).
Tabel 6. Tabel hasil uji normalitas

Tabel 7. Tabel hasil uji varians

Lalu untuk mengetahui lebih spesifik pada level apa parameter jarak memberikan pengaruh
yang signifikan, dilakukan uji lanjut yaitu uji post hoc tukey pada Tabel 8 dan didapatkan bahwa
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perlakuan dengan parameter jarak antar pisau 5 mm menghasilkan perbedaan pengaruh yang
signifikan dengan jarak 10 mm.
Tabel 7. Tabel hasil uji post hoc

Pada uji varians, parameter volume tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap
hasil, yang artinya tidak terlalu berpengaruh pada penyumbatan mesin pencacah plastik. Dimana
berdasarkan pada eksperimen yang dilakukan, dalam sekali proses pencacahan dapat
memasukan material maksimal hingga ½ ukuran dari kerat plastik (1.8 kg). Hal ini didukung
dengan penelitian sebelumnya, dimana penambahan jumlah material dapat dilakukan untuk
menambah kapasitas pencacahan, namun perlu menambahkan dorongan dari air agar hasil
cacahan tidak menumpuk pada saringan dan mata pisau sehingga menyebabkan penyumbatan
(Syamsiro, Hadiyanto, & Mufrodi, 2016).
Berdasarkan uji post-hoc, jarak 10 mm yang memberikan perbedaan yang signifikan, juga
menjadi level parameter yang terpilih sebagai optimasi jarak antar pisau dengan volume
material input sebanyak 0.45 kg. Dapat dilihat juga pada grafik S/N pada jarak 5 mm jalur
grafik menurun drastis yang menunjukkan performa yang lebih rendah. Hal ini serupa dengan
pernyataan pada penelitian sebelumnya bahwa material yang lebih tipis, yang memiliki celah
dengan pisau lebih banyak, memiliki performa pencacahan yang lebih optimal dari pada saat
mengolah material yang lebih tebal (Napitupulu & M.Subkhan2, 2011). Namun jika jarak antar
pisau lebih besar, maka semakin besar kesempatan material untuk melewati antar pisau, dan
kurang mencacah dengan baik melainkan menyobeknya (Kholil, Jumhur, & Wahyu, 2017). Hal
tersebut serupa dengan eksperimen kali ini, yaitu pada grafik S/N, performa turun pada jarak
pisau 20 mm. Dimana jika jarak antar pisau lebih besar dari ketebalan material input, lebih
berpotensi pada penumpukan dilihat dari data hasil eksperimen, yaitu nilai maksimum
kedalaman aus dan lebih rendahnya tekanan dibandingkan eksperimen yang lain. Sehingga jika
material lebih besar kemungkinan untuk melewati mata pisau saat berputar, maka hanya
sebagian saja yang tercacah dan penumpukan yang dihasilkan dapat menyebabkan
penyumbatan.
Jika dibandingkan dengan kondisi eksisting, dimana operator biasa memasukkan material
kerat plastik berukuran seperempat bagian (0.9 kg) dan jarak antar pisau 10 mm, proses yang
optimal adalah saat mengolah material input menjadi lebih kecil yaitu 0.45 kg untuk
meminimalisir tersumbatnya mata pisau pada mesin pencacah plastik.
4.

Simpulan
Pada penelitian ini, metode DEM dapat mensimulasikan sistem penghancuran pada mesin
pencacah plastik walaupun tidak sampai mensimulasikan proses kehancuran partikel. Namun
simulasi proses pencacahan plastik dapat menghasilkan nilai relevan untuk menghasilkan respon
yang diinginkan yaitu tingkat keausan, tekanan dan power draw, untuk mendapatkan optimasi
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desain mesin dalam meminimalisir mata pisau yang tersumbat. Sehingga dibutuhkan analisis
grey relational untuk mendapatkan hasil optimal dari variabel respon lebih dari 1. Dan
didapatkan desain optimasi untuk mesin pencacah plastik untuk meminimalisir penyumbatan
pada mata pisau adalah dengan jarak antara mata pisau dan pisau diam 10 mm dan dengan
material input sekali proses sebanyak 0.45 kg. Meskipun volume input material tidak
memberikan pengaruh yang signifikan, perlu dilakukan kajian lanjut mengenai kapasitas
maksimum mesin pencacah plastik rakitan ini, untuk mengetahui berapa material input
maksimal dalam satu waktu. Juga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pengaruh dan
pengukuran yang optimal pada aliran air untuk mendorong pencacahan, pada penambahan
volume material input.
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ANALISIS EFEKTIVITAS APLIKASI HC WIKI DAN
EMPLOYEE CARE UNTUK KARYAWAN PT.
TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.
Lintang Vilda Gustari*1), Dr. Eko Liquiddanu, S.T., M.T.*2)
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Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret , Jl. Ir.Sutami No.36 A Kentingan,
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ABSTRAK
PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan
telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Di dalam struktur organisasi Telkom Group salah satunya
ada bidang HCBP atau (Human Capital Bussnines Partner). HCBP memiliki beberapa bidang salah
satunya adalah Employee Relation. Dalam melayani karyawan, Employee Relation Helpdesk
menyediakan banyak aplikasi yang dapat di akses melalui mobile guna memudahkan karyawan dalam
mengaplikasikannya. Salah satu aplikasi yang digunakan sebagai bentuk pelayanan terhadap karyawan
yang mulai digunakan pada tahun 2018 adalah aplikasi HC-Wiki dan Employee Care. Namun, setelah
melihat evaluasi setiap triwulan, masih terdapat beberapa kendala dan ketidakefektifan sistem, sehingga
perusahaan memutuskan untuk menggabungkan kedua aplikasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah
menganalisis kendala yang dirasakan oleh pengguna terhadap aplikasi HC Wiki dan Employee Care.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif engan metode survey. Survey yang digunakan adalah survey
langsung dari Telkom. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwasannya indicator
terendah pada aplikasi HC Wiki adalah terkait ketepatan kualitas informas sebesar 70,50% dan indicator
terendah pada aplikasi Employee Care adalah ketepatan solusi yang diberikan yaitu sebesar 65%.
Kata kunci: Efektivitas, Employee Relation Helpdesk, Human Capital Bussiness Partner, survey,
informasi.

1. Pendahuluan
PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan
telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Telkom mengeklaim sebagai perusahaan
telekomunikasi terbesar di Indonesia, dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebesar 15 juta
dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Di dalam struktur organisasi Telkom Group
salah satunya ada bidang HCBP atau (Human Capital Bussnines Partner). HCBP memiliki
beberapa bidang salah satunya adalah Employee Relation. Bidang Employee Relation yang
dipimpin oleh SM (Senior Manager) juga membawahi 3 manager, antara lain divisi Employee
Helpdesk, divisi Counseling & Diciplinary Action dan divisi Scholarship Program &
Retiremenrt.
Pelayanan terbaik tidak hanya ditujukan kepada consumer, namun juga pelayanan kepada
karyawan. Karyawan merupakan kekayaan utama dalam suatu perusahaan, karena tanpa adanya
keikutsertaan mereka, aktifitas perusahaan tidak akan terlaksana. Karyawan adalah orang
penjual jasa (pikiran atau tenaga) dan mendapat kompensasi yang besarnya telah ditetapkan
terlebih dahulu (Karimah, 2012). Adapun bentuk bentuk pelayanan terhadap karyawan, antara
lain meliputi: program kesejahteraan ekonomi karyawan yang mencakup dana pension dan
asuransi, program rekreasi mencakup kegiatan olah raga dan kegiatan sosial dan pemberian
fasilitas yang mencakup penyediaan kafetaria, penyediaan perumahan, fasilitas pembelian,
fasilitas kesehatan, fasilitas keuangan dan fasilitas pendidikan (Ana Priyangga 2010).
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Dalam melayani karyawan, Employee Relation Helpdesk menyediakan banyak aplikasi
yang dapat di akses melalui mobile guna memudahkan karyawan dalam mengaplikasikannya.
Salah satu aplikasi yang digunakan sebagai bentuk pelayanan terhadap karyawan adalah aplikasi
HC-Wiki dan Employee Care. HC Wiki adalah sebuah aplikasi yang digunakan karyawan untuk
bertanya-tanya seputar Human Capital. Sistem HC-Wiki adalah berbasis search engine dan
bersifat satu arah, sedangkan Employee Care adalah sebuah aplikasi yang digunakan sebagai
wadah untuk menampung aspirasi, keluhan serta sebagai wadah untuk memberikan solusi
terhadap masalah karyawan yang disampaikan. Aplikasi Employee Care ini bersifat dua arah
dengan menggunakan sistem create ticket sebagai bentuk tiket keluhan karyawan.
Kelemahan dari sistem HC Wiki adalah aplikasi tersebut hanya bersifat satu arah. Selain itu
aplikasi ini belum bisa menampilkan menu-menu lain yang yang dapat membantu karyawan
dalam mencari solusi masalah. Kemudian kelemahan dari aplikasi Employee Care adalah
aplikasi yang memiliki beberapa tahap dalam menanyakan dan menyampaikan keluhan,
sehingga karyawan belum banyak yang tertarik dengan sistem yang ditawarkan.
Berdasarkan kekurangan yang telah disebutkan, perusahaan ingin menggabungkan kedua
aplikasi tersebut agar efektif efisien. Selain itu, perusahaan berupaya untuk mengoptimalkan
kinerja aplikasi dengan menambahkan fitur-fitur yang memadahi bagi karyawan. Dengan
demikian, usulan fitur-fitur dalam penggabungan kedua aplikasi HC Wiki dan Employee Care
dibutuhkan oleh perusahaan PT. Telkom Unit HCBP Bidang Employee Relation Helpsdesk.
2. Metode
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survey. Menurut Sugiyono
(2012:29) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau
menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang
lebih luas. Singarimbun (1982:3) dalam metode penelitian survey mengatakan bahwa penelitian
survey adalah “penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan
kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok” Sedangkan menurut Tika (1997:9)
mengatakan bahwa “survey adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk
mengumpulkan sejumlah besar data berupa variabel, unit atau individu dalam waktu yang
bersamaan, data dikumpulkan melalui individu atau sampel fisik tertentu dengan tujuan agar
dapat menggeneralisasikan terhadap apa yang diteliti. Variabel yang dikumpulkan dapat bersifat
fisik maupun sosial”.
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Mulai

Studi Lapangan
Mengetahui implementasi pelayanan PT. Telkom
Indonesia terhdapa karyawan

Pengumpulan dan Pengolahan Data
1. Survey kepuasan penggunaan penggunaan aplikasi HC Wiki dan Employee Care
2. Wawancara dengan pihak admin dan developer

Hasil dan Pembahasan
1. Penjelasan mengenai komparasi antara aplikasi HC Wiki dan Employee Care
2. Hasil Survey kepuasan aplikasi HC Wiki dan Employee Care
3. Hasil Wawancara dengan pihak admin dan developer
4. Usulan penggabungan HC Wiki dan Employee Care
5. Usulan menu-menu yang efektif bagi karyawan

Analisis Hasil
1. Analisis hasil survey kepuasan karyawan terhadap aplikasi HC Wiki dan Employee
Care.
2. Analisis menu-menu yang diusulkan berdasarkan survey dan wawancara.

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Gambar 1. Flowchart Penelitian

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Gambaran Survey Aplikasi HR Wiki dan Employee Care
HR Wiki telah diimplementasikan sebagai knowledge portal Human Capital sejak
Tahun 2016. Memasuki tahun ketiga dioperasikannya HR Wiki perlu dilakukan evaluasi.
Untuk mengetahui efektivitas layanan HC Wiki tahun 2018. Survey dilaksanakan tanggal 12
–
18
November
2018
melalui
kuesioner
google
form
dengan link
https://goo.gl/forms/Gp6BJEmmWFuI04rH3 kepada 483 responden, kemudian diperoleh
sampel dari 133 orang (36%). Responden tersebut adalah customer HR Wiki yang NIK nya
terekam dalam aplikasi karena mendownload konten dari 1 Januari 2017 – 16 Oktober 2018,
sehingga pemilihan responden bisa dikatakan menggunakan metode purposive random
sampling.
Survey Employee Care dilaksanakan tanggal 25 September – 1 Oktober 2019 melalui
kuesioner google form dengan link https://forms.gle/uj5rN3ddDk4QSpfb9 kepada 190
responden, kemudian diperoleh sampel dari 68 orang. Responden tersebut adalah customer
Employee Help Desk yang NIK nya terekam dalam aplikasi karena karyawan yang
merupakan pelanggan employee helpdesk dengan status tiket closed dan waiting for owner
confirmation selama tahun 2019, sehingga pemilihan responden bisa dikatakan
menggunakan survey.
3.2 Hasil Survey HC Wiki dan Employee Care
Teori Katz, Blumler, dan Gurevitch (Rakhmat, 2007:66) digunakan sebagai dasar
pengukuran efektivitas HR Wiki ditambah sub variable aksesibilitas dan penilaian umum.
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Berikut adalah tabel variable, sub variable, indicator dan sumber data yang digunakan
dalam melakukan survey:
Tabel 1. Variabel-variabel Indikator Survey HR Wiki

Gambar 2. Grafik Skor Rata-Rata Sub Variabel Dibanding Skor Rata-Rata Keseluruhan

Berdasarkan grafik di atas bahwa skor rata-rata keseluruhan efektivitas HC Wiki adalah
sebesar 76.3% . Kemudian untuk sub variabelnya hanya aksesibilitas dan kemanfaatan
informasi yang berada di atas rata-rata. Kualitas informasi, tampilan dan penilaian umum
berada di bawah rata-rata. Bahkan mengenai kualitas informasi memperoleh skor paling
rendah yakni sebesar 74.5%.
Tabel 2. Variabel-Variabel Indikator Survey Employee Care
Variabel

Sub Variabel
Efektivitas

Efektivitas
Employee Care
sebagai
media
informasi
human
capital
Telkom

Kepuasan

Indikator
Kemudahan dalam
pemanfaatan informasi
Kejelasan intruksi
Kesesuaian solusi yang
diberikan
Kecepatan memberikan
solusi
Kejelasan informasi
notifikasi
Tampilan
Kecepatan memberikan
respon
Kecepatan memberikan
solusi
Kejelasan update status
laporan
Rata-rata kepuasan

Sumber Data

Kuesioner (skala
Likert dan
pertanyaan terbuka)

Berikut adalah grafik perinhkat presentase survey berdasarkan indicator survey yang
ditentukan oleh perusahaan:
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Gambar 3. Analisis Peringkat Prosentase HR Wiki
Berdasarkan grafik prosentase keseluruhan di atas, dapat dilihat bahwa prosentase tertinggi
adalah pada tipografi tampilan aplikasi HR Wiki yaitu sebesar 84,2%. Hal tersebut dibuktikan dari
penilaian responden bahwasannya aplikasi HR Wiki jelas dan mudah dibaca.
Kemudian prosentase terendah yaitu pada indicator ketepatan dengan prosentase sebesar
70,5%. Hal tersebut dibuktikan dengan penilaian responden bahwasaanya informasi yang
ditampilkan pada aplikasi kurang uptodate dan kurangnya kemudahan dalam mencari informasi.
Berdasarkan analisis di atas, berikut adalah usulan terkait system aplikasi “HR Wiki”:
Tabel 3. Usulan Perbaikan Sistem Aplikasi “HR Wiki”
No
1

Sub
Variabel
Aksesibilitas

Saran/ Kritik
- Tidak mudah dioperasikan
- Matriks pencarian terbatas, hanya mendeteksi satu kata (yg di Diarium Mobile)
- Error membuka dokumen dalam Diarium Mobile
- Bagus, tidak lemot, yang penting akses lancer
- Info teratas malah bukan yang dicari

2

Kualitas
Informasi

- Konten lebih diperbaharui/ dilengkapi dengan kebijakan terbaru, misal : PKB terbaru,
talent cluster terbaru, dll
- Pencarian konten tidak akurat
- Perlu banyak diuji validitas pencariannya
- Konten harus diverifikasi dan validasi rutin
- Ketelitian terhadap pencantuman sumber

- Tambahkan aturan yang berupa nota dinas juga dan Kategorisasi informasi by tema, misal
pernikahan karyawan
3

Kemanfaatan
Informasi

- Konten harus lebih mudah untuk dipahami
- Tambahkan konten yang berupa infografis supaya lebih menarik dan shareable
- Sudah sering memakai HR Wiki dan puas karena membantu
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- Harus dipastikan aturan sesuai implementasi real
- Penyusunan konten sesuai kronologi update
- Konten yang berupa aturan diupload terpisah-pisah
- Ada informasi yang redundan
- Kebijakan akses soal aturan yang sifatnya confidential
4

Tampilan

- Kurang sistematis dalam tata cara pencariannya
- Sebaiknya ada tampilan per kategori, baik di web maupun diarium untuk masalahmasalah utama HR
- Bikin bingung karena tampilan terlalu ramai dengan tulisan
- Tampilan dan menu dibuat lebih menarik
- Susah download lampiran/ Peraturan
- Tambahkan tampilan khusus trending topic

5

Penilaian
Umum

- Perlu ditingkatkan user experiencenya dengan benchmark
- Perlu dibuat link dari suatu FAQ ke dokumen pendukungnya, missal PD/PR/PKB
- Bisa dipertimbangkan format blog/ live feed, atau seperti Wikipedia yang ada link ke subbab atau aplikasi lain (missal simulasi SPPD dan terkoneksi ke chat bot
- Lebih gencar promosi dan sosialisasinya
- Ada kolom tanya jawab
- Belum bisa menggantikan peran petugas HR krn infonya masih bikin pengen nanya,
Terlalu berbahasa ‘hukum’kurang populis

Berikut adalah grafik peringkat presentase survey berdasarkan indicator survey yang
ditentukan oleh perusahaan.

Gambar 5.2 Analisis Peringkat Indikator Survey Employee Care

Berdasarkan grafik prosentase keseluruhan di atas, dapat dilihat bahwa prosentase
tertinggi adalah pada kecepatan memberikan solusi dari solver ke pihak pengadu yaitu
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sebesar 78%. Hal tersebut dibuktikan dari penilaian responden bahwasannya admin aplikasi
“Employee Care” cepat dalam memberikan solusi yaitu kurang dari 24 jam.
Kemudian prosentase terendah yaitu pada indicator ketepatan solusi dengan prosentase
sebesar 65%. Hal tersebut dibuktikan dengan penilaian responden solusi yang diberikan
tidak sesuai atau kurang memenuhi apa yang ditanyakan atau dikeluhkan oleh karyawan.
Berdasarkan analisis di atas, berikut adalah usulan terkait system aplikasi “Employee
Care”.
Tabel 5.2 Usulan Perbaikan Sistem Aplikasi “Employee Care”
No

1.

Sub Variabel

Harapan
Pengembangan

Usulan

Perlunya FAQ juga terutama terkait yang tidak tertulis di peraturan, namun secara
lisan sudah menyebar berdasarkan pengalaman pegawai lain atau jawaban dari salah
satu HR ataupada prakteknya lain (beda dengan yang seharusnya), misalnya cuti
besar hangus bila pergi haji, tidak boleh mengambil cuti tahunan 3 bulan sebelum dan
setelah cuti besar.
Gunakan teknologi, chatbot untuk pertanyaan standard barbasis database.

Dibuat lebih banyak channel dan lebih responsif di semua channel
Tidak hanya terbatas layanan help desk sepertinya butuh layanan konsultasi psikolog
juga.
Berharap layanan HR HD dikelola benchmark dulu dan harus sama kerennya dengan
Help Desk Divisi IT

2.

Pengelola Help Desk Help Desk ditangani oleh PIC yang lebih care, lebih responsif,
profesional dan cepat dalam membantu permasalahan karyawan.
Adminnya diperbanyak supaya lebih fast response dan dikasih
"ensiklopedi HR" supaya mudah menjawab pertanyaan.
Bagus, adminya mau dengerin (baca) cerita kita dan kasih motivasi juga,
very good point.
Lebih detail dalam menjawab masalah, misal harus menghubungi siapa,
kemana, apa saja yang dibutuhkan.
Sebaiknya untuk admin hepldesk diserahkan ke profesional, jangan
dipegang oleh karyawan yang punya kesibukan sendiri.
Perlu pertugas yang selalu online untuk menanggapi chat yang masuk,
sehingga fast respon.
Supaya terpusat saja pengelolaan di HCBP tanpa melibatkan HR
regional.

3

Kualitas Aplikasi

Pada employee care penambahan keterangan dan upload evidence masih
kurang bagus.
Sebaiknya ditambahkan menu untuk mencari aturan-aturan perusahaan
dan FAQ untuk pertanyaan umum, semudah search engine digoogle.
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Ditambahkan fitur notifikasi jika keluhan sudah disolusikan dan
karyawan bisa memantau progress tiketnya.
Untuk kebutuhan update fasilitas kesehatan diharapkan lebih cepat lagi
responnya karena sangat dibutuhkan jika karyawan/ keluarga karyawan
sakit.
User Interface Employee Care di Diarium perlu diperbaiki, tingkatkan
ui/ux-nya bisa minta saran ke Pak Bengris di DDS.
Mohon untuk diperjelas terkait pilihan kategori di HR Help desk
Diarium.
4

Kualitas Layanan

Tingkatkan waktu respons/tanggapan dan status progress permasalahan
HR yang disampaikan.
Feedback yang diberikan terkadang melalui channel terpisah (WA /
Telpon) sehingga menurut saya tidak terrecord ke dalam sistem terkait
penyelesaian solusinya.
Ketika solusinya diperlukan eskalasi harap jangan di-close dulu,
mungkin bisa dipindah jadi waiting list
Agar setiap feedback dibalas lebih cepat, atau diinfokan apabila perlu
menunggu. Bisa contoh HD Chat di Traveloka (misal).
Sudah memenuhi harapan/solusi karyawan dalam menyampaikan
keluhan.
Untuk layanan via WA dan Telegram diharapkan kedepannya tidak
lambat dan bisa lebih responsif seperti helpdesk IT.
Tolong data karyawan divalidasi dan bila perlu langsung kontak dengan
karyawan yang bersangkutan, jika membutuhkan bantuan, mengecek
dulu kondisi dengan karyawan, ada human touch-nya.

5

Sosialisasi

Perlu lebih banyak sosialisasi secara rutin mengenai Employee Help
Desk, bagaimana cara mengaksesnya, dsb.
Perlu lebih banyak sosialisasi terhadap produk, layanan dan aturanaturan HC termasuk PKB.
Untuk pegawai baru lebih baik HR memberi pengenalan misal ada
permasalahan ditanyakan kepada ini2, karena tidak ada pengenalan atau
sosialisasi per HR an terhadap anak baru.

4. Simpulan
Sistem layanan yang diberikan dari divisi Human Capital Employee Helpdesk menggunakan
banyak channel (wa, telegram, telepon, call center, email dan Employee Care) guna menjangkau
ke seluruh elemen usia karyawan. kemudian masalah yang dialami karyawan terhadap aplikasi
HR Wiki adalah mengenai kualitas informasi, tampilan pada aplikasi sehingga layanan HR Wiki
dinilai tidak memuaskan karyawan dan masalah yang dialami karyawan terhadap aplikasi E-Care
adalah terkait efektivitas sehingga E-Care tidak memuaskan bagi pengguna (karyawan).
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ABSTRAK
Perubahan iklim secara global berdampak signifkan pada volume ketersediaan air bersih di dunia. Negara
Indonesia dengan iklim hujan dan kemarau mengalami kenaikan air laut, tetapi kekeringan dan
kekurangan air bersih terjadi di beberapa wilayah. Pada tingkat rumah tangga, secara mikro belum
berdaya dalam memenuhi air bersih karena sistem saluran pembuangan air limbah tidak memadai. Maka,
perlu adanya inovasi perancangan guna mengurangi dampak pencemaran air lingkungan, yaitu teknologi
drainblock yang dielaborasikan pada sistem septic tank rumah tangga. Tujuan inovasi rancang bangun ini
adalah menanggulangi pencemaran lingkungan dan memenuhi kebutuhan air bersih dengan mengolah air
limbah rumah tangga tersebut menjadi air bersih (dengan reduksi sisa suspensi, BOD, dan COD mencapai
90%). Adapun metode yang digunakan dalam merancang bangun teknologi ini adalah Design Thinking.
Demikian, dari rancang bangun dan simulasi prototipe diperoleh hasil perancangan teknologi drainblock
dan septic tank dengan kapasitas 2,1 𝑚3 untuk tipe rumah 60 𝑚2 dan kapasitas 5 orang/rumah.
Kata kunci: Drainblock, Water Treatment, Pengolahan Air Limbah, On-Site Treatment.

1.

Pendahuluan
Perubahan iklim secara global berdampak signifikan pada volume ketersediaan air bersih
dunia. Fenomena ini berawal dari perubahan iklim (climate change) dan berdampak pada kondisi
negara global. Salah satu kasusnya ialah Negara Australia yang mengalami kebakaran hutan, es
di Kutub Utara mencair, dan menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ratarata temperatur global meningkat 1,1 ℃ dari 6,4 ℃ dalam kurun waktu 110 tahun sejak tahun
1990 (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014). Negara Indonesia dengan iklim hujan
dan kemarau mengalami kenaikan air laut, tetapi kekeringan dan kekurangan air bersih terjadi di
beberapa wilayah. Di DKI Jakarta, sistem pengolahan air cenderung minim mencapai 25%
sehingga berdampak pada penyediaan air bersih tidak optimal dengan capaian sebesar 60% (Fitri,
2018). Secara mikro, masyarakat belum berdaya dalam memenuhi air bersih karena sistem saluran
pembuangan air tidak memadai. Bahkan, ada yang tidak memiliki saluran pembuangan limbah
rumah tangga cenderung membuangnya secara langsung ke sungai atau perairan.
Air limbah merupakan air sisa kegiatan rumah tangga dengan kandungan zat yang berbahaya
bagi kesehatan manusia dan kesetimbangan ekosistem (Notoatmodjo, 2003). Setiap rumah tangga
menghasilkan air limbah toilet atau black water (tinja, urine, dan bilasan) (Said, 2017). Black
water ini, selanjutnya diolah pada septic tank dengan sistem sanitasi setempat (on site sanitation),
yaitu mengolah air limbah di tempat atau di setiap rumah (Ayi Fajarwati, 2008). Pada dasarnya,
hasil pengolahan septic tank yang tidak optimal, akan menghasilkan olahan black water yang
memiliki kandungan BOD, COD, dan suspensi tinggi ketika disalurkan ke SPAL (Saluran
Pembuangan Air Limbah). Hal ini menjadi problematika karena air yang tercemar (kadar BOD,
COD, dan suspensi yang tinggi) menghasilkan output dari SPAL (Saluran Pembuangan Air
Limbah) dengan persentase air bersih yang kecil. Demikian, perlu adanya inovasi perancangan
produk guna mengurangi dampak pencemaran air lingkungan. Tujuan inovasi rancang bangun ini
adalah menanggulangi pencemaran lingkungan dan memenuhi kebutuhan air bersih dengan
mengolah air limbah rumah tangga tersebut menjadi air bersih (dengan reduksi sisa suspensi,
BOD, dan COD mencapai 90%). Adapun, metode yang digunakan adalah Design Thinking.
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2.

Metode
Perencanaan dan produk inovasi ini dilakukan dengan metode Design Thinking. Metode ini
adalah metode mutakhir dalam melakukan proses desain untuk menghasilkan inovasi yang
berpusat pada pengguna (users) dan didukung dengan pembuatan prototipe. Terdapat 5 tahapan
Design Thinking, antara lain (Rikke Friis Dam dan Teo Yu Siang, 2020) :

Gambar 1. Design Thinking

1. Empathize
Pada tahap pertama, peneliti mengidentifikasi masalah, tantangan, dan kebutuhan target
pengguna (users). Ada 3 cara dalam memahami kebutuhan pengguna, yakni mengamati
aktivitas dan interaksi pengguna (observe), membantu mengungkapkan cara pandang
pengguna melalui cerita dan hal-hal yang mereka lakukan (engage), dan terlibat secara
langsung dalam kegiatan yang dilakukan pengguna (immerse).
2. Define
Pada tahap kedua, peneliti melakukan list kebutuhan pengguna dan menggambarkan
pandangan pengguna yang akan menjadi dasar dalam pembuatan produk.
3. Ideate
Pada tahap ketiga, peneliti mencetuskan ide bagi solusi permasalahan yang akan
diselesaikan.
4. Prototype
Pada tahap keempat, ide yang telah dibuat kemudian direalisasikan dengan membuat
prototipe. Prototipe dapat dibuat dengan bentuk 2D atau 3D. Apabila secara 2 dimensi,
maka dapat diimplementasikan dengan menggambar rancang bangun menggunakan
aplikasi AutoCAD. Sedangkan, secara 3 dimensi dapat dirancang dengan membuat maket
atau prototipe sistem.
5. Test
Pada tahap akhir, dilakukan uji coba pada pengguna sebelumnya. Pengguna berhak
memberikan feedback atau masukan untuk mengevaluasi perbaikan produk selanjutnya.
Perancangan produk inovasi “Teknologi Drainblock untuk Pengolahan Air Limbah Rumah
Tangga On-Site Treatment” memerlukan pertimbangan sebelumnya berdasarkan perhitungan
volume total tangki pada sistem septic tank. Berikut merupakan rumus perhitungan sistem septic
tank tercampur (SNI, 2017) :
Kapasitas tangki air
Volume tangki air (VA)
Volume tangki air
Luas basah
Volume lumpur (VL)

= VA + VL
= QA x n x td
= ruang basah = p x l x t
=pxl
= n. (QL). P
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t Lumpur
= volume lumpur : luas basah
Ruang ambang bebas
= p x l x ambang batas
Total tinggi
= tinggi ruang basah + tinggi lumpur + ambang batas
VT
= volume ruang basah + volume ruang lumpur + volume ruang ambang bebas
Keterangan :
VA
: Volume Tanki Air (𝑚3) atau meter kubik
VL
: Volume Lumpur (𝑚3) atau meter kubik
QA
: Debit Air Limbah Tercampur (L/orang/hari)
QL
: Banyaknya Lumpur (L/orang/tahun)
n
: Jumlah Pemakai (orang)
td
: Waktu detensi (hari)
p
: Panjang (𝑚) atau meter
l
: Lebar (𝑚) atau meter
t
: Tinggi (𝑚) atau meter
P
: Periode Pengurasan (tahun)
VT
: Volume Total Tanki (𝑚3) atau meter kubik

Gambar 2. Sistem Septic Tank Tercampur
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3.

Hasil dan Pembahasan
Produk inovasi “Teknologi Drainblock untuk Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga OnSite Treatment” dengan Metode Design Thinking dirancang dengan tahapan sebagai berikut.
1. Empathize
Penelitian ini menjalankan tahapan empathize dengan observe dan engage melalui
wawancara dan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh 10 users. Target pengguna
ialah pemilik rumah dengan kapasitas 1 toilet dan tipe rumah luas 60 m2 untuk 5
orang/rumah (maksimal). Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa
permasalahan air limbah rumah tangga mencemari sungai/ saluran pembuangan air
limbah karena tidak memiliki sistem pengolahan air limbah rumah tangga, dan bagi yang
memiliki pun cenderung menghasilkan keluaran pengolahan limbah yang belum
memadai (warna cokelat pekat, berbau menyengat, dan tidak sedap dipandang).
Demikian, kebutuhan pengguna lebih pada menghasilkan keluaran air limbah rumah
tangga yang tidak berbau, bersih, dan aman untuk kesehatan manusia.

Gambar 3. Denah Rumah Tipe 60

2. Define
Secara garis besar, pandangan tersebut menghasilkan usulan berupa sistem pengolahan
air limbah rumah tangga di tempat yang mampu mengurangi kadar pencemar air limbah
rumah tangga tersebut.
Tabel 1. List Kebutuhan Pengguna
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pengguna (P)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10

Warna
Cokelat Tua
Cokelat Muda
Cokelat Muda
Cokelat Muda
Cokelat Tua
Hitam
Cokelat Tua
Cokelat Tua
Cokelat Tua
Cokelat Muda

Bau
Tidak Sedap
Tidak Sedap
Tidak Sedap
Tidak Sedap
Sedikit Bau
Tidak Sedap
Tidak Berbau
Tidak Sedap
Tidak Sedap
Tidak Sedap

Kondisi
Hampir Penuh
Hampir Penuh
Hampir Penuh
Hampir Penuh
Hampir Penuh
Setelah dikuras
Tidak ada Septic Tank
Hampir Penuh
Hampir Penuh
Hampir Penuh

Kebutuhan
Sistem Baru
Sistem Baru, Bersih
Sistem Baru, Murah
Inovasi
Tidak berbau
Aman untuk kesehatan
Aman untuk kesehatan
Tidak berbau
Sistem Baru, Murah
Inovasi, Baru

3. Ideate
Tahapan ini menghasilkan ide berupa teknologi drainblock yang dielaborasikan dengan
sistem pengolahan air limbah rumah tangga septic tank. Sistem ini menghasilkan
keluaran air yang lebih bersih karena setelah air limbah diolah dalam septic tank, maka
akan difiltrasi kembali dengan drainblock. Drainblock terbuat dari 100% bahan alami
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yaitu lava dan batu basal yang diambil dari tanah. Karakteristik Drainblock sangat ringan
dan kuat serta mampu cepat menyerap air hingga kapasitas 95% menjadikannya filter air
mekanis terbaik. Sebelum air memasuki penyimpanan air tanah yang menggunakan
Drainblock, maka residu serta limbah yang menempel akan disaring oleh filter
Drainblock. Salah satu fitur dari Drainblock yaitu Cleanblock merupakan bahan nonorganik dan memiliki penyerapan sangat kuat sehingga menghasilkan kondisi terbaik
untuk mengatasi koloni bakteri. Cleanblock sering digunakan untuk mengatasi masalah
pencemaran air yang berasal dari septictank (sumber: https://www.drainblock.nl/en).
Sistem akan tersusun atas, saluran pembuangan air limbah rumah tangga, septic tank,
teknologi drainblock, dan penampungan air.

Gambar 4. Drainblock

4. Prototype
Perancangan prototipe teknologi drainblock untuk pengolahan air limbah rumah tangga
dibuat dengan merencanakan volume kapasitas septic tank, kemudian menggambar
prototipe dengan menggunakan aplikasi AutoCAD 2018.
Sebelum menggambar prototipe dari “Teknologi Drainblock untuk Pengolahan Air Limbah
Rumah Tangga On-Site Treatment”, langkah yang dilakukan adalah menghitung dan menetapkan
ukuran volume total tangki dari septic tank yang digunakan. Perhitungan pembahasan tentang
simulasi pembuangan air limbah rumah tangga ini menggunakan tangki septik dengan sistem
tercampur yang memiliki kapasitas 5 orang dan memiliki kriteria perencanaan sebagai berikut :
Waktu detensi (td)
= (2-3) hari, yang diambil adalah 2 hari
Banyak lumpur (QL) = (30-40) L/orang/tahun, yang diambil adalah 30 L/orang/tahun
Periode pengurasan
= (2-5) tahun, yang diambil adalah 3 tahun
Pemakaian air
= 150L/orang/hari
Debit air limbah tercampur (QA) = (60-80) % x pemakaian air; diambil 80%
= 0,8 x 150 = 120 L/orang/hari
Jumlah pemakai (n)
= 5 orang
Kemudian, perhitungannya sebagai berikut :
Kapasitas tangki air
Volume tangki air (VA)

Volume tangki air
Luas basah

= VA + VL
= QA x n x td
= 120 L/orang/hari x 5 orang x 2 hari
= 1200 L = 1,2 𝑚3
= ruang basah = p x l x t (t diambil = 0,948 m)
=pxl
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= 1,6 x 0,8 = 1,28 𝑚2
Volume lumpur (VL)
= n. (QL). P
Volume lumpur (VL)
= 5 orang x 30 L/orang/tahun x 3 tahun
= 450 L = 0,45 𝑚3
t Lumpur
= volume lumpur : luas basah
= 0,45 : 1,28 = 0,352 m
Ruang ambang bebas
= p x l x ambang batas
= 1,6 x 0,8 x 0,3 = 0,384 𝑚3
Total tinggi
= tinggi ruang basah + tinggi lumpur + ambang batas
= 0,948 m + 0,352 m + 0,3 m
= 1,6 m
Volume total tangki untuk periode 3 tahun (VT)
VT
= volume ruang basah + volume ruang lumpur + volume ruang ambang bebas
= 1,2 𝑚 3 + 0,45 𝑚 3+ 0,384 𝑚 3
= 2,034 𝑚 3 dari kapasitas maksimal 2,1 𝑚 3

(5)

(6)
(7)
(8)

(9)

Secara keseluruhan, ukuran dimensi dari tangki septic tank telah memenuhi standar SNI (p
= 1,6 m, l = 0,8 m, t = 1,6 m) dan volume tangki keseluruhan tidak melebihi batas maksimal
volume (VT < 2,1 𝑚 3). Demikian, rancangan tangki septic tank layak untuk diimplementasikan
dengan kapasitas maksimal 2,1 𝑚 3 untuk kapasitas pemakaian maksimal 5 orang dan proyeksi
gambar prototipe ditunjukkan sebagai berikut.

Gambar 5. Teknologi Drainblock On-Site Treatment

Gambar 6. Teknologi Drainblock On-Site Treatment Tampak Depan dengan Aplikasi AutoCAD 2018
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Gambar 7. Teknologi Drainblock On-Site Treatment Tampak Atas dengan Aplikasi AutoCAD 2018

Gambar 8. Teknologi Drainblock On-Site Treatment Tampak Samping dengan Aplikasi AutoCAD 2018

Sistem pada Teknologi Drainblock untuk Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga OnSite Treatment terdiri atas beberapa komponen utama, yakni toilet (di dalam rumah), septic tank,
drainblock, dan penampungan air (water reservoirs). Sedangkan, komponen pendukungnya
terdiri dari pipa PVC, motor listrik, dan batuan (krikil, pasir, tanah) untuk sistem drainase. Fungsi
utama inovasi produk ini adalah drainblock menyaring dan menyerap sisa air limbah rumah
tangga (black water) pasca pengolahan air limbah pada septic tank sehingga keluaran air hasil
drainase akan menghasilkan air yang jernih dan bersih. Penggunaan drainblock pada sistem
tergolong ramah lingkungan karena bahan ini terbuat dari material alami lava dan batuan basalt
yang tahan hingga 50 tahun, juga dapat didaur ulang. Pipa PVC digunakan untuk menyalurkan
air limbah dari satu proses ke proses selanjutnya. Sedangkan, motor listrik berfungsi untuk
memompa air limbah. Masing-masing ukuran komponen adalah toilet (disesuaikan dengan
kebutuhan pengguna), septic tank (2,5 m x 1,5 m x 1,5 m dengan volume total dalam maksimal
2,1 m3), sistem drainase – drainblock & batuan (2,4 m x 2 m x 0,15 m/ 2 layer drainblock), dan
penampungan air (maksimal volume 2 m3). Jarak masing-masing komponen ialah 1-5 meter.
Berdasarkan perhitungan cost-based analysis, maka diperoleh harga inovasi produk sebesar ±Rp
18.000.000,-/produk.
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Gambar 8. Logo Perusahaan

5. Test
Pada tahapan ini, peneliti melakukan presentasi hasil visual rancang bangun teknologi
drainblock untuk pengolahan air limbah rumah tangga dan pengguna memberikan
feedback untuk evaluasi perbaikan produk selanjutnya. Evaluasi dilakukan dengan
menggunakan google form. Hasil menunjukkan bahwa inovasi produk dari segi bentuk,
ukuran, dan warna (70% baik dan 30% sangat baik), keandalan produk (20% sangat baik,
50% baik, dan 30% tidak baik), atribut-aribut produk (20% sangat baik, 50% baik, dan
30% tidak baik), Tahan lama (10% sangat baik, 80% baik, dan 10% tidak baik), harga
(50% baik, 40% tidak baik, dan 10% sangat tidak baik). Kemudian, untuk masukan
(feedback) dari pengguna dapat disimpulkan bahwa inovasi produk sudah baik dan
menarik, hanya saja dari segi rancangan harus disesuaikan kembali untuk tata letak,
kelengkapan atribut, dan harganya dengan kebutuhan setiap pengguna.
4.

Simpulan
Sebagai salah satu langkah pembangunan dalam mencapai program Sustainable
Development Goals (SGDs) ke-6 “Clean Water and Sanitation”, perencanaan dan perancangan
produk Teknologi Drainblock untuk Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga On-Site Treatment
dapat menjadi solusi alternatif dalam menanggulangi pencemaran air dan lingkungan serta
meningkatkan jumlah ketersediaan air bersih (dengan reduksi sisa suspensi, BOD, dan COD
mencapai 90%). Pemilihan penggunaan inovasi produk ini didasari oleh sistem yang
berkelanjutan, tahan lama, dan feasible. Kemudian, dalam memenuhi kapasitas 5 orang pada
rumah tipe 60, diperoleh hasil total kapasitas volume total tangki septic tank sebesar 2,1 𝑚 3.
Adapun, instalasi rancangan produk inovasi ini dapat disesuaikan kembali pada kebutuhan
masing-masing pengguna sehingga dapat beroperasi dengan optimal.
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