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Pengendalian Kualitas Produk dengan Penerapan Kaizen 5s 

dan Metode Seven Tools pada Pt. Bali Es 

 

Shafina Abdul Aziz Baraba*1), Devoni Putri Rahajeng2), Kamila Aurellia3), dan Alda Bella 

Oseasky4) 
1)Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia, Jl.Kaliurang No.Km.14,5, 

Umbulmartani, Kec.Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55584, Indonesia 
 2)Grup Riset, Instansi, Alamat, Kota, Kode Pos, Negara  

3)Pusat Studi, Instansi, Alamat, Kota, Kode Pos, Negara 

Email: Penulis1, Penulis2, Penulis 3 

 

ABSTRAK  

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan jenis-jenis 

kecacatan pada produk tube ice dengan ukuran 5 kg di PT. Bali Es Cabang ke-3. Analisis yang dilakukan 

menggunakan prinsip Kaizen 5s yaitu, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke dan pendekatan Seven Tools. 

Adapun tools yang digunakan adalah Check Sheet, Histogram, Pareto Diagram, Control Chart, 

Stratifikasi Data, Fishbone Diagram dan Flowchart.  Dari hasil analisis data ditemukan 4 jenis cacat pada 

produk tube ice  dengan ukuran 5 kg, yaitu cair, rusak, label hilang pada kemasan dan kemasan robek. 

Adapun presentase untuk masing-masing jenis cacat produk adalah 28% untuk cair, 26% rusak, 24% label 

hilang pada kemasan dan 21% kemasan robek. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, faktor utama 

penyebab produk cacat adalah pekerja sering lupa terkait mekanisme dan prosedur yang sudah ada. Maka 

disarankan untuk melakukan training untuk para pekerja agar dapat memaksimalkan produktivitas, 

efisiensi, dan efektivitas saat bekerja. Sehingga dapat meminimalisir human error yang terjadi. 

 

Kata kunci: Kaizen, Produk cacat, Pengendalian kualitas, Seven Tools 

 

1. Pendahuluan 

Kualitas produk menjadi perhatian penting bagi perusahaan dalam menciptakan sebuah 

produk. Produk yang berkualitas menjadi kriteria utama konsumen dalam pemilih produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Perusahaan senantiasa mampu mempertahankan dan meningkatkan 

kualitas produk guna memenuhi keinginan konsumen. Dengan produk yang berkualitas 

perusahaan dapat bersaing dengan para competitor dalam menguasai pangsa pasar. 

Dengan memberikan perhatian pada kualitas akan memberikan dampak yang positif kepada 

bisnis melalui dua cara yaitu dampak terhadap biaya produksi dan dampak terhadap pendapatan 

(Gaspersz, 2005). Dampak terhadap biaya produksi terjadi melalui proses pembuatan produk 

yang memiliki derajat konformasi yang tinggi terhadap standar-standar sehingga bebas dari 

tingkat kerusakan. Dampak terhadap peningkatan pendapatan terjadi melalui peningkatan 

penjualan atas produk berkualitas yang berharga kompetitif. Dengan memperhatikan aspek 

kualitas produk, maka tujuan perusahaan untuk memperoleh laba yang optimal dapat terpenuhi 

sekaligus dapat memenuhi tuntutan konsumen akan produk yang berkualitas dan harga yang 

kompetitif. 

Salah satu aktifitas dalam menciptakan kualitas agar sesuai standar yang telah ditetapkan 

adalah dengan menerapkan sistem pengendalian kualitas yang tepat, mempunyai tujuan dan 

tahapan yang jelas, serta memberikan inovasi dalam melakukan pencegahan dan penyelesaian 

masalah-masalah yang dihadapi perusahaan. (Gaspersz, 2005). Dengan adanya peningkatan dan 

pengendalian kualitas pada sistem produksi ataupun produk dalam suatu perusahaan dapat 

mengetahuin terjadinya penyimpangan dalam proses produksi yang akan menimbulkan defect 

sehingga dapat meminimalkan dan mencegah kemungkinan hal tersebut akan terjadi. Salah satu 

metode untuk melakukan pengendalian kualitas yaitu dengan menggunakan prinsip Kaizen 5s 
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dan metode 7 tools dimana dengan prinsip dan metode tersebut mampu memperbaiki dan 

mengevaluasi kualitas produk dalam suatu perusahaan 

PT. Bali Es (ATLAS) adalah sebuah usaha menengah yang berada di Provinsi Bali. Usaha 

menengah ini dibangun pada tahun 2003. Usaha menengah ini bergerak di bidang tube ice, 

dimana mereka memproduksi dan mednistribusikan tube ice tersebut. PT. Bali Es ini tergabung 

dala ATLAS Indonesia Group of Companies. Sistem produksi yang dilakukan oleh usaha 

menengah ini memeliki 3 mesin pembuat tube ice dengan teknologi yang canggih. Dalam satu 

hari, usaha menengah ini dapat memproduksi sekitar 60-ton tube ice dengan kapasitas mesin per 

satu kali produksi 24 menit untuk 3-ton tube ice. Usaha ini memiliki tiga jenis produk yaitu, 

ukuran kecil, sedang dan menengah dengan ukuran 5 kg, 10 kg, dan 20 kg. Akan tetapi, 

penjualan dan tingkat produktivitas pada perusahaan ini sempat menurun pada bulan April 

dikarenakan pandemic COVID-19. Analisis kualitas produk dengan 7 Tools melalui tahapan 

prinsip Kaizen 5s pada PT. Bali Es (Cabang ke-3) untuk mengetahui karakteristik cacat produk 

yang terjadi dan kinerja proses produksi dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan 

spesifikasi yang ditetapkan sehingga perusahaan dapat memperbaiki faktor penyebab cacat 

produk dalam upaya meminimalkan cacat dan meningkatkan kualitas secara terus menerus. 

 

2. Metode 

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan 

kecacatan pada produk tube ice dengan ukuran 5 kg pada PT. Bali Es (Cabang ke-3) yang 

berlokasi di JL. Raya Sesetan Jl.Pesanggaran No.341, Pedungan, Kec.Denpasar Sel., Kota 

Denpasar, Bali. Penelitian ini menggunakan sumber data primer untuk mendapatkan informasi 

mengenai temuan-temuan cacat yang sering tejadi sehingga dapat diketahui hal-hal yang 

menyebabkan terjadinya cacat tersebut, kemudian digunakan sumber data sekunder yaitu 

literatur, data perusahaan, artikel, dan jurnal. Kemudian dilakukan pengambilan data pada 

penelitian ini Langkah pertama yaitu wawancara, kemudian dilanjutkan dengan observasi, dan 

yang terakhir adalah dokumentasi serta kajian literatur. Dari hasil data yang telah dikumpulkan 

pada penelitian ini dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan metode kaizen 5s dan 

Seven Tools. Tools yang digunakan untuk melakukan analisis pada produk tube ice berukuran 5 

Kg ini adalah Check Sheet, Histogram, Pareto Diagram, Stratifikasi Data, Control Chart, 

Fishbone Diagram dan Flowchart.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Setelah proses pengambilan data dilakukan, peneliti menganalisa faktor-faktor yang dapat 

menjadi penyebab cacatnya produk pada tube ice berukuran 5 kg ini menggunakan metode 

seven tools. Kemudian, peneliti menggunakan metode kaizen 5s sebagai acuan penduku metode 

sebelumnya. Tools yang pertama digunakan adalah check sheet. Check Sheet atau lembar 

pemeriksaan merupakan alat pengumpul dan analisis data. Tujuan digunakannya alat ini adalah 

untuk mempermudah proses pengumpulan data untuk tujuan tertentu dan menyajikannya dalam 

bentuk yang komunikatif sehingga dapat dikonversikan menjadi informasi. Berikut adalah 

Check Sheet yang diambil dari tanggal 20 November 2020 sampai dengan 9 Desember 2020:  
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Tabel 1. Check Sheet Jenis Cacat pada Tube Ice dengan ukuran 5 kg 

Tanggal 

N 

check 

sheet 

Jenis Cacat 
Jumlah 

Cacat 
Label 

hilang 
Cair Ruak Bocor 

20-Nov-20 280 4 5 6 4 19 

21-Nov-20 290 2 0 0 1 3 

22-Nov-20 380 9 9 1 7 26 

23-Nov-20 300 3 5 1 6 15 

24-Nov-20 260 5 8 5 2 20 

25-Nov-20 280 3 5 1 6 15 

26-Nov-20 218 2 2 4 0 8 

27-Nov-20 235 0 1 0 7 8 

28-Nov-20 290 6 7 3 6 22 

29-Nov-20 353 3 2 0 2 7 

30-Nov-20 216 2 5 2 6 15 

1-Dec-20 221 0 0 3 0 3 

2-Dec-20 331 2 7 5 1 15 

3-Dec-20 234 5 3 2 5 15 

4-Dec-20 291 1 0 0 0 1 

5-Dec-20 347 3 4 1 1 9 

6-Dec-20 325 2 0 3 1 6 

7-Dec-20 296 3 4 6 5 18 

8-Dec-20 261 9 0 4 7 20 

9-Dec-20 247 9 1 1 0 11 

Jumlah 5655 70 65 53 61 249 

 

Pada tanggal 22 November 2020 merupakan produksi dengan jumlah tertinggi 

berjumlah 380 kantong tube ice dengan ukuran dengan temuan cacat tertinggi juga dengan 

jumlah 26 unit. Jika dilihat dari data yang didapat jumlah temuan cacat pada produk cenderung 

fluktatif yang berarti tiap bulan temuan cacat trennya turun naik. Kemudian, untuk tools 

berikutnya adalah Histogram. Histogram adalah diagram batang yang menunjukkan tabulasi 

dari data yang diatur berdasarkan ukurannya. Adapun jumlah jenis kecacatan tube ice ukuran 5 

kg pada tanggal 20 November 2020 sampai dengan 9 Desember 2020. Pada gambar dibawah ini 

adalah data jenis kecacatan: 

70 65 63
51

0

50

100

Label

Hilang

Cair Kemasan

Bocor

Rusak

Jenis Produk Cacat/Defect

Defect

 
Gambar 1. Histogram Jenis Produk Cacat 

Dari 4 jenis cacat yang diambil, bisa dilihat jenis kecacatan tertinggi ada pada jenis 

cacat label hilang dengan jumlah temuan sebesar 70-unit dan dengan tingkat presentase cacat 

sebesar 28 %. Kemudian jenis cacat terkecil adalah robek dengan jumlah temuat 51-unit dan 
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dengan presentase 21%. Berikut adalah diagram pareto untuk produk defect tube ice ukuran 5 

kg pada PT. Bali Es cabang ke-3. 
Tabel 2. Jumlah Kecacatan Tube Ice Ukuran 5 kg 

Jenis 

Kecacatan 

Jumlah 

Kecacatan 

Presentase 

Kecacatan 

Presentase 

Kumulatif 

Jenis 

Kecacatan 

Label Hilang 70 28% 28% Label Hilang 

Cair 65 26% 54% Cair 

Bocor 61 24% 79% Bocor 

Robek 53 21% 100% Robek 

Jumlah 249 100% 

 

 

Gambar 2. Diagram Pareto Produk Defect Tube Ice Ukuran 5 kg 

Berdasarkan Diagram pareto diatas bisa dilihat urutan nilai kecacatan tertinggi yakni label 

hilang, cair, bocor dan rusak. Berdasarkan dari diagram pareto yang sudah dibahas sebelumnya, 

dapat dilihat penyebab terbesar kecacatan tube ice adalah label hilang 70 temuan dengan 

presentase cacat sebesar (28%), cair 65 temuan dengan presentase cacat sebesar (26%), bocor 

63 temuan dengan presentase (24%), dan robek 51 temuan dengan presentase (21%). Jumlah 

persentase kumulatif kelima jenis cacat tersebut adalah 100% yang mana apabila kita melihat 

aturan Pareto yang berlaku 80-20, dimana 80% produk cacat disebabkan oleh 20% jenis 

kecacatan. Dari gambar control chart di bawah dapat dilihat bahawa semua produk masih dalam 

batas wajar dalam hal kecacatan nya kecuali pada data ke-4 dengan temuan defect produk 

sebanyak 26 produk dan dengan total produksi 380 produk pada tanggal 22 November 2020 

 

Gambar 3. Control Chart Produk Defect Tube Ice 

 

Stratifikasi merupakan proses pengelompokkan data kecacatan yang terjadi di lantai 

produksi. Adapun stratifikasi kecacatan data tube ice pada tanggal 20 November 2020 sampai 

dengan 9 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  
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Tabel 3. Jenis Cacat pada Produk Tube Ice ukuran 5 kg 

Tanggal 

N 

check 

sheet 

Jenis Cacat 
Jumlah 

Cacat 
Label 

hilang 
Cair Ruak Bocor 

20-Nov-20 280 4 5 6 4 19 

21-Nov-20 290 2 0 0 1 3 

22-Nov-20 380 9 9 1 7 26 

23-Nov-20 300 3 5 1 6 15 

24-Nov-20 260 5 8 5 2 20 

25-Nov-20 280 3 5 1 6 15 

26-Nov-20 218 2 2 4 0 8 

27-Nov-20 235 0 1 0 7 8 

28-Nov-20 290 6 7 3 6 22 

29-Nov-20 353 3 2 0 2 7 

30-Nov-20 216 2 5 2 6 15 

1-Dec-20 221 0 0 3 0 3 

2-Dec-20 331 2 7 5 1 15 

3-Dec-20 234 5 3 2 5 15 

4-Dec-20 291 1 0 0 0 1 

5-Dec-20 347 3 4 1 1 9 

6-Dec-20 325 2 0 3 1 6 

7-Dec-20 296 3 4 6 5 18 

8-Dec-20 261 9 0 4 7 20 

9-Dec-20 247 9 1 1 0 11 

Selanjutnya peneliti melakukan analisa lebih lanjut untuk menemukan fakotor utama yang 

menyebabkan terjadinya cacat produk menggunakan fishbone diagram. Pada tahap ini, 

dilakukan analisis penyebab terjadinya kecacatan cair, label hilang, rusak, dan robek dengan 

menggunakan Fishbone. Dalam hal ini, penyebab masalah ditinjau dari Man, Method, Machine, 

Material, dan Environment. Berikut merupakan uraian masing-masing penyebab masalah: 

 

 

Gambar 4. Fishbone Diagram Tube Ice Cair dan Rusak 

Produk dikatakan cair jika 1/3 dari produk tube ice berubah menjadi zait cair, sedangkan 

dikatakan rusak jika 2/3 dari produk tube ice berubah menjadi zat cair. Faktor dari manusia yang 

menyebabkan kecacatan produk ini terjadi adalah kurangnya kesigapan pekerja dalam 

memindahkan produk ke cooling store/cool room dan ke truk untuk di distribusikan. Selain itu, 

pekerja juga terkadang lupa untuk memindahkan produk ke cooling store jika belum ada truk 

yang dating. Kemudian, faktor yang berasal dari mesin adalah tingkat produktivitas dengan 
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jumlah pekerja dan skill pekerja tidak seimbang, hal ini dikarenakan tingkat produktivitas mesin 

yang tinggi sedangkan pekerja membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan ziplock 

pada produk. Faktor lainnya berasal dari bahan baku yang digunakan harus melalui tahap 

filterisasi terlebih dahulu sebelum di proses melalui mesin, hal ini dapat menjadi faktor 

kecacatan produk tube ice cair dan rusak apabila tahapan ini tidak dilakukan. Faktor keempat 

adalah faktor yang berasal dari SOP yang ada di cooling store/cool room tidak diperhatikan 

dengan baik dan SOP untuk memasukan produk tube ice ke dalam truk belum ada. Faktor yang 

terakhir adalah faktor yang berasal dari lingkungan, yaitu jika cuaca panas dan para pekerja lupa 

untuk memasukkan produk ke dalam cooling store/cool room dapat menyebabkan tube ice 

mencair lebih cepat dari biasanya. 

 

 

Gambar 5. Fishbone Diagram Tube Ice Label Hilang dan Kemasan Robek 

Pada gambar di atas adalah gambar fishbone diagram untuk produk tube ice dengan 

kecacatan label hilang dan robek. Faktor dari pekerja adalah pekerja lupa untuk melakukan 

quality control atau pengecekan kepada kemasan sebelum diisikan produk tube ice. Faktor 

kedua dari mesin dimana maintenance yang kurang dan oli yang tidak diganti dan dibersihkan 

secara berkala. Kemudian, faktor ketiga adalah bahan baku yang digunakan untuk kemasan 

kurang baik dilihat dari kualitas serta ketebalan kemasan produk yang kurang. Faktor 

selanjutnya adalah faktor dari metode dimana, belum adanya SOP untuk melakukan ziplock 

pada produk sehingga para pekerja rentan melakukan kesalahan dan belum mencapai standar 

perusahaan. Faktor yang kelima dan faktor terakhir adalah faktor yang berasal dari lingkungan, 

yaitu jika lingkungan lembap atau basah dapat menyebabkan tinta pada kemasan produk mudah 

hilang. Pada gambar di bawah ini adalah diagram alir proses produksi es batu pada PT. Bali Es. 

Proses ini terdiri dari beberapa proses dan pengecekan dalam bagian quality control apakah 

produk sudah layak di simpan yang nantinya akan didistribusikan kepada customer. 
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Gambar 6. Diagram Alir Proses Produksi Tube Ice 

Setelah melakukan analisis data defect dengan menggunakan beberapa alat yang ada 

dalam seven tools, dilakukan pengecekan kaizen 5s yang bertujuan untuk mengetahui nilai dari 

bagian-bagian yang ada pada perusahaan PT. Bali Es dan berhubungan dengan cacat sebuah 

produk. Berikut adalah checklist kaizen 5s: 

Tabel 4. Data Checklist Kaizen 5s 

Kategori Kriteria Nilai 

Seiri 

Membedakan yang dibutuhkan dan tidak 

Tidak ada barang yang tidak perlu ditinggalkan atau disimpan di 

tempat kerja 
3 

Semua mesin dan peralatan digunakan secara teratur  5 

Area penyimpanan digunakan untuk menyimpan barang tidak/jarang 

terpakai 
5 

Ada standar untuk menghilangkan item yang tidak perlu 3 

Seiton 

Diatur dalam urutan 

Penempatan alat dan peralatan ditempatkan dengan jelas dan 

terorganisir dengan baik 
4 

Penempatan bahan dan produk jelas dan terorganisir dengan baik  5 

Terdapat label untuk menunjukkan lokasi, wadah, kotak, rak dan 

barang yang disimpan 
4 

Peralatan dan pasokan keselamatan dalam kondisi baik 4 

Sheiso 

Lokasi yang bersih dan terorganisir 

Lantai, dinding, langit-langit dan pipa dalam kondisi baik dan bebas 

dari kotoran dan bedu 
2 

Tempat penyimpanan dijaga kebersihannya 5 

Mesin, alat dan peralatan dijaga kebersihannya 3 

Barang, bahan dan produk yang disimpan dalam keadaan bersih  5 

Pencahayaan cukup dan semua pencahayaan bebas dari debu  4 

Tempat penyimpanan bersih 3 
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Kategori Kriteria Nilai 

Udara tidak lembab  2 

Alat dan bahan pembersih mudah diakses 5 

Seiketsu 

Standirasasi 

Tampilan informasi, tanda, pengkodean warna dan ciri-ciri lainnya 

dibuat 
4 

Prosedur untuk mempertahakan tiga S pertama sedang ditampilkan 4 

Daftar periksa, jadwal, dan rutinitas 5S telah ditentukan dan 

digunakan 
4 

Pekerja tahu apa tanggungjawabnya, kapan dan bagaimana 3 

Audit rutin dilakukan dengan menggunakan daftar periksa dan 

tindakan 
5 

Shitsuke 

Standirisasi Keseluruhan 

5S tampaknya menjadi cara hidup daripada sekedar rutinitas  5 

Kisah sukses ditampilkan, gambaran sesudah dan sebelum  2 

Hadiah dan penghargaan adalah bagian dari sistem 5S 4 

 

Nilai:  

3 x 2 = 6 
5 x 3 = 15 
8 x 4 = 32 
7 x 5 = 35 
Hasil penilaian dari data checklist Kaizen 5s:  

1. Tidak terdapat poin yang mendapatkan nilai nol. 

2. Tidak terdapat poin yang mendapatkan nilai satu. 

3. Terdapat tiga poin yang mendapatkan nilai dua yaitu pada “Lantai, dinding, langit-

langit dan pipa dalam kondisi baik dan bebas dari kotoran dan bedu”, poin “Udara tidak 

lembab” serta poin “Kisah sukses ditampilkan, gambaran sesudah dan sebelum”. 

4. Terdapat lima poin yang mendapatkan nilai tiga yaitu pada “Tidak ada barang yang 

tidak perlu ditinggalkan atau disimpan di tempat kerja”, kemudian pada poin “Ada 

standar untuk menghilangkan item yang tidak perlu”, poin “Mesin, alat dan peralatan 

dijaga kebersihannya”, dilanjut pada poin “Tempat penyimpanan bersih”, serta pada 

poin “Pekerja tahu apa tanggungjawabnya, kapan dan bagaimana”. 

5. Terdapat delapan poin yang mendapatkan nilai empat yaitu pada poin “Penempatan alat 

dan peralatan ditempatkan dengan jelas dan terorganisir dengan baik”, poin “Terdapat 

label untuk menunjukkan lokasi, wadah, kotak, rak dan barang yang disimpan”, 

dilanjutkan dengan poin “Peralatan dan pasokan keselamatan dalam kondisi baik”, lalu 

poin “Pencahayaan cukup dan semua pencahayaan bebas dari debu”, poin “Tampilan 

informasi, tanda, pengkodean warna dan ciri-ciri lainnya dibuat”, poin “Prosedur untuk 

mempertahakan tiga S pertama sedang ditampilkan”, poin “Daftar periksa, jadwal, dan 

rutinitas 5S telah ditentukan dan digunakan”, serta poin “Hadiah dan penghargaan 

adalah bagian dari sistem 5S”. 

6. Terdapat tujuh poin yang mendaptkan nilai lima yaitu pada poin “Semua mesin dan 

peralatan digunakan secara teratur”, kemudian poin “Area penyimpanan digunakan 

untuk menyimpan barang tidak/jarang terpakai”, poin “Penempatan bahan dan produk 

jelas dan terorganisir dengan baik”, poin “Tempat penyimpanan dijaga kebersihannya”, 

poin “Barang, bahan dan produk yang disimpan dalam keadaan bersih”, poin “Alat dan 

bahan pembersih mudah diakses”, lalu poin “Audit rutin dilakukan dengan 

Total Nilai: 88 dari 24 poin 

Dengan kata lain, PT. Bali Es mendapatkan nilai 

Kaizen sebesar 73,33% yang termasuk dalam 

kategori baik. 
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menggunakan daftar periksa dan Tindakan”, serta poin “5S tampaknya menjadi cara 

hidup daripada sekedar rutinitas. 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data diatas terhadap defect produk tube ice PT. Bali Es (cabang 

ke-3) dapat disimpulkan bahwa: 

1. PT. Bali Es cabang ke-3 pada produk tube ice dengan ukuran 5 kg memiliki beberapa 

jenis kecacatan produk yang dapat memengaruhi kualitas produk. Jenis kecacatan yang 

dimiliki oleh produk tube ice dengan ukuran 5 kg adalah cair, rusak, label hilang pada 

kemasan, dan kemasan robek. Berikut adalah temuan dan presentase untuk 

masingmasing jenis kecacatan dalam produk tube ice dengan ukuran 5 kg label hilang 

70 temuan dengan presentase cacat sebesar (28%), cair 65 temuan dengan presentase 

cacat sebesar (26%), bocor 63 temuan dengan presentase (24%), dan robek 51 temuan 

dengan presentase (21%).  

2.  Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis diagram fishbone, dapat 

didentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya produk cacat yaitu 

berasalah dari Man, Machine, Material, Method, Environment. Faktor utama dari 

kedua diagram fishbone diatas adalah dari pekerja yaitu, pekerja lupa untuk melakukan 

quality control atau pengecekan. Perbaikan yang dapat dilakukan adalah melakukan 

training rutin untuk para pekerja sehingga dapat meminimalisir kesalah yang terjadi 

karena human error. Selain itu beberapa pembaharuan yang perlu dilakukan adalah 

perubahan layout kantor, pengadaan storage rack pada cooling store, serta 

pembaharuan tanda peringatan untuk selalu menjaga kebersihan. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan di PT NKP,  sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang Automotive 

Parts yang memproduksi berbagai jenis komponen roda dua dan roda empat. PT NKP masih terjadi 

Kecelakaan Kerja yang mengancam seperti pada operator. Hal tersebut senantiasa dijumpai karena belum 

terukurnya secara lengkap potensi bahaya (hazard) yang merupakan problema perusahaan, maka cara yang 

dapat dilakukan adalah menerapkan dan mengukur tingkat keberhasilan program Kesehatan Dan 

Keselamatan Kerja (K3) PT. NKP untuk mengkategorikan Hazard dengan pendekatan Risk Assesmeent. 

Hasil Analisis metode Hazard untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja yang terjadi Dari hasil analisis 

Potensi kecelakaan kerja pada Proses produksi plate fuel pump memiliki 2 temuan Hazard sumber bahaya 

tersebut adalah banyaknya serpihan debu dan sikap pekerja dari kedua sumber bahaya yang memiliki resiko 

tertinggi. Nilai Risk Level tertinggi yaitu 12 pada pengangkatan hasil cetakan dengan nilai Likelihood 

sebesar 3 dan nilai Consequencel Severity sebesar 4 dengan tingkat keparahan Tangan Tergencet sehingga 

jari tengah patah di 3 ruang saat proses cap fuel filter sehingga amputasi 1 jari telunjuk dan pemasangan 

pen di jari tengah tangan kanan di RS kenari Graha Medika Cileungsi dan kehilangan hari kerja sebanyak 

30 hari dengan temuan Hazard pekerja tidak menggunakan APD dengan lengkap. 

 

Kata Kunci : Fishbone, Hazard, Hazard and Operability (HAZOP), 5W+1H 

 
ABSTRACT 

This research was conducted at PT NKP, as a company engaged in the Automotive Parts which 

produces various types of two-wheeled and four-wheeled components. PT NKP still threatens workplace 

accidents like the operators. It is always found because there is no complete measurement of the hazard 

potential of a company problem, the way that can be done is to implement and measure the success rate of 

the Occupational Health and Safety (K3) program of PT. NKP to categorize Hazard with the Risk 

Assessment approach. Results of Analysis of Hazard methods to reduce the level of work accidents that 

occur From the analysis results Potential work accidents in the plate fuel pump production process have 2 

Hazard findings that the source of the hazard is the amount of dust debris and worker attitudes from the 

two sources of danger that have the highest risk. The highest Risk Level value is 12 on the appointment of 

prints with a Likelihood value of 3 and the Consequencel Severity value of 4 with the severity of Squashed 

Hand so that the middle finger is broken in 3 spaces when processing the fuel filter so that the amputation 

of the index finger and insertion of the pen on the middle finger right at Graha Medika Cileungsi walnut 

hospital and lost a working day of 30 days with the finding of Hazard workers not using PPE completely. 

 

Keywords: Fishbone, Hazard, Hazard and Operability (HAZOP), 5W + 1H 

 

1. Pendahuluan 

Di era globalisasi dan pasar bebas yang marak dengan berbagai persaingan, penerapan 

kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan dalam 

hubungan ekonomi perdagangan barang dan jasa  antar negara yang harus dipenuhi oleh seluruh 

negara anggota, termasuk bangsa Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut serta mewujudkan 

perlindungan masyarakat pekerja indonesia, telah ditetapkan Visi Indonesia 2013 yaitu gambaran 

masyarakat Indonesia dimasa depan, yang penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku 

sehat, memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki 

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 
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      Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan seseorang atau kelompok dalam rangka 

melaksanakan kerja dilingkungan perusahaan, yang terjadi secara tiba-tiba, tidak diduga 

sebelumnya, tidak diharapkan terjadi, menimbulkan kerugian sampai yang paling berat dan bisa 

menghentikan kegiatan pabrik. keselamatan dan kesehatan kerja menyangkut semua unsur yang 

terkait di dalam aktifitas kerja. Menyangkut subyek yaitu orang yang melakukan pekerjaan, obyek 

yaitu bendabenda atau barang-barang yang dikerjakan, alat-alat kerja yang dipergunakan dalam 

bekerja berupa mesin-mesin dan peralatan lainya, serta menyangk ut lingkungan baik manusia 

maupun benda-benda atau barang. Kecelakaan kerja adalah peristiwa yang tidak diinginkan atau 

diharapkan, tidak diduga, tidak sengaja terjadi dalam hubungan kerja, yang umumnya diakibatkan 

oleh berbagai faktor meliputi peristiwa kebakaran, penyakit akibat kerja serta pencemaran 

pada lingkungan kerja. 

      Kesehatan dan keselamatan kerja adalah upaya pelindungan yang ditunjukan  

agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja/perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan 

sehat sehingga setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien”. Kesehatan 

dan Keselamatan kerja menyangkut semua unsur yang terkait di dalam aktifitas kerja. 

Menyangkut subyek yaitu orang yang melakukan pekerjaan, obyek yaitu benda-benda atau 

barang-barang yang dikerjakan, alat-alat kerja yang dipergunakan dalam bekerja berupa mesin-

mesin dan peralatan lainya, serta menyangkut lingkungan baik manusia maupun benda-benda atau 

barang.  

      Berdasarkan latar belakang PT NKP masih terjadi Kecelakaan Kerja yang mengancam 

seperti pada pegawai yang mengalami kecelakaan kerja yaitu di unit/ bagian kerja Pressing yang 

menyebabkan kecelakaan kerja seperti luka gores, jari terjepit bahkan ada tangan/jari yang hampir 

terputus oleh mesin itu. Hal tersebut senantiasa dijumpai karena belum terukurnya secara lengkap 

potensi bahaya (hazard) yang merupakan problema perusahaan, maka cara yang dapat dilakukan 

adalah menerapkan dan mengukur tingkat keberhasilan program Kesehatan Dan Keselamatan 

Kerja (K3) PT. NKP untuk mengkategorikan Hazard dengan pendekatan Risk Assesmeent. 

 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yang pertama yaitu dengan penelitian 

kecelakaan kerja dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian 

dari sumber berbagai literator seperti buku, jurnal terdahulu dan internet. 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari hingga Desember 2018 dengan menggunakan 

data yang diperoleh dari bagian K3 pada PT NKP. Berikut ini adalah langkah-langkah yang 

dilakukan pada tahapan pengumpulan data: Penilaian Resiko merupakan kombinasi dari 

kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan suatu cidera atau 

sakit penyakit yang dapat disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut. Resiko dapat diartikan 

sebagai kemungkinan terjadinya suatu dampak atau konsekuensi. Resiko juga dapat diartikan 

sebagai perpaduan antara probabilitas dan tingkat keparahan atau kerusakan/kerugian. Resiko 

keselamatan dan kesehatan kerja adalah resiko yang berkaitan dengan sumber bahaya yang timbul 

dalam aktivitas bisnis yang menyangkut aspek manusia, peralatan, material dan lingkungan kerja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2021          ISSN: 2579-6429 

26-27 Juli 2021 

A02.3 

Tabel 1. Kriteria Likehlihood 

 
Sumber: Pujiono (2013) 

 

Tabel 2. Kriteria Consequences / Severity 

 
Sumber : Pujiono (2013) 

 
Tabel 3. Risk Matrix 

 
Sumber : Pujiono (2013) 

 

Kualitatif Kuantitatif

1 Jarang Terjadi

Dapat dipikirakan tetapi 

tidak hanya saat keadaan 

yang ekstrim

Kurang dari 1 kali per 10 

tahun

2
Kemungkinan 

kecil

Belum terjadi tetapi bisa 

muncul / terjadi pada suatu 

waktu

Terjadi 1 kali per 10 tahun

3 Mungkin

Seharusnya terjadi dan 

mungkin telah terjadi / 

muncul disini atau di tempat 

lain

1 kali per 5 tahun sampai 1 

kali per tahun

4
Kemungkinan 

Besar

Dapat terjadi dengan 

mudah, mungkin muncul 

dalam keadaan yang paling 

banyak terjadi

Lebih dari 1 kali per tahun 

hingga 1 kali perbulan

5 Hampir pasti

Sering terjadi, diharapkan 

muncul dalam keadaan yang 

paling banyak terjadi

Lebih dari 1 kali per bulan

Deskription
Level Criteria

likelihood

Level Uraian Keparahan Cidera Hari Kerja

1 Tidak Signifikan

Kejadian tidak 

menimbulkan kerugian 

atau cidera pada manusia

Tidak menyebabkan 

kehilangan hari kerja

2 Kecil

Menimbulkan cedera 

ringan, kerugian kecil dan 

tidak menimbulkan 

dampak serius terhadap 

kelangsungan bisnis

Masih dapat bekerja 

pada hari / shift yang 

sama

3 Sedang

Cedera berat dan di 

rawat dirumah sakit, tidak 

menimbulkan cacat tetap, 

kerugian finansial sedang

Kehilangan hari kerja 

dibawah 3 hari 

4 Berat

Menimbulkan cedera 

parah dan cacat tetap dan 

kerugian finansial besar 

serta menimbulkan 

dampak serius terhadap 

kelangsungan usaha

Kehilangan hari kerja 3 

atau lebih

5 Bencana

Mengakibatkan korban 

meninggal  dan kerugian 

parah bahkan dapat 

menghentikan kegiatan 

usaha  selamanya

Kehilangan hari kerja 

selamanya

Consequences/ Severity

1 2 3 4 5 1

5 5 10 15 20 25 2

4 4 8 12 16 20 3

3 3 6 9 12 15 4

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

Keterangan :

: Resiko Rendah

: Resiko Sedang

: Resiko Tinggi

: Ekstrim

Skala

Consequences

(Keparahan)

(K
e
m

u
n

g
k

in
a
n

)

L
ik

e
li

h
o

o
d
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1. Mengklasifikasikan potensi bahaya yang ditemukan (sumber potensi bahaya dan frekuensi 

temuan potensi bahaya). 

2.  mendeskripsikan deviation atau penyimpangan yang terjadi selama proses operasi.   

3. mendeskripsikan penyebab terjadinya (cause).  

4. mendeskripsikan yang dapat ditimbulkan dari penyimpangan tersebut (consequences).   

5. menentukan action atau tindakan sementara yang dapat dilakukan.  

6. menilai risiko (risk asessment) yang timbul dengan mendefinisikan kriteria likelihood dan 

consequences/severity, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2. Kriteria 

likelihood yang digunakan adalah frekuensi dimana dalam perhitungannya secara kuantitatif 

berdasarkan data perusahaan selama 1 tahun. Kriteria consequences /severity yang 

digunakan adalah akibat yang akan diterima pekerja yang didefinisikan secara kualitatif dan 

mempertimbangkan hari kerja yang hilang.   

7. Melakukan perangkingan dari potensi bahaya yang telah diidentifikasi menggunakan 

worksheet HAZOP dengan memperhitungkan likelihood dan consequences, kemudian 

menggunakan risk matrix untuk mengetahui prioritas potensi bahaya yang harus diberi 

prioritas untuk diperbaiki. Gambar 1 menunjukkan perhitungan nilai risk matrix. 

8. Analisis dan pembahasan, dengan menjabarkan sumber-sumber dan akar penyebab dari 

permasalahan yang mengakibatkan kecelakaan kerja maupun gangguan proses itu terjadi.  

9. Rekomendasi dan Rancangan Perbaikan, dilakukan dengan perancangan perbaikan proses 

yang didapati pada titik-titik tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kecelakaan kerja pada 

PT NKP untuk mengurangi bahkan menghilangkan bahaya tersebut.  

10. Penutup, untuk menemukan jawaban dari semua permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini. Berdasarkan dengan hasil pengambilan kesimpulan 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Potensi bahaya yang terjadi ketika proses produksi dapat diketahui dengan mengetahui alur 

dari proses produksi di CV.SS. Berikut ini merupakan alur proses produksi paving: 

1. Hazard 

Pada aliran diagram proses diketahui terdapat 4 jenis kegiatan pada proses Welding Spot 

dengan 4 proses Kerja, maka dari setiap proses kerja dapat diketahui potensi bahaya 

kecelakaan kerja yang timbul dari hasil analisis Hazop yang dilakukan Risk Level tertinggi 

yaitu 12 pada pengangkatan hasil cetakan dengan nilai Likelihood sebesar 3 dan nilai 

Consequencel Severity sebesar 4 dengan tingkat keparahan Tangan Tergencet sehingga jari 

tengah patah di 3 ruang saat proses cap fuel filter sehingga amputasi 1 jari telunjuk dan 

pemasangan pen di jari tengah tangan kanan di RS kenari Graha Medika Cileungsi dan 

kehilangan hari kerja sebanyak 30 hari dengan temuan Hazard pekerja tidak menggunakan 

APD dengan lengkap. Pihak manajemen  PT NKP harus melengkapi setiap proses kerja yang 

dilakukan karyawannya harus menggunakan APD sesuai dengan prosedur yang ada. Serta 

pelatihan kepada karyawan tentang kesehatan dan keselamatan kerja sebagai salah satu 

upaya pencegahan kecelakaan kerja. 

2. Diagram Sebab Akibat 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tangan tergencet pada saat pemotongan Lobang 

adalah sebagai berikut: 

a. Manusia 

Faktor Manusia pada proses pemotongan lobang sangatlah penting dengan faktor 

penyebab kurangnya pemahaman tentang keselamatan kerja adalah operator yang tidak 

menggunakan APD yang tidak lengkap. 

b. Mesin  
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Faktor mesin sangatlah penting untuk keberhasilan proses produksi, dengan faktor 

penyeban keterbatasan alat yang digunakan, operator menjalankan proses yang 

seadanya. 

c. Metode 

Faktor metode penting untuk proses produksi plate fuel pump. Faktor penyebabnya 

belum adanya pembaruan SOP dari perusahaan.  

d. Material 

Faktor Material mempunyai peranan untuk keberhasilan Proses produksi plate fuel 

pump. Faktor penyebab bahan baku yang tidak standar yang dapat menghasilkan 

percikan api. 

e. Lingkungan 

Faktor penyebab dari lingkuangan adalah tidak adanya ventilasi udara pada proses 

produksi dengan begitu sirkulasi udara tidak baik sehingga area produksi tidak nyaman. 

3. 5W+1H 

Setelah dilakukan analisis 5W+1H untuk mengatasi permasalahan yang ada agar dapat 

diperbaiki secepatnya agar mengurangi tingkat kecelakaan kerja yang terjadi. Berikut tabel 

4.12 usulan solusi pada setiap permasalahan: 

 
Tabel 4. Usulan Perbaikan 5W+1H 

Faktor Permasalahan Tindakan 

Manusia 

Kurangnya 

paham tentang 

kesehatan dan 

keselamatan 

kerja 

Memberikan training kepada operator 

tentang kesehatan dan keselamatan 

kerja untuk mencegah terjadinya 

kecelakaan kerja 

Mesin 

Keterbatasan 

Alat/mesin pada 

perusahaan 

Memberikan peralatan yang sesuai 

dengan kebutuhan proses produksi 

Metode 

Belum adanya 

pembaruan pada 

SOP 

Membuat SOP yang baru agar 

mempermudah produksi dan 

mencegah terjadinya kecelakaan kerja 

Material 

proses welding 

spot yang tidak 

standar 

Melakukan pengawasan pada setiap 

proses berlangsung  

lingkungan 
Tidak adanya 

ventilasi udara 

Membuat ventilasi udara pada area 

produksi agar area produksi terasa 

nyaman saat bekerja 

Sumber : Pengolahan Data 

 

4. Simpulan 

Potensi kecelakaan kerja pada proses produksi plate fuel pump memiliki 2 temuan Hazard 

sumber bahaya tersebut adalah banyaknya serpihan debu dan sikap pekerja dari kedua sumber 

bahaya yang memiliki resiko tertinggi pada proses pemotongan lubang dengan tingkat keparahan 

Tangan Tergencet. Dari hasil analisis Hazop yang dilakukan Risk Level tertinggi yaitu 12 pada 

pengangkatan hasil cetakan dengan nilai Likelihood sebesar 3 dan nilai Consequencel Severity 

sebesar 4 dengan tingkat keparahan Tangan Tergencet sehingga jari tengah patah di 3 ruang saat 

proses cap fuel filter sehingga amputasi 1 jari telunjuk dan pemasangan pen di jari tengah tangan 

kanan di RS kenari Graha Medika Cileungsi dan kehilangan hari kerja sebanyak 30 hari dengan 

temuan Hazard pekerja tidak menggunakan APD dengan lengkap. Dari hasil analisis Hazop  yang 
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dilakukan risk level tertinggi dengan nilai 8 pada proses reviting dengan nilai likelihood sebesar 

2 (kemungkinan besar terjadi) dan nilai consequence/severity 4 dengan tingkat keparahan cidera 

dapat dirawat dirumah sakit dan kehilangan hari kerja kurang dari tiga hari dengan temuan hazard 

pekerja tidak menggunakan APD yang lengkap dengan resiko tangan melepuh pada saat 

pemasakan berlangsung. Berdasarkan dari analisis usulan perbaikan untuk mencegah terjadinya 

kecelakaan kerja yaitu dengan memberikan training kepada pekerja tentang keselamatan dan 

kesehatan kerja, membuat pembaruan SOP, menyediakan alat-alat yang berstandar pada setiap 

proses produksinya serta menyediakan alat pelindung diri secara lengkap untuk pekerja. Agar 

pada setiap proses produksi yang berlangsung tidak menimbulkan potensi-potensi kecelakaan 

kerja. 
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Implementasi Metode Postur Kerja dan Redesign Stasiun 

Kerja dengan Pendekatan Antrompometri pada Peternakan 

XYZ Yogyakarta 
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ABSTRAK 
Sektor agrikultur mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan ekonomi nasional Indonesia. 

Implementasi keilmuan perguruan tinggi guna mengetahui dan memberikan solusi atas permasalahan pada 

tingkat produktivitas agrikultur, sebagai contoh peternakan yang merupakan salah satu bidang yang 

memiliki kontribusi besar, seperti di Yogyakarta yaitu Peternakan Kambing XYZ. Tujuan dilakukan 

penelitian yaitu memberikan rancangan peralatan yang digunakan agar operator lebih optimal dalam 

bekerja. Dengan mengambil dua operator dan metode NBM, didapatkan hasil bahwa terdapat keluhan rasa 

sakit pada bagian atas tubuh operator. Selanjutnya, pengukuran beban kerja menggunakan REBA dan 

didapatkan skor sebesar 6 dan 10 dengan kategori medium risk. Juga, dilakukan pengukuran QEC 

didapatkan skor dalam kategori worse situation dengan nilai Exposure Level sebesar 60.67% dan 55.06% 

yang berarti perlu penelitian lebih lanjut dan diadakan perubahan. Rekomendasi yang diberikan yaitu re-

design peralatan berupa cangkul dan kandang ternak kambing dengan menggunakan pendekatan 

antropometri agar bentuk dan ukuran dari rancangan produk sesuai postur tubuh operator.   

 
Kata Kunci: Antropometri, NBM, Produktivitas, REBA, QEC. 

 

1. Pendahuluan 

Sektor agrikultur (tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan) mampu memberikan 

peranan yang baik dalam sektor perekonomian nasional Indonesia  (Agus, 2016). Pada tahun 2018 

sektor peternakan menyumbang 155, 2 triliun untuk Produk Domestik Bruto Indonesia (PDB) 

dengan peningkatan sebesar 5,17% jika dibandingkan tahun 2017 (Hewan, 2019). Melihat hal 

tersebut tentunya peran agrikultur dapat memberikan pengaruh bagi pembangunan sektor 

perekonomian di Indonesia (Widyawati, 2017).Terlebih lagi sektor aglikultur masuk ke dalam 5 

sektor yang memberikan kontribusi besar bagi realisasi PMDN (Penanaman Modal Dalam 

Negeri) pada triwulan IV tahun 2019 (bappenas, 2019). Selain itu, melalui sektor agrikultur ini 

dapat mengurangi angka kemiskinan dalam suatu wilayah khususnya daerah pedesaan jika 

pengelolaan dilakukan secara efektif (Diao, 2010). Secara tidak langsung sektor agrikultur 

mampu meningkatkan pendapatan hingga membuka lapangan pekerjaan bagi wilayah tersebut.  

 Salah satu andalan sektor pertanian adalah sub sektor peternakan yang memang menjadi 

salah satu prospek andalan untuk negara berkembang salah satunya Indonesia (Siagian, 2011). 

Namun pada prakteknya kegiatan beternak masih sering mengalami kondisi deficit dalam neraca 

perdangangan (Yulia, 2015). Terlebih lagi anggaran pendapatan dan belanja negara khusus sektor 

agrikultur mengalami keterbatasan alokasi pendanaan (Talaohu, 2019). Masalah lain yang dialami 

sektor peternakan tidak berhenti sampai disitu. Pada masa pandemi ini sektor peternakan 

mengalami perubahan ke arah kemiskinan yang dapat disesuaikan melalui grafik di bawah ini. 

mailto:18522318@students.uii.ac.id
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Gambar 1. Grafik Angka Sektor Kemiskinan di Indonesia 

(Sumber: LPEM-FEUI,2020) 

 

 Permasalahan pada bidang peternakan tentunya harus segera diatasi untuk membantu 

meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia khususnya pada tingkat daerah. Solusi yang 

bisa diterapkan untuk membantu permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan 

produktivitas usaha ternak melalui perubahan manajemen pemeliharan ternak  (Marpaung, 2019). 

Manajemen pemeliharan yang dapat dilakukan meliputi kualitas pakan, pemeliharan ternak, 

perkandangan, hingga penanganan penyakit. Tingkat pengelolaan yang baik pastinya bertujuan 

untuk meningkatkan produksi hewan ternak. Namun peningkatan produksi pemeliharan hewan 

ternak tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kuantitas hewan ternak, tetapi harus didukung 

pula dengan peningkatan produktivitas pekerja. Produktivitas menurut Sagir (1989) dalam 

(Sudarmanto, 2005) dapat dipengaruhi oleh latihan yang telah diikuti, alat-alat produksi, faktor 

lingkungan hidup, motivasi bekerja, dan tingkat upah yang diberikan (Sudarmanto, 2005). Selain 

itu, produktivitas akan sangat dipengaruhi oleh postur kerja saat seseorang melakukan aktivitas 

atau gerakan saat bekerja. Postur kerja atau posisi tubuh yang tidak alami dikarenakan tata letak 

fasilitas belum sesuai berdasarkan aturan antropometri pekerja sehingga dapat memberikan 

pengaruh terhadap produktivitas. Selain itu posisi tubuh yang tidak alami saat bekerja, seperti 

jongkok dan badan yang membungkuk dalam durasi yang cukup lama dapat menyebabkan 

pekerja tidak nyaman dan merasakan nyeri sehingga berakibat menyebabkan MSDs 

(Musculoskeletal Disorder) (Mufti, 2013). Musculoskeletal disorders (MSDs) merupakaan 

keadaan dengan keluhan ringan hingga sakit yang dirasakan pekerja pada titik-titik bagian otot 

skeletal  (Nurfajriah, 2018). Salah satu faktor penyebab MSDs pada pekerja adalah kesalahan 

postur kerja (Khofiyya, 2019). 

 Peternakan XYZ merupakan salah satu usaha di Yogyakarta yang fokus dan  bergerak dalam 

ternak domba yang didalamnya terdapat proses pemeliharaan dan jual belI ternak. Saat ini 

peternakan XYZ  hanya memiliki dua karyawan yang bekerja untuk mengurus kandang, memberi 

makan untuk domba, membersihkan kotoran hingga melakukan pengecekan kesehatan pada tiap 

domba. Terdapat postur tubuh dan desain stasiun kerja yang kurang tepat pada pengamatan awal 

yang dilakukan oleh peneliti pekerja XYZ Postur tersebut berupa badan membungkuk yang 

terjadi saat melakukan pengecekan dan pembersihan kandang, selain itu desain stasiun kerja yang 
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sempit. Akibat dari postur kerja tersebut menyebabkan terganggunya kenyamanan pada 

punggung serta merasakan kesemutan pada kaki (jangka pendek) sehingga menyebabkan keluhan 

rasa sakit karena peredaran darah pekerja menjadi tidak lancar (Kurnianingtyas, 2014). 

 Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, perlu adanya penelitian 

lebih lanjut sehingga dapat mengetahui bahan evaluasi untuk perbaikan sistem kerja pada 

Peternakan XYZ yang perlu diadakan untuk mengurangi keluhan rasa sakit pekerja dan potensi 

cedera pada karyawan sehingga dibutuhkan suatu rancangan baru atau redesign pada stasiun kerja 

yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja, menciptakan kondisi kerja yang 

membuat pekerja nyaman, aman dan dapat efektif serta efisien efektif sehingga mampu 

meminimalisir risiko masalah yang tidak diinginkan oleh pekerja (Ilman, 2013). 

 

2. Metode 

Penelitian dilakukan di peternakan kambing yang ada di wilayah Sleman, Yogyakarta. 

Peternakan tersebut memiliki dua orang operator dengan waktu kerja pukul 08.00 - 16.00 WIB. 

Aktivitas yang dilakukan oleh kedua operator tersebut antara lain, merawat kambing, memberi 

makan dan minum, memindahkan kambing, memandikan kambing, hingga pembersihan seluruh 

lokasi stasiun kerja. Aktivitas tersebut dapat menimbulkan kelelahan hingga stres kerja. Bekerja 

secara monoton dengan durasi yang lama dapat menyebabkan keadaan otot yang selalu statis dan 

dapat mempengaruhi kualitas kerja hingga dapat menurunkan ketahanan tubuh operator (Atiqoh, 

2014).  

 Penelitian ini dilakukan dengan berbagai pendekatan, salah satunya Ergonomi. Penilaian 

dilakukan dengan melihat postur kerja untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dengan 

dilihat dari dua sisi yaitu antara sisi operator dan peneliti. Dari hasil tersebut, akan mendapatkan 

rekomendasi yang sesuai dari permasalahan yang terjadi. Dengan menggunakan pendekatan 

ergonomi terkait postur kerja yang baik, aman, dan nyaman bagi operator saat melakukan aktivitas 

kerjanya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian: 

1) Nordic Body Map (NBM) 

Kuesioner yang berisikan data peta tubuh yang dikeluhkan operator untuk mengetahui tingkat 

ketidaknyamanan operator adalah Nordic Body Map.  Kuesioner tersebut memiliki bentuk 

yang terstandarisasi dan rapi sehingga dapat digunakan dengan mudah (Tarwaka, 2011). 

Dengan menggunakan NBM, keluhan operator merasakan nyeri pada bagian tubuh tertentu 

akan diketahui. 

2) Rapid Entire Body Assessment (REBA) 

Salah satu metode yang digunakan dalam pengukuran bagian tubuh penggung, leher, lengan, 

pegelangan tangan dan kaki yaitu REBA atau dikenal dengan Rapid Entire Body Assesment. 

Terdapat beberapa langkah untuk mendapatkan nilai REBA, diantaranya Perhitungan melalui 

penyediaan tabal A untuk bagian kaki, leher dan bagian tubuh. Tahap selanjutnya yaitu 

menghitung nilai tabel B bagian untuk perhitungan pergelangan tangan, lengan atas dan 

bawah. Untuk menentukan kategori tindakan dan memperbaiki postur kerja, dilakukan  

penilaian dari tabel A dan B, didapatkan skor akhir dengan memasukkan nilai tabel A dan B 

pada tabel C (Restuputri, 2017). Metode REBA dapat mendefinisikan pergerakan seluruh 

bagian tubuh saat bekerja sehingga dapat memberikan perbaikan yang sesuai dan nyaman saat 

operator menjalankan aktivitas (Nur, 2017). 

3) Quick Exposure Checklist (QEC) 

Melalui pendekatan ergonomi untuk metode dalam mengetahui risiko gangguan otot lainnya 

yaitu QEC (Bastuti, 2020). Pada penelitian ini, dilakukan wawancara kepada dua operator 

menggunakan kuesioner QEC untuk melihat subjektivitas penilaian dari dua sisi, yaitu 

operator dan peneliti. 
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4) Perancangan Alat 

Desain tempat kerja bergantung dari operator serta fasilitas ataupun tools penunjang yang 

digunakan dalam aktivitas kerja. Faktor yang perlu diperhatikan yaitu lingkungan, 

keselamatan dan kesehatan kerja. Menerapkan ergonomi dalam lingkungan kerja dapat 

mengurangi risiko bahaya yang ada (Dzikrillah, 2017).  

5) Antropometri 

Agar alat yang dirancang cocok dengan postur tubuh serta nyaman saat diguanakan, maka 

menggunakan pendekatan antropometri. Pendekatan antropometri merupakan salah satu 

pendekatan untuk mengukur bagian tubuh atau dimensi tubuh manusia supaya area kerja, 

peralatan kerja, produk, ataupun stasiun kerja yang dihasilkan dapat sesuai dengan postur 

tubuh yang dimilikinya dan memberikan akses untuk kemudahan geraknya (Sari, 2017). 

Dengan begitu, pendekatan antropometri terdiri dari data numerik yang berkaitan dengan 

tubuh manusia untuk membantu dalam menangani masalah desain peralatan ataupun ruang 

kerja (M.G. Stevenson, 1989). 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Melakukan preliminary research dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada. 

Menggunakan berbagai metode postur kerja guna mengetahui permasalahan posisi tubuh ketika 

bekerja serta pemberian rekomendasi berdasarkan pada pengukuran produk yang disesuaikan 

dengan tubuh manusia yaitu pendekatan antropometri, metode dan pendekatan pengukuran yang 

digunakan sebagai berikut: 

1) Nordic Body Map (NBM) 

Pengukuran NBM ini bersifat subjektif sehingga masing-masing operator akan menyampaikan 

keluhan yang berbeda-beda. Dari data yang didapatkan melalui interview pada kedua operator, 

sekitar 75% pada bagian tubuh kanan maupun kiri berada pada tingkat A yang berarti tidak 

terasa sakit. Untuk bagian tubuh yang merasakan kesakitan, yaitu pada tingkat C yang terjadi 

pada pinggang, kedua pergelangan tangan, tangan kiri. Hal tersebut terjadi karena dari sisi 

operator mengalami postur membungkuk yang berulang-ulang untuk membersihkan tempat 

kotoran kambing dengan menggunakan sekop yang panjang dan bentuk pegangannya tidak 

sesuai postur tubuh operator berakibat postur tubuh operator yang tidak natural.  

2) Rapid Entire Body Assessment (REBA) 

Berikut merupakan sudut yang terbentuk saat operator 1 dan 2 melakukan aktivitas 

pemeliharaan kambing: 

 
Gambar 2. Sudut Tubuh Operator 1 

 
Gambar 3. Sudut Tubuh Operator 2 

 

Berikut merupakan penjelasan dari sudut yang terbentuk operator pada saat bekerja: 

 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2021          ISSN: 2579-6429 

26-27 Juli 2021 

 A03.5 

Tabel 1. Sudut yang Terbentuk pada Operator 1 dan 2 

Segmen Tubuh Operator 1(o) Operator 2(o) 

Neck 17,42 26,77 

Upper Arm 5,11 22,06 

Lower Arm 17,81 29,02 

Wrist 17,80 20,40 

Trunk 42,3 84,20 

Legs 9,58 55,46 

Hasil perhitungan menggunakan software ErgoFellow didapatkan poin 10 yang masuk dalam 

kategori high risk, investigate, dan implement change. Hasil yang diperoleh antara operator 

pertama dan kedua berbeda signifikan karena operator kedua memiliki tinggi dan jangkauan lebih 

pendek sehingga membutuhkan postur kerja yang lebih membungkuk agar dapat meraih kotoran 

ternak yang ditambah dengan pendeknya pegangan sekop memperparah postur kerja yang 

terbentuk. 

3) Quick Exposure Check (QEC) 

Penilaian secara subjektif dari dua sisi yaitu operator dan peneliti. Membagikan kuesioner dan 

kemudian melakukan perhitungan hasil kuesioner menggunakan software Ergofellow. 

Didapatkan perhitungan seperti berikut: 

1. Operator 1 

Pada operator pertama, dihasilkan total exposure score sebesar 108. Untuk mendapatkan nilai 

exposure level, dapat dilakukan melalui perhitungan seperti di bawah: 

E (%) = (X Xmax) × 100%  

E (%) = (108 178) × 100% 

E (%) = 60.67% 

 Didapatkan exposure level sebebesar 60.67% yang berarti perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut dan dilakukan perubahan 

2. Operator 2 

Pada operator kedua, dihasilkan total exposure score sebesar 98. Kemudian, dilakukan 

perhitungan exposure level melalui perhitungan seperti di bawah: 

E (%) = (X Xmax) × 100% 

E (%) = (98 178) × 100% 

E (%) = 55.06% 

 Didapatkan nilai exposure level sebesar 55.06% berada pada kategori perlu adanya 

penelitian lebih lanjut dan dilakukan perubahan. Hal ini terjadi baik pada operator pertama 

maupun kedua karena posisi membungkuk yang dilakukan berulang sehingga resiko 

mengalami cidera cukup tinggi. Oleh karena itu, perlu diadakan perubahan layout tempat kerja 

untuk mengurangi kelelahan dan keluhan kerja. 

4) Antropometri 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada postur kerja, terdapat rekomendasi dengan 

melakukan redesain peralatan yang digunakan dalam melakukan aktivitas pada pembersihan 

kandang kambing hingga perubahan ukuran dan layout kandang kambing yang disesuaikan 
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dengan pendekatan antropometri. Berikut merupakan perancangan sekop dan kandang 

kambing yang diusulkan: 

1. Perancangan Sekop 
Tabel 2. Dimensi Tubuh untuk Perancangan Sekop 

No Antropometri Kegunaan 

Ukuran Dimensi 

Persentil 
Hasil 

(cm) 

1 TSB (Tinggi Siku Berdiri) Tinggi Sekop 5 105.75 

2 PT (Panjang Tangan) Diameter sekop 5 17.8 

3 
LTM (Telapak Tangan 

Metacarpal) 

Panjang sekop pada 

pangkal genggaman 

tangan 

5 8 

 Pada redesign sekop ini, diberi tambahan fitur berupa mata sekop yang dapat diubah menjadi 

tiga jenis dan sekop dapat dipanjang pendekan sesuai kebutuhan operator. Sistem pada sekop 

dengan adjustable mata pisau. Berikut merupakan desain pada sekop yang dikembangkan: 
Tabel 3. Hasil Redesign Sekop 

Cangkul Garpu Sekop 

   

   

 

2.  Perancangan Kandang Kambing 

Berikut merupakan dimensi tubuh dan persentil yang digunakan untuk menghasilkan desain 

kandang yang sesuai dengan postur tubuh operator: 
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Tabel 4. Dimensi Tubuh untuk Perancangan Kandang Kambing 

 

Berdasarkan ukuran yang dihasilkan dengan pendekatan antropometri, dihasilkan desain 

kandang kambing sebagai berikut: 
 

Tabel 5. Hasil Redesign Kandang Kambing 

Desain Susunan Kandang Kambing 

  

 

 

 

 

 

 Susunan kandang yang telah dilakukan redesign terdiri dari dua slot yang masing-masing 

memiliki 10 sekat sebagai tempat kambing. Satu sekat dapat diisi 2 hingga 3 kambing tergantung 

dengan ukuran masing-masing kambing. Kemudian, diberikan fitur tambahan yang dapat 

menunjang operator dalam melakukan aktivitasnya, yaitu berupa wadah kotoran kambing yang 

berada di bawah susunan kandang. Pada wadah kotoran kambing ini, diberikan lempengan 

alumunium dari tengah hingga ke samping sisi kanan dan kiri yang dimiringkan agar kotoran 

dapat menggelinding ke wadah kotoran sehingga operator tidak perlu membutuhkan postur tubuh 

yang buruk saat membersihkan kotoran. 

No Antropometri Kegunaan 
Ukuran Dimensi 

Persentil Hasil (cm) 

1 
TBB (Tinggi Bahu 

Berdiri) 

Ketinggian pakan ternak 

bagian atas dari tanah 
5 142.46 

2 
PLB (Panjang Lengan 

Bawah) 
Lebar pakan ternak 5 25.84 

3 TSB (Tinggi Siku Berdiri) 
Ketinggian dari tanah 

hingga bagian bawah pakan 
5 105.75 

4 TUJ (Tinggi Ujung Jari) 
Jarak wadah kotoran dengan 

pakan 
95 58.16 

5 RT (Rentang Tangan) 
Lebar pintu kandang. 

 
95 181.4 
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 Diberikan rekomendasi berupa redesign alat berupa sekop yang digunakan untuk 

memudahkan operator dalam membersihkan tempat kotoran ternak dan memindahkan kotoran ke 

dalam karung serta redesign layout untuk mengurangi risiko musculoskeletal disorders (MSDs) 

dan meningkatkan produktivitas operator. 

 

4. Kesimpulan 

Peternakan XYZ Yogyakarta sebagai salah stau sektor peternakan yang memiliki 

permasalahan pada produktivitas pekerja. Dibuktikan dengan analisis pengukuran postur tubuh 

operator saat melakukan aktivitas pemeliharaan kambing, Hasil dari pengukuran menggunakan 

NBM didapatkan bahwa rasa sakit dirasakan pada tingkat C yang terjadi pada pinggang, kedua 

pergelangan tangan, dan tangan kiri. Analisis metode REBA dengan poin 6 dan 10 termasuk 

dalam kategori high risk, investigate, dan implement change. Kemudian, pengukuran 

menggunakan QEC didapatkan hasil perlunya observasi lanjutan dan penyesuaian aktivitas akibat 

posisi membungkuk yang repititif dan dalam waktu yang lama. Hal ini berpotensi pada akibat 

MSDs secara jangka panjang terutama dalam aktivitas material handling dan memindahkan 

kambing dari satu tempat ke tempat lain. Redesign pada fasilitas peternakan yaitu kandang 

kambing dan sekop berdasarkan pendekatan antropometri dengan beberapa dimensi tubuh yang 

relevan agar dapat membantu operator dalam meningkatkan kinerja dan kenyamanan operator.  
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ABSTRAK  

Sumber daya manusia atau pekerja yang baik merupakan aset penting bagi perusahaan. Pekerja atau 

karyawan yang memiliki performansi kerja bagus tentu akan memberi dampak positif bagi perusahaan. 

Beban kerja mental operator dikenal sebagai evaluasi perusahaan untuk menghindari beban kerja yang 

berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur beban kerja mental operator yang bekerja sebagai 

admin di sebuah kantor ekspedisi. Penelitian ini menggunakan metode NASA-TLX dengan melakukan 

penelitian secara langsung di kantor ekspedisi. Metode ini dilakukan dengan pembobotan dan 

pemeringkatan kedua operator. Beban kerja mental yang diperoleh selama penelitian adalah 49,3 untuk 

operator 1 dan 56 untuk operator 2. Diketahui bahwa dua operator mendapatkan klasifikasi beban kerja 

mental yang cukup tinggi. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah memberikan beban pekerjaan 

secara merata kepada setiap operator dan menambah alat untuk memudahkan operator dalam 

menyelesaikan pekerjaannya dapat mengurangi beban kerja mental pegawai. 

 

Kata kunci: Beban Kerja Mental, NASA-TLX, Operator 

 

1. Pendahuluan 

Sumber daya manusia atau pekerja yang baik merupakan aset penting bagi perusahaan. 

Pekerja atau karyawan yang memiliki performansi kerja bagus tentu akan memberi dampak 

positif bagi perusahaan. Performansi keja berkaitan dengan tempat kerja, yang biasanya 

mengacu pada standar kerja yang sesuai dengan kualitas dan produktivitas yang baik (Omolayo 

& Omole, 2013).  

Menurut (Harrianto, 2010) beban kerja adalah jumlah kegiatan yang harus diselesaikan 

oleh seseorang ataupun sekelompok orang selama periode waktu tertentu dalam keadaan 

normal. Untuk mencapai beban kerja normal dalam arti volume pekerjaan yang sesuai dengan 

kemampuan kerja cukup sulit, sehingga selalu terjadi ketidakseimbangan meskipun 

penyimpangannnya kecil. Beban kerja merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut harga 

atau cost dari pencapaian suatu target kegiatan.   

Beban kerja yang didapat pekerja di tempat kerja dapat mempengaruhi performa kerja. 

Salah satu efek turunnya performa kerja yaitu terjadinya stres kerja yang dialami pekerja. Stres 

kerja dapat terjadi karena adanya faktor beban kerja di tempat kerja, salah satunya yaitu beban 

kerja mental. Setiap beban kerja yang diterima seseorang harus sesuai dan seimbang terhadap 

kemampuan fisik maupun mental pekerja yang menerima beban kerja tersebut agar tidak terjadi 

kelelahan (Ramadhan, Tama, & Yanuar, 2014)  

Beban kerja yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan overstress dan beban kerja yang 

terlalu rendah dapat mengakibatkan understress. Selain itu, stres kerja juga akan mengganggu  

performa kerja dan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Secara khusus, stres kerja 

akan menurunkan produktivitas kerja dan menyebabkan beban kerja mental pekerja mengalami 

peningkatan. 

mailto:19522319@students.uii.ac.id
mailto:19522329@students.uii.ac.id
mailto:19522320@students.uii.ac.id
mailto:19522332@students.uii.ac.id
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Menurut (Henry, 1988) beban kerja mental merupakan selisih antara tuntutan beban kerja 

dari suatu tugas dengan kapasitas maksimum beban mental seseorang dalam kondisi 

termotivasi. Pengukuran beban kerja mental dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengukuran 

secara objektif dapat dilakukan dengan beberapa anggota tubuh antara lain kedipan mata, flicker 

test dan pengukuran asam saliva. Sedangkan untuk pengukuran subjektif dapat dilakukan 

dengan menggunakan metode NASA-TLX, Subjective Workload Assessment Technique 

(SWAT), Harper Qoorper Rating (HQR), dan Task Difficulty Scale. Pengukuran beban kerja 

mental secara subjektif NASA-TLX merupakan teknik pengukuran yang paling banyak 

digunakan karena mempunyai tingkat validitas yang tinggi dan bersifat langsung dibandingkan 

dengan pengukuran lain (Young, Zavelina, & Hooper, 2008). 

Tingkat intensitas beban kerja psikis (mental) yang tinggi akan menimbulkan kelelahan 

psikis, yang disertai dengan munculnya perasaan lelah, letih, lesu, dan berkurangnya 

kewaspadaan (Simanjuntak & Situmorang, 2010). Menurut (Adawiyah & Sukmawati, 2013) 

analisis beban kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk 

memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja organisasi. 

Dengan mengetahui tingkat beban kerja mental pegawai, hasil tersebut dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan selanjutnya, apakah diperlukan 

penambahan karyawan jika beban mental terlalu besar atau perubahan strategi dalam 

melaksanakan pekerjaan, sehingga jumlah lembur dan skor beban kerja mental dapat dikurangi. 

Melalui pengukuran juga dapat diketahui faktor yang paling mempengaruhi beban kerja mental. 

Sehingga dapat diberikan usulan perbaikan untuk mengurangi tingkat beban kerja mental 

pegawai. 

Pada penelitian kali ini, peneliti melakukan penelitian mengenai beban kerja mental pada 

suatu perusahaan ekspedisi. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara kepada 

karyawan yang bekerja sebagai admin. Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan 

kuisioner NASA-TLX. Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan perhitungan 

skor NASA-TLX dan mengklasifikasikan tingkat beban kerja mental yang dialami operator. 

Dari hasil tersebut, peneliti memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat mengurangi beban 

kerja mental yang dialami operator. 

 

2. Metode 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari 

pengambilan data langsung ke lapangan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan ekspedisi 

TIKI di Yogyakarta yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Subjek penelitian 

merupakan dua orang pegawai administrasi dengan jam kerja operator 1 sebesar 8 jam dan 

operator 2 sebesar 9 jam, serta jam istirahat keduanya sebesar 1 jam. Objek dari penelitian ini 

merupakan beban kerja mental yang dialami dua orang admin dalam melakukan pekerjaanya. 

Penelitian dimulai dari merumuskan masalah dengan observasi langsung pada perusahaan 

ekspedisi TIKI. Peneliti memilih melakukan observasi pada perusahaan TIKI dikarenakan 

banyaknya aktivitas pekerjaan yang dilakukan pegawai admin tersebut sehingga terdapat 

kemungkinan jam kerja pegawai bertambah yang akan mempengaruhi tingkat beban kerja 

mental. Selanjutnya, dilakukan pengambilan data nilai beban kerja mental dari pekerja 

menggunakan kuisioner NASA-TLX yang merupakan metode perhitungan subjektif. 

Selanjutnya, hasil akan dianalisis sesuai klasifikasi beban kerja mental serta dicari penyebab 

permasalahannya melalui diagram fishbone yang kemudian dapat dilakukan pemberian 

rekomendasi oleh peneliti. Alur penelitian dapat dilihat melalui gambar 1.  
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Gambar 1. Flowchart Alur Penelitian 

Metode NASA-TLX 

NASA-TLX adalah metode perhitungan subjektif  untuk menganalisis beban kerja mental 

yang dihadapi pekerja dalam melakukan berbagai aktivitas pada pekerjaannya. Menurut 

Hancock dan Meshkati (1988) yang dikutip dari Hendrawan dkk (2013) terdapat enam dimensi 

yang digunakan pada NASA-TLX yaitu mental demand (MD), physical demand (PD), temporal 

demand (TD), performance (OP), effort (EF), dan frustation (FR). Dalam perhitungan 

menggunakan metode NASA-TLX terdapat dua tahapan yaitu perhitungan bobot (weights) 

dengan cara wawancara kepada pekerja untuk memilih salah satu dari dua indikator yang dirasa 

lebih dominan memberikan dampak pada pekerja sebanyak 15 perbandingan berpasangan dan 

pemberian peringkat (ratings) dengan cara memberi nilai pada setiap indikator berdasarkan 

skala 0-100. Setelah didapatkan nilai bobot dan rating, akan didapatkan nilai produk dengan 

mengalikan bobot faktor dan rating untuk setiap deskriptor sehingga didapatkan enam nilai 

produk untuk enam indikator. Hasil perhitungan nilai produk tersebut kemudian dijumlahkan 

untuk memperoleh nilai total weighted workload (WWL). Rata-rata WWL sebagai skor beban 

kerja mental didapatkan dari nilai total WWL dibagi dengan jumlah bobot total yaitu 15. 

Berdasarkan penjelasan Hart dan Staveland (1981) dalam teori NASA-TLX, skor beban kerja 

yang diperoleh terbagi dalam lima bagian yang dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 1. Klasifikasi Beban Kerja Mental 

Klasifikasi Beban Kerja Rata-Rata WWL 

Rendah 0-9 

Sedang 10-29 

Agak Tinggi 30-49 

Tinggi 50-79 

Sangat Tinggi 80-100 
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Diagram Fishbone 

Diagram fishbone adalah alat yang dapat mengidentifikasi dan menganalisis semua hal 

yang menyebabkan suatu permasalahan secara detail. Diagram ini disebut diagram fishbone 

karena bentuknya yang mirip kerangka tulang ikan. Dalam pengaplikasiannya, masalah paling 

mendasar terletak di sisi kanan diagram dan penyebab permasalahan ada di bagian sirip diagram 

fishbone. Penyebab masalah tersebut bermuara pada enam faktor berikut atau yang biasa disebut 

6M yaitu materials (bahan baku), machines and equipment (mesin dan peralatan), man power 

(sumber daya manusia), methods (metode), management (manajemen), dan mother 

nature/enviroment (lingkungan). 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Berikut merupakan hasil rekapitulasi data pembobotan dan rating hasil kuesioner pada 

operator 1 dan operator 2.  
Tabel 2. Data Pembobotan Operator 1 

 MD PD TD OP EF FR 

MD  MD MD OP EF MD 

PD   TD OP EF PD 

TD    OP EF FR 

OP     OP OP 

EF      EF 

FR       

 

Tabel 3. Rating Indikator Operator 1 
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Tabel 4. Data Pembobotan Operator 2 

 MD PD TD OP EF FR 

MD  MD TD OP EF MD 

PD   TD OP EF PD 

TD    OP EF TD 

OP     OP OP 

EF      EF 

FR       

 
Tabel 5. Rating Indikator Operator 2 

 
Berdasarkan data yang diperoleh dari kedua operator tersebut pada operator 1 dapat dilihat 

dari rating indikator tertinggi yaitu MD sebesar 80 dan EF sebesar 80 yang artinya operator 

merasakan beban mental yang cukup besar dan mengeluarkan usaha yang besar untuk 

menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan hasil pembobotan dapat dilihat bahwa operator 1 lebih 

dominan untuk memilih OP yang artinya operator 1 sangat mementingkan performa saat 

menyelesaikan pekerjaannya. Pada operator 2, rating indikator tertinggi yaitu PD (100) yang 

artinya operator merasa mengeluarkan usaha yang besar saat melakukan aktivitas fisik untuk 

menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan hasil pembobotan dapat dilihat bahwa operator 1 lebih 

dominan untuk memilih OP yang artinya operator 1 sangat mementingkan performa saat 

menyelesaikan pekerjaannya.  

Langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai produk. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah 

diisi, didapatkan nilai produk dengan perkalian antara rating dan bobot setiap faktornya. 

Melakukan perhitungan WWL (weighted workload) dengan menjumlahkan hasil nilai produk 

masing-masing pekerja. Skor akhir didapatkan dari mencari rata-rata WWL, yakni nilai WWL 

dibagi 15 yang didapat dari kombinasi keenam pasangan aspek beban mental. Berikut 

merupakan perhitungan skor NASA-TLX operator 1 dan 2.
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Operator 1  

Rumus = Bobot x Rating indikator  

MD  : 3 x 80  = 240 

PD  : 1 x 30  = 30 

TD  : 1 x 50  = 50 

OP  : 5 x 10  = 50 

EF  : 4 x 80  = 320 

FR  : 1 x 50  = 50 

WWL = MD + PD + TD + OP + EF + FR = 740  

Skor = ΣWWL / 15 = 740/15 = 49,3 

1. Operator 2  

Rumus = Bobot x Rating indikator  

MD  : 2 x 80 = 160 

PD  : 1 x 100 = 100 

TD  : 3 x 70 = 210 

OP  : 5 x 10 = 50 

EF  : 4 x 80 = 320 

FR  :0 x 50  = 0 

WWL = MD + PD + TD + OP + EF + FR = 840 

Skor = ΣWWL / 15 = 840/15 = 56 

 

Rekapitulasi data nilai produk dari perhitungan rating dikali dengan bobot setiap faktor 

beserta klasifikasinya terdapat pada Tabel 6. 
Tabel 6. Klasifikasi Skor NASA-TLX 

Nama 
Umur 

(tahun) 

Jenis 

Kelamin 

Nilai Produk 

Jumlah 

Rata-

rata 

WWL  

Kategori 
MD PD TD OP EF FR 

Opera-

tor 1 
30 Perempuan 240 30 50 50 320 50 740 49,3 

Agak 

Tinggi 

Opera-

tor 2 
36 Laki-laki 160 100 210 50 320 0 840 56 Tinggi 

Setelah dilakukan perhitungan beserta klasifikasi beban kerja mental berdasarkan skor 

NASA-TLX didapatkan hasil beban kerja mental pegawai administrasi di perusahaan ekspedisi 

TIKI Yogyakarta tergolong agak tinggi dan tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh tuntutan beban 

kerja dari suatu tugas dengan kapasitas maksimum beban kerja mental sehingga operator 

mengalami beban kerja yang tidak dapat dihindari. Selain itu waktu pengerjaan tugas yang 

singkat dengan tuntutan tugas yang banyak juga berpengaruh dalam tingginya beban kerja 

mental operator. Berdasarkan hasil skor NASA-TLX, dilakukanlah perbandingan antara kedua 

skor yang didapatkan oleh operator. Berikut merupakan grafik perbandingan rata-rata setiap 

indikator dalam bentuk diagram batang.  
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             Grafik 1. Perbandingan rata-rata setiap indikator 

Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis sebab akibat dari skor beban kerja mental 

yang didapatkan oleh kedua operator disajikan dengan diagram fishbone yang terdapat pada 

Gambar 2 dan 3.  

 
Gambar 2. Diagram Fishbone Operator 1 

 
Gambar 3. Diagram Fishbone Operator 2 

Dari diagram fishbone operator 1 diketahui faktor tertingginya adalah EF (effort). 

Tingginya faktor tersebut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya waktu. Operator yang 

bekerja sebagai admin harus mengerjakan pekerjaannya dengan cepat pada waktu yang singkat 
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karena admin tersebut bertanggung jawab pada pembuatan laporan pertanggung jawaban 

perusahaan, maka admin tersebut harus mengumpulkan data-data konsumen dengan cepat agar 

pekerjaan tersebut bisa terselesaikan tepat waktu. Admin tersebut juga harus mencapat target 

maksimal perusahaan agar mendapatkan penilaian yang baik dan juga mendapatkan bonus dari 

perusahaan maka admin tersebut harus mengeluarkan usaha yang banyak pula. Faktor lainnya 

yaitu admin bertanggung jawab dalam menerima dan mengirimkan barang-barang paket, maka 

admin tersebut harus menjaga barang kiriman dengan baik agar sampai kepada penerima dan 

juga memberikan respon yang cepat kepada pelanggan jika memerlukan informasi lebih dari 

perusahaan agar target-target yang disebutkan dapat terpenuhi. Faktor terakhir yang 

menyebabkan usaha admin tersebut tinggi yaitu adanya persaingan antar karyawan. Tentunya 

admin tersebut ingin menjadi admin/karyawan terbaik diperusahaannya agar memiliki citra yang 

baik pula ke perusahaannya, maka ia harus menjaga nama baik dengan memberikan usaha kerja 

yang tinggi kepada perusahaan. 

Dari diagram fishbone operator2 diketahui faktor tertingginya adalah EF (effort). Tingginya 

faktor tersebut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya waktu. Operator yang bekerja sebagai 

admin harus mengerjakan pekerjaannya dengan cepat pada waktu yang singkat karena pada 

kantor admin tersebut biasanya dikunjungi banyak pelanggan, maka admin tersebut harus dapat 

bekerja dengan gesit agar pekerjaannya tidak terbengkalai dan barang-barang paket yang 

diterima dari pelanggan dapat berjalan dengan lancar. Admin tersebut juga ingin mendapatkan 

bonus dari perusahaan maka ia harus menunjukkan usaha yang besar pula kepada perusahaan 

yang memiliki target pencapaian yang cukup tinggi. Admin tersebut juga ingin selalu 

memberikan informasi yang akurat dan pelayanan yang maksimal kepada pelanggannya agar 

dapat menghindari miss communication dengan pelanggan sehingga dapat menjaga citra 

perusahaan dan proses pekerjaan serta pengiriman barang lancar dan dapat memenuhi targetnya 

untuk mendapatkan bonus dari perusahaan. Faktor terakhir yang dialami admin tersebut yaitu 

admin tersebut melakukan aktivitas fisik dengan skala cukup tinggi seperti mengangkatan dan 

pemindahan barang-barang paket, maka diperlukan usaha yang cukup besar agar pekerjaannya 

berjalan dengan lancar dan tepat waktu. 

 

4. Simpulan 

NASA-TLX adalah metode menggunakan kuesioner yang paling banyak digunakan untuk 

mengukur beban kerja psikologis. Metode ini banyak digunakan karena memiliki tingkat 

keefektifan yang tinggi dan dilakukan secara langsung.  

Dari pengukuran yang telah dilakukan terlihat bahwa beban kerja psikologis kedua pekerja 

Tiki cukup tinggi, dengan nilai WWL masing masing 49.3 dan 56. Hal ini terjadi karena beban 

kerja yang berat dari kedua pekerja tersebut. Selain itu, waktu pengerjaan yang singkat dan 

banyak tugas yang dikerjakan juga menjadi alasan beban kerja operator berat. 

Di antara enam indikator dalam kuesioner ini, kedua operator memiliki skor yang sama 

pada EF atau indikator usaha. Hal ini dikarenakan kedua operator bekerja pada bidang jasa yang 

lebih banyak mengutamakan usaha atau effort mereka dala melakukan pekerjaan. Tugas berat 

operator yang meliputi pelaporan, pekerjaan yang gesit, dan memastikan kelancaran pengiriman 

barang adalah alasan tingginya indicator effort. Selain itu persaingan antar karyawan dan 

keinginan untuk mendapat bonus perusahaan juga menjadi penyebab tingginya indikator ini. 
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ABSTRAK  

Pada saat ini semua orang di tuntut untuk dapat menggunakan komputer dengan baik. Komputer memiliki 

peran yang cukup besar terhadap pekerjaan terutama di sektor perkantoran. Posisi duduk yang statis 

memiliki dampak terhadap resiko nyeri pada beberapa bagian tubuh, hal ini disebabkan karena posisi 

duduk yang statis berdampak terhadap tekanan dan menghambat aliran dalam tubuh sehingga mengurangi 

nutrisi yang seharusnya diserap oleh sendi. Salah satu perusahaan yang menggunakan komputer yaitu 

percetakan XYZ. Metode yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu ROSA (Rapid Office 

Strain Assessment). Selain itu, bagian yang dirasakan sakit pada tubuh pekerja dianalisis dengan 

menggunakan LS-CMDQ atau Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire (CMDQ). Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengalisis hasil score dari kuisioner terkait postur tubuh 

pekerja. Hasil dari penelitian adalah memberikan rekomendasi yaitu memperabaiki tata letak ruangan, 

mengganti kursi dan meja sesuai dengan postur tubuh dari pekerja. 

 

Kata kunci:  LS-CMDQ, Postur Kerja, ROSA. 
 

1. Pendahuluan 

Penggunaan teknologi informasi, khususnya komputer kini kian meningkat. Frekuensi 

penggunaan komputer di tahun 2003 memiliki peningkatan yang cukup signifikan di seluruh 

pekerjaan, adapun beberapa kategori diantaranya untuk posisi terendah pada pendidikan sebesar 

62%, administrasi publik sebesar 90%, bidang kesehatan sebesar 70%, jasa keuangan, 

manufaktur, layanan informasi, profesional jasa, dan sebagainya (Lin & Popovic, 2003).  

Dalam penererapannya, penggunaan teknologi komputer yang tidak mempertimbangkan 

sisi ergonomi dapat mengakibatkan resiko sakit pada tubuh yang dirasakan oleh pengguna. 

Menurut (Watchman, 1997), pengguna merasakan kelelahan diantaranya seperti, stress, 

ketegangan pada leher, punggung, lengan, bahu, nyeri otot, sakit kepala, dan bagian yang 

berhubungan langsung dengan kerja komputer. Posisi duduk yang statis memiliki dampak 

terhadap resiko nyeri pada beberapa bagian tubuh, hal ini disebabkan karena posisi duduk yang 

statis berdampak terhadap tekanan dan menghambat aliran dalam tubuh sehingga mengurangi 

nutrisi yang seharusnya diserap oleh sendi. 

Salah satu perusahaan yang menggunakan komputer yaitu percetakan. Diantara banyaknya 

tempat percetakan, diambil salah satunya yaitu di tempat percetakan Jogja. Untuk saat ini, 

pekerja belum memperhatikan secara benar mengenai postur kerja yang baik. Pada bagian front 

office terdapat 1 karyawan yang bekerja selama 9-10 jam. Umumnya, pekerja merasakan sakit 

pada beberapa bagian tubuh ketika melakukan pekerjaannya di hadapan komputer. Untuk dapat 

mengidentifikasi penyebab dan permasalahan yang terjadi, terdapat banyak cara yang digunakan 

seperti REBA, RULA, QEC, PLIBEL, OWAS, ROSA, JSI. Metode yang tepat untuk mengatasi 

permasalahan yang ada yaitu ROSA (Rapid Office Strain Assessment). Tujuan dari penelitian 

ini adalah mengidentifikasi dan mengalisis hasil score dari kuisioner terkait postur tubuh 

pekerja. Hasil dari penelitian adalah memberikan rekomendasi yaitu memperabaiki tata letak 

ruangan, mengganti kursi dan meja sesuai dengan postur tubuh dari pekerja. 
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2. Metode 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah ROSA (Rapid Office Strain Assessment) 

dimana faktor penilaiannya dirancang untuk mengukur risiko terkait dengan penggunaan 

komputer serta untuk menetapkan tingkat tindakan perubahan berdasarkan laporan dari 

ketidaknyamanan pekerja, metode ROSA merupakan salah satu metode pada office ergonomics 

(Sonne, Villalta, & Andrews, 2012). Metode LS-CMDQ atau Cornell Musculoskeletal 

Discomfort Questionnaire (CMDQ) digunakan untuk mengetahui bagian yang dirasakan sakit 

pada tubuh. CMDQ merupakan kuesioner kombinasi yang diambil melalui kuesioner sejenis 

yaitu Nordic Body Map (NBM). Adapun dalam metode ini memiliki tambahan pertanyaan 

tentang prevalensi nyeri muskuloskeletal, apakah itu mengganggu kinerja responden dalam 

bekerja, dan tingkat keparahan (Hedge, Morimoto, & Mccrobie, 1999), alur penelitian dapat 

dilihat pada gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Alur Penelitian 
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3. Hasil dan Pembahasan 

Berikut merupakan hasil LS-CMDQ yang didapatkan yaitu: 

 
Tabel 1. Hasil LS-CMDQ 

 1 2 3 Hasil 

Perkalian 

Neck 5 2 1 10 

Shoulder (right) 0 1 1 0 

Shoulder (left) 0 1 1 0 

Upper back 1.5 2 1 3 

Upper arm (right) 10 2 2 40 

Upper arm (left) 10 2 2 40 

Lower back 5 3 2 30 

Forearm (right) 5 3 2 30 

Forearm (left) 5 3 2 30 

Wrist (right) 3.5 2 1 7 

Wrist (left) 3.5 2 1 7 

Hand/finger (right) 0 1 1 0 

Hand/finger (left) 0 1 1 0 

Hip/buttocks 0 1 1 0 

Thigh (right) 5 3 2 30 

Thigh (left) 5 3 2 30 

Knee (right) 3.5 2 1 7 

Knee (left) 3.5 2 1 7 

Lower leg (right) 5 1 1 5 

Lower leg (left) 5 1 1 5 

 

Pada hasil LS-CMDQ didapatkan yang paling tinggi yaitu upper arm baik right maupun 

left. Skor yang didapatkan yaitu 40. Dibanding dengan skor yang lain, skor ini mendapat nilai 

tertinggi jika dilihat dari ruang kerjanya dan postur kerjanya. Berdasarkan hasil analisis peneliti 

yaitu gangguan tertinggi di lengan bagian atas karena kursi meja yang terlalu tinggi. Selain itu 

posisi kursi dan meja yang terlalu jauh. Selain itu komputer yang mendapatkan pantulan dari 

cahaya matahari menyebabkan pekerja ini tidak dapat melihat komputer dengan jarak yang 

dekat, sehingga menyebabkan tangan yang menggantung.  

Pekerjaan yang dilakukan oleh operator dalam bekerja adalah membuat desain pesanan 

pelanggan sebelum diteruskan ke proses pencetakan. Operator berhadapan dengan layar 

komputer selama kurang lebih 8 jam kerja dengan posisi tubuh duduk 90 derajat. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan operator, pada bagian lengan atas memang operator sering mengalami 

pegal dan mudah lelah. Hal ini disebabkan oleh, meja yang didesain tidak benar. Untuk ukuran 

tubuh operator yang tidak terlalu tinggi, meja tersebut kurang tepat. Sebelum operator 

mengganti kursi yang seperti saat ini, operator lebih merasakan sakit di beberapa bagian tubuh 

belakang. Namun, dengan inisiatifnya operator mengganti kursi yang digunakannya. Selain 

menggunakan LS-CMDQ, selanjutnya yaitu diterapkan penggunaan metode ROSA. Penilaian 

yang didapatkan berdasarkan hasil skor ROSA merupakan pembobotan untuk mengetahui 

tingkatan faktor yang ingin di analisis, sehingga kita dapat menentukan tindakan apa yang 

seharusnya dapat dilakukan untuk nantinya dapat mengurangi faktor resiko tersebut. Didapatkan 

hasil sebagai berikut: 
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Tabel 1. Hasil Pembobotan ROSA 

Section Kategori Klasifikasi Score Area 

score 

Section A – Chair 

 

Chair Height Too high-knee angle >90’ 2 3 

Non-Adjustable +1 

Pan Depath Too long (less than 3’ of 

space) 

2 3 

Non-Adjustable +1 

Armrest Elbows support in line 

(shoulders relaxed) 

1 3 

Hard/damage surface +1 

Non adjustablle +1 

Back Support No back Support (le stool, 

OR Worker learning forward  

2  

 

 Back Rest Non-adjustable +1 3 

Chair height – pan 

Depth 

  6 

Arm Rest & Back 

Support 

  6 

Section A + 

Duration 

 +1 7 

 Section B – Monitor 

and Telephone 

Monitor Arm’s length distance (40-

75) / screen at eye 

1 4 

Glare on screen +1 

Document- no holder  +1 

Duration  +1 

Telephone  Headset/one hand on phone 

&natural neck posture  

1 2 

duration +1 

Section B   3 

Section C – Mouse 

and Keyboard  

mouse Reaching to mouse 2 3 

Duration  +1 

Keyboard  Wirst straight, shoulder 

relaxed 

1  

 Keyboard too high- shoulder 

shrugged 

+1 3  

duration +1 

Section C   3 

Monitor and 

peripheral  

score 

Section B  3 3 

 Section c  3 

ROSA final score   Monitor and peripheral 

score 

3 7 

 chair 7 

 

Skor ROSA yang paling tinggi yaitu pada section a yaitu terjadi karena salah satu indicator 

yaitu kursi. Kursi yang digunakan pada saat bekerja kurang baik sehingga menyebabkan 

tingginya skor pada section A sehingga dibutuhkan perbaikan segera. 
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Selanjutnya pada section B mendapatkan skor sebesar 3 hal ini karena pekerja merasa 

bahwa penempatan komputer telah ada didepannya sesuai postur kerjanya namun sayang, 

penempatan komputer yang digumakan memantulkan sinar matahari yang menyebabkan 

silau.dan untuk bagian telephone, pekerja menggunakan handpone sehingga tidak telalu 

mengganggu pekerjaan karyawan. 

Pada section c didapatkan hasil sebesar 3. Hal ini dikarenakan keyboard diletakkan pada 

meja yang terlalu tinggi. Untuk bagian mouse sudah cukup baik dan ukuran yang sesuai. Hasil 

akhir dari skor ROSA pada front office yang ada pada percetakan xyz yaitu 7. Ketika skor 

ROSA diatas 5 maka diperlukan perbaikan segera. 

Rekomendasi perbaikan yang diberikan berdasarkan engineering control yaitu dengan 

mengubah tata letak meja kerja dan mengganti meja dan kursi sesuai dengan postur tubuh 

pekerja. 

 

4. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Bagian-bagian yang mengalami kesalahan yang dilihat dari score hasil perhitungan 

dengan kuesioner LS-CMDQ dan didapatkan hasil yaitu pada bagian lengan atas kanan 

dan kiri.  

2. Hasil analisis dan identifikasi score perhitungan dengan kuesioner ROSA yaitu pada 

hasil ROSA yaitu 7 sehingga diperlukan perbaikan terutama pada bagian C. 

3. Rekomendasi yang diberikan kepada pekerja yaitu memperbaiki tata letak meja kerja, 

mengganti kursi dan meja sesuai dengan postur tubuh dari pekerja. 
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ABSTRAK 

UMKM XYZ merupakan salah satu UMKM produksi tempe yang berada di Banda Aceh, sebagian 

besar proses produksi pengangkatan masih dilakukan secara manual sehingga banyak operator yang 

merasakan keluhan Musculoskeletal Disorder (MSDs). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 

sikap kerja operator dan mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan berpotensi menimbulkan 

ketidak nyamanan dan risiko cidera meskipun pekerjaan tersebut dilakukan secara berulang-ulang 

dalam jangka waktu yang panjang. Penelitian ini menggunakan metode Rapid Upper Limb Assessment 

(RULA) dan Recommended Weight Limit (RWL). Hasil yang didapat menggunakan software RULA 

diperoleh grand score sebesar 5 dan 7 dengan nilai risk level 3 dan 

4. dengan perhitungan RWL diperoleh nilai RWL origin = 2,703 kg dan nilai RWL destination = 6,198 

kg. Dengan LI origin =2,59 dan LI Destination = 1,13. Nilai LI Origin dan Destination > 1. Hal Ini 

menunjukkan bahwa dalam proses produksi pada UMKM XYZ dapat menimbulkan masalah risiko 

cidera pada pekerja nya. 

 

Kata kunci: Beban Kerja, Lifting Index, Postur kerja, Rula, RWL, dan Sikap Kerja 

 

1. Pendahuluan 

Kenyamanan bekerja merupakan faktor yang penting bagi proses produksi, karena dapat 

mengurangi keluhan dan paparan resiko dalam bekerja yang disebabkan karena tuntutan 

pekerjaan yang selalu tidak dapat dihindarkan di sekitar tempat kerja (Irfan & Ahmad, 2018). 

Keluhan dan ketidak nyamanan pada salah satu anggota tubuh pekerja dikarenakan posisi 

kerja yang tidak alami dan salah, karena terlalu lama jongkok, membungkuk, duduk, berdiri, 

memikul beban dan letak tempat yang kurang sesuai dan menyebabkan nyeri pada salah satu 

anggota tubuh pekerja sehingga memengaruhi kinerja pekerja (Nurul et.,al 2021). Perbaikan 

posisi dan postur kerja dapat dianalisis menggunakan Rapid Upper Limb Assessment 

(RULA). 

RULA adalah salah satu metode penilaian risiko postur kerja berhubungan dengan risiko 

muscloskeletal disorders atau MSDs, metode RULA dapat memberikan nilai tunggal dari 

pekerjaan dimana risiko dari pekerjaan dihitung berdasarkan dari rentang paling rendah 

sampai yang paling tinggi dan diklasifikasikan ke dalam empat level yang dapat memberikan 

pengendalian risiko yang ada (McAtamney & Nigel Corlett, 1993). Lalu sikap kerja dan 

postur kerja juga dapat dianalisis menggunakan Recommended Weight Limit (RWL) yang 

digunakan untuk merumuskan persamaan pembebanan atau lifting equation, yang merupakan 

kondisi pembebanan tanpa menimbulkan risiko cedera back pain. Cedera back pain terjadi 

akibat pekerjaan pembebanan secara repatitive dan dalam rentang waktu tertentu (Denny & 

Riko, 2016). 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novianti & Tanjung (2016) 

bertujuan mengkaji postur kerja yang bersifat tetap untuk menimalisir risiko MSDs pada 

proses produksi pipa dengan menerapkan metode RULA, hasil penelitian menunjukkan 

mailto:riskiarifin@unsyiah.ac.id
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bahwa aktivitas yang memiliki tingkat risiko medium menjadi prioritas perbaikan. Sehingga 

diberikan usulan perbaikan untuk memberikan ruang bagi pekerja untuk beraktivitas dan 

menimalisir tingkat risiko gangguan musculoskeletal seperti low back pain. Kemudian 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Plantard et.,al (2017) yang bertujuan untuk 

melakukan penelitian penerapan metode RULA yang diteliti pada seorang operator yang 

bekerja ditempat yang berantakan diluar kantor didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa 

data kinect yang dikoreksi dapat memberikan skor utama RULA yang lebih akurat, bahkan 

dibawahnya kondisi sub-optimal yang disebabkan oleh lingkungan tempat kerja. Penelitian 

terkait dengan Recommended Weight limit yang dilakukan oleh Denny & Riko (2016) 

bertujuan untuk melakukan perhitungan RWL di PT.Indah kiat dengan mengukur berat beban 

yang di angkat oleh para pekerja, hasil yang didapat oleh pekerja pada proses penyusunan box 

secara manual bobot beban yang diangkat melebihi kapasitas kinerja pekerja serta hasil 

menggunakan perhitungan metode RWL  diperoleh nilai LI lebih dari tiga, Sehingga perlu 

perbaikan ulang pada sistem kerja proses penyusunan box secara manual. Juga Berdasarkan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad & Shamsul (2016) bertujuan untuk 

melakukan penelitian penerapan metode RWL yang dilakukan pada seorang operator dengan 

meneliti pengangkatan barang dengan beban yang berbeda beda pada operator pria dan wanita 

di mana didapatkan hasil bahwa pengangkatan beban maksimum pada pria dan wanita 

memiliki beda beban yang harus diperbaiki di mana bobot yang dapat diterima untuk 

mengangkat tubuh bagian atas pria yang di rekomendasikan adalah 17,8 ± 3,5 kg dan untuk 

wanita adalah 11,3 ± 4,0. 

Objek penelitian dilakukan pada UMKM XYZ yang bergerak di bidang produksi tempe 

yang didalamnya terdapat pekerjaan yang masih melakukan kegiatan produksinya secara 

manual, yaitu mengangkat keranjang tempe dengan berat beban 7 kg selama hampir 8 jam. 

Saat dilakukan wawancara secara langsung pada pekerja pada UMKM XYZ Pembuatan 

tempe, diperoleh informasi bahwa saat mengangkat dan memindahkan keranjang bahan baku 

tempe menyebabkan rasa sakit pada tulang belakang,  pinggang dan punggung. Hal ini terjadi 

karena pekerjaan yang cukup berat, dilakukan secara  repetitif dan sikap kerja yang kurang 

baik (Anwardi et.al 2020). 

Berdasarkan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sikap kerja 

operator, memastikan berat beban yang aman bagi operator, dan menganalisis kemampuan 

operator dalam memikul dan memindahkan beban secara berulang dan dalam waktu yang 

lama tanpa menimbulkan cedera atau pun sakit pada bagian pinggang dan tulang belakang. 

Penelitian ini dilakukan menggunakan analisis metode Recommended Wight Limit (RWL) dan 

Rapid Upper Limb Assessment (RULA). 

 

2. Metode 

Penelitian ini dilakukan pengamatan dan wawancara kepada pekerja UMKM XYZ 

Pembuatan Tempe.Dalam penelitian ini memakai metode Rapid Upper Limb Assessment 

(RULA)  dan Recommended Weight Limit (RWL). Jumlah sampel yang digunakan hanya satu 

operator. 

• Rapid Upper Limb Assessment (RULA) 

Rapid Upper Limb Assessment (RULA) dikembangkan oleh peneliti ergonomi yaitu Dr. 

Lynn McAtamney dan Dr. Nigel Corlett dari universitas Nottingham mengembangkan 

pengukuran investigasi dan menilai posisi kerja  pada tubuh bagian atas (Irfan & Ahmad, 

2018). Penilaian postur tubuh menggunakan metode Rapid Upper Limb Assessment (RULA) 

dilakukan dengan menganalisis postur tubuh pada anggota tubuh bagian atas yang terdiri dari 

penilaian postur tubuh grup A dan postur tubuh grup B dari foto gerakan tubuh pekerja. 

Variabel yang dinilai pada Postur tubuh grup A terdiri dari lengan atas, lengan bawah, 
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pergelangan tagan, dan putaran pergelangan tangan. Sedangkan pada postur grup B terdiri 

dari leher, batang tubuh, dan kaki. Tindakan yang dilakukan akan diklasifikasikan 

berdasarkan nilai action level berikut (Imron, 2019). 
Tabel 1. Keterangan nilai score dan action level RULA 

 

Grand Score RULA 

Level Skor Action Level 

Low 1 – 2 Postur dapat diterima selama tidak dijaga atau 

berulang untuk waktu yang lama. 

Medium 3 – 4 Penyelidikan lebih jauh dibutuhkan dan mungkin 

saja perubahan diperlukan. 

High 5 – 6 Penyelidikan dan perubahan dibutuhkan segera. 

Very High > 7 Penyelidikan dan perubahan dibutuhkan sesegera 

mungkin (mendesak). 

 

• Recommended Weight Limit (RWL) 

Penilaian postur tubuh menggunakan metode Recommended Weight Limit (RWL). RWL  

merupakan suatu metode yang digunakan untuk melihat berat beban pekerjaan yang masih 

tergolong aman untuk dikerjakan oleh pekerja tanpa meningkatkan risiko cedera, seperti sakit 

pinggang atau low back pain dalam waktu tertentu (Ratna, 2019). Dihitung berdasarkan enam 

variabel yaitu H Jarak horizontal antara beban dengan pekerja (Horizontal location), V (Jarak 

vertikal antara lantai dengan pegangan (Vertical location), D (Jarak lintasan dari tempat awal 

ke tempat yang dituju (Destination), A (Sudut putar pada saat memindahkan beban (Angle of 

Asymetric), F (Frekuensi dan durasi dari pengangkatan (Frequency of lifting), dan C 

(Klasifikasi pegangan tangan (Coupling classification). Dari variabel tersebut dapat 

ditentukan rumus persamaan untuk menentukan berat beban pekerja yang di angkat pada 

kondisi tertentu, berikut merupakan persamaan yang direkomendasikan menurut NIOSH 

RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM                   (1) 

Keterangan: 
Tabel 2. Keterangan Faktor Pengali 

Faktor Pengali Keterangan Rumus 

LC Konstanta pembebanan 23 kg 

HM Faktor pengali horizontal 25/H 

VM Faktor pengali vertikal 1-(0,003|V -75| 

DM Faktor pengali perpindahan 0,82 + (4,5/D) 

AM Faktor pengali asimetrik (1 - (0,0032A) 

FM Faktor pengali frekuensi Berdasarkan tabel Frekuensi 

CM Faktor pengali kopling Berdasarkan tabel kopling 

Setelah  perhitungan RWL dilakukan, selanjutnya dilakukan perhitungan Lifting Index 

(LI). LI merupakan perhitungan sederhana yang berkaitan dengan risiko cidera dikarenakan 

pengangkatan beban. Adapun rumus untuk menghitung LI yaitu sebagai berikut: 
 

𝐿𝑖𝑓𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝐿𝐼) =
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛

𝑅𝑊𝐿
(2) 

 

Berdasarkan perhitungan LI, tingkat risiko cedera dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
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Tabel 3. Klasifikasi Tingkat Risiko Terhadap nilai LI 

Nilai 

LI 

Tingkat 

Risiko 

Deskripsi Perbaikan 

 
<1 

 
Rendah 

Tidak adanya masalah dengan pekerjaan mengangkat, maka tidak 

diperlukan perbaikan terhadap pekerjaan, tetapi terus 

mendapatkan perhatian sehingga nilai LI dapat dipertahankan < 1 

 

1 - <3 

 

Sedang 

Ada beberapa parameter angkat, sehingga perlu dilakukan 

pengecek kan dan redesain segera pada para meter yang 

menyebabkan nilai RWL tinggi. Upayakan perbaikan sehingga 

nilai RWL <1 

 

3 

 

Tinggi 

Terdapat banyak permasalahan dari parameter angkat sehingga 

diperlukan pengecek kan dan perbaikan sesegera mungkin secara 

menyeluruh terhadap parameter - parameter yang menyebabkan 

nilai tinggi. Upaya kan perbaikan sehingga nilai RWL <1 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil observasi, PT. XYZ dapat memproduksi tempe sebanyak 32 kg/hari 

dengan proses produksi secara manual, sehingga dapat membuat para pekerja merasakan 

keluhan sakit pada tubuh bagian pinggang, lengan, dan bahu. Berikut merupakan gambar 

proses pengangkatan dan peletakkan yang dilakukan pekerja dengan membawa keranjang 

seberat 7 kg. 
 

Gambar 1. Posisi Pengangkatan (Origin) Gambar 2. Posisi Peletakkan 

(Destination) 

 

• Penilaian postur kerja dengan metode Rapid Upper Limb Assessment (RULA) 

RULA merupakan metode untuk menilai postur dan gerakan suatu kegiatan kerja yang 

berhubungan dengan anggota tubuh bagian atas (Aris at.,al 2019). Berdasarkan hasil nilai 

perhitungan RULA diperoleh nilai akhir postur kerja origin pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4. Postur Tubuh Pengangkatan Keranjang Grup A 
 

Bagian Tubuh Sudut Score 

Lengan Atas 45˚ 1 

Lengan Bawah 100˚ 1 

Pergelangan Tangan 0˚ - 15˚ 2 

Bagian Tubuh Sudut Score 

Putaran Pergelangan Tangan Bertekuk 

dan Berputar pada posisi tengah 

 1 

Postur Tubuh Tidak Statis  0 

Beban Kerja yang diangkat dilakukan 

secara berulang 

 2 

 

Tabel 5. Postur Tubuh Pengangkatan Keranjang Grup B 
 

Bagian Tubuh Sudut Score 

Leher 0˚ - 10˚ 1 

Batang Tubuh 0˚ - 20˚ 2 

Kaki  2 

Postur Tubuh Tidak Statis  0 

Beban Kerja yang diangkat dilakukan 

secara berulang 

 2 

 

Tabel postur pengangkatan tubuh grup A dan B menujukkan nilai dan sudut dari bagian 

tubuh yang telah dianalisis, untuk melihat hasil akhir risiko cedera digunakan alat bantu yaitu 

software RULA. Berikut merupakan hasil akhir penilaian postur tubuh pada proses 

pengangkatan. 

 

Gambar 3. Analisa Hasil Akhir Proses Pengangkatan 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai grand score sebesar 5 atau 

perhitungan  risk level pada postur kerja yang dilakukan oleh operator sebesar 3 sehingga 

dapat diinterpretasikan bahwa posisi kerja operator memerlukan perbaikan postur kerja 

karena memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. setelah mengetahui risiko pada proses 

pengangkatan dilanjutkan penilaian risiko gangguan otot rangka pada proses peletakan. 

Berikut merupakan hasil nilai perhitungan RULA diperoleh nilai akhir postur kerja peletakan 
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pada tabel dibawah ini: 
Tabel 6. Postur Tubuh Peletakan Keranjang Grup A 

 

Bagian Tubuh Sudut Score 

Lengan Atas 48˚ 2 

Lengan Bawah 100˚ 1 

Pergelangan Tangan 0˚ - 15˚ 2 

Bagian Tubuh Sudut Score 

Putaran Pergelangan Tangan Bertekuk 

dan Berputar pada posisi tengah 

 1 

Postur Tubuh Tidak Statis  0 

Beban Kerja yang diangkat dilakukan 

secara berulang 

 2 

 

Tabel 7. Postur Tubuh Peletakkan Keranjang Grup B 
 

Bagian Tubuh Sudut Score 

Leher 10˚ - 20˚ 3 

Batang Tubuh 20˚ - 60˚ 4 

Kaki  2 

Postur Tubuh Tidak Statis  0 

Beban Kerja yang diangkat dilakukan 

secara berulang 

 2 

 

Tabel postur pengangkatan tubuh grup A dan B menujukkan nilai dan sudut dari bagian 

tubuh yang telah dianalisis, untuk melihat hasil akhir risiko cedera digunakan alat bantu yaitu 

software RULA. Berikut merupakan hasil akhir penilaian postur tubuh pada proses 

pengangkatan. 

 
Gambar 4. Analisa hasil akhir RULA proses pelatekan 

 
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai grand score sebesar 7 atau 

perhitungan  risk level pada postur kerja yang dilakukan oleh operator sebesar 4 sehingga 

dapat diinterpretasikan bahwa posisi kerja operator memerlukan perbaikan postur kerja segera 

karena memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Berdasarkan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh (Julianus, 2019) bertujuan untuk menilai risiko kerja pengangkutan gandum 
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dari stasiun kerja penimbangan menuju stasiun kerja penggilingan dilakukan oleh operator 

tanpa alat dan dilakukan secara repetitif atau berulang. Sehingga diperoleh grand score 7 

dengan tingkat risiko tinggi. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian ini dan penelitian 

terdahulu sama–sama diperoleh hasil akhir yang bernilai besar pada perhitungan 

menggunakan software RULA, maka dapat disimpulkan bahwa diperlukan perbaikan atau 

penggunaan alat bantu kerja untuk menurunkan nilai risiko kerja. 

 

• Penilaian postur kerja dengan metode Recommended Weight Limit (RWL) 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan nilai H origin & destination dan nilai V origin 

& destination. Maka hasil pengamatan diketahui nilai H origin = 50 cm dan nilai V origin = 

20 cm. Lalu pada hasil pengamatan diperoleh nilai H destination sebesar 40 cm dan nilai V 

destination sebesar 60cm. Untuk hasil perhitungan nilai RWL dan LI pada postur 

pengangkatan keranjang tempe dijelaskan pada tabel perhitungan dibawah ini. 
Tabel 8. Detail Perhitungan untuk Postur pengangkatan 

 

 Origin Destination 

Berat 

Beban 

7 Kg 7Kg 

LC 23Kg 23Kg 

H 50 cm 40 cm 

HM 25/H = 0,5 25/H = 0,625 

V 20 cm 60 cm 

VM 1-(0,003|V -75|)= 0,835 1-(0,003|V -75|)= 0,955 

D V destination - V origin = 60 

cm - 20 cm = 40 cm 

V destination - V origin = 60 

cm - 20 cm = 40 cm 

DM 0,82 + (4,5/D) = 0,932 0,82 + (4,5/D) = 0,932 

A 180˚ 100˚ 

AM (1 - (0,0032A) = 0,424 (1 - (0,0032A) = 0,68 

F 1 1 

FM 0,75 (berdasarkan tabel) 0,75 (berdasarkan tabel) 

CM 0,95 (Fair) (berdasarkan 

tabel) 

0,95 (Fair) (berdasarkan 

tabel) 

RWL LC x HM x VM x DM x AM 

x FM x CM = 2,703 

LC x HM x VM x DM x 

AM x FM x CM = 6,198 

LI Berat Beban/RWL = 2,589 Berat Beban/RWL = 1,129 

 

Berdasarkan tabel diatas nilai berat beban, H, V, dan A didapatkan langsung dengan cara 

mengukur sedangkan nilai F, CM, dan D diperoleh dari perhitungan dan ketentuan tabel yang 

sudah ditetapkan nilainya. Pada nilai Frequency Multiplier (FM) diperoleh dari banyaknya 

pengangkatan (F) dibagi lamanya pengamatan (n), di mana dalam 10 menit operator dapat 

mengangkat 6 kali keranjang tempe, berdasarkan tabel faktor pengali frekuensi (FM) 

diperoleh nilai 1. Lalu untuk Coupling Multiplier (CM) atau dapat disebut dengan Klasifikasi 

pegangan tangan yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu Bagus, Sedang, dan Jelek. 

Dilihat dari benda yang diangkat oleh operator, benda yang diangkat memiliki bentuk yang 

dapat dikategorikan dalam kategori yang sedang karena termasuk  objek tidak beraturan dan 

optimal namun tidak ada pegangan. Klasifikasi “Sedang” diartikan dengan  pegangan  tangan 

dapat di tekuk sekitar 90° dan memiliki nilai 0,95. Sedangkan untuk nilai D atau Distance 

diperoleh dari nilai pengurangan destination dan origin. 

Berdasarkan perhitungan tabel diatas diperoleh nilai RWL origin = 2,703kg dan nilai 
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RWL destination = 6,198 kg. Setelah diketahui nilai RWL dilanjtukan menghitung nilai 

lifting index dengan membagi berat beban dengan nilai RWL. Hasil didapatkan bahwa LI 

origin = 2,589 dan LI destination 

= 1,129. Disimpulkan dengan tingkat risiko pekerjaan “sedang". Karena nilai LI > 1 

pekerjaan ini dapat menimbulkan resiko cedera pada saat mengangkut dan berat keranjang 

tempe yang dipikul oleh operator melebihi RWL, maka diperlukan perbaikan terhadap 

pekerjaan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Edmo et.,al 2019) bertujuan 

untuk menjelaskan tentang perbandingan analisis beban kerja menggunakan metode RWL 

simulasi dengan NIOSH Lifting Index Equation pada operator distasiun pengeboran batu pada 

pertambangan. Pada penggunaan metode RWL simulasi diperoleh hasil bahwa perlu 

dilakukannya perbaikan, sehingga dilakukan penggunaan metode NIOSH dengan diperoleh 

hasil bahwa Lifting Index di bawah batas kritis yang menunjukkan peningkatan kinerja 

operator. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian ini dan penelitian terdahulu sama – sama 

diperoleh hasil bahwa lifting index melebihi batas ketentuan diperlukannya perbaikan kerja 

pada operator. 

 

4. Simpulan 

Dari analisis perhitungan penentuan postur tubuh pekerja menggunakan software RULA 

diperoleh grand score untuk proses pengangkatan sebesar 5 atau risk level 3 dan grand score 

proses peletakan sebesar 7 atau risk level 4. Nilai kedua proses tersebut menunjukkan bahwa 

kegiatan tersebut memiliki risiko cedera yang tinggi dan diperlukan perbaikan sesegera 

mungkin. Dilanjutkan dengan hasil lifting index bernilai nilai LI origin sebesar 2,589 dan LI 

Destination 1,129. Nilai LI pada kedua kondisi berada > 1. Hal Ini menunjukkan bahwa 

dalam proses produksi diUMKM XYZ dapat menimbulkan masalah pada pekerja. Hal ini 

terjadi karena beban yang diangkat oleh pekerja melebihi RWL yang dapat menimbulkan 

risiko cedera musculoskletal disorders sehingga diperlukan adanya perbaikan dalam proses 

produksinya. 
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ABSTRAK  

UMKM termasuk kedalam pemain kunci yang memiliki banyak peran di indonesia khususnya dalam 

sektor pembangunan ekonomi. UMKM Pabrik Karton XYZ salah satunya, Pabrik Karton XYZ 

merupakan UMKM yang berfokus pada pembuatan karton dari serat dan kertas bekas limbah. Selama 

proses pengerjaan dari bahan mentah hingga produk jadi, terdapat permasalahan pada departemen 

produksi, mengenai keluhan nyeri tubuh saat bekerja yang disebabkan alat yang tidak ergonomis. 

Penelitian ini melibatkan 2 pekerja laki-laki pada bagian produksi pabrik karton, dengan tujuan untuk 

mendesain ulang alat bantu sekop dengan pendekatan antropometri dan kuesioner Nordic Body Map serta 

metode kano sehingga dapat memudahkan tugas pekerja dan mengurangi rasa sakit di tubuh pekerja. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja mengalami rasa nyeri pada bagian kedua lengan atas 

dan bawah. Sehingga dilakukan perancangan sekop dengan menyesuaikan ukuran dimensi tubuh Tinggi 

Siku Berdiri (TSB), Panjang Tangan (PT), dan Jangkauan Tangan (JT), serta melibatkan 3 atribut dari 

voice of customer yang masuk dalam klasifikasi must be. 

 

Kata Kunci: Antropometri, Metode Kano, dan Nordic Body Map (NBM)  

 

1. Pendahuluan 

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi jangka panjang bagi suatu negara 

untuk menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikaitkan dengan 

peningkatan kapasitas perekonomian, yang terwujud dalam bentuk peningkatan pendapatan 

nasional. (Ernita dkk., 2013) salah satu yang menunjang perekonomian indonesia ini ialah 

UMKM. Menurut konstitusi Indonesia No.20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif yang 

dimiliki orang/perorangan dan/atau organisasi usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha 

mikro, kecil maupun menengah. Untuk aset yang didapat oleh umkm, usaha mikro maksimal 

sebesar 50 juta rupiah, usaha kecil sebesar 50 juta - 500 juta rupiah, dan pada usaha menengah 

sebesar lebih dari 500 juta rupiah.  

Di Indonesia, daya serap tenaga kerja sebesar 99,54%, atau jumlah unit usaha yang terlibat 

adalah 99,45% dari seluruh unit usaha yang ada, dengan tingkat pembentukan PDB (Produk 

Domestik Bruto) sekitar 63,58%, dengan total nilai ekspor sebesar 18,72%. (Yanto Niode, 

2009) salah satu pertumbuhan ekonomi di indonesia ini, ditunjang pula dengan pertumbuhan 

UMKM yang semakin pesat, data Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2004 

menunjukkan bahwa usaha mikro meningkat sebesar 4,17% antara tahun 2011 dan 2012. (Suci, 

2017).  

Meningkatnya pertumbuhan UMKM di indonesia tidak ditunjang dengan pemahaman 

terhadap keselamatan kerja, dibuktikan dengan banyaknyna kecelakaan kerja yang terjadi di 

indonesia, kecelakaan kerja yang hampir terjadi setiap tahun memiliki dampak buruk bagi 

perusahaan maupun individu pekerja, seperti timbulnya korban jiwa, kerusakan properti, serta 

gangguan produksi yang menyebabkan produktivitas perusahaan menurun. Data dari jamsostek 

mencatat dari 65.474 kecelakaan, itu mengakibatkan 1.451 meninggal dunia, 5.326 orang cacat, 

dan 58.697 lainnya mengalami cidera pada tahun 2007 (Kani, 2012). Kemudian sebagaimana 

yang dilansir menurut BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2017, tercatat angka kecelakaan kerja 

mailto:azaidan181@gmail.com
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mencapai 123.041 kasus, mengalami kenaikan kasus kecelakaan kerja hingga 173.105 kasus 

dengan total klaim jaminan kecelakaan kerja (JKK) mencapai Rp. 1,2 Trilliun (BPJS, 2018) ini 

menunjukan bahwasannya masih banyak perusahaan yang belum menerapkan keselamatan 

kerja, dan juga para pekerja yang belum menyadari pentingnya keselamatan kerja dan tidak 

memahami penerapan K3 dalam lingkup pekerjaanya.  

Beberapa penelitian menjelaskan bahwa kecelakaan kerja seringkali disebabkan oleh 

perilaku tidak aman atau unsafe behavior hingga 80-95%. (Rusdjijati dkk., 2017) Hasil riset 

NCS menunjukkan 88% penyebab kecelakaan kerja karena unsafe behavior, 10% karena 

kondisi yang tidak aman, 2% karena alasan yang tidak diketahui. Pada tahun 2005, Departement 

Kesehatan menjelaskan hasil penelitiannya mengenai kondisi fisik dan psikis, menunjukan 

bahwa 40,5% penyakit yang dialami pekerja memiliki keterkaitan dengan pekerjaannya. 

Selanjutnya, dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap 0,482 pekerja di beberapa daerah di 

indonesia, sebagian besar menderita gangguan muskulosketal (16%), gangguang kardiovaskular 

(8%), penyakit saraf (6%), gangguan pernafasan (3%) dan penyakit THT (1,5%) (Nurhayuning 

& Paskarini, 2015). 

Pabrik Karton XYZ adalah sebuah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang 

memanfaatan limbah sampah yang kemudian di olah menjadi sebuah karton dengan berbagai 

ukuran. Pabrik ini berdiri sejak tahun 2017 dan saat ini meiliki 7 pegawai, 1 orang sebagai 

pengurus, 2 orang bekerja di bagian produksi dan 4 orang lainnya di bagian finishing. Pabrik 

Karton XYZ memproduksi 4 meter karton yang ditumpuk dalam sehari, 1 meter karton yang 

ditumpuk terdapat 8 rim karton, dan setiap rim ini berisi 25 kertas karton. Namun berdasarkan 

keluhan yang dirasa oleh pekerja di bagian produksi, mengalami kesakitan pada lengan pada 

saat bekerja.  

Berdasarkan uraian diatas, ini menunjukan bahwasannya keluhan kerja yang disebabkan 

oleh posisi kerja yang buruk sehingga mengakibatkan penyakit umum berupa muskulosketal 

masih lumrah terjadi di pabrik pabrik yang ada di indonesia, salah satunya pekerja pada pabrik 

yang peneliti jadikan tempat penelian mengalami 3 kesakitan pada lengan saat bekerja. Maka 

peneliti melakukan penelitian ini menggunakan metode kuesioner NBM dan Antropometri yang 

kemudian akan merancang alat untuk mengurangi masalah,  meningkatkan produktivitas pekerja. 

2. Metode 

Subjek pada penelitian ini ialah 2 pekerja laki-laki pada bagian produksi di Pabrik Karton 

XYZ yang berusia 23 dan 31 tahun. Dalam sehari, operator bekerja selama 8 jam dalam sehari 

dengan waktu istirahat selama 45 menit. Kuesioner NBM didapatkan dengan melakukan tanya 

jawab melalui sosial media, khususnya aplikasi whatsapp. Penggunaan persentil pada 

perhitungan antropometri menggunakan bank data dari website Antropometri Indonesia dengan 

data semua jenis ras, jenis kelamin laki-laki, rentang umur 21-36 tahun. Dalam metode kano, 

kalkulasi atribut didapatkan setelah responden mengisi kuesioner yang didistribusikan, 

kemudian diolah dan diperoleh 4 nilai atribut yang akan dibuat dalam desain ini. Objek 

penelitian ini ialah posisi kerja para pekera dan desain alat bantu sekop yang digunakan oleh 

pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Kuesioner NBM 

Kuesionoer NBM diperuntukan kepada pekerja di Pabrik Karton XYZ, dimana terdapat 3 

jenis pekerjaan, salah satunya ialah bagian produksi. Pada bagian produksi terdapat 2 pekerja 

yang akan dijadikan subjek penilaian kuesioner NBM pada penelitian ini. 

Berikut ini adalah data keluhan bagian tubuh pekerja yang merasakan sakit dan tidak 

nyaman, sehingga penelitian ini akan berfokus pada bagian-bagian tubuh tersebut : 
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Tabel  1. Kuesioner NBM 

NO Location 
Total Presentase (%) 

A B C D A B C D 

0 Upper neck 2 0 0 0 100 0 0 0 

1 Lower neck 2 0 0 0 100 0 0 0 

2 Left shoulder 2 0 0 0 100 0 0 0 

3 Right shoulder 2 0 0 0 100 0 0 0 

4 Left upper arm 1 1 0 0 50 50 0 0 

5 Back 2 0 0 0 100 0 0 0 

6 Right upper arm 1 1 0 0 50 50 0 0 

7 Waist 2 0 0 0 100 0 0 0 

8 Buttock 2 0 0 0 100 0 0 0 

9 Bottom 2 0 0 0 100 0 0 0 

10 Left elbow 2 0 0 0 100 0 0 0 

11 Right elbow 2 0 0 0 100 0 0 0 

12 Left lower arm 1 0 1 0 50 0 50 0 

13 Right lower arm 1 1 0 0 50 50 0 0 

14 Left wrist 2 0 0 0 100 0 0 0 

15 Right wrist 2 0 0 0 100 0 0 0 

16 Left hand 2 0 0 0 100 0 0 0 

17 Right hand 2 0 0 0 100 0 0 0 

18 Left thigh 2 0 0 0 100 0 0 0 

19 Right thigh 2 0 0 0 100 0 0 0 

20 Left knee 2 0 0 0 100 0 0 0 

21 Right knee 2 0 0 0 100 0 0 0 

22 Left calf 2 0 0 0 100 0 0 0 

23 Right calf 2 0 0 0 100 0 0 0 

24 Left ankle 2 0 0 0 100 0 0 0 

25 Right ankle 2 0 0 0 100 0 0 0 

26 Left foot 2 0 0 0 100 0 0 0 

27 Right foot 2 0 0 0 100 0 0 0 

Berdasarkan hasil kuesioner NBM di atas, operator 1 tidak terdapat nnyeri pada anggota 

tubuh, dan operator 2 diketahui merasakan nyeri yang cukup memberatkan pada lengan kanan 

atas, lengan kiri atas dan lengan kanan bawah, dan merasakan nyeri pada lengan kiri bawah. 

Dari persentasi di atas, 4 bagian tubuh ini mendapatkan nilai persentasi 50%. Bagian tubuh yang 

sakit dapat disebabkan oleh posisi kerja operator saat melakukan pekerjaannya, juga karena 

kondisi lengan yang selalu aktif dalam mengangkat beban/menyelesaikan pekerjaanya, juga ada 

faktor usia yang mempengaruhi. 

3.2 Antropometi 

Setelah mendapatkan hasil bagian tubuh pekerja yang mengalami sakit/tidak nyaman 

dengan kuesioner NBM, maka diperlukan data pendukung seperti dimensi bagian tubuh pekerja 

yang kemudian digunakan untuk perancangan sekop. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan data dimensi bagian tubuh manusia yang disediakan oleh website antropometri 

indonesia, dengan kriteria pemilihan semua suku bangsa, laki laki, dengan usia 23-36 tahun. 

Data dimensi tubuh yang digunakan dari website antropometri indonesia dianggap normal 

dan mewakili semua sampel yang ada. Data dimensi tubuh yang digunakan dalam uji normalitas 

ini adalah TSB (Tinggi Siku Berdiri), PT (Panjang Tangan), dan JT (Jangkauan Tangan). 

Berikut merupakan data dimensi bagian tubuh yang digunakan dalam perancangan sekop: 
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Tabel  2. Perhitungan DImensi Tubuh 

No 

 

Dimensi 

Antropometri 

Dimensi 

Produk 

Perhitungan Ukuran 

Hasil Perhitungan 
Persentil 

Nilai 

Persentil 

1 TSB Tinggi P50 103,66 103,66 

2 PT 
Diameter 

sekop 
P50 19,51 19,51 

3 JT 

Jarak 

pekerja 

dengan 

bean 

P50 73,74 73,74 

Pada dimensi TSB digunakan persentil P50 yang digunakan sebagai ukuran untuk tinggi 

sekop. Pada dimensi PT digunakan persentil P50 yang digunakan sebagai ukuran perancangan 

diameter badan sekop. Pada dimensi JT digunakan persentil  P50, dimensi tersebut digunakan 

sebagai data ukuran untuk mengukur jarak pekerja dengan beban yang hendak di angkut. 

Penggunaan P50 ini dapat mewakili semua pengguna, agar dapat digunakan dengan nyaman. 

3.3 Metode kano 

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan mengenai keluhan karyawan,  maka akan 

dilanjutkan pada proses perancangan desain sekop. Proses ini memerlukan atribut penelitian 

guna mencapai tingkat kepuasan dari pengguna dan menyesuaikan keinginan dan kepuasan 

pengguna. Responden pada penelitian ini sebanyak 25 responden. 

Berikut merupakan variabel-variabel penelitian dengan  menggunakan metode kano, 

sebagai berikut: 
Tabel  3. Variabel penelitian 

Dimensi Variabel Penelitian 

Features Mempunyai pijakan di kepala mata pisau 

Durability Bahan yang kokoh 

Performance Mata pisau yang tajam 

Features Memiliki lubang di bagian kepala 

Setelah menentukan atribut berdasarkan dimensi, maka selanjutnya akan dilakukan 

pengisian kuesioner untuk mencari tahu kepuasan pengguna ketika attribut itu ada atau tidak ada 

dalam perancangan sekop. Berikut  merupakan hasil rekapitulasi responden mengenai tingkat 

kepuasan yang di uji melalui metode kano: 
Tabel 4. Hasil kuesioner kano 

Atribut A M O I R Q 

Mempunyai pijakan di 

kepala mata pisau 
8 9 - 5 - 3 

Bahan yang kokoh 2 8 
1

4 
- - 1 

Mata pisau yang tajam 8 
1

4 
3 - - - 

Memiliki lubang di 

bagian kepala 
8 

1

4 
3 - - - 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui jawaban responden setelah membandingkan nilai 

fungsional dan disfungsional, pada atribut mempunyai pijakan di kepala mata pisau, kategori 

yang paling banyak di jawab ialah must be, kemudian pada atribut bahan yang kokoh, kategori 

yang paling banyak dijawab adalah one dimension, pada atribut mata pisau yang tajam, kategori 
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yang paling banyak dijawab adalah must be, dan atribut memiliki lubang di bagian kepala, 

kategori terbanyak yang dijawab ialah must be.  

Kemudian data tersebut diolah, untuk mengetahui nilai better dan worse yang berguna 

untuk mengetahui tingkat kepuasan dari pengguna. Berikut hasil perhitungan nilai better dan 

worse :  
Tabel  5. Rekapitulasi jawaban responden 

Atribut BETTER WORSE KATEGORI 

Mempunyai pijakan di kepala mata pisau 0,363 0,409 M 

Bahan yang kokoh 0,666 0,916 O 

Mata pisau yang tajam 0,44 0,68 M 

Memiliki lubang di bagian kepala 0,44 0,68 M 

Dari tabel diatas, diketahui atribut mempunyai pijakan di kepala mata pisau, mata pisau 

yang tajam dan memiliki lubang di bagian kepala mendapat kategori Must be yang berarti 

kategori ini diperlukan oleh pelanggan karena pelanggan menjadi tidak puas ketika atribut ini 

rendah/tidak ada, lalu atribut bahan yang kokoh mendapat kategori one dimension yang berarti 

bahan yang kokoh menjadi atribut yang sangat penting untuk diprioritaskan dalam perancangan 

sebuah sekop. 

3.4 Perancangan Produk 

Perancangan produk sekop ergonomis yang ditujukan kepada pekerja 

bangunan/produksi, khususnya pekerja di Pabrik Karton XYZ, sekop dirancang menyesuaikan 

para pekerja di pabrik, sehingga mampu menyesuaikan ukuran tubuh dan juga mampu 

mengurangi rasa sakit/keluhan yang terjadi di bagian lengan kiri atas, lengan kanan atas, lengan 

kiri bawah dan lengan kanan bawah. 

Perancangan sekop ergonomis, didukung dengan berbagai fitu seperti memiliki pijakan 

pada bagian kepala mata pisau sehingga memudahkan pekerja di pabrik, memiliki mata pisau 

yang tajam, lalu memiliki lubang di bagian kepala sekop sehingga mudah untuk di simpan, serta 

memiliki bahan baku yang kokoh. 

 
Gambar 1. Desain sekop ergonomis 

4. Kesimpulan 

Kesimpulan pada penelitian ini, sebagai berikut :  

1. Secara subjektif menggunakan kuesioner Nordic Body Map (NBM), keluhan rasa 

nyeri terasa pada area lengan atas dan bawah kedua pekerja pada UMKM Pabrik 

Karton XYZ dari aktivitas yang dilakukan pada departemen produksi.  
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2. Fitur yang ada pada desain sekop yaitu memiliki pijakan di kepala mata pisau guna 

memudahkan pengguna untuk menggunakan sekop, memiliki bahan yang kokoh 

sehingga awet,kuat dan tahan lama, memiliki mata pisau yang tajam dan memiliki 

lubang di bagian kepala sekop guna memudahkan dalam penyimpanan. 

3. Perancangan sekop ini melibatkan aspek antropometri untuk menyesuaikan ukuran 

bagian-bagian sekop dengan dimensi tubuh manusia. Dimensi antropometri yang 

digunakan untuk perancangan produk adalah dimensi Tinggi Siku Berdiri (TSB), 

Panjang Tangan (PT), dan Jangkauan Tangan (JT), dengan persentil P50 dan 

didapatkan hasil perhitungan untuk masing-masing dimensi sebagai berikut: TSB 

(103,66 cm), PT (19, 51 cm), dan JT (73,74 cm). 
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ABSTRAK  

UMKM XYZ merupakan home industry yang bergerak pada sektor kuliner, proses produksi kerupuk masih 

menggunakan mesin tradisional. Sehingga performansi pekerja sebagai komponen utama dalam sistem 

produksinya, memiliki peran yang utama. Performansi pekerja ini dapat dipengaruhi oleh oleh beban kerja 

mental. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap beban 

kerja mental pekerja serta memberikan rekomendasi rancangan ulang stasiun kerja pengukusan. Tiga orang 

pekerja terlibat dalam penelitian ini. Skor NASA-TLX pekerja pertama dan kedua sebesar 74,66 dan 

pekerja ketiga sebesar 57,33, diketahui skor ketiganya termasuk dalam kategori tinggi. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa tingkat pencahayaan ruangan berada dibawah batas optimal jenis pekerjaan, suhu 

ruangan diatas suhu ruangan optimal untuk pekerja, dan untuk tingkat kebisingan termasuk dalam ambang 

batas normal paparan kebisingan selama 8 jam. Hasil pengujian chi-square menunjukan bahwa lingkungan 

kerja fisik memiliki pengaruh terhadap beban kerja mental pekerja dengan tingkat signifikansi 5%, namun 

tidak berpengaruh secara signifikan. 

  

Kata kunci: Beban Kerja Mental, Lingkungan Kerja Fisik, NASA-TLX 

 

1. Pendahuluan 

UMKM XYZ merupakan salah satu home industry yang melakukan produksi kerupuk putih 

dan kerupuk rambak. UMKM ini memproduksi sekitar 1 kwintal adonan setiap harinya. Proses 

produksi UMKM pembuatan kerupuk ini meliputi pembuatan bumbu, pembuatan adonan, 

pencetakan kerupuk, pengukusan kerupuk, penjemuran kerupuk, pemanggangan kerupuk, 

penyimpanan kerupuk, dan penggorengan kerupuk. Pelaksanaan proses produksi tersebut pada 

UMKM ini masih sangat bergantung dengan tenaga manusia, karena mesin yang digunakan masih 

tradisional. Sehingga pekerja menjadi faktor utama yang memengaruhi keberlangsungan proses 

produksi pada UMKM XYZ. Hal ini dikarenakan manusia adalah asset yang penting dalam suatu 

organisasi maupun perusahaan, karena memiliki kemampuan terpadu daya pikir atau mental dan 

fisik untuk mencapai tujuan dari organisasi (Akbar, 2018). Sehingga meningkatkan performansi 

pekerja sangat diperlukan untuk mengoptimalkan hasil yang didapatkan perusahaan (Pratama, 

2019). Tingkat performansi pekerja saling berkaitan erat dengan beban kerja pekerja (Rolos dkk., 

2018). Ketika tuntutan beban kerja yang diperoleh pekerja berlebih dari yang seharusnya dapat 

menyebabkan kelelahan secara fisik maupun mental  (Matindas dkk., 2018). Dikatakan oleh 

Tarwaka (2014) dalam Wulandari (2017) bahwa faktor eksternal maupun internal pada umumnya 

dapat memengaruhi beban kerja. Marras dan Hancock (2014) dalam Nino (2020) menyatakan 

bahwa faktor lingkungan kerja fisik menjadi salah satu faktor eksternal yang memengaruhi beban 

kerja mental seseorang. Nitisemo (2014) dalam Wangi dkk. (2020) menyatakan bahwa unsur 

lingkungan kerja fisik dapat meliputi temperatur udara, pencahayaan, kebisingan, kebersihan, 

keamanan di tempat kerja.  

Penelitian Widana dkk. (2018) membuktikan bahwa lingkungan kerja fisik berpengaruh 

kepada beban kerja pekerja, hal ini ditunjukan bahwa dengan intesitas cahaya yang sesuai dengan 

ketetapan sesuai jenis pekerjaan dapat meminimasi kesalahan, tingkat kebisingan yang diluar 

batas normal memengaruhi tingkat konsentrasi pekerja, dan suhu optimal dapat memberikan 

kenyamanan dan kepuasan bekerja. Selain itu penelitian Virgiyanti dan Sunuharyo (2018) juga 
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menyatakan kinerja pekerja dipengaruhi oleh lingkungan kerja fisik berpengaruh secara 

signifikan. Penelitian Nanda dkk. (2019) menyatakan adanya pengaruh lingkungan kerja fisik 

terhadap stress kerja atau beban kerja mental dan peluang untuk mengundurkan diri. Sehingga 

dapat diketahui bahwa keadaan lingkungan kerja yang optimal dibutuhkan suatu organisasi atau 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja pekerjanya. Sebaliknya, jika keadaan lingkungan kerja 

fisik tidak mendukung kinerja pekerja, maka dapat menimbulkan penurunan kinerja perusahaan 

(Wangi dkk., 2020). Seperti yang ditemukan pada UMKM XYZ, bahwa material mesin 

tradisional yang digunakan masih menghantarkan panas secara langsung kepada lingkungan 

sekitarnya, belum terbuat dari material yang kedap terhadap panas. Selain itu penggunaan tungku 

dengan kayu bakar sebagai alat dan bahan bakar menghasilkan asap dan panas dari pembakaran 

yang jika dibiarkan tanpa ada penanganan lebih lanjut dapat menyebabkan gangguan pernafasan 

dan menyebabkan lingkungan kerja tidak nyaman bagi pekerja (Premana & Griadhi, 2017). 

Sehingga penelitian ini berfokus untuk mengetahui pengaruh kondisi lingkungan kerja fisik 

terhadap beban kerja mental pekerja dan memberikan rekomendasi penataan ulang tempat kerja 

pada UMKM pembuatan kerupuk XYZ.  

 

2. Metode 

2.1 Subjek dan Objek Penelitian 

Terdapat tiga pekerja laki-laki yang berusia 19 hingga 23 tahun yang terlibat dalam penelitian 

ini, yaitu pekerja yang berada pada stasiun pengukusan. Durasi lama bekerja pekerja yaitu selama 

7 jam setiap harinya dari pukul 09.00 – 15.00, waktu istirahat pekerja berdurasi 30 menit. Objek 

penelitian ini pengukuran beban kerja mental pekerja dan lingkungan kerja fisik pada UMKM 

pembuatan Keupuk XYZ. 

2.2 Prosedur Penelitian 

Tahapan penelitian ini dimulai dengan melakukan tahapan persiapan berupa studi lapangan 

maupun studi literatur untuk mengidentifikasi permasalahan serta penyelesaiannya. Selain itu 

pada tahapan persiapan juga melakukan wawancara langsung kepada pemilik UMKM dan pekerja 

untuk mengetahui rincian produksi, data demografi, rincian kerja, dan karakteristik pekerja. 

Selanjutnya pada tahapan pelaksanaan, dilakukanya pengukuran lingkungan kerja fisik dengan 

menggunakan 4 in 1 envirometer untuk mengetahui unsur lingkungan kerja fisik berupa 

pencahayaan, suhu, serta kebisingan. Selanjutnya kuesioner NASA-TLX diberikan dan 

ditanyakan kepada pekerja guna mengukur beban kerja mental pekerja. Pada tahap pengolahan 

data dilakukan interpetasi hasil pengambilan data lingkungan kerja fisik dan melakukan 

pengolahan skor NASA-TLX untuk identifikasi kategori beban kerja mental. Selain itu, 

dilakukanya pengujian statistik untuk mengetahui tingkat signifikansi keterkaitan antar faktor. 

Tahapan terakhir adalah analisis hasil pengolahan data serta memberikan rekomendasi atas 

permasalahan yang telah dirumuskan.  

2.3 NASA Task Load Index (NASA-TLX) 

Kuesioner NASA-TLX digunakan untuk pengukuran beban kerja mental seseorang. Adapun 

enam dimensi yang dinilai pada metode ini meliputi tekanan terhadap aktivitas mental, tekanan 

terhadap waktu, kepuasan kerja, usaha yang dikerahkan, dan tingkat frustasi akibat kerja (Hart & 

Staveland, 1988). Langkah pertama adalah melakukan pembobotan dengan skor dari 0 hingga 

100, 0 menyatakan rendah dan 100 menyatakan tinggi. Namun, adanya kebalikan interpetasi 

untuk dimensi performance. Selanjutnya dilakukan perbandingan berpasangan dengan memilih 

dimensi yang lebih berpengaruh kepada beban kerja yang dirasakanpada semua pasangan keenam 

dimensi. Penilaian pada setiap dimensi disesuaikan dengan tugas yang dilakukan oleh pekerja, 

adapun skor beban kerja pada setiap dimensi yang dinilai adalah 0 hingga 100. Skala tersebut 

akan dikalikan dengan bobot pada setiap dimensi. Sehingga untuk mendapatkan skor akhir dari 
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NASA-TLX dengan cara membaginya dengan 15 yang merupakan jumlah total perbandingan 

berpasangan. 

2.4 Lingkungan Kerja Fisik 

Pengukuran tingkat kebisingan, digunakan envirometer yang diletakan didekat orang yang 

akan diukur tingkat kebisinganya. Untuk menentukan 4 faktor lingkungan kerja fisik pada 

ruangan, setelah hasil pengambilan data, dilakukan pengolahan data, setelah itu data yang telah 

diolah dianalisis sehingga dapat menjadi informasi dan dapat diberikan rekomendasi tata letak. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Lingkungan Kerja Fisik 

a. Pencahayaan 

Tabel 1 merupakan hasil pengukuran pencahayaan pada stasiun kerja pengukusan. Tabel 

tersebut menjelaskan bahwa rata-rata nilai intensitas cahaya dalam ruangan dengan satuan 

lux pada pukul 10.00 WIB sebesar 59,5 lux dan pada pukul 12.00 WIB sebesar 62, 10 lux. 

Pekerjaan yang dilakukan pda ruangan ini berupa proses pengukusan dan menaruh kerupuk 

pada nampah pengeringan. Sehingga pekerjaan di dalam ruangan terdapat Batasan minimum 

cahaya yang dipaparkan. Menurut keputusan menteri kesehatan RI, pekerjaan tersebut masuk 

kedalam pekerjaan rutin dan masuk kedalam klasifikasi pekerjaan mesin dan perakitan, 

sehingga pencahyaan minimum yang seharusnya ada pada ruangan tersebut sebesar 300 lux. 

Sedangkan kedua nilai pencahayaan pada ruangan stasiun kerja pengukusan jauh dari batas 

minimum pencahayan yang ditentukan oleh kementrian kesehatan Republik Indonesia. 
Tabel 1. Hasil Pengukuran Pencahayaan 

 
Intensitas Cahaya (Lux) Rata-Rata Intensitas Cahaya 

(Lux) A B C 

10.00 WIB 101,9 52,1 24,5 59, 5 

12.00 WIB 115,2 55,50 15,62 62,10 

Pencahayaan 

Normal  

(Lux) 

300 

b. Kebisingan 

Alat sound level meter digunakan untuk pengukuran tingkatan kebisingan. Pengambilan 

pengambilan data sebanyak 120 kali pada ruangan yang digunakan selama 7 jam yang 

dilakukan setiap 5 detik, maka menurut Kepmennaker RI no 51 tahun 1999 bahwa nilai 

ambang batas berdasarkan waktu pemaparan 8 jam per hari kerja berdasarkan intensitas 

kebisingan yang dapat diterima pekerja sebesar 85 dB.  Pemilihan waktu sebesar 8 jam 

dengan mempertimbangkan kemungkinan waktu bekerja pekerja lebih dari jam kerja normal 

selama 1 jam. 

Berdasarkan perhitungan LTM5 didapatkan nilai kebisingan pada ruangan dengan jenis 

pekerjaan pengukusan sebesar 19,134 dBA. Sehingga, nilai kebisingan ini tergolong baik dan 

tidak mengganggu pekerja pada saat bekerja. 

c. Suhu 

Tabel 2 menunjukan hasil pengukuran suhu ruangan stasiun kerja pengukusan. 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa suhu ruangan pengukusan pukul 10.00 WIB 

sebesar 32,9 ˚C dan 36,6 ˚C pada pukul 12.00 WIB. Jika dibandingkan dengan suhu ruangan 

yang optimal menurut Sutalaksana (1979) untuk mencapai tingat produktivitas tertinggi yaitu 

pada lingkungan kerja yang memiliki suhu kisaran 24-27˚C, besar suhu pada ruangan ini yang 

tertera pada tabel 2 melampaui suhu optimal yang dapat menyebabkan penurunan tingkat 

konsentrasi pekerja yang dapat menimbulkan kesalahan serta dapat menimbulkan kelelahan 

fisik. 
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Tabel 2. Hasil Pengukuran Suhu Stasiun Kerja Pengukusan 

Suhu (˚C) 
Waktu 

Pagi (10.00 WIB) Siang (12.00 WIB) 

Pengukuran 32,9 36,6 

Optimum 24 24 

3.2 Beban Kerja Mental 

Tabel 3 menunjukan hasil perhitungan beban kerja mental pada ketiga pekerja. 
Tabel 3. Beban Kerja Mental Pekerja 

Jumlah Produk 
WWL 

Rata-rata 

WWL Pekerja MD PD TD OP EF FR 

1 140 360 180 0 400 40 1120 746667 

2 0 240 450 40 360 30 1120 746667 

3 100 210 100 50 320 80 860 573333 

Dari hasil yang ada didapatkan bahwa pekerja pertama dan kedua memiliki nilai beban kerja 

mental sebesar 74,6667 dan masuk dalam klasifikasi tinggi. Namun keduanya memiliki nilai 

bobot pada setiap faktor berbeda, pada pekerja pertama faktor yang paling dominan atau paling 

besar didapatkan pada faktor EF (Effort) yang menandakan bahwa beban kerja mental yang 

dirasakanya sangat diperngaruhi oleh usaha yang dikeluarkanya untuk menyelesaikan 

pekerjaanya. Hal yang berbeda ditunjukan pada pekerja kedua, pada pekerja kedua didapatkan 

bahwa TD (Temporal Demands) sangat berpengaruh kepada nilai beban kerja mental yang 

dimilikinya yang menandakan bahwa pekerja merasa tekanan terhadap waktu sangat dirasakan 

untuk menyelesaikan pekerjaanya. Pada pekerja ketiga diketahui bahwa memiliki nilai beban 

kerja mental sebesar 57,333 yang termasuk dalam klasifikasi beban kerja mental tinggi juga, 

dengan faktor EF (Effort) dominan dibandingkan faktor yang lain, dengan ini dapat diketahui 

bahwa untuk mencapai tingkat performansi pekerja atau dalam meneyelesaikan pekerjaan usaha 

yang dikeluarkanya besar. Sehingga dapat diketahui bahwa ketiga pekerja yang ada pada stasiun 

kerja pengukusan memiliki beban kerja yang tinggi. 

3.3 Chi-Square Independence Test 

Hasil pengujian Chi-Square menunjukan beban kerja mental pekerja dipengaruhi oleh 

lingkungan kerja fisik pada tingkat signifikansi 5% namun dengan hasil pengaruh yang tidak 

signifikan. Walaupun jika berdasarkan tabel 3 ditunjukan bahwa keseluruhan tingkat beban kerja 

mental pekerja berada pada kategori skor NASA-TLX dengan tingkat tinggi. Sehingga dapat 

diketahui dengan tingkat pencahayaan yang tidak sesuai dengan jenis pekerjaan pekerja, suhu 

udara yang tidak sesuai dengan batas suhu optimum manusia dapat bekerja, dan tingkat 

kebisingan yang masuk kedalam kategori baik dapat memengaruhi tingkat beban kerja mental 

pekerja. Simanjuntak (2010) juga membuktikan bahwa lingkungan kerja fisik sekitar tempat kerja 

menjadi salah satu faktor yang memengaruhi beban kerja mental seseorang.  

3.4 Rekomendasi Penataan Ulang Statisun Kerja 

Gambar 1 merupakan rekomendasi layout stasiun kerja pengukusan yang dilengkapi dengan 

alat penghisap asap maupun panas akibat mesin tradisional yang digunakan UMKM. Selain itu 

pada gambar 2 dan 3 menunjukan tampak isometrik keseluruhan ruangan stasiun kerja 

pengukusan.  
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Gambar 1. Tempat Pengukusan 

  
Gambar 2. Layout Isometrik 1 

 
Gambar 3. Layout Isometrik 2 

 
Gambar 4. Layout Isometrik 3 

Stasiun kerja yang direkomendasikan akan dirancang untuk observasi pencahayaan seluas 

12x6 m dan dinding berwarna putih, dengan 6 titik lampu neon LED 40 watt dikarenakan batas 

minimum yang dikehendaki untuk pekerjaa jenis tersebut adalah 300 lux, yang dimana 1 lux 

adalah 60 watt. Selain itu untuk mengatasi suhu yang tinggi pada jarak setiap 1 meter diberi 

ventilasi udara di dinding ruangan. Ventilasi udara ini dimaksudkan untuk memperlancar sirkulasi 

udara dan dengan begitu pencahayaan yang ada di dalam ruangan juga akan berangsur membaik. 

Selain itu juga terdapat 4 jendela besar yang dilengkapi oleh gorden kayu yang dapat digulung 

jika menginginkan cahaya matahari masuk kedalam ruangan.  Menurut Shishegar & Boubekri 

(2016) bahwa cahaya matahari memengaruhi produktivitas di pengaturan kantor. Diantara 
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berbagai sumber pencahayaan, sinar matahari adalah yang paling penting dan tidak dapat dengan 

mudah diganti oleh cahaya listrik karena kualitasnya yang dinamis serta fitur spectral. 

Penambahan ventilasi guna mengoptimalkan suhu udara yang aman dan nyaman bagi pekerja 

dikarenakan sirkulasi udara yang baik dan lancar. Selain menambah ventilasi udara dapat juga 

menambah kipas pada dinding dinding ruangan sehingga dapat memaksimalkan sirukulasi di 

dalam ruangan. 

 

4. Kesimpulan 

Keadaan lingkungan kerja fisik pada ruangan bagian pengukusan memiliki karakteristik 

pencahayaan yang masih kurang karena tingkat cahaya pada ruangan masih dibawah batas yang 

telah ditentukan, suhu ruangan terdapat di atas suhu ruangan yang optimal untuk pekerja, dan 

untuk tingkat kebisingan pada ruangan masih baik karena masih terdapat dalam batas ambang 

normal paparan kebisingan selama 8 jam. Hasil dari beban kerja mental dari ketiga pekerja 

didapatkan bahwa ketiga operator masuk kedalam klasifikasi beban kerja mental tinggi semua. 

Berdasarkan hasil dari pengujian chi square independensi dengan didapatkan hasil bahwa 

lingkungan kerja fisik berpengaruh secara tidak signifikan terhadap beban kerja mental pekerja 

dengan tingkat signifikansi 5%. Guna menurunkan tingkat beban kerja mental para pekerja, dapat 

dilakukan dengan mengptimalkan lingkungan kerja fisik dengan menambah sumber cahaya dan 

memperbaki ventilasi untuk memperlancar sirkulasi udara 
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ABSTRAK 

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus dan menyebar dengan cepat 

ke berbagai negara. Hal ini menjadi darurat skala internasional sehingga WHO mendeklarasikan COVID-

19 sebagai pandemic pada 11 Maret 2020. COVID-19 mulai memasuki Indonesia pada 2 Maret 2020 dan 

menyebar dengan cepat ke kota-kota lainnya. Oleh sebab itu pemerintah melakukan pembatasan sosial 

berskala besar. Pembatasan ini berdampak ke segala sektor, terutama sektor pendidikan. Untuk 

menghindari kerumunan massa, maka pembelajaran secara tatap muka pun ditiadakan dan dilakukan 

secara daring. Pelaksanaan kuliah daring berdampak pada beban mental mahasiswa dikarenakan kegiatan 

yang cenderung monoton dan perkuliahan yang terasa lebih intens dari biasanya. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui beban kerja mental mahasiswa Teknik Industri UNS. Metode yang digunakan adalah 

NASA-TLX dengan menyebar kuesioner beban kerja mental yang dibuat dengan google form. Hasil dari 

pengolahan data menunjukkan bahwa 13 mahasiswa mengalami beban kerja sangat tinggi dan 10 

mahasiswa mengalami beban kerja tinggi. 

 

Kata kunci: beban kerja mental, kuliah daring, NASA TLX 

 

1. Pendahuluan 

Kuliah daring adalah sistem perkuliahan yang memanfaatkan akses internet sebagai media 

pembelajaran yang dirancang dan ditampilkan dalam bentuk modul kuliah, rekaman video, 

audio atau tulisan oleh pihak akademi/universitas. Dalam satu tahun terakhir ini pembelajaran 

secara daring sedang dilakukan di seluruh dunia dikarenakan pandemi COVID-19 yang 

melanda. Adapun media pendukung dalam pelaksanaan kuliah secara daring adalah Zoom, 

Google Meet, Google Classroom, Microsoft Team, dan lain-lain. Selain itu universitas juga 

menyediakan laman resmi pembelajaran daring, contohnya di Universitas Sebelas Maret 

terdapat SPADA (Sistem Pembelajaran Daring) dan OCW (Open CourseWare). 

Pelaksanaan kuliah secara daring tentunya memiliki sisi positif dan negatif. Salah satu sisi 

positifnya adalah pembelajaran daring memberikan manfaat dalam membantu menyediakan 

akses belajar bagi semua orang, sehingga menghapus hambatan secara fisik sebagai faktor untuk 

belajar dalam ruang lingkup kelas (Riaz, 2018). Nakayama et al (2014) seperti yang dikutip oleh 

Fitriyani et al (2020) menyatakan bahwa sisi negatif dari pembelajaran secara online adalah 

tidak semua peserta didik akan sukses, hal itu disebabkan karena perbedaan faktor lingkungan 

belajar dan karakteristik peserta didik. Beberapa keluhan dari mahasiswa adalah kegiatan yang 

terbilang monoton karena setiap hari berkutat dengan kelas dan tugas, serta perkuliahan terasa 

lebih intens dibandingkan biasanya. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui beban kerja mental mahasiswa Teknik Industri UNS selama 

pelaksanaan kuliah secara daring. Adapun objek penelitian ini adalah mahasiswa Teknik 

Industri UNS angkatan 2017-2019. 

Wickens dan Holland (2000) seperti yang dikutip oleh Wulanyani (2013) menyatakan 

faktor yang menyebabkan timbulnya beban kerja mental adalah perhatian yang harus terbagi 

pada dua/lebih tugas (time sharing), kewaspadaan tinggi dengan stimulus rendah, dan sulit 
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memahami bahasa yang tidak umum. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa beban 

kerja mental didasarkan pada investment of effort dan time sharing. Ada berbagai metode untuk 

mengukur beban kerja mental, salah satunya adalah dengan metode NASA-TLX. NASA-Task 

Load Index (TLX) adalah sebuah penilaian beban kerja mental yang bersifat subjektif. Metode 

ini dikembangkan oleh Sandra G. dari NASA-Ames Research Center dan Lowell E. Staveland 

dari San Jose State University pada tahun 1981. Metode ini dikembangkan berdasarkan 

munculnya kebutuhan pengukuran subjektif yang terdiri dari 9 faktor yaitu, kesulitan tugas, 

tekanan waktu, jenis aktivitas, usaha fisik, usaha mental, performansi, frustasi, stress, dan 

kelelahan. Dari 9 faktor ini disederhanakan lagi menjadi 6 yaitu, mental demand, physical 

demand, temporal demand, performance, frustration. 

Penelitian terdahulu terkait beban kerja mental yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Simanjuntak (2010) melakukan analisis beban kerja mental pada pekerja CV. Pinus Bag’s 

Specialist menggunakan NASA-TLX. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pekerjaan 

pembuatan tas termasuk pekerjaan yang mempunyai beban kerja yang tinggi pada 13 karyawan 

(81,25%) dan 3 karyawan termasuk ke dalam kategori beban kerja tinggi sekali dengan 

persentase 18,75%. Widiasih dan Nuha (2018) menggunakan NASA-TLX untuk mengukur 

beban kerja mental pada karyawan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Hasil dari 

penelitian tersebut diketahui bahwa dari 25 jabatan yang memiliki beban kerja mental sangat 

tinggi adalah jabatan Kepala Biro Rektorat dengan nilai 90,27, sedangkan Kepala Sub Bagian 

Pemeliharaan dan Perbaikan memiliki nilai beban kerja mental terendah yaitu 37,686 sehingga 

termasuk ke kategori agak tinggi. 

 

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan metode NASA-Task Load Index untuk menghitung beban 

kerja mental. Pengumpulan data primer dilakukan dengan membuat kuesioner beban kerja 

mental dengan google form kemudian menyebar kuesioner tersebut ke mahasiswa Teknik 

Industri UNS angkatan 2017-2019. Dari hasil pengisian kuesioner didapatkan 23 responden 

yang telah mengisi kuesioner NASA-TLX tersebut.  

Sandra (2006) seperti yang dikutip oleh Simanjuntak (2010) menyatakan NASA-TLX 

memiliki 2 tahap yaitu (1) pemberian bobot (weights), pada tahap ini subjek diberikan 15 

pasangan deskriptor dan diminta untuk memilih satu deskriptor yang menurut subjek lebih 

dominan dalam pekerjaannya. Data berupa pilihan-pilihan deskriptor tersebut kemudian diolah 

untuk menghasilkan bobot untuk masing-masing deskriptor yang akan digunakan pada tahap 

kedua (rating); (2) pemberian peringkat (ratings), pada tahap ini subjek diminta untuk 

memberikan peringkat (rating) dengan skala 1-100 pada masing-masing deskriptor sesuai 

dengan beban kerja yang dialami subjek dalam melakukan pekerjaan. Untuk memperoleh nilai 

beban kerjanya maka perhitungan banyaknya perbandingan antara faktor yang berpasangan, 

kemudian menjumlahkan dari masing-masing deskriptor sehingga diperoleh banyaknya jumlah 

dari masing-masing faktor. Lalu menghitung adjusted rating masing-masing faktor dengan 

mengalikan bobot dengan peringkat (rating). Nilai akhir diperoleh dengan rumus berikut: 

Weighted Rating =  
     (1) 

Setelah menghitung skor NASA-TLX maka ditentukan kategori beban kerja berdasarkan 

tabel di bawah ini. 
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Tabel 1. Kategori Beban Kerja Mental 

Kategori Beban 

Kerja Mental
Nilai Rata-rata WWL

Rendah 0-9

Sedang 10-29

Agak Tinggi 30-49

Tinggi 50-79

Sangat Tinggi 80-100  
Sumber: (Hart & Staveland, 1981) seperti dikutip dalam Anisa (2020) 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner didapatkan 23 responden bervariasi yang terbagi 

dalam atribut jenis kelamin, usia, dan angkatan. Atribut jenis kelamin terdiri dari laki-laki dan 

perempuan, atribut usia terdiri dari usia 17-21 tahun, atribut angkatan terdiri dari angkatan 

2017-2019. 
Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Kuesioner 

Responden Jenis Kelamin Usia Angkatan

1 P 21 2017

2 P 21 2017

3 P 21 2017

4 P 21 2017

5 P 21 2017

6 P 21 2017

7 L 21 2017

8 L 21 2017

9 L 20 2017

10 L 19 2019

11 L 19 2018

12 L 20 2019

13 L 21 2018

14 L 20 2018

15 P 21 2017

16 L 18 2019

17 L 19 2019

18 L 20 2019

19 L 21 2018

20 P 17 2019

21 L 21 2017

22 P 21 2017

23 L 21 2017  
Berdasarkan data tersebut didapatkan 23 responden bervariasi yang terbagi dalam atribut 

jenis kelamin, usia, dan angkatan. Atribut jenis kelamin terdiri dari laki-laki dan perempuan, 

atribut usia terdiri dari usia 17-21 tahun, atribut angkatan terdiri dari angkatan 2017-2019. 
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Gambar 1. Grafik Jenis Kelamin Responden 

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa 61% adalah laki-laki dengan jumlah 14 

orang, sedangkan 39% adalah perempuan dengan jumlah 9 orang. 

 
Gambar 2. Grafik Usia Responden 

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa dari total 23 responden terdapat 14 

responden berusia 21 tahun, 4 responden berusia 20 tahun, 3 responden berusia 19 tahun, 1 

responden berusia 18 tahun, dan 1 responden berusia 17 tahun. 

 
Gambar 3. Grafik Angkatan Responden 

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa dari total 23 responden 56,5% adalah 

angkatan 2017 dengan jumlah 13 orang, 17,4% adalah angkatan 2018 dengan jumlah 4 orang, 

dan 26,1% adalah angkatan 2019 dengan jumlah 6 orang. 
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Berikut adalah tabel rekapitulasi tahap pembobotan (weights) dari hasil kuesioner beban 

kerja mental. 
Tabel 3. Rekapitulasi Kuesioner Tahap Pembobotan (Weights) 

Responden
Mental 

Demand

Physical 

Demand

Temporal 

Demand
Performance Effort Frustration Total

1 3 0 2 1 4 5 15

2 4 0 3 2 5 1 15

3 1 0 5 2 3 4 15

4 3 1 1 4 3 3 15

5 1 3 2 0 4 5 15

6 1 2 0 3 5 4 15

7 2 2 3 4 2 2 15

8 1 2 3 5 4 0 15

9 4 2 5 0 3 1 15

10 1 0 3 4 4 3 15

11 3 1 2 5 4 0 15

12 2 2 2 5 2 2 15

13 2 0 1 3 5 4 15

14 5 1 3 4 1 1 15

15 4 0 2 3 5 1 15

16 2 1 4 3 5 0 15

17 3 3 2 4 2 1 15

18 5 1 3 0 4 2 15

19 2 0 1 4 5 3 15

20 3 1 3 3 5 0 15

21 1 2 4 4 4 0 15

22 3 4 0 1 2 5 15

23 1 3 1 2 5 3 15

Jumlah 57 31 55 66 86 50

Persentase 16,52% 8,99% 15,94% 19,13% 24,93% 14,49%  

Berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner dari 23 responden didapatkan bobot tertinggi 

terdapat pada faktor effort dengan total 86 dan persentase 24,93%, sedangkan bobot terendah 

terdapat pada physical demand dengan total 31 dan persentase 8,99%. 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2021          ISSN: 2579-6429 

26-27 Juli 2021 

A09.6 

Berikut adalah tabel rekapitulasi pemberian peringkat (rating) dari hasil kuesioner beban 

kerja mental. 
Tabel 4. Rekapitulasi Kuesioner Tahap Pemberian Peringkat (Rating) 

Responden
Mental 

Demand

Physical 

Demand

Temporal 

Demand
Performance Effort Frustration

1 85 60 80 85 90 90

2 85 60 85 80 85 80

3 70 60 85 70 80 80

4 90 80 80 80 95 95

5 60 80 75 80 90 85

6 80 50 60 65 70 60

7 70 80 70 75 80 80

8 70 90 70 65 65 70

9 90 60 95 90 95 90

10 90 90 60 100 60 60

11 85 45 95 80 50 75

12 80 50 90 90 90 50

13 80 80 80 80 80 80

14 95 30 80 70 80 80

15 80 70 85 75 80 80

16 80 90 85 95 80 90

17 80 75 90 90 75 65

18 100 40 80 50 70 80

19 100 15 100 70 100 90

20 70 85 80 90 75 85

21 70 60 90 75 75 70

22 80 85 55 45 70 65

23 85 80 70 70 80 85

Rata-rata 81,52 65,87 80,00 76,96 78,91 77,61  
Berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner dari 23 responden dapat diketahui bahwa faktor 

mental demand memiliki rata-rata tertinggi dengan nilai 81,52, sedangkan faktor physical 

demand memiliki faktor terendah dengan nilai 65,87. 

Berikut adalah hasil perhitungan skor NASA-TLX untuk 23 responden menggunakan 

rumus (1) serta penentuan kategori berdasarkan Tabel 1. 
Tabel 5. Perhitungan Skor NASA-TLX 

1 87,33 Sangat Tinggi

2 84,00 Sangat Tinggi

3 79,67 Sangat Tinggi

4 88,00 Sangat Tinggi

5 82,33 Sangat Tinggi

6 64,33 Tinggi

7 75,33 Tinggi

8 69,67 Tinggi

9 88,67 Sangat Tinggi

10 72,67 Tinggi

11 72,67 Tinggi

12 78,00 Tinggi

13 80,00 Sangat Tinggi

Responden

NASA TLX SCORE
Kategori Beban 

Kerja
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Tabel 5. Perhitungan Skor NASA-TLX (Lanjutan) 

14 79,00 Tinggi

15 79,67 Sangat Tinggi

16 85,00 Sangat Tinggi

17 81,33 Sangat Tinggi

18 81,33 Sangat Tinggi

19 90,00 Sangat Tinggi

20 78,67 Tinggi

21 76,67 Tinggi

22 72,67 Tinggi

23 79,33 Sangat Tinggi

Responden

NASA TLX SCORE
Kategori Beban 

Kerja
                            

  

 
 

 
Gambar 4. Grafik Skor NASA-TLX 

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat diketahui skor NASA-TLX tertinggi didapatkan oleh 

responden 19 dengan skor 90, sedangkan skor terendah didapatkan oleh responden 6 dengan 

skor 64,33. Berdasarkan hasil penentuan kategori dapat diketahui bahwa sebanyak 13 responden 

dikategorikan memiliki beban kerja yang sangat tinggi, sedangkan 10 responden dikategorikan 

memiliki beban kerja yang tinggi. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui google form, didapatkan 23 responden 

bervariasi yang terbagi dalam atribut jenis kelamin, usia, dan angkatan. Atribut jenis kelamin 

terdiri dari laki-laki ber jumlah 14 responden dengan persentase 61% dan perempuan berjumlah 

9 responden dengan persentase 39%. Atribut usia terdiri dari 14 responden dengan usia 21 

tahun, 4 responden dengan usia 20 tahun, 3 responden dengan usia 19 tahun, 1 responden 

dengan usia 18 tahun, dan 1 responden dengan usia 17 tahun. Atribut angkatan terdiri dari 13 

responden dari angkatan 2017 dengan persentase 56,5%, 4 responden dari angkatan 2018 

dengan persentase 17,4%, dan 6 responden dari angkatan 2019 dengan persentase 26,1%.  

Dalam hasil rekapitulasi kuesioner pemberian bobot (weights) didapatkan bobot tertinggi 

sebesar 86 pada faktor Effort dan bobot terendah sebesar 31 pada faktor Physical Demand. Hal 

ini dikarenakan selama pelaksanaan kuliah secara daring mahasiswa mendapatkan tugas relatif 

lebih banyak dari berbagai mata kuliah dan terkadang mendapatkan tugas dadakan dengan 

deadline yang berdekatan dengan waktu pemberian tugas. Sehingga mahasiswa perlu bekerja 

keras secara mental dan fisik untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. 
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Berdasarkan hasil perhitungan, dapat diketahui bahwa nilai beban kerja mental tertinggi 

memiliki nilai 90,00 pada responden 19 dengan atribut jenis kelamin laki-laki, usia 21 tahun, 

dan angkatan 2018. Sedangkan nilai beban kerja mental terendah adalah 64,33 pada responden 6 

dengan atribut jenis kelamin perempuan, usia 21 tahun, dan angkatan 2017. Pada data 

pengkategorian beban kerja, didapatkan 13 responden termasuk ke dalam kategori beban kerja 

sangat tinggi dan 10 responden termasuk ke dalam kategori beban kerja tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaan kuliah daring ini menyebabkan beban kerja mental yang 

tinggi pada mahasiswa. Dampak dari pembelajaran secara daring antara lain munculnya 

kecemasan karena kurangnya memahami materi, adanya kendala teknis, dan khawatir 

menghadapi materi di tingkat selanjutnya (Oktawirawan, 2020). Selain itu penelitian yang 

dilakukan oleh Pawicara dan Conilie (2020) menyatakan bahwa pembelajaran daring 

menyebabkan kejenuhan pada mahasiswa, hal tersebut diketahui dari aspek kelelahan emosi, 

kelelahan fisik, kelelahan kognitif, dan kehilangan motivasi. 

 

4. Simpulan 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa nilai beban kerja mental tertinggi adalah 90,00 

pada responden 19 dengan atribut jenis kelamin laki-laki, usia 21 tahun, dan angkatan 2018. 

Sedangkan nilai beban kerja mental terendah adalah 64,33 pada responden 6 dengan atribut 

jenis kelamin perempuan, usia 21 tahun, dan angkatan 2017. Berdasarkan data pengkategorian 

beban kerja, didapatkan 13 responden termasuk ke dalam kategori beban kerja sangat tinggi dan 

10 responden termasuk ke dalam kategori beban kerja tinggi.  

Untuk mengatasi beban kerja mental yang tinggi selama perkuliahan secara online/daring 

salah satu caranya adalah dengan melakukan coping stress. Ada dua jenis coping stress yang 

dapat dilakukan, yaitu; problem focused coping dan emotional focused coping. Bentuk coping 

stress setiap orang tidaklah sama maka mahasiswa dapat menyesuaikan dirinya masing-masing. 

Perkuliahan daring juga menyebabkan kelelahan secara fisik karena mahasiswa terlalu lama 

duduk saat kuliah dan pengerjaan tugas. Untuk mengatasi hal ini mahasiswa disarankan 

menerapkan sikap duduk yang benar dan tidak duduk dalam posisi yang sama selama lebih dari 

30 menit. Selain itu disarankan untuk mengubah postur tubuh dan melakukan 

peregangan/stretching sesering mungkin supaya mengurangi ketegangan dan nyeri otot. 
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Ai Yuni Cahyati1, Widy Setyawan2 

Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Suryakancana 

Jl. Pasir Gede Raya, Bojongherang Cianjur 43216, Indonesia 

E-mail: aiyunicahyati@gmail.com, widyft@unsur.ac.id  

 

ABSTRAK 

Perencanaan Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan dalam membangun 

sebuah organisasi, kekurangan karyawan akan mempengaruhi instansi dalam mencapai tujuannya serta 

kelebihan karyawan pun tentunya tidak baik karena akan menjadi sumber inefisiensi biaya bagi instansi. 

Dari hasil survei pendahuluan sebanyak 66% karyawan Fakultas Teknik Universitas Suryakancana 

merasakan beban kerja. Tujuan penelitian ini mengetahui tugas dan tanggung jawab utama pekerjaan 

karyawan Fakultas Teknik, mengetahui penggunaan waktu kerja untuk mengetahui beban kerja karyawan 

Fakultas Teknik, serta mengetahui kebutuhan jumlah karyawan optimal. Ruang lingkup pada penelitian 

ini yaitu menganalisis beban kerja 13 karyawan tetap di Fakultas Teknik. Metode pengumpulan data 

dilakukan melalui observasi, wawancara dan kuesioner, sedangkan metode pengolahan data menggunkan 

metode Full Time Equivalent (FTE) dan lembar catatan harian. Hasilnya diketahui bahwa terdapat 9 staf 

dengan kategori underload, 1 staf kategori normal dan 3 staf berkategori overload. 

Kata Kunci: Analisis Beban Kerja, Sumber Daya Manusia, Full Time Equivalent 

 

1. Pendahuluan 

Supardji (2009) menyatakan efisiensi dan efektifitas diperlukan untuk mencapai tujuan 

organisasi dapat dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia yang 

baik dengan membuat jumlah karyawan dengan beban kerjanya menjadi seimbang. Perencanaan 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sesuatu yang penting dan perlu diperhatikan untuk 

membangun sebuah organisasi, kekurangan karyawan akan mempengaruhi instansi dalam 

mencapai tujuannya akan tetapi kelebihan karyawan pun tentunya tidak baik karena akan 

menjadi sumber pemborosan finansial atau terjadi inefisiensi biaya bagi Fakultas. Selain itu 

karyawan yang tidak mencukupi atau jumlah jabatan yang sedikit akan menyebabkan kelelahan 

fisik dan mental pada karyawan (Windry, 2010). Berdasarkan dari hasil survei pendahuluan 

diperoleh hasil keluhan beban kerja seperti pekerjaan yang karyawan kerjakan memerlukan 

pengerjaan yang cepat dan penanganan yang tanggap (77% dari 13 responden), tidak puas 

terhadap beban kerja saat ini (66% dari 13 responden), sering merasa kewalahan dalam 

merespon ataupun membantu mahasiswa (65% dari 13 responden), pekerjannya membutuhkan 

konsentrasi yang tinggi (63% dari 13 responden). Dapat diketahui dari persentase jawaban 

survei pendahuluan tersebut menunjukkan adanya keluh kesah dan ketidakmerataan mengenai 

beban kerja yang dirasakan staf Fakultas Teknik Universitas Suryakancana. Maka dari itu, 

pembagian tugas kerja merupakan hal yang begitu penting dalam organisasi, dikarenakan 

pembagian kerja akan memberikan informasi yang jelas kepada karyawan, sehingga karyawan 

mampu melaksanakan tugasnya dengan benar berdasarkan dengan jumlah pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawabnya (Tia, 2018), dan pembagian beban kerja yang baik dan mencegah 

kemungkinan pekerjaan yang tumpang tindih. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya 

pengukuran beban kerja menggunakan metode Full Time Equivalent, yang bertujuan menukar 

bentuk jam kerja menjadi jumlah orang yang dibutuhkan dengan cara menyederhanakan 

pengukuran kerja dalam menyelesaikan pekerjaan (Adawiyah, 2013). Sebagai dasar dalam 

menghitung kebutuhan karyawan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, supaya dapat menjadi 

mailto:aiyunicahyati@gmail.com
mailto:widyft@unsur.ac.id
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pertimbangan dalam menetapkan kebijakan manajemen sumber daya manusia menjadi lebih 

baik dan mengetahui jumlah karyawan yang optimal. 

 

2. Metode Penelitian 

Full Time Equivalent (FTE) 

Full Time Equivalent merupakan metode analisa beban kerja yang berbasis waktu yang 

mengukur lamanya waktu  untuk menyelesaikan pekerjaan dan lalu mengubah waktu tersebut 

menjadi tiga indeks nilai FTE yaitu undeload, fit, dan overload (Dewi dan Satrya, 2012). 

Penelitian ini menggunakan metoda analisis deskriptif, melalui pendekatan metode 

kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif disini berbentuk nilai seperti waktu bekerja satu tahun, 

waktu efektif, waktu untuk menyelesaikan tugas pokok. Sedangkan kualitatif disini berbentuk 

informasi tentang tugas dan tanggungjawab pekerjaan dari masing-masing karyawan atau staf di 

Fakultas Teknik Universitas Suryakancana. Data yang diambil dan diolah pada penelitian ini 

yaitu data kerja pada tahun ajaran 2019-2020 dengan pendekatan waktu masa kini. 

Perencanaan SDM

Karyawan/Staf Fakultas

Analisis Beban Kerja dengan Metode 

FTE

Perhitungan Beban Kerja Karyawan
Perhitungan Jumlah Karyawan 

Berdasarkan Beban Kerja

Analisis Kebutuhan Karyawan
Waktu Yang Dibutuhkan Dalam 

Menyelesaikan Pekerjaan, Volume 

Pekerjaa

Jumlah Karyawan Yang Dibutuhkan 

Dengan Metode FTE

Analisis

Jumlah Karyawan Yang Dibutuhkan Jumlah Karyawan Saat Ini

Saran

 
Gambar 1. Flowchart Penelitian 

Penelitian dilakukan di Fakultas Teknik Universitas Suryakancana untuk mengetahui 

seberapa besar beban kerja yang diterima oleh setiap staf atau karyawan. Sumber data primer 

pada penelitian ini diperoleh melalui observasi, kuesioner pendahuluan, pengukuran waktu 

standar kerja pada 13 staf atau karyawan tetap, wawancara, serta lembar catatan harian 

karyawan. Sedangkan data sekunder diperoleh berdasarkan tinjauan pustaka dan literatur yang 

memperkuat penelitian ini, seperti buku-buku yang berisi teori, skripsi, jurnal dan data 

pendukung yang diakses melalui browsing internet, serta beberapa data yang didapatkan dari 
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Fakultas Teknik UNSUR, analisis beban kerja dan menggunakan metode FTE. Adapun langkah 

yang dilakukan dalam perhitungan kebutuhan karyawan adalah sebagai berikut: 

1. Penetapan Unit Kerja Dengan Kategori Kerjanya 

Untit kerja yang diteliti adalah seluruh Karyawan tetap Fakultas Teknik yang berjumlah 13 

Karyawan. 

2. Penentuan Allowance 

Allowance ditetapkan 30% dari jumlah waktu bekerja berdasarkan Keputusan Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/75/M.PAN/7/2004). 

3. Penentuan Waktu Kerja Efektif 

Pada tahap ini dilakukan penentuan waktu kerja efektif berdasarkan KEP/75/M.PAN/7/2004 

yaitu mengurangi jumlah hari yang terdapat pada kalender dengan hari libur dan cuti. 

Perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

Hari Kerja Efektif = (A-(B+C+D)) (1) 

Keterangan: 

A = Jumlah hari berdasarkan kalender 

B = Jumlah hari libur mingguan  

C = Jumlah hari libur dalam satu tahun 

D = Jumlah cuti pertahun 

Jika hari kerja efektif telah diketahui lalu tentukan jam kerja efektifnya yang didapatkan 

dari hasil pengurangan jumlah kerja formal dengan kelonggaran kerja. 

4. Menyusun Waktu Menyelesaikan Tugas 

Tahap ini menggambarkan perhitungan banyaknya waktu yang dikeluarkan staf atau 

karyawan dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaannya baik yang pokok, penunjang 

maupun insidental dengan mengalikan waktu tersebut dengan hasil kerja (surat, laporan, dll) 

untuk selanjutnya diketahui nilai beban kerja/tahun dari masing-masing staf. 

5. Perhitungan Beban Kerja 

Tahap pengukuran beban kerja dilakukan dengan menggunakan metode FTE. Menurut 

Dewi dan Satrya (2012) implikasi dari nilai FTE terbagi menjadi tiga jenis yaitu underload, 

fit, dan overload. 

FTE  = 
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠+𝐴𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑇𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎
        (2) 

6. Penggunaan Waktu Kerja 

Dalam tahap ini akan dilakukan penjabaran waktu kerja untuk Karyawan, yang mana 

klasifikasi penggunaan waktu kerjanya dibagi atas 3 kategori yaitu, waktu produktif, waktu 

kelonggaran atau allowance dan waktu yang tersisa atau yang digunakan untuk hal non-

produktif. 

7. Penentuan Akan Kebutuhan Karyawan 

Pada tahap ini akan menghitung total waktu untuk menyelesaikan tugas satu periode dibagi 

dengan jumlah jam kerja efektif dalam satu periode, kemudian akan diperoleh kebutuhan 

tenaga kerja terbaik dan optimal untuk suatu posisi tertentu. 

8. Mengukur Tingkat Produktivitas Karyawan Berdasarkan Lembar Catatan Harian 

Dalam tahap ini dilakukan dengan pengukuran pada tingkat produktivitas kerja dari masing-

masing karyawan, dengan cara menghitung rata-rata produktivitas subjektif yang ditulis 

oleh karyawan di lembar catatan harian, dan rata-rata produktivitas objektif berdasarkan 

perhitungan waktu standar kerja oleh peneliti dan juga tingkat error-nya. 

9. Membuat Diagram Fishbone 

Menjabarkan akar permasalahan terjadinya jumlah karyawan yang underload dan overload. 
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3. Hasil dan Pembahasan 

Profil Fakultas Teknik UNSUR 

Fakultas Teknik merupakan salah satu fakultas dari Universitas Suryakancana Cianjur yang 

terletak di Jalan Pasir Gede Raya Cianjur. Fakultas ini didirikan berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 100/D/O/2001 di Cianjur pada tanggal 2 Agustus 

2001. Fakultas Teknik Universitas Cianjur Suryakancana saat ini memiliki tiga prodi yaitu 

Teknik Industri, Teknik Sipil dan Teknik Informatika  

Unit Kerja Beserta Kategori Tenaganya  

Seluruh unit kerja yang ada di Fakultas Teknik UNSUR dengan jumlah staf atau karyawan 

sebanyak 13 orang merupakan unit kerja yang akan diteliti yang meliputi staf Kepala TU, staf 

akademik, staf keuangan, staf administrasi umum, staf kemahasiswaan, staf perpustakaan, staf 

prodi, staf bagian umu, staf kebersihan (PU). 

Allowance 

Allowance atau kelonggaran adalah waktu yang hilang karena tidak melakukan pekerjaan, 

seperti melepas rasa lelah, istirahat, makan, ibadah, buang air serta lain sebagainya. 

Kelonggaran waktu yang ditetapkan 30% dari jumlah jam kerja. 

Waktu Kerja Efektif 

Waktu kerja efektif yang tersedia selama satu tahun, berdasarkan KEP/75/M.PAN/7/2004 

ditunjukkan pada tabel 1. 
Tabel 1. Jam Kerja Efektif Tahun Ajaran 2019-2020 

Perhitungan Jumlah Satuan 

Hari Kerja 2019-2020 194 Hari 

Minggu Kerja 38,8 Minggu 

Bulan Kerja 9,7 Bulan 

Total Hari Kerja Dalam Jam 1.531,5 Jam 

Kelonggaran 30 % 

Efektivitas Rata-rata 70 % 

Total Jam Efektif Bekerja 

1.072,05 Jam/Tahun 

1.10,52 Jam/Bulan 

27,63 Jam/Minggu 

5,53 Jam/Hari 

331,56 Menit/Hari 

Hari kerja efektif untuk tahun ajaran 2019-2020 adalah sebanyak 194 hari, hal tersebut 

didapatkan dari menghitung jumlah hari yang ada pada TA 2019-2020 lalu mengurang jumlah 

hari tersebut dengan total hari tidak bekerj/libur dan cuti karyawan. Jam kerja karyawan dimulai 

pukul 08.00 sampai pukul 16.00, kemudian dikurangi waktu istirahat sebanyak satu jam, 

terdapat  lima hari kerja perminggunya. 

Selain menghitung hari kerja, penetapan waktu kerja juga mencakup jam kerja efektif, 

dimana jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang 

hilang karena tidak bekerja atau yang biasa disebut kelonggaran (allowance), seperti untuk 

beribadah, istirahat makan, minum, melepas lelah, dan lain sebagainya. Untuk itu peneliti 

memperkirakan rata-rata allowance untuk karyawan di Fakultas Teknik itu sekitar 30%, hal 

tersebut mengikuti kepada acuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 

2004 No: KEP/75/M.PAN/7/2004. Dengan demikian, jam kerja efektif untuk karyawan Fakultas 

Teknik UNSUR setelah dikurangi dengan allowance menjadi  5,53 jam perhari atau 64.323 

menit/tahun. 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2021          ISSN: 2579-6429 

26-27 Juli 2021 

A10.5 

Beban Kerja Setiap Unit Kerja 

Menurut ketentuan analisis beban kerja yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara 

(BKN) dalam penelitian Dewi & Satrya (2012) terdapat 3 kategori penilaian beban kerja, nilai 0 

- 0,99 masuk dalam kategori underload sedangkan nilai 1 - 1,28 masuk dalam kategori fit dan 

nilai >1,28 masuk dalam kategori overload. 
Tabel 2. Beban Kerja Setiap Unit Kerja 

Unit Kerja 

Total 

Waktu 

Kerja 

(minute) 

Allowance 

(minute) 

Effective 

working/years 

(minute) 

Indeks 

Full Time 

Equivalent 

Keterangan 

Kepala TU 12.408,39 27.567 64.323 
1.31 Overload 

Staf Akademik 16.601,73 27.567 64.323 

Staf Keuangan 38.562,88 27.567 64.323 1.03 Fit 

Staf Kemahasiswaan 14.117,61 27.567 64.323 0.65 Underload 

Staf Admin. Umum 21.144,62 27.567 64.323 0.76 Underload 

Staf Perpusatakaan 21.254,13 27.567 64.323 0.76 Underload 

Perlengkapan 7.811,01 27.567 64.323 0.55 Underload 

Staf Teknik Industri 29.399,25 27.567 64.323 0.89 Underload 

Staf T. Informatika 80.254 
27.567 

27.567 

64.323 
2.10 Overload 

64.323 

Staf Teknik Sipil 33.764,75 27.567 64.323 0.95 Underload 

PU 

16.011,24 27.567 64.323 0.68 Underload 

20.745,61 27.567 64.323 0.75 Underload 

16.036 27.567 64.323 0.68 Underload 

  

Contoh perhitungan FTE unit kerja staf keuangan 

 

FTE  = 
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠+𝐴𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑇𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎
 

 = 
(38.562,88+27.567)

64.323
 = 1,03 atau fit 

 

Underload atau beban kerja terlalu rendah menunjukkan terlalu banyak karyawan yang 

dipekerjakan, sehingga dalam hal tingkat produktivitas yang sama, Fakultas perlu 

mengalokasikan lebih banyak biaya untuk gaji karyawan, karena karyawan pada kategori ini 

mendapat tugas yang sedikit dan banyak waktu produktif bekerja yang tidak digunakan. 

Kategori underload sangat mendominasi status beban kerja karyawan di Fakultas Teknik, 

dengan jumlah persentase sebesar 69% atau setara dengan 9 orang. Fit, merupakan kategori 

yang diharapkan oleh organisasi karena jumlah ini tidak memberikan kerugiaan baik dari segi 

waktu dan juga keuangan, ciri karyawan yang ada dikategori ini dapat memaksimalkan waktu 

yang ada untuk tanggungjawab kerja yang dibebankan, pada kategori ini hanya 1 karyawan saja 

yang berkategori fit. Sedangkan overload atau beban kerja terlalu berlebih menunjukkan bahwa 

karyawan bekerja melebihi kapasitas kerjanya, sehingga karyawan berpotensi besar merasakan 

kelelahan fisik maupun psikologis yang mengakibatkan terhadap efisiensi kerja. Karyawan 

dengan beban kerja overload sebesar 23% atau 3 orang. 

Penggunaan Waktu Kerja 

Setiap karyawan memiliki waktu kerja efektif yang ditetapkan sebelumnya, yaitu sebesar 

936,25 jam/tahun atau 56.175 menit/tahun, tetapi waktu tersebut tentunya akan ada perbedaan 

dari masing-masing staf dalam menggunakan waktu tersebut, baik dipergunakan untuk kegiatan 

kerja, kelonggaran waktu untuk aktivitas pribadi atau hal lainnya. Hasil perhitungan pada 
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penggunaan waktu kerja produktif yang digunakan oleh karyawan Fakultas Teknik UNSUR 

dapat dilihat pada Tabel 3. 
Tabel 3. Penggunaan Waktu Kerja 

Unit Kerja 

Total Waktu (menit) 

Jumlah 

Presentase (%) 

Total % 

1 (menit) 
2 

(menit) 
3 (menit) 

1 

(%) 

2 

(%) 

3 

(%) 

K. TU 12408,39 27567 51914,61 91890 14% 30% 56% 100% 

Akademik 16601,73 27567 47721,27 91890 18% 30% 52% 100% 

Keuangan 38562,88 27567 25760,12 91890 42% 30% 28% 100% 

Kemahasiswaan 14117,61 27567 50205,39 91890 15% 30% 55% 100% 

Admin 21144,62 27567 43178,38 91890 23% 30% 47% 100% 

Perpus 21254,13 27567 43068,87 91890 23% 30% 47% 100% 

Perlengkapan 7811,01 27567 56511,99 91890 9% 30% 61% 100% 

S.TI 29399,25 27567 34923,75 91890 32% 30% 38% 100% 

S.TIF 
32963 27567 31360 91890 36% 30% 34% 100% 

32963 27567 31360 91890 36% 30% 34% 100% 

S.SI 33764,75 27567 30558,25 91890 37% 30% 33% 100% 

PU 1 16011,24 27567 48311,76 91890 17% 30% 53% 100% 

PU 2 20745,61 27567 43577,39 91890 23% 30% 47% 100% 

PU 3 16036 27567 48287 91890 17% 30% 53% 100% 

Rata-rata 22413,09 27567 41909,91 91890 24% 30% 46% 100% 

 

Keterangan: 

1 = Jenis kegiatan produktif/ total waktu yang dipergunakan untuk bekerja  

2 = Jenis kegiatan allowance/kelonggaran waktu berdasarkan, 30% dari total jam kerja selama 

setahun 

3 = Waktu kegiatan yang tersisa/terbuang, merupakan sisa waktu dari waktu kerja yang tidak 

digunakan. Total jam kerja di Fakultas Teknik untuk Karyawan adalah sebanyak 1.531,5 

jam atau setara dengan 91.890 menit/tahun. 

Menurut (Ilyas, 2004) waktu kerja produktif optimal seseorang harus mencapai 80%. 

Berdasarkan hal maka dapat disimpulkan bahawasanya karyawan belum menggunakan waktu 

kerja produktifnya atau total waktu kerjanya di TA 2019-2020 masih belum optimum.  

Kebutuhan Karyawan 

Penentuan staf atau karyawan untuk seluruh unit kerja dilakukan dengan 

mempertimbangkan indeks FTE.  
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Tabel 4. Kebutuhan Karyawan 

Jumlah Karyawan Aktual Kebutuhan Jumlah Karyawan 

13 15 

Meski jumlah karyawan optimal telah diketahui, dalam pelaksanaannya tetap harus 

dilakukan penyesuaian dan pertimbangan. Kelebihan jumlah karyawan dapat diatasi dengan 

penambahan karyawan dibeberapa unit kerja yang dirasa perlu atau dengan cara memberikan 

aktivitas kerja atau tugas tambahan kepada karyawan yang beban kerjanya rendah tetapi dengan 

level pekerjaan yang sama sehingga dapat meningkatkan kesempatan karyawan untuk produktif 

dan mempunyai tanggungjawab yang baru tanpa memberatkan satu dengan yang lainnya. 

Tingkat Produktivitas Karyawan Berdasarkan Lembar Catatan Harian 

Lembar catatan harian karyawan atau lebih dikenal dengan buku kerja harian adalah salah 

satu tools yang digunakan untuk perhitungan waktu kerja pada setiap karyawan yang diisi 

secara mandiri atau self assesment yang bisa menjadi acuan dalam penilaian kinerjanya masing-

masing dengan menyertakan waktu yang berdasarkan perhitungan stopwatch atau jam untuk 

melihat tingkat produktivitas dan mengetahui ada atau tidaknya peningkatan kinerja karyawan 

disetiap  hari kerjanya selama 1 minggu kerja (5 hari)  
Tabel 5. Tingkat Produktivitas Karyawan 

No Nama/ Unit Kerja 

Rata-rata 

produktivitas 

Subjektif 

(minggu) 

Rata-rata 

produktivitas 

Objektif 

(minggu) 

Rata-

rata 

tingkat 

error 

Keterangan 

1 
(K.TU & Bag. 

Akademik) 
16% 17% 32% 

Staf menyelesaikan 

pekerjaanya sedikit lambat 

dari waktu standar, selisih 

waktu sebesar 1% 

2 

(Adm. Umum 

dan 

kepegawaian) 

5% 3% 140% 

Staf menyelesaikan 

pekerjaanya lambat dari 

waktu standar, selisih 

waktu sebesar 2% 

3 
(Staf 

Perpustakaan) 
75% 39% 98% 

Staf menyelesaikan 

pekerjaannya sangat 

lambat dari waktu standar, 

selisih waktu sebesar 36% 

4 
(Staf Prodi 

Teknik Industri) 
6% 9% 31% 

Staf menyelesaikan 

pekerjaannya lebih cepat 

dari waktu standar, selisih 

waktu sebesar 3% 

5 
(Staf Prodi 

Teknik Sipil) 
58% 25% 147% 

Staf menyelesaikan 

pekerjannya sangat lambat 

dari waktu standar, selisih 

waktu sebesar 33% 

6 

(Staf Prodi 

Teknik 

Informatika) 

19% 14% 55% 

Staf menyelesaikan 

pekerjannya lambat dari 

waktu standar, selisih 

waktu sebesar 5% 

7 
(Staf 

Kemahasiswaan) 
10% 11% 21% 

Staf menyelesaikan 

pekerjaanya sedikit lambat 
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No Nama/ Unit Kerja 

Rata-rata 

produktivitas 

Subjektif 

(minggu) 

Rata-rata 

produktivitas 

Objektif 

(minggu) 

Rata-

rata 

tingkat 

error 

Keterangan 

dari waktu standar, selisih 

waktu sebesar 1% 

8 

 (Staf 

Perlengkapan 

Umum) 

51% 55% 21% 

Staf menyelesaikan 

pekerjaannya lebih cepat 

dari waktu standar, selisih 

waktu sebesar 4% 

Keterangan: 

• Jika persentase subjektif > persentase objektif, maka kegiatan/ pekerjaan/ aktivitas kerja 

yang dilakukan oleh Karyawan termasuk kategori lambat. 

• Jika persentase objektif < persentase subjektif, maka kegiatan/ pekerjaan/ aktivitas kerja 

yang dilakukan oleh Karyawan termasuk kategori cepat 

• Jika persentase objektif = persentase subjektif, maka sesuai atau staf bekerja dengan baik 

Contoh perhitungan staf K.TU: 

• Persentase produktivitas subjektif  = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑏𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 /ℎ𝑎𝑟𝑖

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑏𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎/ℎ𝑎𝑟𝑖
 x 100% 

• Persentase produktivitas subjektif  = 
55.4

331,56
 x 100% 

     = 17 % 

• Persentase produktivitas objektif  = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑏𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 /ℎ𝑎𝑟𝑖

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑏𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎/ℎ𝑎𝑟𝑖
 x 100% 

• Persentase produktivitas objektif  = 
97.85

331,56
 x 100% 

     = 30 % 

• Rata-rata produktivitas subjektif/mg = 
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 

1 𝑚𝑖𝑛𝑔𝑔𝑢 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 

• Rata-rata produktivitas subjektif/mg = 
17%+23%+15%+4%+23% 

5
 

     = 16% 

• Rata-rata produktivitas objektif/mg = 
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 

1 𝑚𝑖𝑛𝑔𝑔𝑢 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 

• Rata-rata produktivitas objektif/mg = 
30%+18%+15%+6%+16% 

5
 

     = 17% 

• Tingkat error   = waktu staf mengerjakan tugas – waktu standar 

     = 75,2 – 53,2 

     = 22 

     = 
𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
 x 100% 

     = 
22

53,2
 x 100% 

     = 41 % 

Rata-rata tingkat error/mg  = 
43%+29%+5%+43%+41%

5
 

     = 32% 

Tingginya persentase produktivitas pada masing-masing karyawan tidak akan sama, 

dikarenakan perbedaan kegiatan dan prioritas kerjanya masing-masing. Tetapi lembar catatan 

harian ini tidak bisa dijadikan acuan utama produktivitas karyawan karena pencatatan yang 

dilakukan hanya satu minggu, yang mana dalam satu minggu itu karyawan bisa dalam keadaan 

tingkat produktivitas yang tinggi ataupun sebaliknya, tetapi dengan adanya catatan harian itu 
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bisa menjadi gambaran tingkat produktivitas perhari dalam satu minggu tersebut, dan menjadi 

cara penilaian pribadi oleh masing-masing karyawan. 

Analisis sebab Akibat (Diagram fishbone) 

Dari semua unit kerja di Fakultas Teknik UNSUR masih terjadi perbedaan kategori beban 

kerja, yaitu masih terdapat beban kerja yang diterima dengan kategori underload dan juga 

overload, hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor yang diuraikan dengan menggunakan 

diagram fishbone yang ditunjukkan pada gambar 1. 

Beban Kerja Underload

ManEnviroment

Methode Regulasi Assesment

Jumlah optimal karyawan 

belum diketahui

Waktu kerja tidak 

digunakan dengan efektif

Menunda-nunda 

pekerjaan

Penilaian kinerja di Fakultas 

masih tahap planning belum 

diimplementasikan

Belum dilakukan 

analisis beban kerja

Budaya kerja

Tidak ada sistem 

reward dan punishment

Penyelesaian tugas pokok harus 

disertai instruksi jarang dengan 

inisiatif pribadi

Kelonggaran kebijakan atasan 

terkait staf/karyawan yang 

memakai waktu kerjanya 

untuk hal non-produktif

Mendahulukan 

kepentingan pribadi/ 

kurangnya disiplin kerja

Pembebanan kerja 

sedikit/rendah

Kurangnya komunikasi, perhatian 

dan  pengarahan dari pimpinan

SOP belum lengkap dan 

smpurna

 
Gambar 2. Fishbone Beban Kerja Underload 

 

Beban Kerja Overload

ManEnviroment

Methode Assesment

Pembagian tugas yang 

diberikan tidak sesuai 

kewenangannya 

Jumlah optimal karyawan 

belum diketahui

Penilaian kinerja di Fakultas 

masih tahap planning belum 

diimplementasikan

Belum dilakukan 

analisis beban kerja

Tidak ada sistem 

reward dan punishment

Kewalahan dalam 

menyelesaikan tugas

Kepanitian kegiatan 

melibatkan staf/karyawan

Memerlukan ketelitian dan pengerjaan 

yang cepat dan konsentrasi yang tinggi 

sehingga memakan waktu kerja

Keterbatasan space/ 

ruang gerak

SOP belum lengkap

Pembagian beban kerja 

terlalu banyak/tinggi

Disiplin kerja tinggiFasilitas Kerja

Suasana Kerja

 
Gambar 3. Fishbone Beban Kerja Overload 
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4. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terhadap karyawan Fakultas Teknik 

Universitas Suryakancana adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisa pekerjaan, diperoleh inti tugas-tugas pokok pekerjaan dari setiap 

Karyawan di Fakultas Teknik Universitas Suryakanacana, yakni inti berhubungan dengan 

pelayanan akademik, penyelenggaraan kuliah mahasiswa, pengarsipan, surat-menyurat, 

koordinasi dengan mahasiswa dan dosen serta bagian lain yang terkait dengan sarana 

prasana penunjang kegiatan perkualiahan.  

2. Untuk mengetahui optimalisasi beban kerja karyawan dilakukan melalui perhitungan Full 

Time Equivalent (FTE), yang mana perhitungan dan pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan Microsoft Excel. Waktu kerja yang digunakan dalam aktivitas kerja 

Karyawan di Fakultas Teknik UNSUR berdasarkan analisa beban kerja menggunakan 

perhitungan Full Time Equivalent (FTE) masih belum optimal, hal ini terbukti dengan hasil 

yang signifikan pada penggunaan waktu kerja dan banyaknya karyawan yang diperlukan 

terhadap jumlah aktual karyawan, dapat dilihat dari angka/nilai beban kerja FTE Karyawan 

yang masih banyak dikategorikan underload dan overload yang mengindikasikan bahwa 

jumlah beban kerja Karyawan masih belum optimal, dikarenakan masih berada dibawah 

dan ada yang diatas indeks normal FTE yaitu 1,00 – 1,28, hal ini ditunjukkan dengan masih 

adanya 9 Karyawan yang dikategorikan underload yaitu staf administrasi dan kepegawaian 

mempunyai beban kerja 0,76, staf kemahasiswaan mempunyai beban kerja 0,65, staf prodi 

teknik industri mempunyai beban kerja 0,89, staf prodi teknik sipil mempunyai beban kerja 

0,95, staf perpustakaan mempunyai beban kerja 0,76, staf pengadaan umum mempunyai 

beban kerja 0,55, dan 3 staf kebersihan yang mempunyai total beban kerja 2,11, serta 3 

lainnya Karyawan yang dikategorikan overload yaitu beban kerja untuk unit kerja staf 

prodi teknik informatika sebesar 2,10, beban kerja PLT K.TU dan staf akademik sebesar 

1,31, sedangkan hanya 1 unit kerja saja yang memiliki indeks kerja normal atau fit yaitu 

staf keuangan yang mempunyai beban kerja 1,03.  

3. Berdasarkan jumlah kebutuhan karyawan optimal berdasarkaan beban kerja menggunakan 

metode Full Time Equivalent (FTE) adalah sebanyak 15 Karyawan, dari yang mulanya 13 

Karyawan, hal ini karena masih terdapat unit kerja yang berkategori overload.  
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ABSTRAK 

Riset ini dilakukan untuk mengenali dan evaluasi postur tubuh pekerja kerja yang kurang baik 

bagi pekerja bagian gudang penyimpanan beras. Pengambilan data yang dilakukan dengan melakukan 

observasi dan wawancara terhadap para pekerja untuk memfasilitasi data yang diperlukan dalam riset ini. 

Data yang dibutuhkan yaitu data postur para pekerja yang meliputi punggung, lengan dan kaki. Lalu data 

tersebut diolah dengan metode OWAS. Hasil akhir yang diperoleh berbentuk pengelompokkan sikap para 

pekerja dan usulan perbaikan postur kerja (Recommendation for Action) yang menunjukkan apakah 

postur kerja yang dilakukan sudah baik. Aktivitas kerja yang diamati yaitu tahap persiapan dan 

menjangkau, mengangkat, membawa beras ke mobil pengangkutan dan proses melepas dan menyusun 

beras di atas mobil pengangkutan. Data tersebut teridentifikasi sebanyak 3 postur kerja yang masuk ke 

dalam kategori 1 yang berarti “Aman” pada sistem “Musculoskeletal”, tidak perlu adanya perbaikan, 1 

postur masuk ke dalam kategori 2 yang berarti “Diperlukan beberapa tindakan pada sistem 

Musculoskeletal”, lalu tindakan yang harus dilakukan yaitu perlu perbaikan dimasa yang akan datang. 2 

postur kerja masuk ke dalam kategori 3 yaitu perlu dilakukan saat ini juga dan 1 postur kerja dalam 

kategori 4 yang berarti “Perlu tindakan sekarang juga”. Usulan perbaikan yang harus dilakukan adalah 

mengubah serta memberikan usulan perancangan alat bantu untuk memperbaiki sikap kerja karyawan 

terlebih dahulu.  
 

Kata kunci: Biomekanika, Ergonomi, NBM, OWAS, Sistem kerja 

 

1. Pendahuluan 

Proses mengembangkan sebuah perusahaan tentunya tidak mudah pelaksanaanya. Setiap 

perusahaan dapat dipastikan mempunyai sumber daya manusia, namun permasalahannya, 

bagaimana dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Salah satu tindakan yang bisa dilakukan 

untuk menghadapi kondisi tersebut yaitu dengan merencanakan sistem kerja yang lebih baik dan 

ergonomis (Purnomo, 2012). Produk yang berkualitas ditunjang dengan memperhatikan bahaya 

dan risiko yang berada pada lingkungannya serta kesehatan dan keselamatan kerja (Haryati, 

2019). Penerapan ergonomi harus diperhatikan karena kurangnya perhatian terhadap posisi kerja 

yang tidak nyaman akan berisiko bahaya pada lingkungan kerja. PB. Jembar Ati merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa maupun produksi penggilingan padi dan pengolahan 

hasil sampingnya. Aktivitas pekerjaan pada bagian gudang penyimpanan sering melibatkan 

tenaga otot selama kegiatannya kondisi tersebut masih menunjukkan sikap kerja yang kurang 

ergonomis seperti memikul beras, mengangkat beras, serta suara bising yang dihasilkan oleh 

mesin pun masih diabaikan para pekerja yang dapat menurunkan produktivitas pekerja tersebut. 

Dan tidak sedikit para pekerja yang mengalami terkilir, keram otot, syaraf terjepit, dan penyakit-

penyakit lainnya. 

Dengan kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, diperlukan perbaikan terhadap postur 

tubuh pekerja guna mengurangi keluhan para pekerja sehingga dapat bekerja seoptimal 

mungkin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan salah satu metode dari dari 

bidang ergonomi yaitu metode Ovako Work Posture Analisys System (OWAS). OWAS 

mailto:ramaramdhany07@gmail.com
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merupakan sebuah metode analisa postur kerja dengan melakukan evaluasi postur kerja yang 

mengakibatkan cedera musculoskeletal ( Suhardi, Bambang, 2008 dalam Irma, 2010). 

 

2. Metode 

Metode yang digunakan pada riset ini merupakan metode analitik. Berdasarkan desain 

penelitian merupakan penelitian cross sectional karena variabel yang diteliti diamati pada satu 

waktu. Sampel penelitian sebanyak 8 pekerja (karyawan gudang penyimpanan beras). Penelitian 

ini dilakukan pengambilan data pada bulan September 2020.   

(NIOSH, 1970 dalam Haryati, 2019) yang dimaksud Musculoskeletal Disorders (MSDs) 

adalah sekelompok kondisi patalogis yang mempengaruhi fungsi normal dari jaringan halus 

sistem musculoskeletal yang mencangkup sistem saraf, tendon, otot dan struktur penunjang 

seperti discus intervel tebral. Data diperoleh dengan cara observasi dan wawancara untuk 

pengisian lembar kuesioner Nordic Body Map (NBM) yang berguna dalam mengetahui tingkat 

keparahan keluhan musculoskeletal yang terjadi pada responden. Pengolahan kuesioner Nordic 

Body Map dilakukan untuk mengetahui bagian tubuh mana saja yang mengalami sakit. Dari 

identifikasi yang dilakukan akan memberikan hasil yang dapat digunakan sebagai acuan untuk 

mengambil tindakan penangan yang tepat terhadap risiko ergonomi yang dialami 

pekerja/karyawan gudang penyimpanan beras, sehingga kinerja yang baik serta produktivitas 

yang tinggi dapat secara kontinu dicapai.  

Frankel dan Nordin (1980) dalam Kurniantono (2016) berpendapat biomekanika adalah 

ilmu yang menggunakan hukum fisika dan konsep teknik untuk menggambarkan gerak yang 

dialami berbagai segmen tubuh dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh tersebut selama 

melakukan kegiatan. 

Selanjutnya dalam biomekanika dihitung postur tubuhnya itu sendiri, Irma (2010) Postur 

kerja operator sangat mempengaruhi tingkat produktivitas dan kinerja yang dihasilkan oleh 

seorang pekerja. Metode yang digunakan dalam menghitung beban postur pekerja yaitu 

menggunakan metode OWAS. Metode OWAS menunjukan sikap kerja pada bagian punggung, 

tangan, kaki, dan berat beban. Masing-masing bagian memiliki klasifikasi sendiri-sendiri. 

Metode ini cepat dalam mengidentifikasi sikap kerja yang berpotensi menimbulkan kecelakaan 

kerja. Kecelakaan kerja yang menjadi perhatian dari metode ini adalah sistem muskuloskeletal 

manusia (Monnington, 2002 dalam Triyono, 2006). 

Postur kerja OWAS didapat dengan menyusun kode yang terdiri dari empat 

klasifikasi, diantara mulai dari punggung, lengan, kaki dan berat beban. Berikut ini adalah 

klasifikasi sikap bagian tubuh yang diamati untuk dianalisa dan dievaluasi (Karhu, 1981 dalam 

Triyono, 2006) : 

A. Sikap punggung 

1. Lurus  

2. Membungkuk  

3. Memutar atau miring ke samping  

4. Membungkuk dan memutar atau membungkuk ke depan dan menyamping 

 

B. Sikap lengan 

1. Kedua lengan berada di bawah bahu  

2. Satu lengan berada pada atau di atas bahu  

3. Kedua lengan pada atau di atas bahu 

 

C. Sikap kaki  

1. Duduk  

2. Berdiri bertumpu pada kedua kaki lurus  
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3. Berdiri bertumpu pada satu kaki lurus  

4. Berdiri bertumpu pada kedua kaki dengan lutut ditekuk  

5. Berdiri bertumpu pada satu kaki dengan lutut ditekuk  

6. Berlutut pada satu atau kedua lutut  

7. Berjalan 

 

D. Berat beban 

1. Berat beban adalah kurang dari 10 Kg (W ≤ 10 Kg )  

2. Berat beban adalah  10 Kg – 20 Kg (10 Kg < W ≤ 20 Kg )  

3. Berat beban adalah lebih besar dari 20 Kg (W > 20 Kg  

 
Tabel 1. Kategori Tindakan OWAS 

Kategori Tindakan Tindakan 

1 Aman 

2 Diperlukan Beberapa tindakan 

3 Tindakan dalam waktu dekat 

4 Tindakan sekarang juga 

Sumber : Karhu (1981) dalam Triyono (2006) 

 

Tabel di atas merupakan kategori terakhir dalam penelitian OWAS yang akan menunjukan 

bagaimana tindakan yang harus dilakukan. 

Berikut merupakan contoh perhitungan dalam analisis OWAS.  

 
Gambar 1. Posisi Sikap Kerja 

Sumber : Karhu (2006) 

 

Gambar di atas merupakan dokumentasi kegiatan yang dilakukan, dari gambar tersebut maka 

dibuat skor sesuai klasifikasi postur OWAS maka didapatkan: 

 
Tabel 2. Skor (OWAS) Postur Kerja 

Bagian Tubuh 
Kode 

OWAS 
Deskripsi Postur 

Punggung (Back) 4 Bungkuk ke depan dan miring ke samping 

Lengan (Arms) 1 Kedua tangan di bawah bahu 

Kaki (Legs) 2 berdiri bertumpu pada duan kaki lurus 

Berat (Load) 1 W < 20 kg 
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Setelah mendapatkan skor pada masing-masing bagian tubuh, kemudian dijabarkan 

kembali dalam tabel analisis OWAS guna mendapatkan nilai akhir dalam analisis OWAS. Tabel 

tersebut sebagai berikut: 

 
Tabel 3. Action Code Ovako Working Postures Analysis (OWAS) 

Analysis Of Work Activities 

Bac

k 

Arm

s 

1 2 3 4 5 6 7 Legs 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Loa

d 

1 

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

  

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

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 

2 

1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 

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

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

4 

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

2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

 

Dari tabel 3 diatas, didapat bahwa Action Code = 2. Pada sikap ini berbahaya pada 

sistem musculoskeletal (sikap kerja mengakibatkan pengaruh ketegangan yang signifikan). 

Perlu perbaikan dimasa yang akan datang. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Berikut adalah dokumentasi yang dilakukan pada kondisi pekerjaan yang menjadi objek 

penelitian. 

                          
   A   B   C   D 

               
           E         F    G 

Gambar 2. Gambaran Kondisi Pekerjaan 
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Sumber : Observasi di gudang Penyimpanan beras PB. Jembar Ati 

 

Dari gambar diatas bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

A. Tahap Persiapan 

B. Tahap Menjangkau 

C. Mengangkat Tumpukan diatas  

D. Mengangkat tumpukan dibawah 

E. Membawa dan berjalan 

F. Membawa dan berjalan dengan bantuan kereta sorong 

G. Melepas dan menyusun 

 

A. Musculosketal Disorders 

Dalam penelitian ini, identifikasi Keluhan Musculoskeletal Disorders menggunakan 

Metode Nordic Body Map (NBM), dengan menggunakan NBM dapat diketahui bagian-bagian 

otot yang mengalami keluhan rasa sakit dengan tingkat keluhan mulai dari rasa “tidak sakit” 

sampai “sangat sakit”. Dengan adanya analisis peta tubuh tersebut dapat dihasilkan jenis dan 

tingkat keluhan otot skeletal yang dirasakan oleh 8 orang pekerja/ selama 8 jam per hari. 

 
Tabel 4. Kumulatif Persentase Keluhan Karyawan  

Jenis Keluhan 

Tingkat Keluhan 

Tidak Sakit Agak Sakit Sakit Sangat Sakit Total 

Jml % Jml % 
Jm

l 
% Jml % Jml % 

Sakit/kaku di leher bagian 

atas 
5 2,23% 3 1,34% 0 

0,00

% 
0 0,00% 8 4% 

Sakit/kaku di leher bagian 

bawah 
6 2,68% 2 0,89% 0 

0,00

% 
0 0,00% 8 4% 

Sakit di bahu kiri 2 0,89% 1 0,45% 3 
1,34

% 
2 0,89% 8 4% 

Sakit di bahu kanan 2 0,89% 1 0,45% 3 
1,34

% 
2 0,89% 8 4% 

Sakit pada lengan bagian 

atas kiri 
2 0,89% 1 0,45% 3 

1,34

% 
2 0,89% 8 4% 

Sakit di punggung 2 0,89% 5 2,23% 0 
0,00

% 
1 0,45% 8 4% 

Sakit pada lengan bagian 

atas kanan 
3 1,34% 2 0,89% 1 

0,45

% 
2 0,89% 8 4% 

Sakit pada pinggang 0 0,00% 2 0,89% 0 
0,00

% 
6 2,68% 8 4% 

Sakit pada bolong 8 3,57% 0 0,00% 0 
0,00

% 
0 0,00% 8 4% 

Sakit pada pantat 8 3,57% 0 0,00% 0 
0,00

% 
0 0,00% 8 4% 

Sakit pada sikut kiri 6 2,68% 1 0,45% 1 
0,45

% 
0 0,00% 8 4% 

Sakit pada sikut kanan 6 2,68% 2 0,89% 0 
0,00

% 
0 0,00% 8 4% 

Sakit pada lengan bagian 

bawah kiri 
5 2,23% 3 1,34% 0 

0,00

% 
0 0,00% 8 4% 

Sakit pada lengan bagian 

bawah kanan 
5 2,23% 3 1,34% 0 

0,00

% 
0 0,00% 8 4% 
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Sakit pada pergelangan 

tangan kiri 
1 0,45% 4 1,79% 1 

0,45

% 
2 0,89% 8 4% 

Sakit pada pergelangan 

tangan kanan 
2 0,89% 3 1,34% 1 

0,45

% 
2 0,89% 8 4% 

Sakit pada tangan kiri 5 2,23% 2 0,89% 0 
0,00

% 
1 0,45% 8 4% 

Sakit pada tangan kanan 5 2,23% 2 0,89% 0 
0,00

% 
1 0,45% 8 4% 

Sakit pada paha kiri 2 0,89% 4 1,79% 1 
0,45

% 
1 0,45% 8 4% 

Sakit pada paha kanan 2 0,89% 4 1,79% 1 
0,45

% 
1 0,45% 8 4% 

Sakit pada lutut kiri 4 1,79% 0 0,00% 4 
1,79

% 
0 0,00% 8 4% 

Sakit pada lutut kanan 3 1,34% 2 0,89% 3 
1,34

% 
0 0,00% 8 4% 

Sakit pada betis kiri 0 0,00% 1 0,45% 4 
1,79

% 
3 1,34% 8 4% 

Sakit pada betis kanan 0 0,00% 2 0,89% 3 
1,34

% 
3 1,34% 8 4% 

Sakit pada pergelangan 

kaki kiri 
1 0,45% 3 1,34% 0 

0,00

% 
4 1,79% 8 4% 

Sakit pada pergelangan 

kaki kanan 
1 0,45% 3 1,34% 0 

0,00

% 
4 1,79% 8 4% 

Sakit pada kaki kiri 5 2,23% 0 0,00% 1 
0,45

% 
2 0,89% 8 4% 

Sakit pada kaki kanan 5 2,23% 1 0,45% 0 
0,00

% 
2 0,89% 8 4% 

 96 42,86% 57 
25,45

% 
30 

13,39

% 
41 18,30% 224 

100,0

0% 

 

Diketahui bahwa faktor utama terjadinya sakit pada pinggang yaitu kelebihan beban kerja 

dan sering mengangkat barang-barang berat, postur kerja yang cukup berbahaya juga yaitu 

membungkukan badan secara terus-menerus sehingga pantas saja jika keluhan tersebut menjadi 

dominan di kalangan pekerja bagian gudang penyimpanan beras, karena melihat dari sistem 

kerja yang ada bahwa 70% pekerjaan masih menggunakan tenaga manusia sebagai 

pemindahnya sehingga kasus ini harus menjadi fokus perusahaan untuk melakukan tindakan 

perbaikan kerja, baik fasilitas peralatan kerja maupun sistem seperti metode kerja ataupun rotasi 

kerja sehingga keluhan “sakit pada pinggang” dan keluhan otot skeletal yang lainnya dapat 

diminimalkan bahkan dihilangkan. 

Selanjutnya untuk dapat mengetahui secara lebih detail mengenai keluhan dan tingkat 

risiko ergonomi (risiko otot Skeletal) yang dialami oleh masing-masing operator khususnya saat 

bekerja, hasil pengolahan datanya dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 5. Klasifikasi Tingkat Otot Skeletal (Msds) Berdasarkan Total Skor Individu 

Karyawan Total Skor Individu Tingkat Risiko MSDs 

1 58 Sedang 

2 65 Sedang 

3 52 Sedang 
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4 59 Sedang 

5 71 Tinggi 

6 66 Sedang 

7 57 Sedang 

8 56 Sedang 

 

Tabel di atas merupakan hasil dari rekapitulasi dari kuesioner NBM yang dilakukan. 

Terlihat bahwa pada pekerja nomor lima total skor yang didapatkan yaitu 71. Artinya bahwa 

pada pekerja tersebut memiliki tingkas risiko MSDs yang tinggi. Umumnya keluhan otot 

skeletal mulai dirasakan pada usia, yaitu 25–65 tahun. Keluhan pertama dirasakan saat 

memasuki umur 35 tahun dan tingkat keluhan akan semakin meningkat seiring bertambahnya 

umur. Hal tersebut terjadi karena pada umur setengah baya, kekuatan dan ketahanan otot 

seseorang mulai menurun sehingga risiko untuk terjadinya keluhan otot meningkat. Artinya 

bahwa perusahaan untuk menghindari atau bahkan menghilangkan keluhan otot skeletal tersebut 

harus memperbarui para pekerja, apalagi umur 55 tahun yang bisa dikatakan sudah mulai 

menurun  tenaganya, akan sangat rentan terkena keluhan akibat mengangkut beras. 

 

B. Metode OWAS 

Metode OWAS merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi gangguan postur 

pada saat bekerja. Dengan menganalisa postur kerja dengan metode OWAS dapat diketahui 

bagaimana dampak dari postur para pekerja terhadap bagian-bagian tubuh. 

Berikut merupakan hasil yang didapatkan dalam analisis dengan menggunakan metode 

OWAS. Hasil di bawah merupakan hasil rekapitulasi dari semua kegiatan, dalam mendapatkan 

nilai tersebut, langkah yang dilakukan sama seperti yang ditunjukan pada contoh perhitungan 

OWAS. Yaitu dengan mengidentifikasi gambar terlebih dahulu seperti yang ditunjukan gambar 

1. Posisi sikap kerja, dilanjut dengan pembuatan skor yang ditunjukan pada tabel Tabel 2. Skor 

Ovako Working Postures Analysis (OWAS) Postur Kerja. Setelah mendapatkan skor pada 

masing-masing bagian postur tubuh, kemudian dijabarkan kembali dalam tabel analisis OWAS 

guna mendapatkan nilai akhir dalam analisis OWAS seperti yang ditunjukan dalam Tabel 3. 

Action Code Ovako Working Postures Analysis (OWAS). 

 
Tabel 6. Rekapitulasi penilaian dengan Metode OWAS 

No Aktivitas 
Kode Owas Penilaian 

OWAS Punggung Lengan Legs Berat 

1 
Persiapan 3 1 3 1 1 

Menjangkau 3 2 5 1 4 

2 
Mengangkat tumpukan atas 2 1 2 2 2 

Mengangkat tumpukan bawah 1 3 5 3 3 

3 Membawa dan berjalan 1 3 5 3 3 

  

Membawa dan berjalan 

dengan bantuan Kereta sorong 
1 1 2 3 1 

4 Melepas 3 1 2 3 1 

 

1. Tahap Persiapan dan Menjangkau Beras 

Pada tahap persiapan dalam keadaan normal. Pada tahap ini para pekerja melakukan 

persiapan untuk mengangkat barang-barang ke mobil pengangkut maupun dari mobil 

pengangkut ke mesin sortir beras. Operator pada tahap persiapan bediri dengan bertumpu pada 
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satu kaki lurus dengan posisi badan tegak dan berat beban < 20 Kg. tahap ini masih bisa 

dikatakan aman, karena dari hasil perhitungan pada bab IV, tabel IV.3 analisis OWAS ada 

dalam Action Code 1. 

Proses menjangkau mempunyai kategori tindakan 4 yaitu perlu dilakukan perbaikan 

sekarang juga. Pada tahap ini operator menjangkau barang sebelum barang tersebut diangkat 

dan dibawa ke mobil pengangkut. Operator pada saat menjangkau berdiri dengan kedua kaki 

lurus dan posisi badan membungkuk ke depan dengan berat beban < 20 kg. Yang memicu hal 

tersebut bisa jadi dari posisi yang kurang baik seperti membungkuk secara terus menerus dapat 

mengakibatkan tulang punggung mengalami rasa sakit pada saat bekerja. 

 

2. Tahap Mengangkat 

Pada proses mengangkat mempunyai kategori tindakan 3 yaitu perlu dilakukan perbaikan 

dalam waktu dekat.  Artinya bahwa proses tersebut harus diperlukan perbaikan sistem kerja 

dalam waktu dekat, jika tidak maka kemungkinan terkena cedera karena kerja akan meningkat. 

Pada proses ini beban yang di terima oleh pekerja ada pada kategori 3, di mana W > 20 kg 

artinya bahwa dengan melakukan mengangkat beban yang berlebihan, kemungkinan besar 

keluhan rasa sakit yang diterima oleh pegawai sangat tinggi ditambah lagi dengan posisi kedua 

lengan diatas bahu dan berdiri bertumpu dengan satu kaki lurus. 

 

3. Proses Membawa dan berjalan 

Proses membawa beras ke mobil mempunyai kategori tindakan 3 yaitu berada kondisi perlu 

di lakukan perbaikan dalam waktu dekat. Pada proses ini operator memutar dengan badan 

membungkuk sekitar 100° dengan berat beban > 20 kg. Kondisi ini di sebabkan dari posisi 

badan pada saat memutar dengan beban lebih dari 20 kg sangat tinggi terjadi risiko keluhan 

pada pekerja, karena bisa jadi akan meyebabkan otot berkontaksi statis dan secara fisiologi 

sangat tidak menguntungkan bagi tubuh.   

 

4. Proses melepas dan menyusun beras 

Proses melepas dan menyusun beras di mobil pengangkutan di kategori tindakan 1 yaitu 

masih dalam keadaan aman. Pada tahap ini pekerja melepas dan menyusun barang yang 

diangkat dengan badan membungkuk ke depan dan miring ke samping dengan berat beban < 20 

kg. 

 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, rancangan postur kerja dapat meminimalkan 

kelelahan akibat pekerjaan dan meningkatkan produktivitas dengan cara berikut: 

1. Sebaiknya kaki karyawan berdiri tegak secara normal/seimbang. Kaki jangan bertumpu 

pada satu kaki lurus. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kelelahan pada lutut, 

betis, paha dan kaki. 

2. Sebaiknya perlu dilakukan pengukuran Antropometri tubuh terhadap peralatan kereta 

sorong dan trolley yang akan digunakan pada bagian gudang penyimpanan beras 

3. Gerakan mengangkat beban yang berlebihan sebaiknya lebih diminimalkan, karena 

resiko yang sangat tinggi ketika kegiatan tersebut terus-menerus dilakukan. 

4. Postur dengan sikap memutar dan melangkah sebaiknya diminimalkan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan merubah posisi operator dengan langsung menghadap ke arah beras 

yang akan dibawa ke arah mobil pengangkutan. Hal ini dilakukan agar operator dapat 

meminimalkan gerakan memutar dan melangkah. Posisi operator dan komponen 

peralatana kerja 
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4. Simpulan 

Hasil penelitian dapat memebrikan beberapa kesimpulan di antaranya : 

1. Sistem kerja di PB Jembar Ati bagian gudang penyimpanan beras masih 

memungkinkan terjadi tingkat risiko Musculoketal Disorders yaitu 87% kategori 

sedang dan 13% kategori tinggi. 

2. Penilaian postur kerja karyawan PB. Jembar Ati menggunakan metode OWAS 

didapatkan bahwa ada 2 postur kerja yaitu pada tahap persiapan dan proses melepas 

dan menyusun beras dalam kategori tindakan 1 yaitu aman, 2 postur kerja yaitu 

proses mengangkat dan membawa beras  dalam kategori tindakan 3 yaitu perlu 

dilakukan perbaikan dalam waktu dekat, dan 1 postur kerja yaitu tahap menjangkau 

dalam kategori 4 yaitu perlu dilakukan perbaikan sekarang juga. 
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ABSTRAK 

Perusahaan makanan ringan yang terkenal di Indonesia salah satunya yaitu PT. Dua Kelinci dimana 

perusahaan ini memiliki divisi wafer. Pada divisi ini memiliki permasalahan terjadinya penumpukan 

tenaga kerja dan kekurangan pekerja pada jenis pekerjaan tertentu sehingga terdapat beberapa pekerja 

yang menggangur atau mengerjakan pekerjaan lain khususnya bagian persiapan. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, maka diperlukan perhitungan workload analysis atau dikenal dengan pengukuran 

beban kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana beban yang diterima oleh karyawan dan 

menentukan jumlah tenaga kerja optimum. Penelitian dilakukan pada karyawan shift 1 grup B. Dalam 

paper ini juga dilakukan mengukur beban kerja fisiologis untuk mengetahui persentase CVL pada setiap 

operator. Hasil yang didapatkan adalah beban kerja tertinggi pada bagian Batching, Turbo Mixer, dan 

Ball Mill. Berdasarkan perhitungan tersebut, telah direkomendasikan akan menambah 1 pekerja untuk 

masing-masing bagian yang memiliki beban kerja tertinggi dan pada setiap operator memiliki persentase 

CVL dibawah 30% sehingga tidak diperlukan perbaikan. 

 

Kata kunci: Beban Pekerja, Kapasitas, Workload Analysis  

 

1. Pendahuluan 

Setiap bertambahnya zaman, dunia industri juga semakin meningkat dimana para pengusaha harus 

dapat meningkatkan produktifitas dan kualitas produknya untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain. 

Adanya kualitas yang baik akan mudah bagi perusahaan untuk menarik para konsumen dan 

mempertahankan nilai produk sehingga kepuasan konsumen terpenuhi. Produktifitas menjadikan 

karyawan sebagai pelaku bukan hanya sebagai objek sehingga harus ada sinergi antara perushaan dengan 

karyawan agar terwujudnya peningkatan produktifitas yang sesuai dengan perusahaan. Salah satu faktor 

yang mempengaruhi produktifitas adalah sumber daya manusia.  

Sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam jalannya sebuah perusahaan dimana sumber daya 

yang berkualitas dapat menghasilkan output yang baik bagi perusahaan baik dalam lingkup efektifitas 

ataupun efisiensi. Oleh karena itu, keberadaan tenaga kerja yang terlatih juga diperlukan untuk 

memastikan bahwa kualitas perusahaan menjadi baik akibat performasi tenaga kerja yang baik. 

Keberadaan tenaga kerja menjadi salah satu akar penyebab terhambatnya perusahaan dalam mencapai 

tujuan perusahaan. 

Efisiensi tenaga kerja adalah salah satu langkah yang sering diupayakan dalam berbagai organisasi 

dengan tujuan agar didapatkan keseimbangan antara jumlah karyawan dengan jumlah produk atau beban 

yang dibutuhkan. Jumlah karyawan yang tepat dapat memastikan bahwa semua pekerjaan dapat 

terselesaikan dengan baik, sehingga tidak terjadi kasus kekurangan ataupun kelebihan pekerja. Hal ini 

dapat berdampak pada terkelolanya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dari pengeluaran yang 

sia-sia atau bahkan tidak diinginkan. Sesuainnya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan juga akan 

memberikan keuntungan bagi karyawan yang dapat bekerja lebih efektif, memiliki motivasi kerja yang 

tinggi dan menghindari terjadinya stres karena pekerjaan. Selain itu, kesesuaian jumlah tenaga kerja dapat 

mengurangi beban kerja fisik yang tinggi akan menyebabkan kelelahan sehingga dapat menurunkan 

kinerja dan menambah tingkat kesalahan yang membuat berkurangnya nilai produktivitas.  

mailto:shintaana71@gmail.com
mailto:ratna.tiundip@gmail.com
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PT Dua Kelinci adalah salah satu perusahaan yang memproduksi produk berupa makanan ringan 

dimana perusahaan ini telah menjadi official partner dari Real Madrid yang merupakan klub sepak bola 

terbaik di dunia yaitu Real Madrid yang berasal dari negara Spanyol untuk periode tahun 2011 – 2014  

dan 2020 – 2024. PT Dua Kelinci berlokasikan di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dengan produk-

produknya dapat bersaing di pasar internasional, dengan wilayah pemasaran antara lain di negara 

Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, China, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Kanada, 

Amerika Serikat dan banyak negara di Eropa. PT Dua Kelinci terkenal sebagai brand makanan ringan 

olahan kacang tanah, namun perusahaan ini sebenarnya memproduksi berbagai macam olahan makanan 

ringan yang terbagi menjadi beberapa divisi seperti Kacang Atom, Biji-bijian, Snack, Kacang Oven, 

Wafer, Kacang Garing, dan masih banyak lagi sehingga dapat dikatakan perusahaan ini adalah 

perusahaan padat karya karena memiliki banyak sekali produk yang berdampak pada jumlah sumber daya 

manusia yang cukup banyak. 

Pada Divisi Wafer terdapat tiga unit bagian, yaitu bagian persiapan, bagian baking roll 

(produksi), dan bagian packing. Secara umum divisi ini memiliki brand produk bernama Deka dengan 

dua varian produk utama yaitu wafer roll dan wafer crepes dengan banyak varian rasa dan kemasan. 

Untuk memenuhi demand produk, jumlah tenaga kerja yang diserap pada divisi ini cukup banyak yaitu 

860 pekerja dari total 6.500 pekerja di PT Dua Kelinci. Menurut data Divisi Wafer, mayoritas tenaga 

kerja dialokasikan pada bagian packing karena proses pengemasan produk sebagian besar belum 

menggunakan mesin tetapi masih secara manual.  

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di bagian persiapan wafer seperti terjadinya 

penumpukan tenaga kerja dan kekurangan pekerja pada jenis pekerjaan tertentu sehingga terdapat 

beberapa pekerja yang menggangur atau bahkan mengerjakan pekerjaan lain yang bukan pekerjaannya. 

Pada beberapa waktu tertentu pihak manajemen produksi wafer meminta bantuan pada pekerja di bagian 

lain untuk membantu proses persiapan apabila demand sedang tinggi, namun sebenarnya tidak sedikit 

pekerja yang menganggur.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya pengukuran beban kerja yang 

dialami oleh karyawan di bagian persiapan wafer. Untuk melakukan pengukuran beban kerja tersebut 

peneliti akan melakukan perhitungan terhadap beban kerja fisik dari bagian persiapan menggunakan cara 

persentase CVL atau yang disebut Cardiovascular Load. Penetuan dari penggunaan metode ini adalah 

karena pada bagian persiapan terdiri dari aktifitas-aktifitas fisik seperti mengangkat, menimbang, dan 

masih banyak lainnya. Setelah mendapatkan nilai beban kerja fisik disetiap bagian persiapan, maka 

dilanjutkan perhitungan jumlah tenaga kerja yang optimum pada bagian persiapan menggunakan cara 

workload analysis. 

 

2. Metode 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 6 Januari 2021 – 5 Febuari 2021 di PT. Dua Kelinci yang 

berlokasikan di Jalan Raya Pati – Kudus Km. 6.3, Dukuh Lumpur, Desa Bumirejo, Kec. Margorejo, Kab. 

Pati, Jawa Tengah. Metode ini dilakukan dalam melaksanakan penelitian untuk mengetahui tahapa 

penelitian secara singkat. Berikut langkah – langkah penelitian dari awal hingga akhir: 

a. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan di PT. Dua Kelinci, Pati pada divisi Wafer untuk mencari 

permasalahan yang sedang dihadapi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan proses 

wawancara dengan bagian kepala divisi wafer, wakil divisi wafer, dan karyawan pada divisi 

wafer. Selain melakukan wawancara, studi pendahuluan juga dilakukan dengan observasi 

(pengamatan) secara langsung untuk lebih mengetahui secara nyata bagaimana proses produksi 

berjalan dan permasalahan yang sedang terjadi di dalamnya. 

b. Perumusan Masalah 

Setelah melakukan studi pendahuluan, ditemukan permasalahan yang terjadi di bagian persiapan 

wafer seperti terjadinya penumpukan tenaga kerja dan kekurangan pekerja pada jenis pekerjaan 

tertentu sehingga terdapat beberapa pekerja yang menggangur atau bahkan mengerjakan 

pekerjaan lain yang bukan pekerjaannya. Pada beberapa waktu tertentu pihak manajemen 

produksi wafer meminta bantuan pada pekerja di bagian lain untuk membantu proses persiapan 

apabila demand sedang tinggi, namun sebenarnya tidak sedikit pekerja yang menganggur. Untuk 

itu, diperlukan adanya pengukuran beban metode kerja secara fisiologis dengan metode 
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Cardiovascular Load dan menentukan jumlah karyawan yang optimum dengan cara workload 

analysis. 

c. Studi Pustaka 

Studi ini merupakan cara untuk mencari maupun mempelajari informasi mengenai permasalahan 

yang ada di perusahaan dan metode yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang 

diteliti. Setelah dilakukan studi pustaka, permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan 

menggunakan cara perhitungan beban kerja fisik dengan metode CVL dan dalam menentukan 

jumlah karyawan yang optimum dapat menggunakan cara Workload Analysis (WLA). 

d. Pengumpulan Data 

Dalam melakukan pengumpulan data dapat menggunakan data primer maupun data sekunder. 

Untuk data primer seperti data mengenai job description untuk dapat melakukan pengamatan 

langsung mengenai proses kerja dalam proses repair atau perbaikan pada bagian persiapan wafer 

dan data denyut nadi karyawan disetiap bagian persiapan yang diperlukan dalam pengolahan 

dengan metode CVL. Data sekunder yang dikumpulkan diantaranya data jumlah karyawan 

bagian persiapan divisi wafer maupun data dari berbagai macam sumber seperti internet, jurnal, 

buku, dan literatur lainnya. 

e. Uji Keseragaman, Uji Kecukupan, dan Ketelitian Data 

Pada tahap ini, akan melakukan beberapa uji mengenai data yang telah dikumpulkan yaitu uji 

kecukupan dan keseragaman data. Berikut uji yang dilakukan: 

1) Uji Kecukupan Data 

Uji kecukupan data adalah uji yang akan dilakukan untuk mengetahui apakah data sudah 

cukup atau tidak didalam batas kontrolnya. Berikut merupakan cara untuk melakukan uji 

kecukupan data. 

𝑁′ = [
𝑘2(1−𝑝)

𝑠2𝑝
].........................................................................................................(1) 

2) Uji Keseragaman Data 

Uji keseragaman data ialah uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa sebuah data 

tersebut sudah cukup dikatakan seragam atau tidak jika berada dalam batas kontrol dari data 

tersebut. Rumus yang digunakan dalam uji keseragaman data: 

• Batas Kontrol Atas (BKA) 

𝐵𝐾𝐴 = �̅� + 𝑘√
�̅�(1−�̅�)

�̅�
............................................................................................(2) 

• Batas Kontrol Bawah (BKB) 

𝐵𝐾𝐵 = �̅� − 𝑘√
�̅�(1−�̅�)

�̅�
.............................................................,..............................(3) 

3) Tingkat Ketelitian 

Tingkat ketelitian yaitu cara untuk menghitung tingkat ketelitian dari pengamatan yang 

dilakukan, yaitu : 

𝑆𝑝 = 𝑘√
�̅�(1−�̅�)

𝑁
........................................................................................................(4) 

Keterangan : 

s = tingkat ketelitian 

p = presentase produktif 

N = jumlah pengamatan 

k = tingkat kepercayaan 

f. Pengolahan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengolahan dan pengembangan terhadap data yang diperoleh. Berikut 

tahapan pengolahan data tersebut: 

1) Menghitung Persentasi Produktif dan Non Produktif 

Menentukan job description karywan dan menghitung persentasi produktif dan non produktif 

yang diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung. Berikut  rumus yang dapat digunakan: 

p =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑥 100%.......................................................................................(5) 
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2) Perhitungan Beban Kerja Fisik 

“Kerja fisik akan mengakibatkan terjadiya perubahan pada beberapa fungsi faal tubuh” 

(Diniarty & Mulyadi, 2016). (Manuaba, 2000) “menentukan klasifikasi beban kerja 

berdasarkan peningkatan denyut nadi kerja yang dibandingkan dengan denyut nadi 

maksimum karena beban kardiovaskular ( cardiovascular load = % CVL)”  dimana dapat 

dihitung sebagai berikut: 

%CVL =
100 𝑋 (𝑑𝑒𝑛𝑦𝑢𝑡 𝑛𝑎𝑑𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎−𝑑𝑒𝑛𝑦𝑢𝑡 𝑛𝑎𝑑𝑖 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑟𝑎ℎ𝑎𝑡)

𝑑𝑒𝑛𝑦𝑢𝑡 𝑛𝑎𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚−𝑑𝑒𝑛𝑦𝑢𝑡 𝑛𝑎𝑑𝑖 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑟𝑎ℎ𝑎𝑡
.......................................................(6) 

Dimana menurut (Tarwaka, 2004) rumus denyut maksimum adalah : 

- Laki- laki -> Denyut Nadi Maksimum = 220 – umur 

- Perempuan -> Denyut Nadi Maksimum = 200 – umur 

Setelah dilakukan perhitungan maka dilanjutkan dengan perbandingan dengan klasifikasi 

berikut:  

Tabel 1. Klasifikasi CVL 

 
• Performance Rating 

Tujuan dari melaksanakan performance rating ialah ketetapan waktu kondisi kerja yang 

sedang diamati dapat dibawa dalam kondisi normalnya. Terdapat dua cara menentukan 

performance rating yaitu secara subyektif dan obyektif: 

a) Performance Rating Secara subyektif 

Pada metode ini penilaian didasarkan pada empat factor. Berikut tabel performance 

rating subyektif (Wignjosoebroto, 2009) 

 
Gambar 1. Tabel Performance Rating Subyektif 

b) Performance Rating Secara Obyektif 

Cara obyektif ini memperhatikan dua faktor yaitu “kecepatan kerja dan tingkat 

kesulitan pekerjaan yang dipandang secara bersama dapat menentukan berapa harga p 

untuk mendapatkan waktu normal. Di sini pengukur melakukan penilaian keseluruhan 

yaitu menilai semua faktor yang dianggap berpengaruh sekaligus” (Sutalaksana, 

2005). Berikut adalah table Performance Rating obyektif yang ditunjukkan pada 

Tabel 2. berikut. 

Tabel 2. Tabel Performance Rating Obyektif 
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• Allowance 

Menurut (Wignjosoebroto, 2009) “Allowance adalah waktu yang diberikan kepada 

operator diluar waktu normal”. Berikut merupakan tabel klasifikasi allowance 

(Wignjosoebroto, 2009): 

Tabel 3. Klasifikasi Allowance 
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3) Perhitungan Beban Kerja dengan cara Workload Analysis 

“Pada perhitungan beban kerja ini bertujuan untuk medapatkan jumlah karyawan yang 

optimum dan mengetahui berapa besar beban yang diterima oleh karyawan. Hal ini dapat 

mengetahui keseimbangan antara beban kerja dan ketersediaan karyawan sehingga tidak ada 

karyawan yang menumpuk atau kekurangan”  (Abrita, 2015). Berikut merupakan rumus dari 

beban kerja, yaitu: 

𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 =  % 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑥 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑥  (1 + 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒)..............................(7) 

Sedangkan perhitungan rata-rata beban kerja karywan setiap bagain dapat diperoleh dari:  

Rata − rata beban kerja aktual =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛
........................................(8) 

4) Perhitungan Jumlah Pekerja 

Jumlah tenaga kerja rekomendasi didapatkan dengan menggunakan rumus 

berikut : 

Rata − rata beban kerja rekomendasi =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑎𝑤𝑎𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛
............................(9) 

g. Analisis 

Setelah dilakukan perhitungan beban kerja maka dilanjutkan dengan analisis berdasarkan hasil 

pengolahan data yang telah dilakukan dan memberikan solusi yang diusulkan seperti 

rekomendasi jumlah pekerja. 

h. Kesimpulan dan Saran 

Selanjutnya ditarik kesimpulan dan saran dari permasalahan yang ada. Penarikan sebuah 

kesimpulan berasal dari pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan. Setelah itu, saran-

saran diberikan baik bagi peneliti maupun bagi perusahaan. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

a. Menghitung Persentasi Produktif dan Non Produktif 

Definisi produktif pada stasiun kerja packing divisi wafer dapat diperoleh dari Job Description 

karywan, pengamatan langsung dan melalui wawancara dengan karyawan dan atasannya. Berikut 

merupakan rekapitulasi perhitungan rata-rata persentasi produktif dan non produktif dari masing-masing 

pekerja untuk setiap proses kerja pada bagian persiapan divisi wafer: 

Tabel 4. Perhitungan Persentasi Produktif dan Non Produktif 

 
 

b. Uji Kecukupan, Keseragaman, dan Ketelitian Data 

• Uji Kecukupan Data 
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Pada uji kecukupan data, peniliti menggunakan level kepercayaam sebesar 95% (k = 2) 

dan level ketelitian sebesar 15%. Pengujian ini dilakukan untuk pengamatan dengan rentang 

waktu 5 menit. Berikut hasil uji kecukupan data:  

𝑁′ = [
𝑘2(1 − 𝑝)

𝑠2𝑝
] 

𝑁′ = [
22(1 − 0,67)

0,1520,67
] 

𝑁′ = 88 

Pada penelitian ini data yang telah dikumpulkan sebanyak 180 data 

sehingga dapat dikatakan bahwa untuk pengamatan dengan rentang waktu 5 menit sudah cukup 

karena N’ ≤ N. 

• Uji Keseragaman Data 

Berikut ini ialah slah satu dari perhitungan untuk melakukan uji keseragaman data pada elemen 

ke 2 (mengelompokkan bahan baku sesuai formula dengan mengambil bahan baku di rak-rak 

batching) proses kerja batching, yaitu sebagai berikut : 

 

a) BKA 

BKA = �̅� + 2√
�̅�(1 − �̅�)

�̅�
 

BKA = 0,73 + 2√
0,73(1 − 0735)

10
 

BKA = 1,01 

 

b) BKB 

BKB = �̅� − 2√
�̅�(1 − �̅�)

�̅�
 

BKB = 0,73 − 2√
0,73(1 − 0,73)

10
 

BKB = 0,45 

Berikut ini merupakan grafik dari uji keseragaman data dalam penelitian ini, yaitu ditunjukkan 

pada gambar dibawah ini 

 
Gambar 2. Grafik Elemen Ke-2 Bagian Batching 

Berdasarkan grafik diatas maka dapat terlihat bahwa data untuk pada elemen ke 2 

(mengelompokkan bahan baku sesuai formula dengan mengambil bahan baku di rak-rak 

batching) proses kerja batching dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang melebihi batas atau 
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out of control sehingga data tersebut seragam.  Pengujian keseragaman data untuk seluruh 

elemen kerja dalam masing-masing kemasan pada unit persiapan divisi wafer adalah seragam. 

• Ketelitian Data 

Untuk perhitungan tingkat akurasi dilakukan untuk pengamatan dengan rentang waktu 5 menit. 

Dibawah ini merupakan perhitungan dari tingkat akurasi berdasarkan rumus diatas, yaitu: 

𝑆𝑝 = 𝑘√
�̅�(1 − �̅�)

𝑁
 

𝑆𝑝 = 2√
0,67(1 − 0,67)

180
 

𝑆𝑝 = 7,01 

Berdasarkan perhitungan tingkat akurasi diatas maka dapat dilihat bahwa 

nilai s yang didapatkan untuk pengamatan dengan rentang waktu 5 menit sebesar 7,01% 

dimana 7,01% lebih kecil dari s awal yang ditetapkan yakni sebesar 15 % sehingga penelitian 

ini sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan.  

c. Perhitungan Beban Kerja Fisik 

Dari hasil berdasarkan perhitungan dengan cara Cardiovascular Load atau CVL disetiap pekerja 

yang diamati pada setiap proses kerja di unit persiapan divisi wafer. Untuk mengukur  

CardiovascularLoad (CVL) dilakukan dengan menggunakan aplikasi Heart Rate Plus dimana akan 

mengukur detak jantung dengan akurat, yaitu  menggunakan sensor kamera dan lampu senter 

smartphone dengan memproses gambar pulsa di jari seseorang. Pengukuran denyut nadi dilakukan 

dua kali yaitu pada saat karyawan dalam keadaan bekerja dan ketika operator selesai melakukan 

pekerjaan atau saat istirahat dimana yang diamati adalah karyawan pada proses kerja di unit 

persiapan. . Berikut  contoh dari perhitugan CardiovascularLoad (CVL) bagian batching : 

Tabel 5. Perhitungan CVL Bagian Batching 

Pengamatan 

Hari Ke- 

Usia 

(Tahun) 

 DNI DNK 
Rerata 

DNI  

Rerata 

DNK 

Rerata DN 

Maks 
% CVL 

(denyut/ 

menit) 
(denyut/menit) 

1 

20 

72 89 

72,00 89,00 180 15,74 2 62 86 

3 82 92 

 

%CVL =
100 𝑋 (𝑑𝑒𝑛𝑦𝑢𝑡 𝑛𝑎𝑑𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎−𝑑𝑒𝑛𝑦𝑢𝑡 𝑛𝑎𝑑𝑖 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑟𝑎ℎ𝑎𝑡)

𝑑𝑒𝑛𝑦𝑢𝑡 𝑛𝑎𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚−𝑑𝑒𝑛𝑦𝑢𝑡 𝑛𝑎𝑑𝑖 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑟𝑎ℎ𝑎𝑡
. 

%CVL =
100 𝑋 (89−72)

(200−20)−72
. 

%CVL = 15,74 

Berdasarkan perhitungan diatas maka beban kerja fisik menggunakan CardiovascularLoad (CVL) 

pada bagian batching tidak terjadi kelelahan dikarenakan nilai CVL kurang dari 30% sehingga tidak 

diperlukan perbaikan. Berikut rekap data dari perhitungan CVL pada unit persiapan divisi wafer: 

Tabel 6. Rekap Data CVL Unit Persiapan 

Nama 

Pekerja 
P/L 

Usia 

(Tahun) 
Proses Kerja %CVL Keterangan 

Pekerja 1 P 20 Formulator 24,54 Tidak terjadi kelelahan 

Pekerja 2 L 20 Grinding 17,09 Tidak terjadi kelelahan 

Pekerja 3 P 20 Batching 15,74 Tidak terjadi kelelahan 

Pekerja 4 P 24 Turbo Mixer (TM) 11,41 Tidak terjadi kelelahan 

Pekerja 5 L 20 Ball Mil (BM) 16,67 Tidak terjadi kelelahan 

Pekerja 6 P 30 Helper 15,86 Tidak terjadi kelelahan 

Berdasarkan tabel 5. beban cardiovascular load pada bagian persiapan divisi wafer berada dibawah 

30% dimana beban kerja termasuk dalam klasifikasi tidak mengalami kelelahan. Hal ini 

menandakan bahwa jumlah tenaga kerja yang sekarang ada pada grup B bagian persiapan disivi 
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wafer tidak dipengaruhi oleh beban fisik atau pada grup ini tidak terjadi kelelahan jika memiliki 

jumlah tenaga kerja yang ada pada saat sekarang ini. Beban cardiovascular paling besar berada pada 

pekerja 1 yaitu bagian formulator sebesar 24,54% dan paling kecil terdapat pada bagian turbo mixer 

sebesar 11,41%.  

 

d. Performance Rating dan Allowance 

• Performance Rating 

Penentuan rating factor dalam penelitian ini dilakukan dengan penentuan secara subjektif dan 

objektif. 

1) Performance rating subjektif 

Berikut merupakan faktor subjektif yang dianalisis berdasarkan kinerja dari 

pekerja saat melakukan proses kerja di batching pada elemen kerja mengelompokkan bahan 

baku sesuai formula dengan mengambil bahan baku di rak-rak batching: 

Tabel 7. Performance rating subjektif 

 
Maka nilai P1 dari performance rating subjektif adalah P1 = 1+0.06= 1.06 

2) Performance rating objektif 

Berikut merupakan faktor objektif yang dianalisis berdasarkan kecepatan kerja 

dan tingkat kesulitan kerja di batching pada elemen kerja mengelompokkan bahan baku 

sesuai formula dengan mengambil bahan baku di rak-rak batching: 

Tabel 8. Performance Rating Objektif 

 
Maka nilai P1 dari hasil perhitungan performance rating secara objektif adalah:  

P1 = 1+0.6= 1.6 

Jadi, P = P1 x P2 = 1.06 x 1.6 = 1.7 

 

Berikut merupakan rekapitulasi penentuan rating factor dengan menggunakan performance 

rating subjektif  dan objektif untuk masing-masing pekerja pada stasiun kerja persiapan divisi 

wafer untuk setiap bagian kerja.  

Tabel 9. Rekap Performance Rating Pekerja Setiap Bagian 

No Bagian Kerja Rata-rata Performance 

1 Formulator 1,15 

2 Grinding  1,23 

3 Batching  1,26 

4 Turbo Mixer (TM) 1,11 

5 Ball Mill (BM) 1,16 

6 Helper 1,38 

 

• Allowance 

Berikut merupakan allowance yang dianalisis berdasarkan kondisi pekerja saat melakukan 

proses kerja di batching pada elemen kerja mengelompokkan bahan baku sesuai formula dengan 

mengambil bahan baku di rak-rak batching: 

Tabel 10. Penentuan Allowance 
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Berikut merupakan rekapitulasi penentuan allowance untuk disetiap bagian stasiun kerja 

persiapan divisi wafer untuk setiap bagian kerja 

Tabel 11. Rekapitulasi Penentuan Allowance 

No Bagian Kerja Rata-rata Allowance 

1 Formulator 0,11 

2 Grinding  0,20 

3 Batching  0,14 

4 Turbo Mixer (TM) 0,15 

5 Ball Mill (BM) 0,16 

6 Helper 0,19 

 

e. Penentuan Beban Kerja dengaan Workload Analysis 

Berikut merupakan contoh perhitungan beban kerja untuk elemen mengelompokkan bahan baku 

sesuai formula dengan mengambil bahan baku di rak-rak bagian batching  pada unit persiapan divisi 

wafer. 

𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 =  % 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑥 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑥 (1 + 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒) 

𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 =  73,3% 𝑥 1.7 𝑥 (1 + 0,14) 

𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 =  141.8 % 

Di bawah ini merupakan tabel rekapitulasi perhitungan rata-rata beban kerja pada masing-masing 

bagian pada unit persiapan divisi wafer : 

Tabel 12. Rekapitulasi Perhitungan Beban Kerja 

 
Berdasarkan  tabel diatas, terdapat dua bagian yang  memiliki tingkat beban kerja diatas 100% yang  

dikategorikan dengan overload yaitu pekerja yang berada pada bagian ball mill dan batching. Dan 

berdasarkan tabel tersebut, beban kerja paling tinggi terdapat pada bagian batching dan yang paling 

kecil adalah bagian grinding. 

 

f. Perhitungan Jumlah Pekerja 

Berikut akan ditampilkan jumlah tenaga kerja awal dan tenaga kerja rekomendasi berdasarkan 

dengan beban kerjanya: 

Tabel 13. Rekaap Jumlah Perhitungan Karyawan Optimum 

No 
Bagian 

Persiapan 

Rata-rata Beban 

Kerja (%) 

Tenaga 

Kerja Awal 

Tenaga Kerja 

Rekomendasi 

Beban Kerja Setelah 

Rekomendasi (%) 

1 Formulator 75,29 10 8 94,95 

2 Grinding 62,2 8 5 99,5 
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3 Batching 147,4 2 3 98,3 

4 Turbo Mixer 107,0 9 10 96,28 

5 Ball Mill 108,9 9 10 98,00 

6 Helper 83,6 12 11 91,21 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, jumlah karyawan yang optimum dapat diperoleh 

dengan cara Workload Analysis dimana akan diketahui jumlah karyawan yang sesuai dengan beban 

pekerjaan tersebut. Untuk beban kerja fisik yang telah dilakukan perhitungan dengan metode 

CardiovascularLoad (CVL) dilakukan dengan menggunakan aplikasi Heart Rate Plus dimana akan 

mengukur detak jantung ini telah didapatkan bahwa dari semua karyawan unit persiapan yang diamati 

tidak mengalami kelelahan sehingga tidak diperlukan perbaikan. Hal ini dikarenakan semua proses di unit 

persiapan telah dibantu dengan menggunakan alat maupun mesin.  

Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja (workload) yang dilakukan pada divisi wafer PT Dua 

Kelinci pada bagian persiapan maka terdapat tiga bagian  yang memiliki persentase beban kerja terbesar 

yaitu pada bagian batching, turbo mixer dan ball mill dengan nilai beban kerja masing-masing yaitu 

sebesar 147,4%; 107% dan 108,9%. Setelah dilakukan perhitungan, maka saran perbaikan yang diberikan 

oleh peneliti adalah dengan menambah jumlah pekerja pada bagian tersebut. Untuk bagian batching, ball 

mill, dan turbo mixer akan direkomendasikan tambahan pekerja sebanyak satu orang. Dan untuk tiga 

bagian lainnya seperti bagian formulator, grinding dan helper telah direkomendasikan pengurangan 

jumlah tenaga kerja agar pembagian beban kerja menjadi lebih optimal 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang ada, maka dapat diketahui beberapa faktor yang 

mempengaruhi beban kerja dan kebutuhan jumlah karyawan pada unit kerja persiapan. Pertama pada 

bagian batching memiliki beban kerja yang tinggi dikarenakan bagian ini memiliki paling sedikit tenaga 

kerja sehingga beban kerjanya terlalu tinggi tetapi pada bagian ini memiliki beban kerja fisik sebesar 

15,74% dimana tidak terjadi kelelahan. Kedua, bagian turbo mixer memiliki beban kerja yang tinggi 

dengan beban kerja fisiknya sebesar 11,41%. Pada bagian turbo mixer juga memiliki nilai beban kerja 

fisik yang cukup rendah dikarenakan bagian ini tidak memerlukan beban kerja fisik yang terlalu berat 

dimana proses kerjanya sudah dibantu hand pallet dan trolley. Beban kerja tersebut dikarenakan pada 

bagian ini sangatlah produktif dimana harus membuat adonan kulit wafer secara terus menerus dan bagian 

ini juga memiliki job description yang lumayan banyak sehingga beban kerja menjadi lebih tinggi.  

Ketiga, bagian ball mill ini juga memiliki beban kerja yang sangat tinggi dimana dipengaruhi oleh job 

description yang sangat banyak diantara bagian yang lain dimana pada bagian ini juga walaupun memiliki 

kegiatan fisik yang banyak tetapi nilai dari beban kerja fisik sebesar 16,67% yang tergolong tidak terjadi 

kelelahan. Hal ini menandakan beban kerja bagian ball mill tidak dipengaruhi oleh beban kerja fisik 

karena pada bagian ini juga sudah dibantu dengan peralatan yang ada seperti hand pallet dan trolley serta 

dalam proses penuangan adonan yang berat ke WS akan dibantu dengan satu pekerja lainnya sehingga 

tidak terjadi kelelahan. Perhitungan beban kerja bukan hanya beban kerja fisiknya saja tetatpi juga bisa dari 

kondisi tempat kerja yang cukup panas maupun suhu ruangan di area produksi wafer selain di area 

pendingin yaitu mencapai 260 C. Dikutip dari themortonreport.com, suhu ruangan yang ideal untuk 

bekerja yatu sekitar 22-250 C. 
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Analisis Postur Kerja Pada Post Penggulungan Menggunakan 

Metode Rapid Entire Body Assessment (REBA) 
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ABSTRAK 

Perkembangan dunia industri semakin pesat membuat perusahaan semakin bersaing dalam menghasilkan 

produk dan jasa yang berkualitas tinggi. Salah satu faktor yang mempengaruhi output yang dihasilkan oleh 

sebuah perusahaan yaitu sumber daya manusia, oleh sebab itu maka manajemen sumber daya manusia 

dalam suatu perusahaan harus diperhatikan agar dapat bersaing di era yang kompetitif ini. PT.Perkebunan 

Nusantara VI Unit Danau Kembar merupakan perusahaan produksi Teh Hitam Orthodox. Produksi pada 

PT.Perkebunan Nusantara VI Unit Danau Kembar dilakukan enam hari kerja ataupun setiap hari tergantung 

dengan banyaknya pucuk daun teh. Oleh sebab itu peranan sumber daya manusia yang sangat tinggi pada 

proses produksi suatu produk terutama terhadap kegiatan yang bersifat manual dapat menimbulkan masalah 

ergonomi yang sering ditemukan di tempat kerja khususnya pada pekerjaan yang berhubungan dengan 

kekuatan dan ketahanan manusia dalam melakukan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hasil analisis postur kerja  PT.Perkebunan Nusantara VI Unit Danau Kembar khusunya pada post 

penggulungan dan untuk mengetahui rekomendasi berdasarkan hasil analisis postur kerja PT.Perkebunan 

Nusantara VI Unit Danau Kembar khusunya pada post penggulungan dengan menggunakan metode Rapid 

Enitre Body Assesment (REBA) dengan menggunakan software Ergofellow. Hasil yang didapatkan dari 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat kegiatan memiliki tingkat risiko tinggi sehingga perlu segera 

dilakukan tindakan perbaikan, serta tiga jenis kegiatan lainnya memiliki tingkar risiko sedang dan perlu 

dilakukan tindakan perbaikan. 

 

Kata kunci: Ergonomic, Postur Kerja, Produktivitas 

 

1. Pendahuluan 

Era dewasa ini perkembangan yang terjadi pada dunia industri semakin pesat membuat 

perusahaan semakin bersaing dalam menghasilkan produk dan jasa yang memiliki kualitas tinggi. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi output yang dihasilkan 

oleh suatu perusahaan, oleh sebab itu manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan 

harus diperhatikan agar dapat bersaing di era yang kompetitif ini. Perencanaan yang tepat 

terhadap sumber daya manusia dapat menghasilkan serta meningkatkan efisiensi dan aktivitas 

kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas sebuah perusahaan. 

PT. Perkebunan Nusantara VI Unit Danau Kembar merupakan perusahaan produksi Teh 

Hitam Orthodox. Produksi pada PT.Perkebunan Nusantara VI Unit Danau Kembar dilakukan 

enam hari kerja ataupun setiap hari tergantung dengan banyaknya pucuk daun teh. Oleh sebab itu 

itu sumber daya manusia memiliki peranan yang cukup tinggi dalam proses produksi terutama 

pada kegiatan yang bersifat manual, kegiatan yang seperti ini dapat menjadi penyebab masalah 

ergonomic, terutama di tempat kerja khususnya pada kegiatan yang berhubungan dengan 

ketahanan serta kekuatan manusia dalam melakukan suatu pekerjaan. Dengan memperhatikan 

postur kerja pekerja dalam melakukan aktivitas pekerjaan dapat dilakukan untuk mencegah 

masalah yang berhubungan dengan manusia. Kurang sesuainya letak fasilitas dengan 

antropometri pekerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dalam 

melakukan pekerjaan. Postur kerja yang tidak alamiah seperti postur yang selalu berdiri, jongkok, 

membungkuk, mengangkut dan mengangkat dalam waktu yang lama akan menyebabkan 

ketidaknyamanan dan nyeri pada salah satu anggota tubuh. Oleh karena itu perusahaan harus 

memperhatikan postur kerja pekerja dalam melakukan pekerjaan untuk menghindari risiko yang 

mailto:harumrputri@gmail.com
mailto:rafikhairullah27@gmail.com
mailto:pradiptaaw21@gmail.com
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mungkin dapat terjadi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja dalam 

melakukan pekerjaan. 

 

2. Metode 

Suatu hal yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian ialah objek penelitian, 

dikarenakan objek penelitian merupakan suatu sasaran yang ingin dicapai untuk mendapatkan 

jawaban atau solusi dari suatu permasalahan. Menurut (Sugiyono, 2012) objek penelitian 

merupakan suatu sasaran ilmiah yang dilakukan guna mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif dan valid tentang suatu hal. PT.Perkebunan 

Nusantara VI Unit Danau Kembar merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam produksi 

teh hitam orthodox dengan berbagai jenis menjadi objek penelitian kali ini. 

Sedangkan subjek penelitian menurut (Moleong, 2010) merupakan sesuatu yang menjadi 

informasi, dimana artinya subjek merupakan orang yang berguna dalam memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi di tempat penelitian. Berdasarkan penelitian tersebut peneliti 

mendeskripsikan subjek penelitian adalah beberapa pekerja yang berada di post penggulungan 

bagian pabrik PT.Perkebunan Nusantara VI Unit Danau Kembar sesuai dengan jobdesk pekerjaan 

masing – masing pekerja. 

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer ialah suatu data yang langsung didapatkan dari sumber pertamanya. Peneliti memperoleh 

data primer dengan melakukan observasi secara langsung untuk mengetahui postur kerja pekerja 

bagian post penggulungan PT.Perkebunan Nusantara VI Unit Danau Kembar. Sedangkan data 

sekunder adalah data yang didapatkan atau yang dikumpulkan secara tidak langsung (Sugiyono, 

2012). Data sekunder diperoleh melalui arsip perusahaan, buku, dan materi–materi yang berkaitan 

dengan analisis postur kerja. 

Berikut merupakan gambar diagram alir kerja dari penelitian: 
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Gambar 1. Diagram Alir Kerja Penelitian 

3. Hasil dan Pembahasan 

Berikut merupakan rekapan postur kerja karyawan terhadap beberapa jenis aktivitas yang 

dilakukan: 

a. Postur kerja karyawan ketika membersihkan OTR 
Tabel 1. Postur Membersihkan OTR 

  

No Segmen Tubuh  

Sudut yang 

Terbentuk  

Membersihkan OTR 

1 Punggung 45° 

2 Leher 41,7° 

3 Lengan Atas 32,8° 

4 Lengan Bawah 114,2° 

5 Pergelangan Tangan 18,8° 

6 Kaki 20° 

 

b. Postur kerja karyawan ketika memutar tuas OTR 
Tabel 2. Postur Memutar Tuas OTR 

No Segmen Tubuh  
Sudut yang Terbentuk  

Memutar Tuas OTR 

1 Punggung 39,3° 

2 Leher 5,1° 
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3 Lengan Atas 9,5° 

4 Lengan Bawah 61° 

5 Pergelangan Tangan 26,8° 

6 Kaki 9,2° 

 

c. Postur kerja karyawan ketika mengeluarkan gerobak 
Tabel 3. Postur Mengeluarkan Gerobak 

  

No Segmen Tubuh  
Sudut yang Terbentuk  

Mengeluarkan Gerobak 

1 Punggung 53° 

2 Leher 23,5° 

3 Lengan Atas 3° 

4 Lengan Bawah 45,4° 

5 Pergelangan Tangan 5,7° 

6 Kaki 33,8° 

 

d. Postur kerja karyawan ketika mendorong gerobak 
Tabel 4. Postur Mendorong Gerobak 

  

No Segmen Tubuh  
Sudut yang Terbentuk  

Mendorong Gerobak  

1 Punggung 72,8° 

2 Leher 22,1° 

3 Lengan Atas 33° 

4 Lengan Bawah 14,3° 

5 Pergelangan Tangan 23,2° 

6 Kaki 33,9° 

 

e. Postur kerja karyawan ketika membongkar isian gerobak 
Tabel 5. Postur Membongkar Isian Gerobak 

  

No Segmen Tubuh  

Sudut yang Terbentuk  

Membongkar Isian 

Gerobak 

1 Punggung 59,9° 

2 Leher 17,9° 

3 Lengan Atas 38,8° 

4 Lengan Bawah 97,3° 

5 Pergelangan Tangan 8,4° 

6 Kaki 12,9° 
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f. Postur kerja karyawan ketika mengangkat tambir 
Tabel 6. Postur Mengangkat Tambir 

  

No Segmen Tubuh  
Sudut yang Terbentuk  

Mengangkat Tambir 

1 Punggung 51,1° 

2 Leher 14,8° 

3 Lengan Atas 0° 

4 Lengan Bawah 43,2° 

5 Pergelangan Tangan 10,8° 

6 Kaki 13,8° 

 

g. Postur kerja karyawan ketika meletakkan tambir 
Tabel 7. Postur Meletakkan Tambir 

  

No Segmen Tubuh  
Sudut yang Terbentuk  

Meletakkan Tambir 

1 Punggung 77,8° 

2 Leher 20,3° 

3 Lengan Atas 21,1° 

4 Lengan Bawah 56,6° 

5 Pergelangan Tangan 11,8° 

6 Kaki 10,7° 

 

Dari gambar di atas dapat dilihat besarnya derajat yang terbentuk terhadap masing-

masing segmen tubuh pada beberapa jenis kegiatan. Setelah didapatkan derajat pada masing-

masing segmen tubuh maka dilakukan pengolahan data dengan menggunakan software 

Ergofellow, Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang dilakukan menggunakan metode REBA 

dengan bantuan software ErgoFellow maka didapatkan masing-masing skor terhadap setiap job 

pekerjaan yang dilakukan oleh operator. Penentuan skor tersebut digunakan untuk menentukan 

level resiko pada masing-masing job pekerjaan yang dilakukan. Berikut merupakan tabel tingkat 

risiko dari masing-masing job pekerjaan yang dilakukan oleh operator: 

 
Tabel 8. Tingkat Resiko 

Metode Kegiatan 

Tingkat Resiko 

Bisa 

diabaikan 
Rendah Sedang Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

R
E

B
A

 

Membersihkan OTR       √   

Memutar Tuas OTR     √     

Mengeluarkan Gerobak        √   

Mendorong Gerobak        √   

Membongkar Isian 

Gerobak     
  √ 

  

Mengangkat Tambir     √     

Meletakkan Tambir     √     
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Berikut merupakan tingkatan tindakan perbaikan dari masing-masing job pekerjaan yang 

dilakukan oleh operator: 
Tabel 9. Tindakan Perbaikan 

Metode Kegiatan 

Tindakan Perbaikan 

Tidak 

Perlu 

Mungkin 

Perlu 
Perlu 

Perlu 

Segera 

Perlu 

Saat Ini 

Juga 

R
E

B
A

 

Membersihkan OTR     
 √   

Memutar Tuas OTR     √  
  

Mengeluarkan Gerobak      
 √   

Mendorong Gerobak      
 √   

Membongkar Isian 

Gerobak     
 √ 

  

Mengangkat Tambir     √  
  

Meletakkan Tambir     √  
  

Dari tabel dapat kita amati bahwa pada kegiatan membersihkan OTR, mengeluarkan 

gerobak, menodorong gerobak, dan membongkar isian gerobak memiliki tingkatan resiko yang 

tinggi yang berarti perlu segera dilakukan tindakan perbaikan. Sedangkan pada kegiatan memutar 

tuas OTR, mengangkat tambir dan meletakkan tambir memiliki tingkat risiko yang sedang yang 

berarti bahwa perlu dilakukan tindakan. 

 

4. Simpulan 

Setelah dilakukan penelitian terhadap analisa postur kerja pada pekerja post penggulungan 

PT. Perkebunan Nusantara VI Unit Danau Kembar terhadap 7 kegiatan yang dilakukan yaitu 

membersihkan OTR, memutar tuas OTR, mengeluarkan gerobak, mendorong gerobak, 

membongkar isian gerobak, mengangkat tambir dan meletakkan tambir terhadap 4 pekerja 

sebegai operator didapatkan bahwa empat kegiatan yang terdiri dari membersihkan OTR, 

mengeluarkan gerobak, mendorong gerobak, membongkar isian gerobak memiliki tingkatan 

resiko yang tinggi sehingga pada kegiatan tersebut perlu segera dilakukan tindakan perbaikan 

untuk mengurangi tingkat risiko. Sedangkan tiga kegiatan lainya yang terdiri dari memutar tuas 

OTR, mengangkat tambir, serta meletakkan tambir memiliki tingkatan risiko yang sedang 

sehingga perlu dilakukan tindakan perbaikan untuk mengurangi terjadinya efek negatif yang 

dapat dialami oleh pekerja sehingga mempengaruhi produktivitas dan efisiensi kerja pekerja. 

Rekomendasi yang diberikan kepada PT. Perkebunan Nusantara VI Unit Danau Kembar 

yaitu melakukan pengaturan waktu kerja dan istirahat yang seimbang, mengupayakan agar beban 

yang diangkat oleh pekerja tidak melebihi kapasitas akat pekerja, menggunakan peralatan yang 

sesuai dengan antropometri pekerja untuk menghindari postur kerja yang buruk, menggunakan 

alat bantu yang dapat meringankan pekerja dalam melakukan pekerjaan. 
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ABSTRAK 

CV. Jati Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Di dalam sistem pekerjaan 

pada CV. Jati Mandiri terdapat pekerjaan yang rentan terhadap terjadinya kecelakaan baik fatal, sedang 

maupun ringan. Penelitian ini bertujuaan untuk mengidentifikasi risiko kecelakaan kerja yang dapat 

terjadi agar dapat memberikan usulan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Dalam 

penganalisisan kerja untuk mengidentifikasi permasalahan yang menganggu jalanya proses dan 

merugikan bagi manusia/fasilitas pada suatu sistem manajemen K3 dapat dilakukan dengan berbagai 

metode, salah satunya adalah HAZOP (Hazard and Operability). Tujuan dari digunakannya metode 

HAZOP untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan operasi dan pemeliharaan sistem, 

mengidentifikasi masalah potensial dan penyebab gangguan operasional serta kemungkinan 

penyimpangan pada produk yang mengarah pada ketidaksesuaian produk. Dari analisis penilaian risiko 

pada masing-masing unit kerja menunjukkan tingkat bahaya dari masing-masing unit kerja. Terdapat 3 

risiko ekstim dan 6 yang memiliki risiko tinggi. 

 

Kata kunci: Kesehatan dan keselamatan kerja, metode HAZOP 

 

1.     Pendahuluan 

Dunia industri terus berkembang dari zaman ke zaman selalu ada perubahan. Seiring 

kemajuan industri, maka risiko terjadinya kecelakaan di dalam proses perindustrian pun tak 

pernah luput. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya juga peralatan yang baru atau standarisasi 

keamanan terhadap peralatan yang kian berubah juga, dengan kata lain manusia semakin banyak 

berinteraksi dengan peralatan baru, kondisi baru, produk dan lainnya yang merupakan hazard. 

Hazard atau bahaya adalah semua sumber, situasi atau apapun aktivitas yang berpotensi 

menimbulkan cedera (kecelakaan kerja) dan atau penyakit akibat kecelakaan (PAK), serta dapat 

juga berdampak pada kerusakan properti, lingkungan atau kombinasi dari keduanya. Risiko 

ialah suatu kemungkinan baik besar maupun kecil yang memberikan dampak negatif yang  

dapat mempengaruhi stabilitas suatu proses terhadap pencapaian tujuan proses itu sendiri. Maka 

dari itu sebuah perusahaan membutuhkan yang namanya management di dalam perusahaannya, 

terkhusus pada penelitian ini yaitu management risiko kesehatan dan keselamatan kerja atau 

biasa disebut sebagai K3. Salah satu metode yang akan digunakan dalam mengidentifikasi 

permasalahan adalah HAZOP (Hazard and Operability). HAZOP merupakan metode kualitatif 

yang mudah dipelajari, teliti, sistematis, logis, dan menuntut untuk memperoleh hasil yang teliti. 

Menurut (Asfahl & Rieske, 2010) dalam (Dini Retnowati, 2017). Tujuan dari digunakannya 

metoda HAZOP pada penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan 

operasi dan pemeliharaan sistem, mengidentifikasi masalah potensial operabilitas dan penyebab 

gangguan operasional serta kemungkinan penyimpangan pada produk yang mengarah pada 

ketidaksesuaian produk. 

 

2.     Metode 

Studi pendahuluan ini bertujuan untuk melihat gambaran dan kondisi yang sebenarnya 

pada workshop CV. Jati Mandiri, yaitu dengan melihat langsung kondisi yang sebenarnya pada 

workshop CV. Jati Mandiri. Selanjutnya akan dilakukan studi literatur ini dimaksudkan untuk 

mempermudah dalam mempelajari teori dan ilmu pengetahuan yang relevan dengan konsentrasi 
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masalah yang ada. Studi literatur ini didapatkan baik dalam buku, kumpulan Tugas Akhir, 

Jurnal, maupun akses internet. 

Setelah dilakukan studi literatur maka dilanjutkan ke dalam identifikasi masalah berfungsi 

sebagai pencari titik-titik tertentu yang menjadi pusat atau penyebab dari timbulnya hazard 

(bahaya) yang menyebabkan kecelakaan kerja pada workshop CV. Jati Mandiri. Yang mana 

identifikasi masalah ini dilakukan wawancara langsung kepada pihak yang berkaitan di bagian 

produksi, dan melakukan penganalisaan secara langsung di tempat produksi.  

Setelah identifikasi masalah sudah didapatkan maka tahap berikutnya ialah melakukan 

perumusan masalah berupa identifikasi bahaya yang terdapat pada kondisi yang sebenarnya, 

yang memungkinkan dapat terjadi di workshop CV. Jati Mandiri walaupun masalah tersebut 

belum/tidak pernah terjadi. Dari indentifikasi masalah yang dilakukan maka sampai pada tahap 

perumusan masalah ini. 

Setelah didapatkannya rumusan masalahnya maka dapat ditetapkan tujuannya, tujuan 

penelitian ini didapatkan berdasarkan rumusan masalah yang ada, yang mana tujuan penelitian 

ini berisikan tentang hasil akhir yang diharapkan dapat terselesaikan setelah pengerjaan 

penelitian ini. 

Adapun data-data yang dikumpulkan adalah data kecelakaan kerja pada bagian produksi 

dan identifikasi langsung pada stasiun kerja di CV. Jati Mandiri. Setelah melakukan 

pengumpulan data maka masuk ke dalam tahapan pengolahan data yang mana di dalam 

pengolahan data ini dilakukan identifikasi segala potensi bahaya yang mungkin terjadi dengan 

menggunakan metode Hazard and Oprability (HAZOP) setelah itu maka dilakukan penilaian 

sekor risiko. 

Tahap selanjutnya setelah dilakukan pengolahan data ialah pelakukan penganalisisan. Di 

dalam analisis ini akan dilakukan pengolahan data dari setiap proses yang dilakukan, analisis ini 

dilakukan dengan menggunakan metode HAZOP, hal ini dilakukan agar dapat diketahui potensi 

bahaya yang akan terjadi dan agar dapat mengurangi potensi bahaya itu sendiri. Setelah 

sianalisis, maka selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan ini adalah hasil akhir yang didapat setelah 

melakukan pengolahan data dan penganalisisan terhadap pengolahan data, maka dari itu di 

dalam kesimpulan 
Mulai

Survei 

Pendahuluan

Studi 

Literatur

Identifikasi 

Masalah

Perumusan 

Masalah

Tujuan 

Penelitian

Pengumpulan data

- data kecelakaan kerja / 

potensi terjadinya kecelakaan 

kerja

- identifikasi stasiun kerja

Pengolahan data

- identifikasi potensi bahaya

- penilaian skor nilai 

analisis

kesimpulan

selesai
 

Gambar 1. Flowchart Pemecahan Masalah 
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3.     Hasil dan Pembahasan 

A. Data Kecelakaan Kerja di CV. Jati Mandiri 

Berikut ini adalah beberapa jenis kecelakaan kerja yang pernah terjadi di CV. Jati 

Mandiri: 
Tabel 1. data kecelakaan kerja yang pernah terjadi 

No 
posisi 

personil 

jenis 

kecelakaan 

tempat 

kerja 
jenis cedera 

jumlah 

kecelakaan 

peringkat 

kecelakaan 

1 Teknisi las 
tabung gas 

meledak 

bagian 

pengelasan 

luka bakar di 

wajah 
1 4 

2 
Teknisi 

perakitan 

tersayat plat 

besi 
Perakitan 

jari hampir 

putus 
2 3 

3 
Teknisi 

perakitan 

tersayat plat 

besi 
Perakitan tangan sobek 9 3 

4 
Teknisi 

pemotongan 

terkena 

percikan 

bram 

pemotongan 

panas tersengat 

percikan bram 
15 2 

dapat buta bila 

terkena mata 

5 
Teknisi 

pemotongan 

terkena 
sengatan 

besi panas 

pemotongan 
lebam luka 

bakar ringan 
10 1 

 

B. Pengolahan data  

a. Identifikasi Potensi Bahaya Dengan Menggunakan Metode HAZOP 

Adapun beberapa stasiun kerja yang akan menjadi titik pengkajian 

kecelakaan kerja yang pernah terjadi ialah sebagai berikut: 
Tabel 2. titik kajian stasiun kerja 

No Titik kajian Fungsi 

1 
bagian 

pengelasan 

penyatuan plat 

besi 

2 
Bagian 

perakitan 

penggabungan 

plat bak truk 

3 
Bagian 

pemotongan 

pemotongan 

plat besi/kayu 

 

Maka setelah ditentukan tempat-tempat pengkajian ini seperti yang dapat 

dilihat pada tabel 3, setelah itu baru dilanjutkan ke bagian-bagian lainnya, berikut 

ini adalah tabel identifikasi sebab akibat bahaya: 

 
Tabel 3.  Identifikasi sebab akibat bahaya Pengelasan 

titik kajian 

(unit kerja) 
parameter kata kunci penyebab akibat 

bagian 

pengelasan 
ketepatan tidak tepat 

tidak teliti gas meledak 

terburu-buru 

tangan tersengat 

besi las yang 
panas 
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Tabel 4.  Identifikasi sebab akibat bahaya perakitan 

titik kajian 

(unit kerja) 
Parameter 

kata 

kunci 
Penyebab akibat 

Perakitan 

kecepatan 
terlalu 

cepat 

tidak fokus tangan sobek 

terburu-buru jari hampir putus 

Volume besar 
mengangkat beban 

terlalu berat 

mengalami nyeri otot 

pekerja cepat lelah 

 
Tabel 5.  Identifikasi sebab akibat bahaya pemotongan 

titik kajian 

(unit kerja) 
Parameter 

kata 

kunci 
Penyebab akibat 

pemotongan 

(gerinda) 
Ketepatan 

tidak 

tepat 

tidak fokus 
tangan tersengat besi plat 

yang panas 

tidak memakai apd 

yang lengkap 

mata terkena serpihan bram 

terkena serpihan bram yang 

panas 

 
Tabel 6. Identifikasi berdasarkan penyebab kecelakaan 

Penyebab akibat jumlah akibat 
titik kajian (unit 

kerja) 

tidak teliti gas meledak 1 bagian pengelasan 

terburu-buru 

jari hampir putus 

2 

perakitan 

tangan tersengat 

besi las yang panas 
bagian pengelasan 

tidak memakai apd 

yang lengkap 

mata terkena 

serpihan bram 
2 

pemotongan 

terkena serpihan 

bram yang panas 
pemotongan 

tidak fokus 

tangan sobek 

2 

perakitan 

tangan tersengat 

besi plat yang 

panas 

pemotongan 

mengangkat beban 

terlalu berat 

mengalami nyeri 

otot 
2 

perakitan 

pekerja cepat lelah perakitan 

 

Berdasarkan tabel di atas dilakukan identifikasi akibat dari penyebab 

kecelakaannya, di tabel tersebut terdapat beberapa penyebab kecelakaan yang 

mengakibatkan sebuah kecelakaan di setiap unit kerja yang di kaji, di antaranya : 

1. Kecelakaan kerja yang disebabkan karena tidak teliti akan penyetingan alat las. 

2. Kecelakaan kerja yang disebabkan karena karyawan yang terburu-buru dalam 

melakukan pekerjaanny. 

3. Kecelakaan yang disebabkan karena ketidak fokusan para karyawan. 
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4. Dan yang terakhir yaitu penyebab kecelakaan berdasarkan pengangkatan beban 

yang berlebihan. 

b. Penilaian Risiko 

Di dalam penelitian kali ini penilaian Risiko dilakukan dengan metode 

penilaian likelihood. Penilaian likelihood memiliki 5 skala seperti: Sangat mungkin 

(5), Mungkin (4), Sedang (3), Tidak mungkin (2) dan Sangat tidak mungkin (1). 
Tabel 7.  penilaian likehood pengelasan 

titik kajian 

(unit kerja) 
parameter 

kata 

kunci 
penyebab akibat Likelihood 

bagian 

pengelasan 
Ketepatan 

tidak 

tepat 

tidak teliti gas meledak 3 

terburu-

buru 

tangan tersengat besi las 

yang panas 
4 

 

Tabel 8.  penilaian likehood perakitan 

titik kajian 

(unit kerja) 
Parameter 

kata 

kunci 
penyebab akibat Likelihood 

Perakitan 

kecepatan 
terlalu 

cepat 

tidak fokus tangan sobek 3 

terburu-buru jari hampir putus 3 

Volume Besar 
mengangkat beban 

terlalu berat 

mengalami nyeri otot 4 

pekerja cepat lelah 4 

 
Tabel 9.  penilaian likehood pemotongan 

titik kajian 

(unit kerja) 
Parameter 

kata 

kunci 
penyebab akibat Likelihood 

pemotongan 
(gerinda) 

Ketepatan 
tidak 
tepat 

tidak fokus 
tangan tersengat besi plat 

yang panas 
4 

tidak memakai apd 

yang lengkap 

mata terkena serpihan bram 3 

terkena serpihan bram yang 

panas 
4 

 
Dalam penentuan sekor likelihood ditentukan oleh peneliti berdasarkan 

tingkat keparahan akibat dari penyebab kecelakaan yang terjadi. Setelah melakukan 

penilaian likelihhood maka selanjutnya akan dilakukan penilaian consequences. 

Adapun nilai sekala consequences ialah Malapetaka (5), Signifikan (4), Medium 

(3), Minor (2) dan Tidak signifikan (1) 
Tabel 10. penilaian consequences pengelasan 

titik kajian 

(unit kerja) 
parameter 

kata 

kunci 
penyebab akibat consequences 

bagian 
pengelasan 

ketepatan 
tidak 
tepat 

tidak teliti gas meledak 5 

terburu-buru 
tangan tersengat besi las 

yang panas 
2 

 

Tabel 11.  penilaian consequences perakitan 

titik kajian 

(unit kerja) 
parameter 

kata 

kunci 
penyebab akibat consequences 

perakitan kecepatan 
terlalu 

cepat 
tidak fokus tangan sobek 3 
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terburu-buru jari hampir putus 4 

volume besar 
mengangkat beban 

terlalu berat 

mengalami nyeri otot 2 

pekerja cepat lelah 2 

 

Tabel 12.  penilaian consequences pemotongan 

titik kajian 

(unit kerja) 
Parameter 

kata 

kunci 
penyebab akibat consequences 

pemotongan Ketepatan 
tidak 

tepat 

tidak fokus 
tangan tersengat besi plat 

yang panas 
2 

tidak 

memakai 

APD yang 

lengkap 

mata terkena serpihan 

bram 
4 

terkena serpihan bram 

yang panas 
3 

 

Dalam penentuan skor dari consequences pada tabel di atas, peneliti menentukan 

dengan cara melihat seberapa parah akibat atau dampak yang disebabkan oleh kecelakaan 

yang terjadi. Semakin besar/buruk dampak yang disebabkan maka semakin besar skor 

yang diberikan begitu juga sebaliknya. 

Secara umum, penilaian risiko adalah keseluruhan proses identifikasi risiko, 

analisis risiko, dan evaluasi risiko, seperti dapat dilihat pada Gambar 1. Penilaian Risiko 

pada dasarnya merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang 

mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi (Penilaian Risiko – In General – 

Indonesia Risk Management Professional Association, n.d.). 

 
Contohnya pada likelihood pengelasan dan consequences pengelasan di bagian 

akibat kurang mengecek peralatan, dan akhirnya ada gas yang meledak, yaitu :  

Sekor Risiko =  consequences X likelihood   = 3 X 5      = 15 

Dari hasil yang didapat yaitu 15, maka dapat dikatakan nilai risiko 15 masuk ke 

dalam kategori warna merah (ekstrim). 

 
Tabel 13.  Risk Matrix 

1
2

3
4

KETERANGAN

; ekstrim
; resiko tinggi

; resiko sedang
; resiko rendah

2 3 4 5

LI
KE

LI
HO

O
D 

(K
EM

U
N

GK
IN

AN
)

9 12 15

4 6 8 10

1

10 15 20 25

8 12 10 20

6

5

4

3

2

1

5

4

3

2

SKALA

CONSEQUENCES (KEPARAHAN)

1 2 3 4 5

 

Tabel 14.  Penilaian Risiko pengelasan 

titik kajian 

(unit kerja) 
parameter 

kata 

kunci 
penyebab akibat likelihood consequences 

sekor 

resiko 

bagian 
pengelasan 

ketepatan 
tidak 
tepat 

tidak teliti gas meledak 3 5 15 

terburu-
buru 

tangan 
tersengat besi 

las yang panas 

4 2 8 
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Tabel 15.  Penilaian Risiko pengelasan 

titik 

kajian 

(unit 

kerja) 

parameter 
kata 

kunci 
penyebab akibat likelihood  consequences 

sekor 

resiko 

perakitan 

kecepatan  
terlalu 

cepat 

tidak fokus 
tangan 

sobek 
3 3 9 

terburu-

buru 

jari hampir 

putus 
3 4 12 

volume besar 
mengangkat 

beban 

terlalu berat 

mengalami 

nyeri otot 
4 2 8 

pekerja 

cepat lelah 
4 2 8 

 

Tabel 16.  Penilaian Risiko pemotongan 

titik kajian 

(unit kerja) 
parameter 

kata 

kunci 
penyebab akibat likelihood consequences 

sekor 

resiko 

pemotongan ketepatan 
tidak 

tepat 

Tidak 

fokus 

tangan tersengat 

besi plat yang 

panas 

4 2 8 

tidak 

memakai 

apd yang 

lengkap 

mata terkena 

serpihan bram 
3 4 12 

terkena 

serpihan bram 

yang panas 

4 3 12 

 

 

c. Analisis Temuan Hazard 

Dari 3 titik kajian yang ditemukan adanya kecelakaan yang pernah terjadi 

dan diuraikan menjadi 9 jenis sumber yang berpotensi bahaya. Dari 9 sumber 

akibat yang diketahui ada 3 kategori yang termasuk ke dalam kategori yang ekstrim 

dan 6 masuk ke dalam kategori risiko tinggi. Dari ke 9 kategori tersebut terutama 

pada kategori yang ekstrim harus lebih mendapatkan perhatian agar mendapatkan 

perbaikan lebih dulu. 

d. Analisi Kriteria Hazop Pada Sumber Hazard Yang Ada  

Dengan melihat kemungkinan yang akan terjadi dan konsekuensi yang akan 

diterima maka didapat satu sumber Hazard yang memiliki risiko “ekstrim” dengan 

sekor risikonya ialah: 15, 12 dan 12. Selain itu selebihnya sumber Hazard yang 

memiliki risiko yang sama yaitu risiko tinggi, dengan urutan skor risikonya ialah : 

12, 9, dan 8(4). Dengan demikian maka dibuatlah tabel worksheet sebagai berikut: 

 
Tabel 17. Tabel Worksheet 

sumber  

Hazard dan 

frekensi 

Deviation 

(penyimpangan) 

cause 

(penyebab) 

Consequenses 

(konsekuensi) 
Action (tindakan) 

Bagian 

pengelasan 

Tidak menyeting 

alat dengan baik 
Tidak teliti 

Cedera bakar 

pada wajah  
teknisi 

Menambahkan/membuat SOP 

setting alat untuk meminimalisir 
kesalahan dalam seting alat 

Perakitan 

Tidak 

menggunakan 

APD yang baik 

Kurang 

peduli 

tentang 

Cedera 

sobekan pada 

jari teknisi 

Memberikan sosialisasi tentang 

pentingnya penggunaan APD 

kepada karyawan dan 
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dan benar pentingnya 
penggunaan 

APD 

mengenakan sanksi yang tegas 
terhadap pelanggaran karyawan 

Pemotongan 

Tidak 
menggunakan 

kacamata 

pengaman 

Kurang 

peduli 
tentang 

pentingnya 

penggunaan 

APD 

Mata terkena 

serpihan bram 

Memberikan sosialisasi tentang 

pentingnya penggunaan APD 
kepada karyawan dan 

mengenakan sanksi yang tegas 

terhadap pelanggaran karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tentunya tidak seorangpun menginginkan yang namanya kecelakaan. Maka 

dari itu setiap orang sangat berusaha untuk menghindari, mencegah dan 

meminimalisir terjadinya sebuah kecelakaan. Adapun beberapa cara meminimalisir 

terjadinya kecelakaan menurut peneliti ialah : ketenangan pekerja, kesesuaian suhu 

di tempat kerja, menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), kebersihan lokasi kerja 

dan mematuhi standarisasi pekerjaan 

e. Perancangan Rekomendasi Perbaikan 

1 Rekomendasi perbaikan pada bagian pengelasan. Membuat atau 

menambahkan SOP baru dalam setting alat yang berguna untuk 

meminimalisir terjadinya kesalahan dalam setting alat. SOP baru ini akan 

membuat teknisi akan lebih peduli atau sebagai pengingat bagi teknisi agar 

melakukan setting alat dengan baik dan benar. 

sumber  

Hazard dan 

frekensi 

Deviation 

(penyimpangan) 

cause 

(penyebab) 

Consequenses 

(konsekuensi) 
Action (tindakan) 

Pemotongan 

Tidak memakai 

baju teknisi 
khusus 

Kurang 

peduli 

tentang 

pentingnya 

penggunaan 

APD 

Luka bakar ringan 

akibat sengatan 

serpihan bram pada 
saat melakukan 

pemotongan 

Memberikan sosialisasi 

tentang pentingnya 

penggunaan APD kepada 

karyawan dan mengenakan 

sanksi yang tegas terhadap 

pelanggaran karyawan 

Perakitan 

Tidak 

menggunakan 
APD yang baik 

dan benar 

Kurang 

peduli 

tentang 
pentingnya 

penggunaan 

APD 

Cedera sobekan 
pada tangan teknisi 

Memberikan sosialisasi 

tentang pentingnya 

penggunaan APD kepada 
karyawan dan mengenakan 

sanksi yang tegas terhadap 

pelanggaran karyawan 

Bagian 
pengelasan 

Tidak 

menggunakan 
sarung tangan 

khusus 

Kurang 

peduli 

tentang 
pentingnya 

penggunaan 

APD 

Tangan lebam 

kemerahan akibat 
sengatan besi las 

yang panas 

Memberikan sosialisasi 

tentang pentingnya 

penggunaan APD kepada 
karyawan dan mengenakan 

sanksi yang tegas terhadap 

pelanggaran karyawan 

Perakitan 
Beban yang 

diangkat 

pekerja 

melebihi  23kg 

Beban yang 

diangkat 

terlalu berat 

Mengalami nyeri 

otot 
Mulai menjalankan peraturan 

maksimum angkat beban 

karyawan yaitu 23kg 

Perakitan Pekerja cepat lelah 

Pemotongan 

Tidak 

menggunakan 
sarung tangan 

khusus 

Kurang 

peduli 

tentang 
pentingnya 

penggunaan 

APD 

Tangan merah 

akibat terkena besi 
plat yang panas 

Memberikan sosialisasi 

tentang pentingnya 

penggunaan APD kepada 
karyawan dan mengenakan 

sanksi yang tegas terhadap 

pelanggaran karyawan 
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2 Rekomendasi perbaikan pada bagian perakitan. Sebaiknya pada saat 

melakukan perakitan semua teknisi yang bekerja di bagian tersebut harus 

menggunakan APD yang lengkap seperti baju teknisi khusus, helm, sepatu 

dan sarung tangan khusus. 

3 Rekomendasi perbaikan pada bagian pemotongan. Membuat peraturan 

mengenai pemakaian APD yang lengkap, yang mana jikalau ada teknisi yang 

melanggar (tidak memakai APD yang lengkap atau yang dibutuhkan pada 

pekerjaan tersebut) maka persekian kali pelanggaran akan dikenakan sanksi 

yang tegas. 

4 Rekomendasi perbaikan pada semua titik kajian yaitu, selalu diberikan 

pengarahan akan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja guna kebaikan 

para pekerja dan perusahaan juga. 

 

4.     Simpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dari analisis penilaian risiko pada masing-masing titik kajian (unit kerja) menunjukkan 

tingkat bahaya dari kecelakaan yang terjadi pada masing-masing unit kerja. Terdapat 3 

unit kerja yang beRisiko ekstim yang berada pada unit kerja pengelasan yang 

mengakibatkan gas meledak dengan skor Risikonya paling tinggi ialah 15. Adapun 6 

unit kerja yang memiliki Risiko tinggi ialah pada unit kerja pemotongan yang 

mengakibatkan terkena serpihan bram yang panas dengan skor paling tinggi ialah 12. 

2. Dari analisis yang sudah dilakukan, maka dapat diambil keputusan dan tindakan apa 

saja yang akan diberikan pada setiap bagian unit kerja guna meminimalisir dampak dari 

suatu kecelakaan atau bahkan untuk meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan. Dari 

tingkat risiko yang sudah didapat maka tingkat risiko yang paling tinggi akan 

mendapatkan prioritas utama dalam penanganannya. 
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Perbaikan Tata Letak Fasilitas Produksi Pabrik Kayu 

Barecore CV Cipta Usaha Mandiri dengan Metode Blocplan 
 

Kharisma Kusuma Rahmadiansyah*1) dan Aries Susanty2) 
Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, 

Jalan Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275 

E-mail : kharizmakuzuma@gmail.com 

 

ABSTRAK 

CV Cipta Usaha Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan kayu 

berjenis albasia, yang mengghasilkan produk kayu olahan setengah jadi berupa barecore dengan target 

pasar regional ekspor ke Taiwan. CV Cipta Usaha Mandiri memiliki permasalahan utama yaitu letak 

fasilitas pemotongan kayu gelondongan yang jauh dari area penerimaan bahan baku, hal ini ini 

menimbulkan beberapa permasalahan pada pekerja dan proses material handling.  Adapun fasilitas lain 

seperti warehouse/gudang perlu dirombak ulang yang mana letaknya cukup jauh dari fasilitas lini 

produksi sehingga cukup memakan waktu saat akan melakukan pengisian ulang lem. Kepengurusan 

Fasilitas Kesehatan dengan gudang yang dikelola oleh satu orang juga menjadi penyebab kurang 

maksimalnya fasilitas ruang kesehatan dari segi fungsi dikarenakan beberapa alat P3K disimpan di 

gudang untuk alasan keamanan dan jarak antar gudang dengan ruang kesehatan cukup jauh. Untuk itu, 

dibutuhkan perbaikan penataan fasilitas produksi yang lebih baik, dimana metode yang digunakan adalah 

metode Blocplan dengan mempertimbangkan jarak antar mesin serta memaksimalkan pemanfaatan setiap 

ruang yang ada. 

 

Kata kunci: Blocplan, ruang, tata letak fasilitas pabrik 

 

1. Pendahuluan 

Persaingan di dunia industri saat ini semakin ketat dengan berbagai tantangan untuk 

meningkatkan kualitas, produktifitas, serta fleksibilitias produksi. salah satu faktor yang 

berperan dalam hal tersebut adalah permasalahan mengenai tata letak fasilitas dan peralatan 

produksi. Perancangan tata letak fasilitas merupakan kegiatan menganalisis, membentuk 

konsep, merancang, dan mewujudkan sistem bagi pembuatan barang atau jasa. Tata letak sendiri 

dapat didefinisikan sebagai tata cara pengaturan fasilitas-fasilitas pabrik dengan memanfaatkan 

luas area secara optimal guna menunjang kelancaran proses produksi. Tata letak fasilitas yang 

disusun secara baik akan menghasilkan operasi kerja lebih efektif dan efisien. 

CV Cipta Usaha Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri 

pengolahan kayu berjenis albasia, Dimana saat ini perusahaan Cipta Usaha Mandiri berfokus 

mengolah produk olahan kayu barecore. Perusahaan ini telah beroperasi sejak tahun 2006 

dengan memanfaatkan lahan seluas 2.790 m2 dan seiring berkembangnya usaha, kini CV Cipta 

Usaha Mandiri telah memiliki lahan seluas 9.989 m2. CV Cipta Usaha Mandiri memiliki 

permasalahan berupa proses material handling yang cukup memakan waktu dan kurangnya 

pemanfaatan di beberapa fasilitas akibat lurangnya pemanfaatan tata letak fasilitas secara 

maksimal. Oleh karena itu, perlunya dilakukan perancangan ulang tata letak fasilitas untuk 

mendapatkan alternatif layout yang bisa menyelesaikan permasalahan - permasalahan yang 

timbul saat ini. 

Metode yang digunakan untuk perancangan tata letak ini adalah Blocplan. Blocplan 

merupakan jenis algoritma hibrid yang menggabungkan algoritma konstruktif dan perbaikan. 

Tujuan dari Blocplan adalah meminimasi jarak antara fasilitas atau memaksimalkan hubungan 

kedekatan antar fasilitas (Tompkins, 2010). Data yang diolah sebagai masukan Blocplan adalah 

Activity Relationship Chart atau From to Chart dan kebutuhan luas fasilitas. Hasil yang 

didapatkan dari perancangan tata letak fasilitas menggunakan Blocplan ini didapatkan beberapa 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2021          ISSN: 2579-6429 

26-27 Juli 2021 

 

A15.2 

alternatif layout baru yang lebih efektif dan efisien untuk departemen produksi setelah 

dilakukan identifikasi hubungan dari masing-masing elemen yang ada. 

 

2. Metode 

Penelitian dilakukan pada perusahaan CV. Cipta Usaha Mandiri yang merupakan 

perusahaan pengolahan kayu barecore yang terletak di Jl. Raya Ngadirejo Km.3, Dusun Medari 

Kecamatan Ngadirejo, Temanggung, Jawa tengah. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 4 

Januari 2021 sampai 4 Februari 2021 dengan berfokus pada objek penelitian berupa tata letak 

fasilitas pabrik, Penelitian diawali mengidentifikasi permasalahan yang ada pada CV. Cipta 

Usaha Mandiri. Kemudian penelitian dilanjutkan dengan melakukan studi pustaka terkait 

perancangan tata letak fasilitas dan mengumpulkan data dengan teknik wawancara dengan 

narasumber supervisor tiap departemen yang ada serta dengan melakukan pengamatan 

lapangan. Data yang diperoleh berupa ukuran luas dari fasilitas produksi, proses kerja produksi, 

dan dokumentasi untuk mendapat gambaran nyata mengenai permasalahan tata letak fasilitas 

pada perusahaan tersebut. 

 Pengolahan dilakukan pada luas fasilitas produksi terlebih dahulu dengan perhitungan 

kebutuhan luas dan membuat hubungan kedekatan antar fasilitas menggunakan ARC. Kedua 

data tersebut kemudian diolah menggunakan Blocplan sehingga menghasilkan alternatif layout. 

Analisis dilakukan dengan membandingkan alternatif-alternatif yang dihasil oleh BLOCPLAN. 

Hasil layout didapat untuk mengatasi permasalahan di lantai produksi dan menampung 

perubahan-perubahan yang direncanakan perusahaan. Alternatif hasil layout dipilih berdasarkan 

pertimbangan aliran produksi, jarak material handling, dan luas 

 

2.1 Perancangan Fasilitas 

Perancangan fasilitas adalah suatu sistem untuk menganalisis, mengkonseptualisasikan, 

merancang, dan mewujudkan pembuatan barang atau jasa. Desain ini umumnya digambarkan 

sebagai rencana lantai, yaitu tata letak fasilitas fisik (peralatan, tanah, bangunan, dan fasilitas 

lainnya) untuk mengoptimalkan hubungan antara personel eksekutif, arus kargo, arus informasi, 

dan prosedur yang diperlukan. Mencapai tujuan bisnis yang tepat, ekonomis, efisien dan aman. 

(James M. Apple, 1990) 

Tata letak fasilitas atau dalam hal ini membahas mengenai tata letak fasilitas merupakan 

penataan fasilitas pabrik dengan mengoptimalkan penggunaan area untuk mendukung 

kelancaran proses produksi. (Wingjosoebroto, 2003) 

 

2.2 Prinsip Pembuatan Layout 

Berikut ini adalah 7 Prinsip yang wajib dipertimbangkan pada saat merencanakan Tata 

Letak Fasilitas Pabrik (Plant Layout) (James M. Apple,1990): 

a. Prinsip Integrasi. Integrasi antara orang, material, mesin, dan layanan pendukung lainnya 

untuk mendapatkan penggunaan terbaik. 

b. Prinsip Kedekatan Jarak berkaitan dengan pergerakan atau pergerakan orang dan material. 

Tata letak harus sedekat mungkin untuk meminimalkan perjalanan dan pergerakan. 

c. Prinsip Pemanfaatan Ruang. Tata letak atau layout yang baik adalah dengan menggunakan 

seluruh ruang, termasuk ruang horizontal dan ruang vertikal. 

d. Prinsip Aliran. Tata letak yang baik adalah tata letak yang dapat mendorong aliran material 

e. Prinsip Fleksibilitas Maksimum. Tata letak atau Layout yang baik adalah tata letak yang 

tidak memakan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama saat terjadi perubahan. 

f. Prinsip Keselamatan, Keamanan dan Kepuasan. Tata letak atau layout yang baik adalah 

tata letak yang memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kepuasan tenaga 

kerja 
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g. Prinsip Penanganan Minimum. Tata letak atau layout yang baik adalah yang 

meminimalkan material handling. 

 

2.3 Activity Relationship Diagram 

Activity Relationship Chart berisi hubungan antara setiap departemen, kantor atau area 

layanan dan departemen dan area lainnya. Kode kedekatan digunakan untuk mencerminkan 

pentingnya setiap hubungan (Stephens dan Meyers, 2013). Metode ini menghubungkan aktivitas 

secara berpasangan sehingga semua aktivitas mengetahui tingkat hubungannya. Derajat 

kedekatan ARC ditentukan seperti pada tabel 2.1 Sedangkan untuk kode alasan dan 

deskripsinya pada tabel 2.2. 

 
Tabel 2.1 Derajat Hubungan ARC 

Derajat Hubungan 

A Mutlak perlu didekatkan (Absolutely Necessary) 

E Sangat penting untuk didekatkan (Especially Important) 

I Penting untuk didekatkan (Important) 

O Cukup/biasa (Ordinary) 

U Tidak penting (Unimportant) 

X Tidak dikehendaki berdekatan (Closeness Desire) 
 

Tabel 2.2 Kode dan Deskripsi Alasan 

Kode Alasan Deskripsi Alasan 

1 Penggunaan catatan secara besamaan  

2 Menggunakan tenaga kerja yang sama 

3 Menggunakan space area yang sama 

4 Urutan aliran kerja 

5 Menggunakan peralatan kerja yang sama 

6 Kemungkinan adanya bau yang tidak mengenakkan, ramai, dan 

lain-lain 

7 Derajat kontak personel yang sering 

8 Derajat kontak kertas kerja yang sering dilakukan 

9 Kemudahan akses 

10 Suara bising 

 

2.4 Blocplan 

Blocplan merupakan software perancangan tata letak fasilitas yang dikembangkan oleh 

Donaghey dan Pire pada Departemen Teknik Industri, Universitas Houston pada tahun 1991. 

Blocplan bekerja menggunakan algoritma hibrid karena membangun dan mengubah tata letak 

dengan mencari total jarak tempuh minimal dan melakukan pertukaran antar fasilitas 

(Tompkins, 2010). 

Aplikasi Blocplan cocok untuk situasi di mana tata letak yang ada memiliki sejumlah kecil 

departemen atau departemen dengan area yang hampir sama, karena akan menghasilkan solusi 

yang baik dengan waktu dan input yang cepat dan mudah. Blocplan dapat menggunakan 

pemetaan bagan dari-ke atau bagan hubungan aktivitas, tetapi kedua input ini hanya digunakan 

dalam satu cara, dan tata letak tidak dapat dievaluasi dengan menggabungkan kedua data 

tersebut. 

Output dari Blocplan adalah tata letak dan beberapa informasi yang dapat dijadikan 

pertimbangan untuk melakukan pemilihan alternatif layout terbaik, yaitu Adjecency Score, Rel-



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2021          ISSN: 2579-6429 

26-27 Juli 2021 

 

A15.4 

dist Score, dan normalisasi R-score. Adjency score merupakan ukuran kedekatan antara 

fasilitas-fasilitas, R-score menampilkan tingkat efisiensi dari tata letak yang dihasilkan, dan Rel-

dist score menyatakan menampilkan jumlah keseluruhan dari jarak antar dua departemen secara 

rectilinear. Hasil nilai adjency score dan R-score jika mendekati 1 maka semakin baik sementara 

nilai rel-dist score semakin baik jika nilainya mendekati 0 (Heragu, 2006). 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Layout dan proses produksi  

Dari hasil observasi maka didapatkan production layout di CV Cipta Usaha Mandiri yang 

ditunjukkan pada Gambar 3.1 berikut 

 
Gambar 3.1 Layout Produksi 

 

Proses produksi dimulai dari bahan baku awal yang masuk berupa kayu berbentuk balken 

dan log(Glondongan), kayu tersebut akan diterima pada bagian receiving area untuk kayu 

berbentuk log akan dikirim ke tempat pemotongan kayu sedangkan untuk kayu balken dan akan 

disortir menurut ukuran dan kualitasnya sebelum nantinya baik kayu balken maupun log masuk 

ke proses klin dry atau pengovenan, proses ini bertujuan untuk mengeringkan kayu. Setelah 

proses pengeringan selesai, kayu akan akan melalui proses air dry (ruangan pengeringan), 

proses ini bertujuan untuk menstabilkan kadar air dan suhu yang terdapat pada kayu sebelum 

nantinya dilakukan produksi  

Setelah tahap air dry selesai kayu balken tersebut akan dibawa ke area produksi untuk 

diolah menjadi barecore, proses tersebut diawali dengan proses memotong kayu yang dilakukan 

di mesi jumping saw, kemudian hasil potongan tersebut akan dihaluskan menggunakan mesin 

double planner. Setelah kayu halus, selanjutnya kayu akan dipotong, sehingga didapatkan kayu 

dengan ukuran yang lebih tipis dan halus. Kayu yang diolah biasanya juga menagami sedikit 

pelos atau memiliki bentuk yang tidak sempurna, oleh karena itu setelah melalui proses pada 

mesin gang rip, proses selanjutnya kayu akan di sortir sesuai kriteria yang telah ditetapkan. 

Setelah itu akan dilakukan proses pengeleman dan proses penepresan agar lem yang di lekatkan 

pada kayu benar benar menempel dengan sempurna kemudian dilakukan proses press 

Setelah proses press selesai kayu akan dipindah ke area finisihing dimana pada area ini 

kayu barecore yang telah jadi akan di cek ulang apabila terjadi kecacatan maka kayu olahan 

tersebut akan mengalami proses dempul untuk memperbaiki bagian yang rusak. Hasil kayu 

barecore yang telah siap kemudian di packing dan disimpan pada penyimpanan didalam area 

finshing sebelum nantinya produk akan dikirimkan 
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3.2 Data Luas dan ARC 

CV Cipta Usaha Mandiri memiliki luasan tanah 9.989 m2. Dimana seluas 4.995m2 

digunakan untuk ruang terbuka dan sisanya digunakan untuk bangunan. Adapun rincian luas 

tiap fasilitas produksi pada tabel 3.1 berikut 
Tabel 3.1 Luas Area Fasilitas Produksi 

No. Ruangan P (m) L (m) Luas (m2) 

1 Produksi 42 31,24 1312 

2 Finishing 42 40,05 1682 

3 Office 24 5 120 

4 Received Area 36 31,5 1134 

5 Warehouse 16,5 4 66,5 

6 Oven 38,09 38,09 1451 

7 Pemotongan Kayu 9,33 6 56 

8 Boiler 31,06 11,49 357 

9 Mushola 12 12,5 105 

10 Ruang Kesehatan 3,54 5 12,54 

11 Satpam 2,5 2,5 6,25 

12 Parkir 22,86 5,25 120 

Total Luas 6422,29 

 

Sebelum membuat rancangan layout baru diperlukan penentuan hubungan kedekatan antar 

stasiun kerja menggunakan konsep ARC. Penentuan dekat tidaknya hubungan antar stasiun 

kerja dibuat secara subjektif dengan krtiteria hubungan yang ditunjukkan oleh tabel 2.1. berikut 

merupakan ARC Fasilitas pada CV Cipta Usaha Mandiri 

 
Gambar 3. 2 Activity Relationship Diagram 
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3.3 Penerapan Software Blocplan 

Alternatif layout yang dibuat dengan metode Blocplan diolah dengan data masukkan yaitu 

luas area fasilitas produksi pada tabel 3.1 serta memasukan nilai ARC pada gambar 3.2 kedalam 

software Blocplan. Selanjutnya pada gambar 3.3 dilakukan proses manually locate departement 

fasilitas boiler, oven, satpam dan parkir. Boiler diletakkan di posisi G sebelah kiri dan oven 

diletakkan di posisi D sebelah kiri hal tersebut dikarenakan posisi boiler tidak memungkinkan 

untuk dipindah dan juga posisi oven harus berdekatan dengan oven. Sedangkan untuk posisi 

satpam berada di posisi I sebelah kanan dan parkir di posisi F sebelah kanan hal ini dikarenakan 

tempat satpam tersebut di ujung dekat dengan pintu keluar masuk pabrik dan didekatkan dengan 

area parkir agar diharpkan keamanan pabrik terjamin dan memudahkan dalam perizinan  

Alternatif layout Blocplan yang dihasilkan adalah 3 alternatif. Hasil skor dari alternatif layout 

Blocplan ditunjukkan gambar 3.4. 

 
Gambar 3.3 Manually Locate Department 

 
Gambar 3.4 Hasil Skor BLOCPLAN 

3.4 Analisis Hasil Layout 

Dari ketiga layout alternatif yang ditunjukan pada gambar 3.4 diatas, maka layout alternatif 

kedua yang akan menjadi pilihan, hal tersebut dikarenakan layout kedua memiliki nilai ADJ. 

Score terbesar yaitu 0,67 dimana menandakan antar deparetemen saling berdekatan, serta 

memiliki nilai R score tertinggi sebesar 0,70 dimana dapat dikatakan layout ini cukup efisien 

dibanding layout lainnya, akan tetapi layout ini memiliki kekurangan pada REL DIST score. 

REL DIST score sendiri menandakan jarak antar departemen dimana pada layout kedua sebesar 

3526 yang mana nilai ini bukanlah nilai terkecil akan tetapi juga bukan yang terbesar sehingga 

layout kedua adalah layout yang terpilih. Pada gambar 3.5 hasil gambaran rekomendasi layout 

keseluruhan setelah disesuaikan dengan hasil dari softwarwe Blocplan 
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Gambar 3.5  Rekomendasi Layout 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memeberikan 

beberapa kesimpulan : 

• Perancangan tata letak fasilitas produksi CV Cipta Usaha Mandiri secara keseluruhan 

terdiri atas area  Produksi, Finishing, Office, Received Area, Warehouse, Ruang Oven, 

Tempat Pemotongan Kayu, Boiler, Mushola, Ruang Kesehatan, Pos Satpam dan tempat 

Parkir. Total luasan tanah area pabrik sebesar 9.989 m2. Dimana sebesar 4.995m2 

digunakan untuk ruang terbuka dan 4.995m2  sisanya digunakan untuk bangunan 

• Dalam perancangan layout ini menggunakan algoritma dari software Blocplan dalam 

menentukan alternatif layout terbaik. Activity Relationship Chart (ARC) adalah suatu 

teknik ideal untuk merencanakan keterkaitan kegiatan antara setiap kelompok kegiatan 

yang saling berkaitan.. Rancangan tata letak fasilitas yang telah dibuat akan diidentivikasi. 

Setelah itu diolah dengan software Blocplan untuk merancang tiga alternatif tata letak. 

Setelah itu dievaluasi dan menghasilkan 1 alternatif terbaik yang terpilih. 

• Berdasarkan analisis data menggunakan metode Blocplan, didapatkan rekomendasi 

perbaikan layout dengan hasil jarak aliran material dan juga jarak perpindahan material 

yang lebih singkat.. Rekomendasi ini diharapkan mampu mengurangi jarak tempuh pekerja 

dan memiliki aliran material yang lebih baik, sehingga proses produksi di departemen PAP 

berjalan lebih efektif dan efisien. 
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Cardiovascular Load dan NASA-TLX 
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ABSTRAK  

UD Selo Tirto merupakan industri rumah tangga yang memproduksi berbagai macam bahan bangunan 

seperti batako, paving, dan bis beton. Home industri senantiasa melakukan perbaikan untuk menghasilkan 

produk berkualitas. Dalam suatu industri tenaga kerja merupakan elemen penting. Setiap pekerja di UD 

Selo Tirto memiliki tingkat beban kerja yang berbeda dimana tidak sesuai dengan kemampuan pekerja. 

Sehingga dapat menurunkan tingkat produktivitas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui nilai beban 

kerja fisiologis dan psikologis pada pekerja di UD Selo Tirto serta memberikan rekomendasi perbaikan. 

Metode CVL digunakan untuk mengukur beban kerja fisiologis sedangkan metode NASA-TLX 

digunakan untuk mengukur beban kerja psikologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja di 

UD Selo Tirto rata-rata memiliki beban kerja fisiologis berdasarkan cardiovascular load adalah 60,5 

artinya kerja singkat dan konsumsi energi adalah 4,5496 tergolong light. Sedangkan rata-rata beban kerja 

psikologis berdasarkan metode NASA-TLX sebesar 52 yang berarti tinggi. 

 

Kata kunci: beban kerja, cardiovascular, fisiologis, psikologis, NASA-TLX 

 

1. Pendahuluan 

Tenaga kerja di suatu perusahaan mempunyai peranan penting dalam meraih keberhasilan 

perusahaan (Anggreini, 2015). Pekerjaan setiap tenaga kerja harus seimbang dengan 

kemampuan fisik maupun mental. Selain itu, jumlah tenaga kerja harus disesuaikan dengan 

tingkat kesulitan pekerjaan agar tidak menimbulkan overload yang ada (Berry, 1997). 

Keberhasilan suatu pekerjaan dengan baik dapat dipengaruhi oleh adanya peningkatan 

produktivitas, salah satunya dengan mengefisiensikan tenaga kerja yang menjadi aset penting 

dari suatu perusahaan. Menurut Koesomowidjojo (2017), efisiensi pekerjaan erat kaitannya 

dengan beban kerja yang memengaruhi suatu pekerjaan. Beban kerja merupakan nilai dari hasil 

pencapaian suatu target kegiatan (Hart, 1990). Beban kerja overload dapat menimbulkan 

kelelahan yang nantinya dapat menurunkan prestasi dan motivasi kerja (Kadek dkk, 2019). 

Tingginya tingkat kelelahan kerja seseorang juga dapat mengakibatkan menurunnya 

produktivitas (Hasibuan, 2010). Oleh karena itu perlu adanya pengukuran beban kerja yang 

dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. 

UD Selo Tirto merupakan home industri yang memproduksi bahan bangunan seperti 

batako, paving, dan bis beton, dengan lini produksi yang berbeda. Dalam lini produksi bis beton 

terdapat 4 tenaga kerja dimana mampu menghasilkan 12 buah bis beton dengan jumlah cetakan 

yaitu 3 buah. Tenaga kerja tersebut tidak hanya bekerja dalam produksi bis beton melainkan 

juga produksi lainnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya beban kerja berlebih pada pekerja. 

Berbagai aktivitas produksi dari UD Selo Tirto ini berlangsung selama 8 jam kerja setiap 

harinya yang terdiri dari aktivitas persiapan bahan, pencampuran adonan, pengisian cetakan, 

serta proses pemindahan cetakan pada stasiun pengeringan. Seluruh aktivitas tersebut 

menggunakan tenaga manusia, salah satunya proses pemindahan yang menggunakan aktivitas 

manual handling. Besarnya permintaan yang ada, seringkali menjadi penyebab meningkatnya 

aktivitas manual handling, dimana merupakan penyebab utama cidera non-fatal dalam suatu 

tempat kerja. 

Berdasarkan data yang didapatkan, jumlah produksi yang dihasilkan oleh UD Selo Tirto 

memiliki jumlah yang cukup minim dengan kualitas yang belum sepenuhnya baik. Hal tersebut 

disebabkan oleh tingkat kesulitan dalam proses produksi yang seringkali menimbulkan cidera 

mailto:niyah22@gmail.com
mailto:anisarosyidasari@student.uns.ac.id
mailto:nikenutami56@gmail.com
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non fatal pada pekerjaannya. Adanya permintaaan yang overload juga dapat menjadi penyebab 

tingginya tingkat kelelahan sehingga berakibat pada menurunnya tingkat produktivitas dari para 

pekerja. Berdasarkan kondisi yang ada, maka diperlukan suatu penelitian mengenai bagaimana 

beban kerja dari para pekerja UD Selo Tirto, baik beban kerja fisiologis maupun psikologis. Hal 

tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kinerja para pekerja yang ada dalam beraktivitas, 

sehingga dapat menjadi dasar dalam meningkatkan produktivitas. 

Mutia (2016) melakukan penelitian terkait pengukuran beban kerja fisiologis dan 

psikologis pemetik teh di PT Mitra Kerinci dengan metode Cardivascular Load (CVL) dan 

dengan metode NASA-TLX. Berdasarkan permasalahan yang sejenis pula pada industri tekstil 

PT Unitex Tbk Bogor, Fithri (2017) juga melakukan analisis beban kerja secara fisiologis dan 

psikologis dari para pekerjanya menggunakan metode NASA TLX dimana beban kerja 

didasarkan pada rata-rata 6 dimensi, yaitu Mental Demand, Physical Demand, Temporal 

Demand, Effort, Own Performance, dan Frustation. Kedua penelitian tersebut menjadi dasar 

dalam mengevaluasi beban kerja pekerja dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui tingkat beban kerja psikologis dan fisiologis berdasarkan CVL dan NASA-TLX. 

Penelitian ini juga memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan produktivitas, 

sehingga kualitas produk yang dihasilkan dapat terpenuhi dengan optimal. 

 

2. Metode 

Penelitian ini dilakukan di home industry yang berlokasi di Magetan, Jawa Timur dimana 

terdapat proses produksi serta penjualan bahan bangunan seperti bis beton, batako, tiang cor 

besi, dll. Subjek penelitian ini sebanyak 6 pekerja pada bagian produksi. Penelitian ini diawali 

dengan melakukan observasi dan wawancara di tempat kerja dan dilanjutkan dengan 

pengambilan data primer secara langsung serta kuesioner. Pengambilan data secara langsung 

dilakukan untuk mengetahui beban kerja fisiologis sedangkan kueisioner untuk mengetahui 

beban kerja psikologis. Pada pengukuran beban kerja fisiologis, alat yang digunakan yaitu 

Automatic Blood Pressure Monitor dimana berfungsi untuk mengetahui denyut nadi pekerja 

saat istirahat (sebelum bekerja) dan bekerja. Alur penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Alur Penelitian 

 

Cardiovascular Load (%CVL) 

Terdapat dua metode dalam penilaian beban kerja fisiologis yaitu secara langsung dan tidak 

langsung (Tarwaka dkk, 2014). Penilaian beban kerja fisik dengan cardiovascularcular load 

merupakan contoh pengukuran tidak langsung dimana menggunakan denyut nadi sebagai 
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medianya. Adapun untuk menentukan klasifikasi beban kerjanya dapat dihitung menggunakan 

rumus pada persamaan (1). 

   (1) 

 

Dimana untuk laki-laki batas denyut nadi maskimum adalah (220-umur) sedangkan untuk 

wanita (200-umur). Hasil perhitungan % CVL dapat diklasifikasikan beban kerja fisiologisnya 

berdasarkan ketetapan yang ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Klasisifikasi Beban Kerja Fisiologis Berdasarkan %CVL 

%CVL Klasifikasi %CVL 

<30% Tidak terjadi kelelahan 

30%-60% Diperlukan perbaikan 

60%-80% Kerja dalam waktu singkat 

80%-100% Diperlukan tindakan segera 

>100% Tidak diperbolehkan beraktifitas 

 

Penilaian beban kerja fisik melalui pengukuran denyut nadi juga dapat dilihat berdasarkan 

konsumsi energi. Langkah awal yang dilakukan yaitu mengkonversi denyut nadi ke dalam 

besaran energi dimana dapat dihitung menggunakan hubungan regresi pada persamaan (2). 

Kemudian, melakukan perhitungan konsumsi energi yang dapat dilihat pada persamaan (3). 

Adapun klasifikasi beban kerja fisiologisnya dapat dilihat pada Tabel 2. 

W = 1,080411 - 0,0229038  + 0,00047173      (2) 

dimana:  

W = Energi yang dikeluarkan (Kkal/menit)  

X = Denyut jantung (Denyut/menit)   

 

KE= Et – Ei          (3) 

dimana:  

KE= Konsumsi energi untuk kegiatan kerja tertentu (Kkal/menit) 

Et= Pengeluaran energi pada waktu kerja tertentu (Kkal/menit) 

Ei= Pengeluaran energi pada waktu istirahat (Kkal/menit)  

 

Tabel 2. Klasifikasi Beban Kerja Fisiologis Berdasarkan Konsumsi Energi 

Tingkat 

Pekerjaan 

Energi Expenditure 

Kkal/menit Kkal/8jam 

Undully Heavy >12,5 >6000 

Very Heavy 10,0-12,5 4800-6000 

Heavy 7,5-10,0 3600-4800 

Moderate 5,0-7,5 2400-3600 

Light 2,5-5,0 1200-2400 

Very Light <2,5 <1200 

 

NASA-TLX 

Salah satu metode pengukuran beban kerja psikologis secara subjektif melalui kuesioner 

adalah NASA-TLX (NASA Task Load Index) (Fithri dan Anisa, 2017). Metode yang 

dikembangkan oleh Hart serta Staveland ini merupakan metode klasifikasi workload 

berdasarkan rata-rata pembebanan dari enam indikator, yaitu Mental Demand, Physical 

Demand, Temporal Demand, Effort, Own Performance, dan Frustation (Hancock & Meshkati, 
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1988). Dalam NASA-TLX terdapat 2 tahapan yaitu pembobotan dan pemberian rating (Mutia, 

2016). Pembobotan dilakukan melalui kuesioner 15 perbandingan antar indikator dimana 

pekerja memilih antara dua indikator yang dampak dirasakannya lebih dominan. Untuk 

pemberian rating dengan menilai masing-masing indikator menggunakan skala 0-100. Adapun 

langkah-langkah untuk mengetahui nilai beban kerja psikologis adalah sebagai berikut : 

1. Menjelaskan indikator pembebanan yang terdapat dalam NASA-TLX 

2. Melakukan pembobotan dengan membandingkan antar indikator dan menjumlahkan 

nilai dari indikator tersebut 

3. Memberikan rating pada indikator 

4. Melakukan perkalian nilai rating dengan jumlah indikator yang telah dibandingkan 

5. Menjumlahkan hasil dari keenam pengalian untuk menghitung nilai weighted workload 

(WWL)  

6. Menghitung rata-rata WWL dengan rumus yang dapat dilihat pada persamaan (4) 

 

      (4) 

Penilaian nilai beban kerja psikologis dalam NASA-TLX dapat dikelompokkan menjadi 5 

kategori yang ditunjukkan pada Tabel 5 (Hart & Staveland, 2007). 

Tabel 3. Klasisifikasi Beban Kerja Psikologis dalam NASA-TLX 

Range WWL Klasifikasi 

0 - 9  Rendah 

10 - 29 Sedang 

30 - 49 Agak Tinggi 

50 - 79 Tinggi 

80 - 100 Sangat Tinggi 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Penentuan beban kerja pada pekerja bahan bangunan di home industry UD Selo Tirto 

dilakukan dengan mempertimbangkan kedua aspek yaitu aspek fisiologis dan aspek psikologis.  

Beban Kerja Fisiologis 

Penilaian beban kerja fisiologis dilakukan dengan cara mengukur denyut nadi pekerja saat 

istirahat (sebelum bekerja) dan bekerja. Adapun alat yang digunakan dalam pengukuran ini 

adalah Automatic Blood Pressure Monitor. Berdasarkan hasil pengukuran denyut nadi dapat 

dihasilkan %CVL dan konsumsi energi dari setiap pekerja sehingga diketahui nilai beban 

kerjanya. Dalam penentuan beban kerja fisiologis juga diperlukan data umum pekerja yaitu usia 

dan jenis kelamin. Adapun hasil rekapitulasi penentuan beban kerja fisologis berdasarkan 

cardiovascular load ditunjukkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Rekapitulasi Beban Kerja Berdasarkan Cardiovascular Load 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 
Usia 

Denyut Nadi 

Kerja 

Denyut 

Nadi 

Istirahat 

%CVL Klasifikasi 

1 Sarni L 45 134 71 61% Kerja dalam waktu singkat 

2 Tarno L 57 140 70 75% Kerja dalam waktu singkat 

3 Fajar L 27 120 60 45% Diperlukan perbaikan 

4 Sugeng L 35 130 64 55% Diperlukan perbaikan 

5 Wagirin L 45 128 66 57% Diperlukan perbaikan 

6 Santo L 57 136 72 70% Kerja dalam waktu singkat 
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Contoh perhitungan : 

Sarni (Laki-laki, 45 tahun) 

 

 

 

 
 ≈ 61 % 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi cardiovascular load (%CVL), beban kerja fisiologis dari 

pekerja produksi di UD Selo Tirto berturut-turut sebesar 61%, 75%, 45%, 55%, 57%, dan 70%. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa 3 pekerja berada dalam rentang 30%-60% yang berarti 

diperlukan perbaikan. Sedangkan 3 pekerja lainnya berada dalam rentang 60%-80% yang berarti 

kerja dalam singkat. Perbedaan hasil beban kerja dari masing-masing pekerja disebabkan karena 

faktor usia, kondisi fisik, serta pembagian pekerjaan yang tidak merata. Beban kerja fisiologis 

tertinggi yaitu sebesar 75%, hal tersebut terjadi pada pekerja dengan usia tertinggi dimana 

kondisi fisik juga sudah menurun. Alasan lain yaitu karena pekerja tersebut bekerja dengan 

sangat berat dimana harus melakukan aktivitas pengangkatan alat cetakan bis beton, melakukan 

bongkar muat alat berat, pengadukan bahan material secara manual, serta perpindahan bahan 

(semen, pasir, koral) dari gudang ke stasiun produksi yang cukup jauh.  

Selain cardiovascular load, penentuan beban kerja fisiologis juga dapat ditentukan 

menggunakan konsumsi energi setiap pekerja. Perhitungan konsumsi energi dapat dilakukan 

dengan melakukan konversi denyut nadi menjadi kalori energi yang dikeluarkan. Hasil 

rekapitulasi perhitungan beban kerja fisiologis berdasarkan konsumsi energi ditunjukkan pada 

Tabel 5. 

 

Tabel 5. Hasil Rekapitulasi Beban Kerja Berdasarkan Konsumsi Energi 

No Nama Et (kkal/menit) Ei(kkal/menit) K(kkal/menit) Klasifikasi 

1 Sarni 6,4817 1,8322 4,6495 Light 

2 Tarno 7,1198 1,7886 5,3312 Moderate 

3 Fajar 5,1249 1,4044 3,7205 Light 

4 Sugeng 6,0752 1,5468 4,5284 Light 

5 Wagirin 5,8775 1,6236 4,2539 Light 

6 Santo 6,6906 1,8768 4,8138 Light 

 

Contoh perhitungan : 

Sarni : 

Et    = 1,080411 - 0,0229038  + 0,00047173 ) 

    = 6,4817 kkal/menit 

Ei    = 1,080411 - 0,0229038  + 0,00047173 ) 

    = 1, 8322 kkal/menit 

K     = 6,4817 – 1,8322 

        = 4,6495 kkal/menit 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi konsumsi energi, beban kerja fisiologis dari pekerja 

produksi di UD Selo Tirto berturut-turut sebesar 4,6495, 5,3312, 3,7205, 4,5284, 4,2539, dan 

4,8138. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 5 pekerja berada dalam rentang 2,5-5,0 yang berarti 
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light. Sedangkan 1 pekerja lainnya berada dalam rentang 5,0-7,5 yang berarti moderate. 

Perbedaan hasil beban kerja dari masing-masing pekerja disebabkan karena faktor usia, kondisi 

fisik, serta pembagian pekerjaan yang tidak merata. Beban kerja fisiologis tertinggi yaitu 

sebesar 5,3312. Hal tersebut terjadi pada pekerja yang sama pada cardiovascular load yaitu 

pekerja dengan usia tertinggi. Semakin tinggi usia, maka beban kerja yang dialami semakin 

berat dan tingkat produktivitas. 

Beban Kerja Psikologis 

Pengukuran beban kerja psikologis menggunakan penyebaran kuesioner NASA-TLX 

kepada pekerja bagian produksi di UD Selo Tirto. Tahap awal yang dilakukan adalah penjelasan 

dari masing-masing indikator beban psikologis NASA-TLX kepada para pekerja. Kemudian 

dilakukan penyebaran kuesioner yang terdiri dari dua tahapan, yaitu pembobotan dengan paired 

comparison dan pemberian rating pada keenam indikator yaitu Mental Demand (MD), Physical 

Demand (PD), Temporal Demand (TD), Effort (EF), Own Performance (P), dan Frustation 

(FR). Pembobotan dan pemberian ratng dilakukan secara subjektif oleh masing-masing pekerja. 

Kumulatif pembobotan dari masing-masing pekerja harus berjumlah 15. Adapun hasil 

pembobotan ditunjukkan pada Tabel 6 dan pemberian rating ditunjukkan pada Tabel 7. 

Tabel 6. Hasil Rekapitulasi Pembobotan Paired Comparison 

No Nama Usia 
Indikator 

Total 
MD PD TD P FR EF 

1 Sarni 45 2 5 3 3 0 2 15 

2 Tarno 57 3 5 3 1 0 3 15 

3 Fajar 27 3 3 2 4 1 2 15 

4 Sugeng 35 2 4 1 3 3 2 15 

5 Wagirin 45 2 5 3 3 2 0 15 

6 Santo 57 4 5 2 2 1 1 15 

 

 

Tabel 7. Pemberian Rating (skala 0-100) 

No Nama 
Indikator 

MD PD TD P FR EF 

1 Sarni 30 70 50 50 20 40 

2 Tarno 50 80 60 40 20 30 

3 Fajar 50 60 30 50 20 20 

4 Sugeng 40 60 40 50 30 30 

5 Wagirin 50 70 50 60 40 30 

6 Santo 60 80 40 60 10 20 

 

Dari hasil rekapitulasi kuisioner dilakukan perhitungan WWL dengan cara mengalikan 

bobot dan rating pada kuesioner NASA-TLX. Kemudian menghitung rata-rata WWL untuk 

menentukan nilai beban kerja psikologisnya. Hasil perhitungan ditunjukkan pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Hasil Rekapitulasi Perhitungan WWL Beserta Klasifikasi 

No Nama 
Indikator 

Total Skor WWL Klasifikasi 
MD PD TD P FR EF 

1 Sarni 60 350 150 150 0 80 790 52,7 Tinggi 

2 Tarno 150 400 180 40 0 90 860 57,3 Tinggi 

3 Fajar 150 180 60 200 20 40 650 43,3 Agak Tinggi 

4 Sugeng 80 240 40 150 90 60 660 44,0 Agak Tinggi 

5 Wagirin 100 350 150 180 80 0 860 57,3 Tinggi 

6 Santo 240 400 80 120 10 20 870 58,0 Tinggi 

  780 1920 660 840 200 290 4690   

  17% 41% 14% 18% 4% 6% 100%   

TOTAL WWL 312,7 
Tinggi 

SKOR WWL 52,1 

 

Contoh perhitungan (Pekerja atas nama Sarni) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan perhitungan skor pada NASA-TLX didapatkan hasil beban kerja psikologis 

pekerja bangunan di UD Selo Tirto sebesar 52,1 dan tergolong tinggi. Tingginya beban kerja 

psikologis dapat dipengaruhi oleh usia pekerja, kondisi fisik pekerja, tingkat kesulitan pekerjaan 

antar pekerja yang berbeda, tingkat ketelitian yang dibutuhkan dalam mencampur bahan dan 

mencetak produk, serta tuntutan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Indikator tertinggi 

dalam kuesioner NASA-TLX pekerja di UD Selo Tirto adalah Physical Demand. Hal ini 

dikarenakan pekerjaan yang dilakukan memerlukan kebutuhan fisik yang cukup besar. Banyak 

aktivitas fisik yang dilakukan dalam memproduksi bahan bangunan seperti mengangkat bahan 

campuran (pasir, semen, batu), mendorong alat, mengangkat cetakan, serta menjemur hasil 

cetakan. 

Rekomendasi Usulan Perbaikan 

Rekomendasi usulan perbaikan yang dapat diberikan kepada pihak UD Selo Tirto berupa 

perbaikan pada fasilitas tata letak pabrik agar jarak perpindahan antar bahan dan stasiun tidak 

terlalu jauh. Hal ini berpengaruh besar pada aktivitas yang dilakukan dimana banyak ditemui 

aktivitas fisik yang cukup berat. Jika jarak perpindahan tidak terlalu jauh maka aktivitas seperti 

mengangkat, mendorong, menarik akan dapat diminimalisir. Perbaikan juga dapat dilakukan 

pada perbaikan sistem kerja dengan penggantian alat yang digunakan dari manual menjadi semi 

automatis. Hal ini akan berpengaruh pada berkurangnya aktivitas fisik dari pekerja. Dalam 

waktu yang sama, jumlah produk yang dihasilkanpun tentunya juga semakin banyak. Selain itu, 
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penataan ulang waktu istirahat juga dapat dilakukan. Pekerja yang melakukan aktivitas berat 

dengan waktu yang cukup lama sebaiknya perlu istirahat yang cukup. Pengaturan waktu 

istirahat sangat penting dimana harus disesuaikan dengan batas wajar jam kerja produktif dari 

pekerja. Selain itu pembagian pekerjaan dapat disesuaikan dengan usia dan kondisi fisik seorang 

pekerja. Pekerja dengan usia tinggi dan kondisi fisik yang kurang dapat diberikan pekerjaan 

yang tidak memerlukan aktivitas berat seperti mencetak produk tiang cor besi dan lispang 

dimana dalam pembuatan produk tersebut dapat dilakukan secara duduk. Atau pembagian 

pekerjaan dapat disesuaikan dengan keterampilan pekerja. Sehingga dari rekomendasi usulan 

perbaikan yang diberikan dapat menurunkan beban kerja. 

 

4. Simpulan 

Beban kerja dapat dikategorikan menjadi beban kerja fisiologis dan psikologis. 

Berdasarkan hasil pengukuran cardiovascular, beban kerja fisiologis pekerja bahan bangunan di 

home industry UD Selo Tirto berturut-turut 61%, 75%, 45%, 55%, 57%, dan 70%. 3 pekerja 

dalam rentang 30%-60% yang berarti diperlukan perbaikan dan 3 pekerja lainnya berada dalam 

rentang 60%-80% yang berarti kerja dalam singkat. Dari hasil pengukuran konsumsi energi, 

beban kerja fisiologis pekerja berturut-turut sebesar 4,6495, 5,3312, 3,7205, 4,5284, 4,2539, dan 

4,8138 (kkal/menit). Artinya 1 pekerja dalam rentang 5,0-7,5 tergolong moderate dan lainnya 

berada dalam rentang 2,5-5,0 tergolong light. Sedangkan beban kerja psikologis berdasarkan 

metode NASA-TLX menunjukkan nilai rata-rata WWL sebesar 52,1. Artinya beban kerja 

psikologis yang dialami pekerja tergolong tinggi. Oleh karena itu untuk mengurangi beban kerja 

fisiologis maupun psikologis dari seorang pekerja perlu adanya perbaikan. Rekomendasi usulan 

perbaikan yang dapat diberikan antara lain perbaikan pada fasilitas tata letak pabrik, perbaikan 

sistem kerja dengan penggantian alat yang digunakan dari manual menjadi semi automatis, 

penataan ulang waktu istirahat dan jam kerja, pembagian pekerjaan, serta peningkatan motivasi. 
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Analisis Pengaruh Kebisingan Terhadap Beban Kerja Mental 

Pekerja PT. XYZ Menggunakan Metode NASA - TLX 
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ABSTRAK 

Kebisingan adalah semua bunyi yang menganggu, dan berbahaya bagi kegiatan sehari – hari. Dampak 

kebisingan selain dapat menyebabkan gangguan pada alat pendengaran pekerja, tetapi juga dapat menjadi 

sumber dari stres. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kebisingan terhadap beban kerja 

mental pekerja di salah satu perusahaan yang ada di Klaten. PT. XYZ merupakan perusahaan yang 

memiliki permasalahan terkait kebisingan lingkungan serta kurang memerhatikan pekerjanya. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode NASA – TLX untuk memberikan 

perbaikan untuk pekerja dari segi pengaruh mentalnya. Peneliti mengukur tingkat kebisingan dibagian 

Finishing menggunakan alat Sound Level Meter dan pengukuran beban kerja mental pekerja 

menggunakan metode NASA – TLX. Dari pengukuran tersebut didapatkan hasil 83,88 dBA untuk tingkat 

kebisingannya dan tingkat beban kerja mental pekerja masuk ke dalam klasifikasi  “tinggi”. 

Kesimpulannya adalah adanya pengaruh dari kebisingan terhadap beban kerja mental pekerja di PT. XYZ 

walau tidak signifikan. 

 

Kata kunci: Beban Kerja Mental, Kebisingan, NASA – TLX, Pengaruh, Sound Level Meter. 

 

1. Pendahuluan 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ada di Asia Tenggara yang sektor 

industrinya cukup banyak. Industri merupakan kegiatan yang terdiri dari mengolah bahan 

mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang yang memiliki nilai 

lebih tinggi untuk penggunanya, termasuk kegiatan perancangan bangunan dan kerekayasan 

industri (Menteri Perindustrian Republik Indonesia, 2006). Karena industri di Indonesia 

merupakan salah satu pilar untuk mengembangkan ekonomi negara, sehingga jumlah industri di 

Indonesia sangat banyak. Menurut BPS (2017) Jumlah industri di Indonesia pada tahun 2014 

adalah sebanyak 24.259, pada tahun 2015 ada sebanyak 26.332, pada tahun 2016 ada sebanyak 

35.163 dan pada tahun 2017 ada sebanyak 33.577. 

 

 
Gambar 1. Jumlah Perusahaan Industri Besar Sedang di Indonesia 

 

Pada saat ini dunia industri sudah mencapai tahap revolusi Industri 4.0, hal tersebut 

ditandai dengan era digitalisasi diberbagai sektor industri dan mengurangi sumber daya manusia 

mailto:vandi.indrawan@gmail.com
mailto:resvilian@gmail.com
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yang dipekerjakan. Akan tetapi hal tersebut masih belum bisa sepenuhnya bisa di 

implementasikan di Indonesia, dikarenakan keterbatasan teknologi serta biaya yang 

menyebabkan masih banyak perusahaan yang menggunakan sumber daya manusia (SDM) untuk 

menjalankan perusahaannya atau untuk memproduksi suatu produk. Banyak perusahaan – 

perusahaan industri yang masih belum memperhatikan kondisi lingkungan atau faktor – faktor 

pendukung pekerja dalam melakukan pekerjaan sehingga dari hal tersebut menyebabkan 

kecelakaan pekerjaan. Data yang bersumber dari International Labour Organization (ILO) pada 

tahun 2018 menyatakan bahwa, ada lebih dari 1,8 juta kematian yang disebabkan pekerjaan 

terjadi setiap tahunnya di Kawasan Asia dan Pasifik bahkan sebanyak dua pertiga kematian 

yang disebabkan pekerjaan di dunia terjadi di Asia (International Labour Organization, 2018). 

Salah satu perusahaan industri di Indonesia yang masih banyak menggunakan tenaga kerja 

manusia adalah PT. XYZ. PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri 

pengecoran logam yang terletak di Klaten, Jawa Tengah. Di PT. XYZ dari keseluruhan produksi 

produknya masih menggunakan bantuan tenaga manusia untuk menyelesaikan produksinya, 

akan tetapi pada saat pekerjanya melakukan pekerjaan ada beberapa kondisi lingkungan yang 

kurang mendukung/menganggu pekerjanya dalam melakukan pekerjaan. Salah satu kondisi 

lingkungan tersebut adalah kebisingan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan peneliti kepada beberapa pekerja di PT. XYZ mengatakan bahwa salah satu faktor 

yang pekerja takutkan dalam menyelesaikan pekerjaan adalah kebisingan yang dihasilkan oleh 

mesin gerinda dan mesin pembersih, kebisingan dengan tingkat intensitas yang tinggi secara 

tidak disadari dapat menyebabkan dampak yang serius bagi pekerja dan beresiko mengalami 

kerusakan pendengaran (Damage Risk on Hearing) pada pekerja yang disebabkan oleh paparan 

bising dengan tingkat yang tinggi atau waktu kumulatif paparan yang berlebihan (Hendrawan, 

2020). 

Kebisingan disebabkan oleh mesin gerinda yang lebih dari 1 dan mesin pembersih 

dioperasikan secara bersamaan dibagian Finsihing PT. XYZ. Kebisingan yang berlebih di 

perusahaan dapat menganggu pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya dan juga dapat 

merusak gendang telinga pekerja yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Selain kondisi 

lingkungan yang harus diperhatikan, kondisi mental dari pekerjanya pun harus diperhatikan 

dikarenakan pekerja diharuskan bekerja selama 7 jam kerja/hari dengan terpapar kondisi 

lingkungan seperti kebisingan dapat membuat kondisi mental pekerjanya terganggu. Menurut 

Rodahl K (1989), kondisi lingkungan kerja dapat mempengaruhi kondisi mental pekerja. 

Dampak kebisingan selain dapat menimbulkan gangguan pada alat pendengaran pekerja, tetapi 

juga dapat menjadi sumber dari stres yang menyebabkan peningkatan dari kesiagaan yang 

dalam hal ini ditunjukkan dengan sikap yang lebih agresif serta mudah cemas dan 

ketidakseimbangan psikologis kita yang ditunjukkan dengan mudah jengkel dan lekas marah. 

Berdasarkan permasalahan yang ada di perusahaan PT. XYZ, peneliti melakukan penelitian 

terhadap pengaruh kebisingan lingkungan pekerjaan kepada beban kerja mental pekerja PT. 

XYZ dibagian Finsihing menggunakan metode NASA-TLX untuk mengetahui tingkat beban 

kerja mental pekerja dan tingkat kebisingan dari stasiun kerja bagian Finishing. Penelitian ini 

ditujukan untuk membuat pekerja dapat bekerja lebih aman yang dan nyaman dengan 

rekomendasi yang diberikan peneliti. 

 

2. Metode 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode NASA – TLX dan ditambah dengan 

pengujian statistik yaitu Uji Regresi Linear Sederhana. Metode NASA – TLX digunakan 

peneliti untuk mengetahui tingkat beban kerja mental pekerja PT. XYZ. Uji Regresi Linear 

Sederhana digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh dari kebisingan terhadap beban kerja 

mental pekerja PT. XYZ. 
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Langkah pertama adalah pengukuran kebisingan menggunakan alat sound level meter pada 

bagian finishing PT. XYZ. Kebisingan adalah segala bunyi yang mengalihkan perhatian, 

mengganggu, atau berbahaya bagi kegiatan sehari - hari, serta dapat menyebabkan polusi 

lingkungan (Davis, M.L & Cornwell, 1998). Pengukuran dilakukan pada saat pekerja sedang 

melakukan pekerjaan menggunakan mesin gerinda. 

Langkah kedua yaitu melakukan pengukuran beban kerja mental pekerja menggunakan 

metode NASA – TLX. NASA-TLX merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur 

beban kerja operator secara subjektif. NASA-TLX adalah sebuah prosedur penilaian multi-

dimensional yang dapat memperoleh skor beban kerja secara keseluruhannya berdasarkan 

kepada berat rata-rata penilaian 6 sub skala, yaitu Mental demand, Physical Demand,Temporal 

Demand, Performance, Effort dan Frustation Level (Nasty Ramadhania, 2015). Pengukuran 

beban kerja mental dilakukan dengan memberikan kuesioner NASA – TLX yang berisikan 

perbandingan antar indikator dan pemberian rating di masing – masing indikator NASA – TLX. 

Langkah terakhir yaitu melakukan uji statistik menggunakan uji regresi linear sederhana. 

Analisis regresi merupakan metode analisis dalam statistika yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan sebab-akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain (Erhaneli & Oki, 2015). 

Uji regresi linear sederhana pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

X terhadap variabel Y, Variabel X pada penelitian ini adalah Kebisingan dan variabel Y adalah 

tingkat beban kerja mental pekerja.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Hasil pengukuran kebisingan yang didapatkan peneliti menggunakan alat Sound Level 

Meter dan menggunakan LTM5 atau Leq dengan waktu sampling setiap 5 detik didapatkan 120 

data kebisingan dengan distribusi frekuensi sebagai berikut,  

 
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Tingkat Kebisingan Bagian Finishing PT. XYZ 

No. Interval Kebisingan (dBA) Nilai Tengah (dBA) Frekuensi 

1. 77 – 78,74 77,8 5 

2. 78,75 – 80,49 79,5 17 

3. 80,5 – 82,24 81,3 12 

4. 82,25 – 83,99 83,05 14 

5. 84 – 85,74 84,8 37 

6. 85,75 – 87,49 86,5 18 

7. 87,5 – 89,24 88,3 10 

8. 89,25 – 90,99 90,05 7 

 

Dari data yang diambil peneliti didapatkan data dengan tingkat kebisingan paling tinggi 

adalah 90,9 dBA dan yang terendah adalah 77 dBA. Untuk pengolahan yang dilakukan 

menggunakan LTM5 atau Leq dengan waktu sampling setiap 5 detik didapatkan hasil tingkat 

kebisingan di stasiun kerja bagian Finishing PT. Aneka Adhilogam Karya adalah sebesar 83,88 

dBA. Menurut KEPMENKER (1999), Batas Nilai Ambang Batas untuk kebisingan 85 dBA 

adalah 8 jam per-hari sehingga tingkat kebisingan di bagian Finisihing PT. XYZ adalah sebesar 

83,88 dBA dan ambang batas terpapar kebisingannya adalah 8 jam per – hari. KEPMENKER 

(1999) menyatakan bahwa setiap pekerjaan harus memiliki porsi waktu 75% bekerja dan 25% 
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istirahat, sedangkan pekerja melakukan pekerjaan selama 8 jam/hari selama 6 hari dan waktu 

istirahat 1 jam/hari hal tersebut sudah melebihi nilai ambang batas yang menjelaskan apabila 

pekerja terpapar 80 dBA hanya dibatasi 40 jam selama seminggu karena pekerja diharuskan 

mengejar target produk yang diberikan oleh perusahaan sehingga pekerja diharuskan bekerja 

selama 44 jam dalam seminggu dan hal itu sudah melewati ambang batas yang ditentukan. 

Untuk pengambilan data beban kerja mental, peneliti menyebar kuesioner yang disebar ke 

pekerja sebanyak 5 responden. Pekerja diharuskan mengisi perbandingan antar indikator NASA 

– TLX dan melakukan pemberian rating pada masing – masing indikatornya. Berikut 

merupakan hasil rekapitulasi perbandingan pembobotan tiap indikator NASA – TLX,  
Tabel 2. Data Rekapitulasi Pembobotan Kuesioner NASA - TLX 

Subjek 

Penelitian 

Indikator NASA - TLX 
Total 

MD PD TD OP EF FR 

Pekerja 1 3 1 4 5 2 0 15 

Pekerja 2 5 4 0 3 1 2 15 

Pekerja 3 4 2 1 5 3 0 15 

Pekerja 4 1 2 5 4 3 0 15 

Pekerja 5 4 5 1 3 2 0 15 

Pekerja selanjutnya menghitung jumlah rata – rata produk atau rata – rata Weighted Work 

Load (WWL), di dapatkan dari hasil perkalian dari jumlah masing – masing indikator NASA – 

TLX dengan rating yang diberikan pekerja. Untuk hasil dari rata – rata Weighted Work Load 

tiap pekerja dapat dilihat pada tabel 3, 
Tabel 3. Tabel Rata - Rata WWL 

Subjek 

Penelitian 

Indikator NASA - TLX 
Total 

MD PD TD OP EF FR 

Pekerja 1 210 70 320 100 140 0 56 

Pekerja 2 500 400 0 30 80 160 78 

Pekerja 3 400 160 70 0 270 0 60 

Pekerja 4 40 120 500 40 240 0 62.67 

Pekerja 5 320 450 60 60 140 0 62 
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Tingkat beban kerja mental pekerja dapat dilihat pada hasil dari perhitungan tabel rata – 

rata WWL, menurut Hart & Staveland (1988) kententuan klasifikasinya adalah sebagai berikut, 
Tabel 4. Klasifikasi Skor Beban Kerja Mental 

Golongan Beban Kerja Nilai 

Rendah 0 - 9 

Sedang 10 - 29 

Agak Tinggi 30 - 49 

Tinggi 50 - 79 

Sangat Tinggi 80 - 100 

Berdasarkan klasifikasi diatas, maka kategori tingkat beban kerja mental pekerja pada 

bagian Finishing PT. XYZ adalah sebagai berikut : 
Tabel 5. Klasifikasi Beban Kerja Mental Pekerja bagian Finishing PT. XYZ 

Subjek Penelitian Skor NASA - TLX Golongan Beban Kerja 

Pekerja 1 56 Tinggi 

Pekerja 2 78 Tinggi 

Pekerja 3 60 Tinggi 

Pekerja 4 62.67 Tinggi 

Pekerja 5 62 Tinggi 

Bedasarkan perhitungan beban kerja mental yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan 

bahwa ke 5 pekerja yang ada dibagian Finishing PT. Aneka Adhilogam Karya masuk ke dalam 

kategori “tinggi”, hal ini terbukti bahwa pekerjaan yang dilakukan dan lingkungan sekitar bisa 

menjadi faktor tingginya beban kerja mental. 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Skor_NASA_TLX .350 5 .044 .828 5 .135 

a. Lilliefors Significance Correction 

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .415a .172 -.104 8.81228 

a. Predictors: (Constant), Kebisingan 

Gambar 3. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Uji statistik yang digunakan sebelum uji regresi linear sederhana adalah uji normalitas. Uji 

normalitas digunakan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data dikatakan berdistribusi 

normal atau tidak dan uji normalitas juga dapat digunakan untuk statistik parametrik. Uji 

normalitas menggunakan data tingkat beban kerja mental yang telah diambil menggunakan 

metode NASA - TLX.  Dapat dilihat pada gambar 2 adalah hasil uji normalitas yang dilakukan 

pada Software SPSS, Terlihat bahwa pada kolom Shapiro – Wilk signifikansi (sig.), hasil dari 

sig. skor NASA – TLX adalah 0,135 yang artinya Ho diterima dan H1 ditolak, artinya populasi 

berdistribusi normal karena nilai sig. > 0.05. Apabila data telah berdistribusi normal, data dapat 

digunakan untuk pengujian statistik selanjutnya. 

Uji regresi linear sederhana pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati pengaruh dari 

kebisingan terhadap beban kerja mental pekerja.  Pada gambar 3 dapat dilihat dari hasil Model 

Summary dari uji Regresi Linear Sederhana mendapatkan nilai R sebesar 0,415, dapat diketahui 

bahwa untuk terdapat pengaruh variabel independent (kebisingan) terhadap variabel dependen 

(skor NASA – TLX) tersebut cukup tinggi menunjukkan seberapa besar variabel kebisingan 

mempengaruhi tingkat beban kerja mental pekerja. Nilai R Square sebesar 0.172 menunjukan 

bahwa persentase pengaruh kebisingan terhadap beban kerja mental pekerja sebesar 17.2%, dan 

masih ada 82,8% faktor lain yang mempengaruhi beban kerja mental pekerja. Hasil dari uji 

statistik menyatakan bahwa kebisingan mempengaruhi tingkat beban kerja mental pekerja 

sebesar 17,2% walau pengaruh yang ditimbulkan tidak signifikan. 

Dari penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa tingkat kebisingan yang ada di 

bagian Finishing PT. XYZ menyebabkan klasifikasi beban kerja mental pekerja masuk ke 

dalam kategori yang tinggi walau pengaruhnya tidak signifikan.  

 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, rata – rata tingkat kebisingan pada 

bagian Finishing PT. XYZ sebesar 83,88 dBA mempengaruhi tingkat beban kerja mental 

pekerja yang masuk ke dalam klasifikasi “Tinggi”. Hasil uji regresi linear sederhana dengan 

variabel X (Kebisingan) terhadap variabel Y (tingkat beban kerja mentak pekerja) didapatkan 

nilai R Square sebesar 0,172 yang menunjukan bahwa persentase pengaruh kebisingan terhadap 

beban kerja mental pekerja adalah sebesar 17,2%. 

Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, peneliti memberikan rekomendasi berupa

perusahaan harus memberikan Alat Pelindung Diri (APD) untuk pekerja di bagian Finishing PT. 

XYZ berupa EarMuffs untuk menghindari gangguan pendengaran jangka panjang apabila 

terpapar kebisingan dalam waktu lama selama bekerja, perusahaan harus mengkaji ulang jam 

kerja dan dapat ,enyesuaikan jam kerja dengan jam istirahat yang disarankan oleh 

KEPMENKER (1999) yang menyatakan bahwa 75% jam kerja harus memberikan jam istirahat 

25%, Beban kerja pekerja disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas pekerja agar tidak 

memberatkan kondisi pekerja, dan pekerja harus membentuk lingkungan kerja yang sehat agar 

mengurangi tingkat beban kerja mental yang tinggi. 
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ABSTRAK 

PT. Dua Kelinci merupakan perusahaan pemasok makanan ringan yang terkenal di Indonesia. PT. 

Dua Kelinci belum pernah melakukan perhitungan analisis beban kerja dan perhitungan tenaga 

kerja yang tepat pada Divisi Packing Bijian sehingga terlihat penumpukan tenaga kerja pada 

stasiun box. Penelitian ini berfokus pada perhitungan beban kerja pada bagian packing kemasan 

besar. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui tingkat beban kerja dan tenaga kerja 

yang optimal pada divisi tersebut. Metode yang digunakan dalam perhitungan beban kerja yaitu 

Workload Analysis. Hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan didapatkan beban kerja pada 

stasiun sortir rata-rata beban kerja adalah 92,48%, pada stasiun seasoning rata-rata beban kerja 

adalah 96,35%, pada stasiun pengemasan rata-rata beban kerja adalah 81,26%, pada stasiun 

pengepakan rata-rata beban kerja adalah 114,25%, pada stasiun X-Ray rata-rata beban kerja 

adalah 102,70%, pada stasiun box rata-rata beban kerja adalah 108,37%, dan pada stasiun kadar 

air rata-rata beban kerja adalah 94,94%. 

 

Kata kunci: beban kerja, tenaga kerja optimal, workload analysis 

 

1. Pendahuluan 

Dalam kelancaran sebuah perusahaan, maka sangat krusial bagi perusahaan untuk 

memberikan tingkat beban kerja pada karyawannya secara tepat dan optimal karena setiap 

pekerjaan yang dilakukan memiliki tingkat beban kerja yang berbeda-beda. Oleh karena itu 

perusahaan harus memperhatikan kondisi pekerja agar kinerja dan tujuan akhir perusahaan dapat 

tercapai. Beban kerja yang berlebih dapat menimbulkan suasana kerja yang kurang nyaman bagi 

pekerja karena dapat memicu timbulnya stres kerja yang lebih cepat. Sebaliknya kekurangan 

beban kerja dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi (Lituhayu dkk., 2008). 

PT. Dua Kelinci adalah perusahaan pemasok makanan ringan yang terkenal di Indonesia 

dengan mereknya yaitu Dua Kelinci. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1972 yang awalnya 

bernama “Sari Gurih” yang kemudian seiring berkembangnya waktu sehingga pada tahun 1985, 

PT. Dua Kelinci menjadi perusahaan penghasil kacang terbaik di Indonesia karena menerapkan 

sistem manajemen mutu berstandar internasional. 

PT Dua Kelinci menetapkan jumlah tenaga kerja berdasarkan pengalaman dan intuisi dari 

supervisor sehingga sering terjadi ketidakakuratan jumlah tenaga kerja terutama pada bagian 

packing bijian. Pada bagian packing bijian, terlihat tenaga kerja yang menumpuk pada stasiun 

box sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai   beban   kerjanya.   Tugas seorang operator 

pengemasan yang paling utama adalah dapat mengemas barang jadi dengan hasil akhir yang 

aman, menarik, tidak cacat dan kualitasnya bagus. Operator pengemasan juga dituntut untuk 

bekerja cepat karena produk yang dihasikan banyak, terutama pada perusahaan besar seperti PT. 

Dua Kelinci. 

Hasil pengamatan awal pada bagian Packing, menunjukkan bahwa adanya perbedaan nilai 

presentase yang cukup jauh antara operator Packing Box 2 dengan Packing Pengemasan yaitu 
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sebesar 22,33%. Hal ini terjadi karena pada setiap elemen kerja memiliki aktivitas yang berbeda 

dan tentunya dengan tingkat beban kerja yang berbeda juga. Oleh karena itu dilakukan analisis 

untuk mengetahui berapa tingkat beban kerja yang optimal pada seluruh elemen kerja pada Divisi 

Packing Bijian dengan metode  workload analysis. 

 

2. Metode 

Penelitian dilakukan di PT Dua Kelinci yang terletak di Jl. Raya Pati-Kudus, Kec. Margorejo, 

Kabupaten Pati dan dilaksanakan pada tanggal 3-10 Maret 2021. Penelitian ini menggunakan data 

yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau yang biasa disebut dengan data primer. Data 

tersebut berupa data deskripsi pekerjaan, kegiatan produktif dan non produktif, data nilai 

penyesuaian, serta data kelonggaran (allowance). Selanjutnya data tersebut diolah dengan metode 

WLA. Menurut Marwansyah (2010) analisis beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah 

jam kerja-orang (man-hours) yang dibutuhkan untuk merampungkan beban kerja dalam waktu 

tertentu. Adapun diagram alir untuk penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Menggunakan standar jam kerja 8 jam per hari 

2. Menggunakan acuan deskripsi pekerjaan dari pengamatan langsung 

3. Dilakukan hanya shift 1 

Sedangkan asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Seluruh pekerja memiliki kemampuan fisik yang sama 

2. Seluruh pekerja dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani 
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2.1 Metode Workload Analysis 

Berdasarkan pengamatan pada tiap deskripsi pekerjaan maka ditentukan tingkat efisiensinya 

serta presentasenya menggunakan metode WLA. Metode ini juga dapat menentukan berapa 

jumlah pekerja yang tepat dan optimal. Langkah-langkah analisis beban kerja dapat dilakukan 

sebagai berikut: 

a. Menentukan elemen kerja pada divisi packing bijian dengan pengamatan langsung 

b. Mengelompokkan aktivitas-aktivitas pada job description setiap elemen kerja 

c. Mengamati kegiatan produktif dan non produktif serta menghitung presentasenya 

d. Menghitung waktu pengamatan dalam menit 

e. Menentukan nilai penyesuaian dan kelonggaran 

f. Menghitung beban kerja dengan menggunakan rumus di bawah ini : 

g. Menentukan jumlah pekerja yang tepat dan optimal 

h. Melakukan perbandingan 

 

2.2 Uji Keseragaman Data 

Untuk mengetahui apakah data sudah seragam maka dapat dilakukan dengan uji 

keseragaman data denga syarat data tidak melebihi BKA dan tidak kurang dari BKB. Apabila 

tidak seragam maka data tersebut dibuang. Berikut merupakan rumus untuk menentukan BKA 

dan BKB : 

Dimana : 

BKB = Batas Kontrol Bawah 

BKA = Batas Kontrol Atas 

P = Presentase produktif 

k = Tingkat keyakinan 

 

2.3 Uji Kecukupan Data 

Untuk mengetahui apakah data sudah cukup atau belum maka dilakukan uji kecukupan data. 

Jumlah pengamatan yang harus dilakukan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Dimana : 

N’       = Jumlah pengamatan yang harus dilakukan  

N         = Jumlah pengamatan yang telah dilakukan  

S = Koefisien Tingkat Ketelitian 

P = Presentase terjadinya kejadian yang diamati 

k = Tingkat kepercayaan, yaitu : 

- Apabila Tingkat Kepercayaan 68 % , maka k = 1 

- Apabila Tingkat Kepercayaan 95 %, maka k = 2 
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- Apabila Tingkat Kepercayaan 99 %, maka k = 3  

Untuk menentukan kecukupan data dengan pernyataan sebagai berikut : 

a. Jika N = N’ maka data yang diambil dinyatakan cukup 

b. Jika N < N’ maka data yang diambil dinyatakan tidak cukup 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Jumlah Karyawan Tiap Stasiun Kerja 

Klasifikasi jumlah pembagian karyawan per mesin pada proses packing di tiap stasiun kerja 

adalah sebagai berikut : 
Tabel 1. Jumlah Karyawan Tiap Stasiun Kerja 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pekerja per mesin tertinggi berada 

di stasiun sortir sebanyak 4 orang per mesin dan terendah pada stasiun pengemasan dan kadar air 

sebanyak 1 orang per mesin dengan total 14 orang. 

 

3.2 Aktivitas Masing-Masing Elemen Kerja 

Pengamatan aktivitas elemen kerja dari tabel frekuensi pengamatan per hari selama 4-6 hari 

pada pukul 07.30-14.45 kemudian dikelompokkan sesuai elemen kerjanya sehingga didapatkan 

hasil pengelompokan deskripsi pekerjaan tiap elemen kerja seperti tabel dibawah: 
Tabel 2. Kegiatan Produktif 
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Tabel 3. Kegiatan Non Produktif 

 

3.3 Rekap Presentase Kegiatan Produktif 

Rekap presentase didapatkan dari presentase kegiatan produktif berdasarkan job description 

yang telah disusun pada tiap stasiun kerja. Berikut merupakan contoh rekap presentase dari 

stasiun seasoning yang dilakukan selama 5 hari pengamatan : 
Tabel 4. Presentase Kegiatan Produktif Seasoning 1 

 
 

Tabel 5. Presentase Kegiatan Produktif Seasoning 2 

 

3.4 Uji Kecukupan Data 

Berikut merupakan contoh perhitungan uji kecukupan data pada stasiun seasoning 1: 

        (1) 

 

Berikut merupakan rumus uji kecukupan data : 

        (2) 
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Karena nilai N’ < N, maka dapat disimpulkan bahwa data pada stasiun Seasoning 1 sudah cukup 

dan tidak perlu dilakukan pengamatan lagi. 

 

3.5 Uji Keseragaman Data 

Uji keseragaman data dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% serta dengan tingkat 

ketelitian 8%. Berikut merupakan hasil pengolahan data pada stasiun seasoning 1 : 
 

 

(3) 

 
 

 
 

 

(4) 

 
  

Sehingga berdasarkan nilai BKA, BKB, dan %Produktif dari operator Seasoning 1 

didapatkan grafik uji keseragaman data sebagai berikut: 

Gambar 2. Grafik Uji Keseragaman Data 

 

Semua data P berada dibawah BKA dan diatas BKB, sehingga dapat dikatakan seluruh data 

telah seragam. Setelah dilakukan uji keseragaman data dan uji kecukupan data pada semua 

stasiun, maka didapatkan hasil pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 6. Rekapitulasi Uji Kecukupan dan Keseragaman Data 

 
Berdasarkan tabel diatas, uji kecukupan data pada seluruh stasiun dikatakan cukup karena 

N’ < N serta pada uji keseragaman data pada seluruh stasiun dapat dikatakan seragam karena % 

Produktif berada diatas BKB dan dibawah BKA. 

 

3.6 Perhitungan Performance Rating dan Allowance 

Untuk menentukan nilai penyesuaian dapat dihitung dengan menambahkan faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi kecepatan kerja seorang operator kemudian ditambah satu. Nilai satu 

ini merepresentasikan bahwa pekerja bekerja secara normal, sedangkan untuk menentukan nilai 

kelonggaran dapat dihitung dengan menambahkan faktor-faktor luar yang dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan yang besarnya dapat dilihat di tabel kelonggaran ILO. Berikut merupakan nilai 

penyesuaian denga westinghouse : 
Tabel 7. Performance Rating Berdasarkan Westinghouse 

 
Berikut merupakan contoh perhitungan faktor kelonggaran dari stasiun seasoning 

beserta tabel rekapitulasi faktor kelonggaran untuk seluruh stasiun: 
Tabel 8. Faktor Kelonggaran stasiun Seasoning 
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Tabel 9. Faktor Kelonggaran Seluruh Stasiun 

No. Stasiun Faktor Kelonggaran (%) Total 

Allowan A B C D E F G H 

1 Sortir Final 6 1,5 0 7,5 5 5 2,5 2,5 30 

2 Seasoning 7,5 2,5 5 6 5 5 2,5 2,5 36 

3 Pengemasan 6 2,5 0 6 5 5 5 2,5 32 

4 Pengepakan 6 1,5 5 3 5 5 5 2,5 33 

5 X-Ray 6 1,5 5 3 5 5 3 2,5 30 

6 Box 6 1,5 0 5 5 5 3 2,5 28 

7 Kadar Air 6 1,5 0 5 5 5 5 2,5 30 
 

3.7 Penentuan Beban Kerja 

Apabila sudah diketahui nilai penyesuaian dan kelonggarannya maka dapat dihitung tingkat 

beban kerja untuk masing-masing stasiun kerja, sebagai contoh berikut merupakan perhitungan 

beban kerja untuk stasiun seasoning: 

 
 

 (5) 

 

Beban kerja pada operator seasoning 1 adalah : 
 

 

Beban kerja pada operator seasoning 2 adalah : 

 

 

Rata-rata beban kerja pada bagian seasoning mempunyai beban kerja 

yang tidak terlalu tinggi/ sudah optimal, yang diformulasikan sebagai berikut 

: 
 

 

  

Dari perhitungan ini maka, dapat diketahui beban kerja masing – masing elemen kerja seperti 

pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 10. Beban Kerja Kondisi Riil 

 
Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa stasiun sortir, seasoning, pengemasan, 

X-Ray dan kadar air sudah optimal dikarenakan rata-rata beban kerja pada kondisi riil >80%. 

Sedangkan pada stasiun pengepakan dan box klasifikasi beban kerjanya overload dikarenakan 

lebih dari 100%. Hal ini dikarenakan beban kerja yang dilakukan setiap stasiun berbeda sehingga 

dilakukan penambahan karyawan. 

 

3.8 Penentuan Karyawan Optimal 

Berikut merupakan perhitungan beban kerja yang optimal pada stasiun kerja pengepakan dan 

box pada divisi Packing biji-bijian. 

1. Pengepakan 

Bagian ini memiliki rata-rata tingkat beban kerja yang cukup tinggi sehingga dipelukan 

penambahan pekerja, untuk menentukan jumlah pekerja yang tepat dapat dihitung sebagai 

berikut: 

Rata-rata beban kerja pada stasiun Pengepakan : 

- Total beban kerja : 112% + 116,50% 

        = 228,50% 

- Rata-rata beban kerja kondisi (riil) :  

- Rata-rata beban kerja (rekomendasi) :  

Setelah dilakukan penelitian sebaiknya jumlah karyawan pada bagian pengepakan adalah 

tetap, dikarenakan rata-rata beban kerja usulan menjadi kurang dari 80% atau 76,17% 

sehingga dikhawatirkan pekerja lebih banyak menganggur daripada produktif. 

2. Box 

Bagian ini memiliki rata-rata beban kerja yang cukup tinggi sehingga pada bagian Box 

memerlukan penambahan pekerja, untuk menentukan jumlah pekerja yang tepat dapat 

dihitung sebagai berikut: 

Rata-rata beban kerja pada stasiun Box: 

- Total beban kerja : 106,33% + 110,41% 

= 216,74% 

- Rata-rata beban kerja kondisi (riil) :  

- Rata-rata beban kerja (rekomendasi) :  

Setelah dilakukan penelitian sebaiknya jumlah karyawan pada bagian Box adalah tetap, 

dikarenakan rata-rata beban kerja usulan menjadi kurang dari 80% atau 72,24% sehingga 

dikhawatirkan pekerja lebih banyak menganggur daripada produktif. 

Berikut merupakan tabel hasil perhitungan beban kerja setelah usulan : 
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Tabel 11. Jumlah Tenaga Kerja Usulan 

 

No 

 

Stasiun 

Jumlah Tenaga 

Kerja Kondisi 

Riil (Per mesin) 

 

Jumlah Tenaga 

Kerja Usulan 

1 Sortir Final 4 4 

2 Seasoning 2 2 

3 Pengemasan 1 1 

4 Pengepakan 2 2 

5 X-Ray 2 2 

6 Box 2 2 

7 Kadar Air 1 1 

Berdasarkan tabel di atas, jumlah tenaga kerja usulan pada stasiun sortir sebanyak 4 orang, 

stasiun seasoning sebanyak 2 orang, stasiun pengemasan sebanyak 1 orang, stasiun pengepakan 

sebanyak 2 orang, stasiun box sebanyak 2 orang, stasiun X-Ray sebanyak 2 orang, dan stasiun 

kadar air sebanyak 1 orang. 

 

4. Kesimpulan dan Saran 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pada bagian sortir, rata-rata beban kerja adalah 92,48% sehingga jumlah pekerja tetap 

sebanyak 4 orang per mesin atau tidak perlu dilakukan penambahan pekerja. 

2. Pada bagian seasoning, rata-rata beban kerja adalah 96,35% sehingga jumlah pekerja 

tetap sebanyak 2 orang per mesin atau tidak perlu dilakukan penambahan pekerja. 

3. Pada bagian pengemasan, rata-rata beban kerja adalah 81,26% sehingga jumlah pekerja 

tetap sebanyak satu orang per mesin atau tidak perlu dilakukan penambahan pekerja. 

4. Pada bagian pengepakan, rata-rata beban kerja adalah 114,25% namun setelah dilakukan 

perhitungan penambahan pekerja rata-rata beban kerja pada bagian tersebut menjadi 

underload sehingga penulis menyarankan tidak dilakukan penambahan pekerja atau tetap 

2 orang per mesin. 

5. Pada bagian X-Ray, rata-rata beban kerja adalah 102,70% tergolong optimal dikarenakan 

persentase yang melebihi 100% hanya sedikit sehingga tidak perlu dilakukan 

penambahan pekerja atau tetap 2 orang per mesin. 

6. Pada bagian box, rata-rata beban kerja adalah 108,37% namun setelah dilakukan 

perhitungan penambahan pekerja rata-rata beban kerja pada bagian tersebut menjadi 

underload sehingga penulis menyarankan tidak dilakukan penambahan pekerja atau tetap 

2 orang per mesin. 

7. Pada bagian kadar air, rata-rata beban kerja adalah 94,94% sehingga jumlah pekerja tetap 

sebanyak satu orang per mesin atau tidak perlu dilakukan penambahan pekerja. 

4.2. Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui secara jelas gambaran dari 

permasalahan beban kerja pada divisi ini dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga. 

2. Sebaiknya perusahaan melakukan training atau pelatihan pada saat perekrutan tenaga 

kerja baru agar memperoleh kinerja karyawan yang bagus dan memperoleh hasil yang 

optimal sehingga target perusahaan dapat tercapai. 
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ABSTRAK 

PT XYZ merupakan perusahaan yang memproduksi sepatu boot safety yang memiliki market sector 

di area Jakarta. Dalam area distribusinya di area Jakarta PT XYZ mempunyai titik lokasi disribusi di retail 

yang tersebar di LTC Glodok, Mega Glodok Kemayoran, Pangeran Jayakarta, Pasar Senen Blok III, dan 

Plaza Kenari. Dari hasil survey customer, dalam proses distribusi dari gudang ke retail di area Jakarta sering 

mengalami keterlambatan pengiriman yang berakibat adanya complaint dari beberapa pemilik retail, hal ini 

disebabkan karena gudang yang ada saat ini berlokasi di daerah Tangerang sehingga membutuhkan waktu  

lama untuk sampai di market area Jakarta. Oleh karena itu dari top management berkoordinasi dengan  

manager logistik merencanakan pembelian gudang baru di dekat area sektor market dijakarta yang 

bertujuan agar pengiriman dapat tepat waktu dan mengurangi komplain dari pemilik retail serta 

meminimumkan biaya transportasi. Pada penelitian ini menggunakan metode naïve bayest untuk 

menganalisa keputusan pembelian gudang baru di area jakarta dan metode gravity location untuk 

menentukan dari letak gudang yang efisien yaitu dekat dengan sektor market di area Jakarta.  Parameter 

pemilihan lokasi gudang baru berdasarkan pada  luas gudang, fasilitas keamanan, , harga dan fasilitas 

gudang dari hasil klasifikasi pemilihan berdasarkan presentase test case dengan metode naïve bayes 

terhadap data lokasi dipilih alternatif untuk membeli gudang baru dari salah satu gudang yang dikumpulkan 

yang lokasinya paling efektif dan hasil penentuan lokasi baru menggunakan gravity location diperoleh titik 

koordinat x= 7,49 dan y = 3,64 yang berada di titik daerah Sawah Besar.  

 

Kata Kunci : Gravity Location, Naïve Bayest, Pemilihan Lokasi Gudang, 

 

ABSTRACT 

PT XYZ is a company that produces safety boots with a market sector in the Jakarta area. In its 

distribution area in the Jakarta area, PT XYZ has distribution points in retail, which are spread across 

LTC Glodok, Mega Glodok Kemayoran, Pangeran Jayakarta, Pasar Senen Blok III, and Plaza Kenari. 

From the results of a customer survey, in the distribution process from warehouses to retailers in the 

Jakarta area, delivery delays often result in complaints from several retail owners, this is because the 

existing warehouse is located in the Tangerang area so it takes a long time to arrive in the market area. 

Jakarta. Therefore, top management coordinates with the logistics manager to plan the purchase of a new 

warehouse near the market sector area in Jakarta, which aims to ensure timely delivery and reduce 

complaints from retail owners and minimize transportation costs. In this study, the nave bayest method is 

used to analyze the decision to purchase a new warehouse in the Jakarta area and the gravity location 

method to determine the efficient location of the warehouse, which is close to the market sector in the 

Jakarta area. The parameters for selecting a new warehouse location are based on warehouse area, 

security facilities, , price and warehouse facilities from the results of the selection classification based on 

the percentage of test cases using the nave Bayes method of location data. the results of determining the 

new location using gravity location obtained the coordinates of x = 7.49 and y = 3.64 which are in the 

Sawah Besar area. 

Keywords: Gravity Location, , Naïve Bayest, Warehouse Location Selection 
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1. Pendahuluan 

PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur produksi sepatu boot 

safety, perusahaan ini memiliki pabrik di daerah Surabaya, setiap beberapa hari sekali PT XYZ 

menyetok sepatu boot safety dari pabrik Surabaya di gudang Tangerang untuk selanjutnya 

didistribusikan di retail sepatu boot di area Jakarta. Retail area Jakarta yang tersebar di 5 titik 

yaitu LTC Glodok, Mega Glodok Kemayoran, Pangeran Jayakarta, Proyek Pasar Senen Blok 

III dan Plaza Kenari.  

Sistem distribusi yang digunakan saat ini yaitu melakukan distribusi dari gudang 

Tangerang ke retail area Jakarta berdasarkan permintaan dari masing – masing retail dengan 

sistem Make to Stock, Berdasarkan hasil survey pasar yang dilakukan terhadap kondisi yang 

ada saat ini, dalam pelaksanaanya sering mendapat complaint dari beberapa customer karena 

sering mengalami keterlambatan sehingga berdampak juga terhadap waktu pengiriman dari 

retail ke end customer. Selain adanya keterlambatan pengiriman ketika posisi gudang masih 

berada di Tangerang juga berakibat terhadap biaya transportasi dan jumlah rate pengiriman 

karena untuk pengiriman dari Tangerang membutuhkan biaya tol dan jumlah rate pengiriman 

maksimal hanya dilakukan 2 kali ke area jakarta dan terkadang hanya 1 kali jika kondisi lalu 

lintas ke retail macet.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, top management berkoordinasi dengan manager 

logistik merencanakan untuk membeli gudang di area Jakarta supaya pengiriman dapat 

dilakukan dalam tepat waktu ,menghilangkan complaint dari pemilik retail terkait 

keterlambatan pengiriman  serta mengefisiensi dari biaya transportasi dan menambah jumlah 

rate pengiriman. Sebelum membeli gudang di area Jakarta, manager logistik melakukan survey 

terlebih dahulu terkait lokasi gudang yang ada di Jakarta survey dilakukan terhadap gudang 

yang dijual di area Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Timur, kemudian 

melakukan analisa dengan naïve bayest untuk mengetahui dari data yang dikumpulkan apakah 

perlu untuk membeli gudang di area jakarta berdasarkan data gudang dan klasifikasi yang 

ditentukan.  

Klasifikasi penilaian gudang baru berdasarkan  pada  luas gudang, fasilitas keamanan, 

harga dan fasilitas gudang, kemudian dari pengolahan naïve bayest diperoleh kesimpulan 

untuk membeli gudang baru di area Jakarta, dari hasil pengolahan data tersebut kemudian 

melakukan analisa lokasi yang tepat menggunakan gravity location berdasarkan letak 

koordinat dan kebutuhan dari masing – masing retail, berdasarkan analisa letak gudang 

diperoleh lokasi di koordinat x= 7,49 dan y = 3,64 yang berada di titik daerah Sawah Besar.  

 

2. Metode  

Penelitian dilakukan pada PT XYZ yang bergerak dibidang manufaktur produksi sepatu 

boot. Tahapan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

• Identifikasi permasalahan 

Permasalahan yang diidentifikasi terkait permasalahan yang dialami oleh pemilik retail 

terkait layanan yang diberikan oleh PT XYZ terhadap pengiriman barang dari gudang 

Tangerang ke retail area Jakarta yang sering mengalami keterlambatan karena jarak gudang 

dan retail memiliki jarak yang jauh dan ditempuh sekitar 1 jam. 

• Pengumpulan data  

Melakukan pengumpulan data gudang yang akan dijual di area Jakarta, menentukan standar 

parameter, mengklasifikasikan parameter yang dibuat dengan data gudang dijual yang 

dikumpulkan dan menentukan koordinat dari gudang Tangerang terhadap retail di area 

Jakarta. 

• Menganalisa keputusan pembangunan gudang baru  
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Penentuan keputusan dari top management untuk membuat gudang baru berdasarkan data 

dari manager logistik terkait data gudang yang dijual di area jabodetabek, kemudian 

melakukan analisa dengan naïve bayest berdasarkan penilaian parameter di setiap gudang 

meliputi luas gudang, fasilitas keamanan, dekat dengan pusat kota, harga, dekat dengan tol, 

dan fasilitas gudang untuk menentukan keputusan perlunya pembangunan gudang baru.  

• Menentukan lokasi yang efektif  

Penentuan lokasi yang efektif berdasarkan letak koordinat dan kebutuhan dari masing – 

masing retail di area jabodetabek untuk menganalisa lokasi yang tepat yang berada di dekat 

5 titik market area di Jabodetabek untuk menentukan letak koordinat yang sesuai 

disesuaikan dengan letak koordinat market area jakarta.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

a. Data Pengamatan  

Penelitian ini dilakukan pada PT XYZ terkait kondisi distribusi yang dilakukan 

dari gudang di Tangerang ke market sektor di daerah Jakarta, sebelum menentukan 

lokasi gudang baru, Manager logistik mengumpulkan data gudang yang dijual di area 

jakarta berdasarkan area dan regional untuk di diskusikan dengan top management yang 

terdapat pada tabel 1:  
Tabel 1 Data Gudang yang dijual berdasarkan area dan regional 

No 
Area Regional Luas Gudang Harga 

1 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara 1716 m2 Rp. 850.000.000 

2 Ancol Jakarta Utara 1500 m2 Rp. 940.000.000 

3 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara 800 m2 Rp. 600.000.000 

4 Pulo Gadung Jakarta Timur 950 m2 Rp. 1.650.000.000 

5 Gudang Dan Mogot  Jakarta Barat 1300 m2 Rp. 1.754.000.000 

6 Buncit Raya Jakarta Selatan 2069 m2 Rp. 3.458.000.000 

7 Kapuk Muara Jakarta Utara 1200 m2 Rp. 2.876.000.000 

8 Pluit Jakarta Utara 2100 m2 Rp. 1.356.000.000 

9 Sawah Besar Jakarta Pusat 940 m2 Rp. 1.486.000.000 

10 Kebayoran Lama Jakarta Selatan 850 m2 Rp. 3.250.000.000 

11 Cakung  Jakarta Timur 1350 m2 Rp. 980.000.000 

12 Kalideres Jakarta Barat 1480 m2 Rp. 2.156.000.000 

13 Rawamangun Jakarta Barat 1560 m2 Rp. 1.765.000.000 

14 Kalimalang Jakarta Timur 1840 m2 Rp. 2.356.000.000 

15 Duren sawit  Jakarta Timur 1750 m2 Rp. 2.220.000.000 

Berdasarkan pengumpulan data gudang yang dijual diarea jakata kemudian 

melakukan analisa terkait koordinaat dari masing – masing retail terhadap gudang di area 

Tangerang untuk mengetahui letak gudang baru yang terdapat pada gambar 1: 
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Central Warehose 

Cengkareng

LTC Glodok

(8,3)

Pangeran Jayakarta

(5,5)

MGK Kemayoran

(7,7)

Pasar Senen Blok 3

(6,6)

Plaza Kenari

(8,9)
 

Gambar 1 Koordinat letak gudang pusat dengan retail 

Berdasarkan data koordinat yang diperoleh terkait lokasi gudang di area Tangerang 

terhadap letak koordinat retail area Jakarta, kemudian menentukan standar penilaian 

berdasarkan data untuk membuat  standar klasifikasi penilaian untuk menentukan 

penilaian klasifikasi berdasarkan kondisi gudang yang di survey oleh manager logistik 

ketika melakukan kunjungan langsung terhadap gudang yang dijual di area Jakarta yang 

terdapat pada tabel 2: 
Tabel 2 Standar aspek penilaian klasifikasi gudang yang dijual 

Aspek Klasifikasi  Keterangan  

Luas Gudang 
Besar Luas Area Gudang > 1000 m2 

Sedang Luas Area Gudang < 1000 m2 

Keamanan Sekitar 

Gudang 

Aman Terdapat pos jaga di masuk gudang 

Kurang Tidak terdapat pos jaga di area gudang 

Harga 

Mahal > 2.500.000.000 

Sedang 1.000.000.000 - 2.500.000.000 

Murah < 1.000.000.000 

Fasilitas Gudang 

Bagus 
Semua aspek tersedia (MCK yang memadai, area 

parkir dan rest area) 

Kurang 
Tidak terdapat salah satu aspek dari ( MCK yang 

memadai, area parkir dan rest area) 

Dari standar klasifikasi penilaian yang dibuat, kemudian melakukan penilaian 

berdasarkan data yang dikumpulkan untuk mengetahui hasil penilaian berdasarkan 

standar dari masing – masing gudang masuk dalam kategori penilaian yang ditentukan 

yang terdapat pada tabel 3 terkait klasifikasi gudang area Jakarta: 
Tabel 3 Klasifikasi gudang area Jakarta 

Gudang 
Luas 

Gudang 

Keamanan 

sekitar 

gudang 

Harga 
Fasilitas 

Gudang 

Dipilih 

untuk 

gudang 

1 Besar Aman  Murah  Bagus Ya 

2 Besar Aman  Mahal Kurang Ya 

3 Sedang Kurang  Murah  Kurang Tidak 
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4 Sedang  Aman  Sedang Bagus Ya 

5 Besar Kurang  Sedang Bagus Ya 

6 Besar Aman  Mahal Bagus Ya 

7 Besar Aman  Mahal Bagus Ya 

8 Besar Aman  Sedang Bagus Ya 

9 Sedang  Aman  Sedang Bagus Ya 

10 Sedang  Kurang  Mahal Kurang Tidak 

11 Besar Kurang  Murah  Bagus Ya 

12 Besar Aman  Sedang Bagus Tidak 

13 Besar Aman  Sedang Bagus Ya 

14 Besar Aman  Sedang Bagus Ya 

15 Besar Aman  Sedang Bagus Ya 

Dari tabel 3 dapat diketahui hasil penilaian berdasarkan standar klasifikasi 

gudang berdasarkan kondisi gudang yang ada, untuk dilanjutkan menentukan alternatif 

keputusan perlu membeli salah satu gudang berdasarkan data tersebut dengan metode 

naïve bayest. 

b. Menentukan alternatif pembangunan gudang baru dengan naïve bayest  

Berdasarkan pengumpulan data klasifikasi gudang, kemudian melakukan analisa 

terkait keputusan pembelian gudang berdasarkan probabiltas dari klasifikasi data 

dimasing – masing gudang yaitu fasilitas gudang, harga, keamanan sekitar gudang dan 

luas gudang sebagai berikut:  
Tabel 4 Probabilitas Kemunculan untuk setiap atribut Fasilitas Gudang 

Fasilitas 

Gudang  

Jumlah Kejadian  

"Dipilih" 
Probabilitas 

Ya Tidak  Ya Tidak  

Bagus  11 1 11/12 1/3 

Kurang  1 2 1/12 2/3 

Jumlah  12 3 1 1 
 

Tabel 5 Probabilitas Kemunculan untuk setiap atribut Harga 

Harga 

Jumlah Kejadian  

"Dipilih" 
Probabilitas 

Ya Tidak  Ya Tidak  

Mahal  3 1  3/12  1/3 

Sedang 7 1  7/12  1/3 

Murah  2 1  2/12  1/3 

Jumlah  12 3  1  1 

 
Tabel 6 Probabilitas Kemunculan untuk setiap atribut Keamanan Sekitar Gudang 

Kemanan 

Sekitar 

Gudang  

Jumlah Kejadian  

"Dipilih" 
Probabilitas 

Ya Tidak  Ya Tidak  

Bagus  10 1  10/12 1/3  

Kurang  2 2  2/12  2/3 

Jumlah  12 3  1  1 
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Tabel 7 Probabilitas Kemunculan untuk setiap atribut Luas Gudang 

Luas 

Gudang 

Jumlah Kejadian  

"Dipilih" 
Probabilitas 

Ya Tidak  Ya Tidak  

Besar 10 1  10/12 1/3  

Sedang  2 2  2/12  2/3 

Jumlah  12 3  1  1 

 
Tabel 8 Probabilitas Pemilihan Gudang Gudang 

Luas 

Gudang 

Jumlah Kejadian  

"Dipilih" 
Probabilitas 

Ya Tidak  Ya Tidak  

Jumlah  12 3  12/15  3/15 

 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan untuk mengetahui probabilitas dari masing – 

masing klasifikasi, jika diketahui dengan luas gudang BESAR, Keamanan sekitar gudang 

AMAN, harga SEDANG dan fasilitas gudang BAGUS, maka dapat dihitung:  

Ya =  P(Ya | Luas Gudang = Besar) x  P(Ya | Keamanan Sekitar Gudang = Aman) x  

          P(Ya | Harga  = Sedang) x P(Ya | Fasilitas Gudang  = Bagus) 

Ya =  11/12 x 7/12 x 10/12 x 10/12 x 12/15 = 0,2964 

 

Tidak =  P(Tidak | Luas Gudang = Besar) x  P(Tidak | Keamanan Sekitar Gudang = Aman)  

              P(Tidak | Harga  = Sedang) x P(Tidak | Fasilitas Gudang  = Bagus) 

Tidak =   1/12 x 1/3 x 1/3 x 1/3 x 3/15 = 0,000596  

 

Menghitung nilai probabilitas  

Ya =        0,2964              = 0,9983  

              0,000596 + 0,2964 

Tidak =        0,000596       = 0,002 

              0,000596 + 0,2964 

 

Berdasarkan pengolahan menggunakan naïve bayest diperoleh nilai terbesar di klasifikasi 

YA jadi keputusan yang diambil adalah membangun gudang baru. 

 

c. Pemilihan lokasi gudang baru dengan gravity location 

Berdasarkan pengolahan data dari data kuantitatif dan kualitatif salah satu faktor 

yang digunakan untuk daya saing competitor dan meningkatkan keuntungan adalah 

mengurangi biaya transportasi dan mencegah keterlambatan pengiriman. Oleh karena itu 

dilakukan perhitungan kembali dengan metode gravity location untuk menentukan letak 

koordinat gudang baru yang dekat dengan sektor market. Adapun perhitungan untuk 

menentukan biaya transportasi sebagai berikut : 

Biaya transportasi  = biaya bahan bakar + biaya penyusutan kendaraan + biaya bongkar 

muat + biaya pengiriman logistic 

Didapat rata2 data per kg = Rp. 1700 

Pengolahan Metode Gravity Location: 

Di = √(𝑋1 − 𝑋2)2 + (𝑌1 − 𝑌2)2 

Keterangan  

Di  : Letak Koordinat baru   Y1  : Koordinat awal titik 0 sumbu Y 
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X1 : Koordinat awal titik 0 sumbu X Y2  : Koordinat akhir titik 0 sumbu Y 

X2 : Koordinat akhir titik 0 sumbu X,  C   : Biaya Pengiriman barang 

Berikut adalah penentuan nilai jarak berdasarkan letak koordinat akhir dengan acuan 

dari koordinat pusat,Perhitungan Di dengan pusat  (0,0) : 

a. LTC Glodok   (8,3) =  √64 + 9  = √73 = 8,54 

b. Pangjay   (5,5) =  √25 + 25  = √50  = 7,07 

c. MGK    (7,7) =  √49 + 49  = √98  =9,89 

d. Pasar Senen    (6,6) =  √36 + 36  = √72  = 8,48 

e. Kenari    (8,9) =  √64 + 81  = √145  = 12,01 

Berdasarkan perhitungan nilai jarak selanjutnya dilakukan literasi untuk mengetahui letak 

koordinat yang sesuai berdasarkan nilai letak koordinat di titik x dan titik y serta aspek harga 

ketika melakukan distribusi yang terdapat pada tabel 9. 
Tabel 9 Perhitungan literasi 1 

No Sektor X Y V  C  D CxVxX/D CxVxY/D CxV/D 

1 

LTC 

Glodok 8 3 11872  Rp      20.182.400  0,89 2152534349791 807200381172 269066793724 

2 Pangjay  5 5 8026  Rp      13.644.200  2,80 195888222009 195888222009 39177644402 

3 

MGK 

Kemayoran  7 7 5457  Rp        9.276.900  3,31 107172952421 107172952421 15310421774 

4 Senen  6 6 5985  Rp      10.174.500  2,72 134557021222 134557021222 22426170204 

5 Kenari  8 9 3056  Rp        5.195.200  5,29 23988926824 26987542677 2998615853 

Total  2614141472267 1271806119501 348979645957 

Koordinat X Baru  7,49     

Koordinat Y Baru  3,64     

 

Berdasarkan analisis penetapan lokasi gudang baru berdasarkan nilai kooridnat x dan y serta 

penentuan biaya transportasi diperoleh letak koordinat penentuan gudang baru berada di 

koordinat x = 7,49 dan y = 3,64, dari hasil analisa koordinat maps berada di daerah Sawah Besar 

untuk penentuan gudang baru, karena gudang di area Tangerang akan dijual dan perusahaan 

tersebut merencanakan untuk membuat gudang baru. 

 

4. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:  

1. Berdasarkan metode naïve bayest yang digunakan untuk mengklasifikasi gudang yang akan 

dibeli, maka keputusan yang diambil yaitu membeli salah satu gudang berdasarkan data 

gudang yang dijual karena memiliki probabilitas 99,83% 

2. Dari keputusan berdasarkan pengolahan naïve bayest, dilanjutkan dengan metode gravity 

location untuk mengidentifikasi lokasi gudang yang tepat berdasarkan titik koordinat dari 

masing – masing retail di area jakarta, lokasi gudang yang di dapat yaitu berada di koodinat 

x = 7,49 dan y = 3,64 setelah dianalisa menggunakan maps berada di gudang area Sawah 

Besar. 

3. Dengan adanya pemilihan lokasi yang tepat dekat dengan area sektor market, maka mampu 

meminimasi biaya transportasi karena proses distribusi di area jakarta tidak memerlukan 

biaya tol berbeda dengan ketika distribusi dari area Tangerang, selain itu dengan adanya 

pemilihan gudang yang tepat diarea Jakarta, mampu mengefisenkan proses distribusi yang 

semua hanya dilakukan maksimal 2 rate menjadi bisa sekitar  4-5 rate, dan menghilangkan 

adanya customer complaint akibat adanya keterlambatan pengiriman.  
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ABSTRAK 

Keamanan adalah hal dasar untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Semakin tinggi keamanan 

lingkungan, semakin besar pekerjaan petugas keamanan (satpam) sehingga mengurangi resiko kerugian 

akibat kehilangan aset/bahaya yang akan terjadi. Tuntutan dan tugas tersebut dapat memberikan tekanan 

kepada satpam yang dapat menimbulkan beban kerja. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisa beban kerja mental pada satpam perpustakaan Universitas XYZ menggunakan metode 

NASA-TLX dengan diagram fishbone untuk mengetahui sebab dan akibat dari suatu permasalahan serta 

rekomendasi yang diberikan menggunakan analisis 5W+1H. Dari hasil pengukuran didapatkan bahwa 

satpam termasuk dalam klasifikasi beban mental agak tinggi dan tinggi dengan nilai tertinggi 43,25% 

yaitu indikator Effort. Penyebabnya adalah tekanan kerja menuntut selalu waspada, menjaga keamanan 

dalam waktu ± 12 jam, tidak adanya jam istirahat, menegur dan menertibkan lingkungan kerja, tuntutan 

bekerja dengan baik, mengorbankan tenaga dan waktu, selalu siap siaga dan adanya perubahan jadwal 

dari shift pagi menjadi malam. 

 

Kata kunci: Beban Kerja Mental, Ergonomi, Fishbone Diagram, NASA-TLX 

 

1. Pendahuluan 

Keamanan adalah hal dasar untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan 

melindungi setiap aset atau sumber daya dalam suatu organisasi atau lingkungan. Semakin 

tinggi keamanan lingkungan, semakin besar pekerjaan petugas keamanan untuk mengurangi 

risiko kerugian karena kehilangan aset atau bahaya yang akan terjadi (Rahman et al., 2018). 

Petugas keamanan di lingkungan kerja menjadi salah satu pilar utama pelaksanaan fungsi 

keselamatan dan pemantauan. Petugas keamanan melakukan tindakan rutin dan 

berkesinambungan untuk memantau aset internal dan memeriksa pergerakan kendaraan dan 

personel yang masuk dan keluar area. Karakteristik kerja petugas keamanan dikategorikan 

sebagai pekerjaan yang rutin non-repetitif dengan siklus yang jelas. Dalam situasi yang aman, 

melakukan pengawasan terhadap kendaraan, personel, aset/barang atau perangkat kerja adalah 

kegiatan utama yang secara umum dilakukan oleh petugas keamanan. Kegiatan pengawasan 

atau kegiatan patroli diartikan bahwa petugas keamanan mempunyai tanggung jawab yang 

tinggi pada menjaga keamanan, apabila sistem manajemen bekerja petugas keamanan tidak 

dibuat dengan baik tanpa memperhatikan prinsip ergonomi dapat menyebabkan beban kerja 

mental yg lalu secara otomatis bisa menurunkan efektivitas dan efisiensi, menurunkan 

kesejahteraan fisik berupa cedera dampak bekerja, menurunkan keseimbangan rasional antara 

beraneka macam aspek yaitu aspek teknis, ekonomis, antropologis & budaya berdasarkan setiap 

sistem kerja (Fauzi, 2017). Salah satu petugas keamanan bertugas untuk mengamankan 

lingkungan sekitar dalam sehari-hari adalah satpam. 

Satpam menggunakan fisik dan pikiran dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, besar 

tenaga fisik dan pikiran yang digunakan tergantung dari tingkat kesulitan pekerjaan yang 

dilakukan. Satpam dalam bekerja memiliki tuntutan dan tugas nya sendiri. Selain berjaga 

satpam-satpam yang bekerja di perusahaan juga dipaksa untuk memiliki kemampuan 

berkomunikasi yang baik karena satpam tersebut juga diminta untuk dapat melayani pengunjung 

dengan baik. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui seberapa tingkat beban kerja mental yang 

http://tasyaaufanadira25@gmail.com
file:///D:/Documemnts/rifki.apriliansyahh@gmail.com
file:///G:/My%20Drive/IDEC%20RAFI%20RIFKI/rafihafizh1110@gmail.com
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dirasakan oleh satpam ketika melaksanakan pekerjaannya. Apakah beban kerja mental yang 

dirasakan satpam ketika satpam bekerja masih sesuai dengan kemampuan mental pekerja 

ataukah sudah berlebih.  

Beban kerja mental dapat berupa sejauh mana tingkat keahlian dan prestasi kerja yang 

dimiliki satu individu dengan individu lainnya, yang lebih menggunakan kemampuan otak 

sebagai sumber tenaganya. Salah satu metode untuk mengukur beban kerja mental adalah 

dengan menggunakan kuesioner NASA-TLX. NASA TLX (National Aeronautics and Space 

Administration Task Load Index). NASA-TLX dikembangkan oleh Sandra G. Hart dari NASA-

Ames Research Center dan Lowell E. Staveland dari San Jose State University pada tahun 1981. 

Metode ini adalah metode pengukuran beban kerja mental dengan menggunakan enam dimensi 

untuk mengevaluasi pernyataan status kerja pekerja mental di lapangan. Tahapan kuesioner 

NASA-TLX dibagi menjadi dua bagian yaitu tahapan rating dan tahapan pembobotan. Setelah 

dilakukan dua tahapan tersebut maka dihitung skor NASA-TLX yang akan menghasilkan 

tingkat beban kerja mental yang dirasakan oleh pekerja (Wahyuniardi, 2014). 

Pada penelitian kali ini, ingin mengukur tingkat beban kerja mental yang dialami oleh 

petugas satpam Perpustakaan Universitas menggunakan keilmuan mengenai beban kerja mental 

yang dibantu dengan kuesioner NASA-TLX dan hubungan sebab-akibatnya berdasarkan 

diagram fishbone dengan menggunakan pendekatan 5W dan 1H (what, who, when, where, why, 

dan how). 

 

2. Metode 

Pada penelitian ini menggunakan metode NASA-TLX yang bertujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor penyebab beban kerja mental petugas satpam secara subjektif langsung dari 

petugas. Selanjutnya, fishbone diagram digunakan untuk mengetahui penyebab dari indikator 

terbesar dari keenam dimensi pada perhitungan kuesioner NASA-TLX dan memberikan saran 

terkait perbaikan yang dilakukan untuk mengurangi beban kerja mental yang dialami petugas 

satpam dengan menggunakan analisis 5W + 1H. Berikut merupakan alur pada penelitian ini. 

 
Gambar 1. Alur Penelitian 
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Subjek dan Objek 

Subjek pada penelitian ini adalah 6 responden petugas satpam perpustakaan Universitas 

XYZ dengan job description yang sama dan jam kerja yang sama. Sedangkan objek yang diteliti 

pada penelitian ini adalah seberapa besar beban kerja mental yang dialami oleh petugas satpam. 

 

Metode Penelitian 

Metode NASA-TLX 

Metode NASA-TLX digunakan untuk mengukur beban kerja mental pekerja. Metode 

NASA-TLX dilakukan dengan menanyakan secara subyektif kepada pekerja tentang kondisi 

mereka dan bagaimana perasaan mereka ketika bekerja. Ada enam dimensi pengukuran sebagai 

variabel indikator kondisi kerja yang dirasakan pekerja antara lain berdasarkan kebutuhan 

mental (mental demand), kebutuhan fisik (physical demand), kebutuhan waktu (temporal 

demand), performansi (performance), tingkat frustasi (frustration level), dan tingkat usaha 

(effort). Metode NASA-TLX menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data yang 

mencerminkan kondisi tempat kerja di lapangan. Tahap kuesioner NASATLX dibagi menjadi 

dua bagian yaitu tahapan rating dan tahapan pembobotan. Setelah menyelesaikan dua langkah 

tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan skor NASATLX yang menentukan tingkat beban 

kerja mental pekerja (Wahyuniardi & Syafe’i, 2014). 

 

Fishbone Diagram 

Fishbone diagram (diagram tulang ikan karena terlihat seperti tulang ikan), biasanya 

disebut diagram sebab akibat (Cause and Effect Diagram) atau diagram Ishikawa, 

diperkenalkan oleh seorang Dr. Kaoru Ishikawa, seorang ahli kendali mutu dari Jepang, sebagai 

salah satu dari tujuh alat kualitas dasar (7 basic quality tools). Kegunaan Fishbone Diagram 

adalah untuk menentukan kemungkinan penyebab masalah, terutama ketika tim cenderung 

berpikir secara rutin (Taque, 2005). Fishbone Diagram mengidentifikasi berbagai potensi 

penyebab dampak atau masalah dan menganalisis masalah tersebut kemudian dipecah menjadi 

beberapa kategori terkait yang mencakup manusia, bahan, mesin, prosedur, pedoman, dll. Setiap 

kategori memiliki alasan yang perlu dijelaskan dalam sesi brainstorming (Kusnadi, 2011). 

 

Analisis 5W + 1H 

Analisis 5W+1H digunakan untuk menganalisis masalah petugas satpam dan menemukan 

alternatif saran atau perbaikan yang dapat dilakukan. 5W + 1H terdiri dari (1) What, target 

utama dari masalah yang ada? (2) Why, mengapa kita membutuhkan rencana tindakan? (3) 

Where, dimana rencana akan dilaksanakan? (4) Who, siapa yang akan melaksanakan tindakan 

yang direncanakan? (5) When, kapan tindakan itu dilaksanakan? (6) How, bagaimana 

menjalankan rencana tersebut? (Gaspersz, 2004). 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Metode NASA-TLX 

Pada perhitungan metode NASA-TLX terdapat beberapa tahapan untuk mendapatkan 

klasifikasi. Pertama, memberikan pembobotan dengan menentukan indikator mana yang lebih 

berpengaruh dibandingkan dengan indikator lainnya. Kedua, melakukan pemberian rating untuk 

setiap indikator pada NASA-TLX. Setelah itu, menghitung nilai WWL (Weighted Workload) 

dan melakukan perhitungan rata-rata WWL. Tahapan akhir adalah melakukan interpretasi skor 

rata-rata WWL kedalam klasifikasi tingkat beban kerja mental. Berikut adalah hasil penilaian 

nilai beban kerja mental masing – masing responden. 
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Tabel 1. Klasifikasi Nilai Beban Kerja Mental 

Operator Rata-Rata WWL Nilai Beban Kerja Klasifikasi 

1 45,33 45.33 Agak Tinggi 

2 54,27 54.67 Tinggi 

3 46 46 Agak Tinggi 

4 42,01 42.00 Agak Tinggi 

5 46,67 46.67 Agak Tinggi 

6 45,33 45.33 Agak Tinggi 

 

Pada tabel diatas, diketahui bahwa hasil kualifikasi nilai beban kerja mental kelima 

responden memiliki klasifikasi agak tinggi dan terdapat 1 responden yang tergolong kedalam 

klasifikasi tinggi. Sehingga dapat diartikan bahwa rata-rata responden mengalami beban kerja 

mental yang agak tinggi. Untuk perbandingan nilai dari setiap indikator NASA-TLX dapat 

dilihat pada tabel dibawah. 
Tabel 2. Perbandingan Setiap Indikator 

No Indikator NASA-TLX Pembobotan 
Rata-Rata 

WWL 
Persentase 

1 Mental Demand (MD) 12 35,34 12,64% 

2 Physical Demand (PD) 22 73,33 26,23% 

3 Temporal Demand (TD) 7 14,67 5,25% 

4 Own Performance (OP) 23 34,66 12,40% 

5 Effort (EF) 25 120,94 43,25% 

6 Frustration Level (FR) 1 0,67 0,24% 

Total 90 90 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari keenam indikator NASA-TLX, Effort 

memiliki nilai rata-rata WWL tertinggi yaitu sebesar 120,94 dengan persentase 43,25%. Tinggi 

nya nilai effort ini dapat disebabkan karena dalam pekerjaannya responden tersebut selalu 

berusaha untuk melakukan pekerjaannya dengan baik, harus selalu siap siaga, dan 

mengorbankan waktu serta tenaganya dalam melakukan pekerjaan sebagai satpam. Hal ini 

berdampak pada usaha yang dikeluarkannya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan faktor 

lainnya. 

 

Diagram Fishbone 

Diagram fishbone berguna untuk mengetahui dan menentukan penyebab yang timbul dari 

efek khusus yang kemudian dipisahkan dari akar permasalahan dengan menyebutkan 

permasalahan yang terjadi (Widyahening, 2018). Penggunaan diagram fishbone pada penelitian 

kali ini bertujuan untuk mencari akar permasalahan dari tingginya beban kerja mental pada 

satpam perpustakaan, sehingga dapat diselesaikan langsung dari akar permasalahannya. Berikut 

merupakan diagram fishbone dari keseluruhan indikator NASA-TLX. 
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Gambar 2. Diagram Beban Kerja Mental 

 

Dari gambar 1 diatas, dapat dilihat bahwa pada setiap indikator terdapat dua sampai tiga 

akar permasalahan yang menjadi penyebab tingginya beban kerja mental satpam perpustakaan. 

Pada penelitian kali ini akan berfokus untuk menyelesaikan permasalahan dari indikator NASA-

TLX dengan skor tertinggi yaitu, indikator effort (EF). Berikut merupakan merupakan diagram 

fishbone dari indikator effort. 

 

 
Gambar 3. Diagram Effort 

 

Pada diagram fishbone indikator effort diatas, dapat diketahui beberapa penyebab tingginya 

beban kerja mental pada satpam perpustakaan yaitu permasalahan dalam mengorbankan tenaga 

dan waktu, harus selalu siap siaga, dan tuntutan oleh atasan. Dari ketiga permasalahan tersebut 

memiliki beberapa penyebab yang berbeda, dimana penyebabnya dapat berasal dari dalam diri 

responden (internal) maupun berasal dari luar diri responden (eksternal). 

 

Analisis 5W+1H 

Penyelesaian masalah beban kerja mental satpam perpustakaan dengan menggunakan 

konsep rumusan pertanyaan 5W+1H yaitu What, Why, Who. Where, When dan How. Dimana 

untuk mendapatkan solusi terbaik dengan menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini dilakukan agar 

solusi dari permasalahan akan tepat sasaran. Berikut merupakan tabel penyelesaian masalah 

menggunakan 5W+1H. 
Tabel 3. Analisis 5W+1H 

What? Why? Who? Where? When? How? 

Satpam harus 

selalu siap siaga 

Hal ini 

dikarenakan 

satpam harus 

selalu berada di 

Satpam Perpustakaan 

UII 

3 Jam 

sekali 

Adanya 

sistem 

rolling 
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What? Why? Who? Where? When? How? 

pos jaga, dan 

satpam harus 

selalu bertindak 

jika ada kejadian 

yang tidak 

diinginkan. 

pekerjaan 

Satpam dalam 

pekerjaannya 

mengorbankan 

tenaga dan 

waktu 

Hal ini 

dikarenakan 

satpam harus 

selalu stay di 

pos satpam 

dalam kurun 

waktu yang 

lama, dan 

satpam 

mengorbankan 

tenaganya untuk 

selalu berpatroli 

untuk 

memastikan 

keadaan aman 

terkendali. 

Satpam Perpustakaan 

UII 

Sistem 

rolling 3 

jam sekali, 

dan patrol 

dilakukan 

hanya 1 

kali per 4 

jamnya dan 

bergantian 

dilakukan. 

Adanya 

sistem 

rolling pada 

satpam dan 

satpam 

tersebut bisa 

bergantian 

berpatroli 

bukan hanya 

1 orang saja. 

Satpam 

mempunyai 

tuntutan 

pekerjaan yang 

tinggi oleh 

atasan 

Hal ini 

disebabkan 

satpam harus 

bekerja dengan 

sempurna dalam 

menjaga 

keamanan 

sehingga tidak 

terjadi hal-hal 

yang tidak 

diinginkan. 

Satpam Perpustakaan 

UII 

Melapor 

kepada 

atasan 3 

jam sekali. 

Untuk 

mengurangi 

tuntutan 

pekerjaan 

ini, satpam 

diharapkan 

untuk terus 

melaporkan 

kondisi yang 

ada pada 

lingkungan 

kantornya 

untuk 

mengurangi 

tuntutan 

tersebut. 

 

Beban kerja mental yang dirasakan oleh seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh jenis 

pekerjaan, namun juga dengan banyak faktor pendukung lainnya. Seseorang yang memiliki 

jenis pekerjaan yang sama belum tentu tergolongkan dengan beban kerja yang hampir serupa. 

Pada penelitian ini operator memiliki jenis pekerjaan yang sama yaitu satpam namun dengan 

jam, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda. Pada penelitian ini terdapat 6 operator dengan 

klasifikasi beban kerja yang berbeda, terdapat 4 operator yang bekerja selama 8 jam dan 

terdapat 2 yang bekerja selama 12 jam.  
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Berdasarkan Tabel 3 diatas, terlihat permasalahan terkait tingginya beban kerja mental 

satpam perpustakaan. Untuk mengatasi permasalahan beban kerja mental satpam perusahaan 

dapat dilihat pada kolom How, dimana untuk mengatasi tinggi nya nilai indikator effort yaitu 

dengan mengadakan sistem rolling pekerjaan dan satpam dapat berpatroli secara bergantian. 

Kemudian, satpam diharapkan untuk terus melaporkan kondisi yang ada pada lingkungan 

kantornya untuk mengurangi tuntutan yang dibebankan oleh atasan. Satpam perpustakaan juga 

diharapkan lebih mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu dengan baik agar usaha 

yang dikeluarkan saat bekerja tidak melebihi kapasitas diri sendiri dan akan lebih sesuai dengan 

hasil yang didapatkan. 

 

4. Simpulan 

Dalam pengukuran beban kerja mental menggunakan metode NASA-TLX dengan 6 

dimensi yaitu mental demand, physical demand, temporal demand, performance, frustration 

level dan effort. Setelah dilakukan pembobotan, rating, perhitungan WWL dan skor NASA-

TLX diketahui responden mengalami beban kerja mental dengan klasifikasi agak tinggi 

sebanyak 5 satpam dan tinggi sebanyak 1 satpam dengan dimensi Effort memiliki nilai rata-rata 

WWL tertinggi yaitu sebesar 120,94 dengan persentase 43,25%. Dari hasil fishbone diagram 

diketahui bahwa beban kerja mental disebabkan karena satpam mengorbankan tenaga dan 

waktu, harus selalu siap siaga, dan tuntutan oleh atasan yang berasal dari dalam diri responden 

(internal) maupun berasal dari luar diri responden (eksternal). Rekomendasi yang diberikan 

berdasarkan analisis 5W+1H yaitu mengadakan sistem rolling pekerjaan dan satpam dapat 

berpatroli secara bergantian, melaporkan kondisi lingkungan kantor secara berkala untuk 

mengurangi tuntutan oleh atasan dan lebih mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu 

dengan baik agar usaha yang dikeluarkan saat bekerja tidak melebihi kapasitas diri sendiri dan 

akan lebih sesuai dengan hasil yang didapatkan. 

 

 

Daftar Pustaka 

Fauzi, S. (2017). Analisis Beban Kerja Mental Menggunakan Metode Nasa-TLX untuk 

Mengevaluasi Beban Kerja Operator pada Lantai Produksi PT PP Londsumatra 

Indonesia Tbk, Turangie Palm Oil Mili, Kabupaten Langkat. 

Gaspersz, V. (2004). Operation Planning And Inventory Control. PT Gramedia Pustaka Utama. 

Kusnadi, E. (2011). Fishbone Diagram dan Langkah-langkah pembuatannya. Diakses Dari 

Https://Eriskusnadi.Com/2011/12/24/Fishbone-Diagram-Dan-Langkah-Langkah-

Pembuatannya. 

Rahman, A., Maryani, A., & Elmadhania, A. (2018). Pengukuran Beban Kerja Petugas 

Keamanan Untuk Memenuhi Standard Minimal Tingkat Keamanan Lingkungan. IPTEK 

Journal of Proceedings Series, 2. 

Taque, N. R. (2005). The quality toolbox (2nd ed.). ASQ Quality Press. 

Wahyuniardi, R., & Syafe’i, Y. (2014). Analisis beban kerja koordinator dan manager 

menggunakan metode NASA-TLX. 

Widyahening, C. E. T. (2018). Fishbone Diagram Dalam Meningkatkan Keterampilan 

Membaca Siswa. Jurnal Komunikasi Pendidikan, 2, 1. 
 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2021          ISSN: 2579-6429 

26-27 Juli 2021 

A21.1 
 

Analisa Potensi Bahaya dengan Menggunakan Metode Job 

Safety Analysis (JSA) pada Proses Pengolahan Kelapa Sawit 

di PKS Raambutan PT.Perkebunan Nusantara III 
Radhiatul Amni1), Ratna Purwaningsih2) 

1)Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, 

Jl. Prof.Soedarto,SH, Semarang, 50275, Indonesia 
 Email: amnichaika20@gmail.com , ratna.tiundip@gmail.com  

 

 

ABSTRAK 

Setiap aktifitas yang melibatkan faktor manusia, lingkungan dan mesin serta melalui tahap-tahap 

proses memiliki risiko bahaya. PT Perkebunan Nusantara III merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dibidang pengolahan kelapa sawit. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang 

dilakukan dengan penanggungjawab pabrik diketahui bahwa terdapat potensi bahaya yang terjadi saat 

melakukan proses produksi. Potensi bahaya yang terjadi diakibatkan lantai produksi yang licin, kelalaian 

pekerja dalam menjalankan tugasnya dan juga ketidakpatuhan pekerja dalam penggunaan APD. Proses 

kerja yang diamati pada penelitian ini yaitu  proses penampungan tandan buah segar, proses perebusan 

(sterilizer) dan proses penebah buah (thresher). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

metode Job Safety Analysis (JSA) yang terdiri dari identifikasi bahaya, penilaian tingkat risiko dan 

rekomendasi pengendalian risiko. Hasil dari identifikasi  bahaya dan analisis penyebab terjadinya bahaya   

diketahui  bahwa potensi bahaya yang paling tinggi terjadi pada proses pengangkatan lori ketika jatuh 

dari sanggahan, pengangkatan lori menuju mesin penebah (threser),dan penarikan lori dari mesin 

perebusan ketika terpisah dari ikatan lori lainnya yang mana dari proses tersebut dapat menyebabkan 

pekerja luka berat bahkan kehilangan nyawa akibat tertimpa lori yang berat serta kehilangan oksigen 

karena tekanan panas yang ada di mesin perebusan. Dari analisis tersebut dilakukan pemberian 

rekomendasi pengendalian risiko untuk mengurangi terjadinya potensi bahaya. 

 

Kata kunci: Identifikasi Bahaya , Job Safety Analysis, Penilaian Resiko, Pengendalian Risiko 
 

1. Pendahuluan 

Tanaman kelapa sawit merukapan tanaman yang memiliki banyak keunggulan baik dalam 

sektor pertanian maupun perkebunan. Prospek dari industri kelapa sawit dalam perdagangan 

minyak nabati di dunia membuat Indonesia terus meningkatkan pengembangan areal 

perkebunan kelapa sawit. Dengan prospek yang menguntungkan mengakibatkan persaingan 

industri kelapa sawit semakin ketat sehingga menuntut perusahaan untuk mengoptimalkan 

sumber daya yang dimiliki dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi yang dapat 

menguntungkan perusahaan. Kualitas produk yang dihasilkan tidak terlepas dari campur tangan 

sumber daya manusia (pekerja). Pekerja yang melakukan pekerjaannya juga tidak terlepas dari  

kaidah ergonomi. Ergonomi adalah pengetahuan tentang interaksi antara manusia dengan 

pekerjaannya karena di dalam pekerjaannya manusia berhadapan dengan peralatan , bahan, 

tempat, dan manusia lainnya, maka ergonomi mengkaji manusia dalam berinteraksi dengan 

unsur-nsur sistem kerja tersebut (Ratna, 2004).  Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(MK3) menjadi satu objek tantangan untuk meningkatkan  quality of working life (Ratna, 2008). 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah seseorang terbebas dari celaka dan nyaris celaka 

dimanapun dia berada dan sehat secara rohani, jasmani maupun di lingkungan sosial (Roehan 

& Yuniar, 2014). Di setiap tempat kerja selalu mempunyai potensi bahaya dan resiko kecelakaan 

kerja. Secara garis besar kejadian kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor, yaitu tindakan 

manusia yang tidak memenuhi keselamatan kerja (unsafe act) dan keadaan-keadaan lingkungan 

yang tidak aman (unsafe condition) (Suma’mur, 1989).  
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PT Perkebunan Nusantara III PKS Rambutan merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dibidang pengolahan kelapa sawit. Adapun produk yang dihasilkan adalah minyak 

kelapa sawit setengah jadi atau CPO (Crude Palm Oil). Dalam proses pengolahannya, PTPN III 

belum sepenuhnya memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan hasil 

pengamatan dan juga wawancara dengan penanggung jawab pabrik, terdapat beberapa 

kecelakaan yang terjadi saat proses produksi. Dilihat dari kondisi lantai produksi yang lumayan 

licin dan benda kerja yang berat  serta masih ada beberapa pekerja yang masih tidak mematuhi 

penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) yang mana dapat menyebabkan kecelakaan kerja bagi 

pekerja produksi. 

Dengan melihat permasalahan yang terjadi ,maka dilakukan analisis kecelakaan kerja 

dengan menggunakan metode Job Safety Analysis (JSA). Menurut (Rausand, 2005), Job Safety 

Analysis (JSA) adalah prosedur yang membantu untuk mengintegrasikan diterimanya prinsip 

dan praktik keselamatan dan kesehatan untuk tugas tertentu atau operasi kerja.  Sehingga dengan 

menggunakan metode Job Safety Analysis (JSA)  dapat diidentifikasi bahaya apa saja yang dapat 

terjadi saat melakukan pekerjaan pengolahan minyak sawit pada proses penampungan tandan 

buah segar, proses perebusan (sterilizer) dan proses penebah buah (thresher)  dan melakukan 

penilaian risiko yang ditimbulkan dari efek bahaya tersebut. Sehingga dengan hasil analisa 

tersebut dapat diketahui tindakan pengendalian risiko yang dapat diterapkan untuk mengurangi 

potensi risiko yang memiliki tingkat risiko. 

 

2. Metode  

Metodologi penelitian merupakan penjelasan tahap – tahap yang dilakukan dalam 

pelaksanaan penelitian untuk memberikan gambaran secara singkat mengenai penelitian yang 

dilakukan. Berikut langkah – langkah penelitian dari awal hingga akhir : 

a. Pendahuluan  

Tahapan ini dimulai dengan tahap pengenalan topik dari penelitian yang dilakukan. 

Identifikasi masalah dilakukan melalui studi pendahuluan yang meliputi studi lapangan 

dan studi pustaka. Identifikasi masalah dilakukan dengan observasi langsung di PT. 

Perkebunan Nusantara III PKS Rambutan bagian produksi dengan melakukan 

wawancara kepada staff Operasional, Maskep, dan Mandor Pabrik dilanjutkan dengan 

studi literatur  dengan mencari teori-teori yang relevan dengan analisis kesehatan dan 

keselamatan kerja  pada jurnal-jurnal penelitian, buku, maupun sumber lainnya yang 

terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

b. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan terdiri dari studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur 

dilakukan dnegan mencari dan mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam 

menyelesaikan masalah yang diteliti melalui berbagai sumber buku dan jurnal.Studi 

lapangan dilakukan untuk mengamatai dan menganalisis kondisi lapangan secara 

langsung. Adapun studi literatur yang dilakukan yaitu terkait keselamatan dan kesehatan 

kerja,kecelakaan kerja , risiko ,dan metode Job Safety Analysis lapangan yang 

dilakukan adalah mengamati dan menganalisis proses kerja dan potensi bahaya yang 

dapat terjadi. 

c. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dilakukan dengan terlebih dahulu mengamati lantai produksi secara 

langsung, mencari referensi dan literatur mengenai teori-teori yang relevan dengan 

permasalahan keselamatan dan kesahatan kerja serta potensi bahaya yang terjadi di 

lantai produksi. Dari informasi yang telah dikumpulkan dapat diketahui permasalahan 

apa yang dominan terjadi. Kemudian menentukan metode yang akan  
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digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi yaitu dengan melakukan 

analisis potensi bahaya dengan metode Job Safety Analysis. 

d. Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulakn diperoleh dari hasil wawancara dengan staff Operasional, 

Maskep, dan Mandor Pabrik serta observasi langsung di lantai produksi untuk 

mengidentifikasi  proses produksi pengolahan kelapa sawit dan potensi bahaya yang 

dapat terjadi pada para pekerja  

e. Pengolahan Data 

Setelah data-data tersebut dikumpulkan, kemudian data tersebut diolah dengan 

menggunakan metode Job Safety Analysis (JSA) dengan mengidentifikasi potensi 

bahaya dan risiko dari setiap langkah-langkah pekerjaan yang ada, kemudian 

memberikan penilaian dari masing-masing potensi bahaya dan risiko yang sebelumnya 

sudah ditentukan guna mengetahui tingkat risiko dari tiap-tiap langkah pekerjaan serta 

cara pengendaliannya. 

f. Analisis Hasil  

Analisis Hasil dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan 

sebelumnya yaitu dengan cara mengelompokkan tingkat risiko yang sama dari tiap-tiap 

langkah pekerjaan serta cara mengendalikannya. 

g. Kesimpulan dan Saran 

Tahap selanjutnya adalah memberikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil 

berdasarkan analisis hasil yang menjawab dari tujuan penelitian. Setelah itu, 

memberikan saran-saran agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

a. Proses pada statiun penampungan tandan buah segar (TBS) 

Dalam melakukan analisis risiko menggunakan metode Job Safety Analysis (JSA) 

untuk proses produksi pada statiun penampungan tandan buah segar, hal yang 

dilakukan yaitu menilai setiap proses dari urutan langkah-langkah proses 

penampungan tandan buah segar. Adapun langkah –langkah pada stasiun proses 

penampungan TBS sementara yaitu:  

1. Pekerja mengoperasikan mesin untuk membuka pintu loading ramp dan 

memasukkan tandan buah segar (TBS) ke dalam lori. 

2. Memasukkan buah yang terjatuh di sekitar lori 

3. Lori yang berisi buah ditarik menggunakan tali capstand  menuju transfer 

carriage. 

4. Menarik lori menggunakan tali capstand ke transfer carriage menuju jalur 

strerilizer. 

5. Membersihkan wilayah kerja pada penampungan buah. 

Dari langkah – langkah tersebut dilakukan penilaian risiko, sebagai contoh pada proses 

penarikan tali capstand ke transfer carriage, memiliki nilai kemungkinan bernilai 4 

dan dampak bernilai 4 yang mana artinya kemungkinan terjadinya risiko tersebut 

cukup sering dan memiliki dampak yang cukup beresiko. Berdasarkan KEP. 

176/OM.02.05/2018), untuk nilai kemungkinan adalah 4 dan dampak adalah 4 maka 

tingkat risiko untuk kejadian dalam urutan pekerjaan ini termasuk ke dalam extrem 

risk . Adapun tabel risk matrix dari proses pada statiun penampungan tandan buah 

segar, yaitu : 
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Tabel  3. 1 Risk Matrix pada Statiun Penampungan Tandan Buah Segar (TBS) 

K
E

M
U

N
G

K
IN

A
N

 

5 = Sangat Besar      

4 = Besar  2  3,4  

3 = Sedang   5   

2 = Kecil    1  

1 = Sangat Kecil      

 

1 = Sangat 

Ringan 
2 = Ringan 3 =  Sedang 4 = Berat 

5 = Sangat 

Berat 

DAMPAK 

Pengendalian yang dilakukan pada pekerjaan yang memiliki tingkat extrem risk pada 

proses penampungan tandan buah segar yaitu  mewajibkan penggunaan APD bagi para 

pekerja, mengganti dan melakukan perawatan pada tali capstand serta membersihkan 

lantai produksi secara rutin. 

 

b. Proses pada statiun perebusan (Sterilizer) 

Dalam melakukan analisis risiko menggunakan metode Job Safety Analysis (JSA) 

untuk proses produksi pada statiun perebusan (sterilizer), hal yang dilakukan yaitu 

menilai setiap proses dari urutan langkah-langkah proses perebusan. Adapun langkah 

–langkah pada stasiun perebusan yaitu:  

1. Pekerja membuka pintu strelizer dan  memasukkan  lori kedalam strelizer, 

dengan syarat strelizer telah dikosongkan dari uap/ steam sebelumnya. 

2. Pekerja mengoperasikan mesin dengan memberikan tekanan uap pada strelizer. 

3. Setelah selesai perebusan, pekerja membuka pintu strelizer. 

4. Pekerja memasang tali capstand pada kaitan yang ada pada ujung lori. 

5. Pekerja menarik lori keluar menuju transfer carriage. 

6. Pekerja menarik lori ketika ada lori yang terputus dari kaitan lori yang 

menghubungkan lori satu ke lori lainnya 

7. Pekerja menaikkan atau memperbaiki lori yang keluar dari jalur hingga 

membuat lori miring/jatuh 

 

Dari langkah – langkah tersebut dilakukan penilaian risiko, sebagai contoh pada proses 

pengoperasaian mesin perebusan. memiliki nilai kemungkinan bernilai 2 dan dampak 

bernilai 4 yang mana artinya kemungkinan terjadinya risiko tersebut jarang terjadi dan 

memiliki dampak yang cukup beresiko. Berdasarkan KEP. 176/OM.02.05/2018), 

untuk nilai kemungkinan adalah 2 dan dampak adalah 4 maka tingkat risiko untuk 

kejadian dalam urutan pekerjaan ini termasuk ke dalam medium risk .Adapun tabel 

risk matrix dari proses pada statiun penampungan tandan buah segar, yaitu : 
Tabel  3. 2 Risk Matrix pada Statiun Perebusan (Sterilizer) 

K
E

M
U

N
G

K
IN

A
N

 

5 = Sangat Besar      

4 = Besar  1,3,4  5 7 

3 = Sedang      

2 = Kecil    2  

1 = Sangat Kecil     6 

 

 

 

1 = Sangat 

Ringan 
2 = Ringan 3 =  Sedang 4 = Berat 

5 = Sangat 

Berat 

DAMPAK 

 

Pengendalian yang dilakukan pada pekerjaan yang memiliki tingkat high risk dan 

extrem risk pada proses perebusan yaitu  mewajibkan penggunaan APD bagi para  
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pekerja,mengganti dan merawat tali capstand, memperhatikan dan memastikan 

kondisi mesin dalam tekanan suhu normal sebelum melakukan perbaikan pada lori 

yang berada di dalam mesin perebusan, dan menggunakan mesin pengangkat lori 

ketika lori jatuh dari sanggahan  

 

c. Proses pada statiun penebah bauh (Tresher) 

Dalam melakukan analisis risiko menggunakan metode Job Safety Analysis (JSA) 

untuk proses produksi pada statiun penebah buah (thresher), hal yang dilakukan yaitu 

menilai setiap proses dari urutan langkah-langkah proses penebah buah. Adapun 

langkah –langkah pada stasiun penebah buah yaitu:  

1. Pekerja memasangkan tali hosting crane pada masing-masing sisi kiri dan sisi 

kanan lori.  

2. Lori terangkat dari lantai transfer carriage menuju thresher 

3. Pekerja mengoperasikan mesin agar lori terangkat dan memindahkan ke mesin 

thresher. 

4. Pekerja menuangkan isi lori ke mesin thresher. 

5. Lori yang sudah kosong dikembalikan ke bawah (transfer carriage). 

Dari langkah – langkah tersebut dilakukan penilaian risiko, sebagai contoh pada proses 

pengoperasaian pemindahan lori yang sudah kosong, memiliki nilai kemungkinan 

bernilai 2 dan dampak bernilai 5 yang mana artinya kemungkinan terjadinya risiko 

tersebut jarang terjadi dan memiliki dampak yang cukup beresiko. Berdasarkan KEP. 

176/OM.02.05/2018), untuk nilai kemungkinan adalah 2 dan dampak adalah 5 maka 

tingkat risiko untuk kejadian dalam urutan pekerjaan ini termasuk ke dalam high risk 

.Adapun tabel risk matrix dari proses pada statiun penampungan tandan buah segar, 

yaitu : 
Tabel  3. 3 Risk Matrix pada Statiun Penebah Buah (Thresher) 

K
E

M
U

N
G

K
IN

A
N

 

5 = Sangat Besar      

4 = Besar  1    

3 = Sedang   4   

2 = Kecil    2 3,5 

1 = Sangat Kecil      

 

1 = Sangat 

Ringan 
2 = Ringan 3 =  Sedang 4 = Berat 

5 = Sangat 

Berat 

DAMPAK 

 

Pengendalian yang dilakukan pada pekerjaan yang memiliki tingkat high risk pada 

proses penebah buah yaitu  mewajibkan penggunaan APD bagi para pekerja, membuat 

pembatas pada daerah kerja pengangkutan lori menuju mesin penebah buah (thresher), 

memastikan tali hosting crane terpasang sempurna dan memberikan rambu rambu hati 

hati bagi pekerja yang berada di lantai bawah.   

 

4. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai 

berikut : 

1. Dalam pengolahan kelapa sawit terkhusus pada proses penampungan tandan buah segar 

(TBS), perebusan (sterilizer) dan proses penebah buah (thresher) masing masing 

memiliki potensi bahaya. Adapun potensi yang paling membahayakan pekerja yaitu, 

tangan pekerja yang luka atau patah saat menarik tali capstand yang sudah usang atau 

putus tiba tiba karena kurang dirawat secara rutin , kemudian ketika pekerja harus 

memperbaiki kendala ketika lori terlepas dari kaitannya di dalam perebusan yang  
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menyebabkan pekerja dapat pingsan atau meninggal dunia,  lori juga dapat terpisah dari 

jalur di transfer carriage  sehingga menyebabkan pekerja harus menaikkan lori pada 

posisi awal, kondisi ini dapat menyebabkan pekerja terhimpit lori ketika tidak benar 

dalam pengangkatan, dan pekerjaan yang dapat menyebabkan pekerja kehilangan 

nyawa adalah saat proses pengangkatan lori dari transfer carriage menuju mesin 

penebah, ketika tali hosting crane tidak terpasang dengan baik , lori atau buah dapat 

terjatuh dan menimpa pekerja. 

2. Tindakan pengendalian pada potensi yang paling membahayakan pada proses 

pengolahan kelapa sawit pada proses penampungan tandan buah segar (TBS) untuk 

potensi tangan terluka dan patah tulang akibat menarik tali capstand yaitu pekerja selalu 

menggunakan APD dan tali yang digunakan harus dirawat dan diganti secara rutin. 

Tindakan pengendalian yang dilakukan pada proses perebusan (sterilizer)  untuk 

potensi luka serius dan meninggal dunia akibat tertimpa lori saat memperbaiki lori yang 

keluar dari jalur transfer carriage setelah perebusan yaitu menggunakan APD dan 

menggunakan mesin pengangkat yang bisa mengangkat lori dengan baik sehingga 

pekerja tidak mengeluarkan usaha yang besar dan waktu kerja juga tidak berkurang. 

Pengendalian bahaya untuk potensi pingsan atau kekurangan oksigen dan meninggal 

saat menarik lori yang tertinggal dalam perebusan yaitu pekerja selalu menggunakan 

APD, memastikan suhu dalam mesin perebusan telah normal dan menggunakan oksigen 

cadangan untuk berjaga jaga terjadi kesalahan di dalam mesin perebusan. Tindakan 

pengendalian yang dilakukan pada proses penebah buah (thresher) untuk potensi 

bahaya terluka parah dan meninggal pada proses pengangkatan lori menuju tresher 

yaitu dengan membuat atap atau pembatas disekitar mesin tresher dan membuat tanda 

waspada kepada para pekerja yang sedang bekerja di lantai bawah. 
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Lampiran 

a. Tabel  Job Safety Analysis pada proses di statiun tandan buah segar (TBS) 

No. Urutan Pekerjaan Potensi Bahaya Risiko 

Penilaian Risiko 
Tindakan 

Pengendalian Kemungkinan Dampak  
Tingkat 

Risiko 

1. Pekerja mengoperasikan 

mesin untuk membuka 

pintu loading ramp dan 

memasukkan tandan 

buah segar (TBS) ke 

dalam lori. 

Pekerja dapat terjatuh 

dari daerah kerjanya  

Terluka, patah tulang 

2 4 Medium 

Menggunakan 

APD seperti sarung 

tangan, sepatu 

safety dan juga 

helm keselamatan 

2. Memasukkan buah 

yang terjatuh di sekitar 

lori. 

Pekerja tertimpa buah 

sawit saat pengisian 

Luka ringan 

4 2 Medium 

Menggunakan 

APD seperti sepatu 

safety, helm 

keselamatan dan 

sarung tangan 

3. 

 

Lori yang berisi buah 

ditarik menggunakan 

tali capstand  menuju 

transfer carriage. 

Tali capstand dapat 

melukai tangan pekerja, 

ketika tali tidak bagus 

lagi., pekerja dapat 

terjatuh saat menarik 

tali karena kondisi lantai 

yang licin 

Tangan pekerja dapat 

terluka, dan patah tulang, 

Menyebabkan kaki 

terkilir, punggung sakit 

bahkan kepala terantuk 

ke lantai 

4 4 Extreme Menggunakan 

APD seperti sepatu 

safety, sarung 

tangan, helm 

keselamatan dan 

juga rutin 

mengganti tali 

capstand dan juga 

rutin 

membersihkan 

lantai transfer 

carriage 

4. Menarik lori 

menggunakan tali 

capstand dengan 

transfer carriage 

menuju jalur strerilizer. 

Tali capstand dapat 

melukai tangan pekerja, 

ketika tali tidak bagus 

lagi.,p ekerja dapat 

terjatuh saat menarik 

tali karena kondisi 

lantai yang licin 

Tangan pekerja dapat 

terluka, dan patah tulang, 

menyebabkan kaki 

terkilir, punggung sakit, 

bahkan dapat melukai 

bagian kepala pekerja  

4 4 Extreme Menggunakan 

APD seperti sepatu 

safety, sarung 

tangan, helm 

keselamatan dan 

juga rutin 

mengganti tali 

capstand dan juga 

rutin 

membersihkan 

lantai transfer 

carriage 

5 Membersihkan wilayah 

kerja pada 

penampungan buah 

 Terjatuh karena lantai 

licin atau tersandung 

brondolan sawit 

Luka ringan,  punggung 

sakit 

3 3 Medium  Menggunakan 

APD seperti sepatu 

safety, helm 

keselamatan 

 

b. Tabel  Job Safety Analysis pada proses di statiun perebusan (sterilizer) 

No. Urutan Pekerjaan Potensi Bahaya Risiko 

Penilaian Risiko 

Tindakan Pengendalian 

Kemungkinan Dampak  
Tingkat 

Risiko 

1. Pekerja membuka pintu 

strelizer dan  

memasukkan  lori 

kedalam strelizer, 

dengan syarat strelizer 

telah dikosongkan dari 

uap/ steam sebelumnya 

Pekerja terkena uap 

panas 

Merasakan panas 

4 2 Medium  

Menggunakan APD 

seperti sarung tangan, 

helm keselamatan dan 

sepatu safety 

2. Pekerja 

mengoperasikan 

mesin dengan 

memberikan tekanan 

uap pada strelizer. 

Pekerja dapat 

tersetrum 

 

Kejang  

 

2 4 Medium Menggunakan APD 

seperti sarung tangan, 

helm keselamatan,sepatu 

safety, dan memasang 

rambu penggunaan mesin 
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3. 

 

Setelah selesai 

perebusan, pekerja 

membuka pintu 

strelizer  

Pekerja terkena uap 

panas 

Merasakan panas 4 2 Medium  Menggunakan APD 

seperti sarung tangan, 

helm keselamatan dan 

sepatu safety 

4. Pekerja memasang tali 

capstand pada kaitan 

yang ada pada ujung 

bawahan lori 

Tangan pekerja 

terkena panas pada 

kaitan lori 

Tangan terluka 4 2 Medium  Menggunakan APD 

seperti sarung tangan, 

helm keselamatan dan 

sepatu safety 

5 Pekerja menarik lori 

keluar menuju transfer 

carriage. 

Tali capstand dapat 

melukai tangan 

pekerja, ,pekerja 

dapat terjatuh  saat 

menarik tali karena 

kondisi lantai yang 

licin 

Tangan pekerja dapat 

terluka, dan patah 

tulang, kaki terkilir, 

punggung sakit, 

bahkan dapat melukai 

bagian kepala pekerja 

ketika terpleset 

4 4 Extreme Menggunakan APD 

seperti sepatu safety, 

sarung tangan, helm 

keselamatan dan juga 

rutin mengganti tali 

capstand dan juga rutin 

membersihkan lantai 

transfer carriage 

6 Pekerja menarik lori 

ketika ada lori yang 

terputus dari kaitan 

lori yang 

menghubungkan lori 

satu ke lori lainnya 

Pekerja dapat 

terkunci pada 

starilizer 

Pingsan, meninggal 

dunia 

1 5 High  Menggunakan APD 

seperti sepatu safety, 

sarung tangan, helm 

keselamatan , oksigen 

dan selalu memeriksa 

kondisi pada starilizer 

aman sebelum 

melakukan perbaikan 

7 Pekerja menaikkan 

atau memperbaiki lori 

yang keluar dari jalur 

hingga membuat lori 

miring/jatuh  

Pekerja dapat 

terkena panas lori, 

tertimpa lori 

Luka bakar , patah 

tulang, luka berat 

4 5 High  Menggunakan APD 

berupa sepatu safety, 

helm keselamatan, 

sarung tangan dan 

menggunakan alat bantu 

seperti mesin pengangkat 

lori 

 

c. Tabel  Job Safety Analysis pada proses di statiun penabah buah (threser) 

No. Urutan Pekerjaan Potensi Bahaya Risiko 

Penilaian Risiko 

Tindakan Pengendalian 

Kemungkinan Dampak  
Tingkat 

Risiko 

1. Pekerja memasangkan 

tali hosting crane pada 

masing-masing sisi kiri 

dan sisi kanan lori  

Pekerja dapat tekena 

panas lori saat tidak 

tepat memasang tali 

hosting crane 

 

Tangan terluka, 

infeksi 

 4 2 Medium 

Menggunakan APD 

seperti sarung tangan, 

helm keselamatan dan 

sepatu safety 

2. 

 

Pekerja 

mengoperasikan mesin 

agar lori terangkat dan 

memindahkan ke 

mesin thresher 

Pekerja dapat 

terjatuh dari tempat 

kerja 

 

Patah  tulang, luka 

parah 

2 4 Medium 

Menggunakan APD 

seperti sarung tangan, 

helm keselamatan,sepatu 

safety, dan memassang 

rambu-rambu 

penggunaan mesin 

3. Lori terangkat dari 

lantai transfer carriage 

menuju thresher 

lori/ buah yang telah 

direbus dapat terjtuh 

menimpa pekerja 

yang ada dibawah 

Pekerja dapat terkena 

panas, luka bakar, dan 

,meninggal dunia 

2 5 High  

Menggunakan APD 

seperti sarung tangan, 

helm safety,sepatu safety, 

memberikan tanda 

peringatan serta membuat 

pembatas   berupa plafon 

sehigga benda yg jatuh 

tidak langsung mengenai 

pekerja 
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4. Pekerja menuangkan 

isi lori ke mesin 

thresher 

Buah dapat menimpa 

pekerja  

Terkena panas 3 2 Medium  Menggunakan APD 

seperti sarung tangan, 

helm keselamatan,sepatu 

safety, memberikan tanda 

peringatan serta membuat 

pembatas   berupa plafon 

sehigga benda yg jatuh 

tidak langsung mengenai 

pekerja   

5. Lori yang sudah 

kosong dikembalikan 

ke bawah (transfer 

carriage) 

Lori kosong dapat 

terjtuh menimpa 

pekerja yang ada 

dibawah 

Pekerja dapat terkena 

panas, luka bakar, dan 

,meninggal dunia 

2 5 High Menggunakan APD 

seperti sarung tangan, 

helm keselamatan,sepatu 

safety, memberikan tanda 

peringatan  
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ABSTRAK 

CV Javatech Agro Persada merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang alat dan mesin 

pertanian. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat masalah yang perlu diperhatikan yaitu 

mengenai potensi terjadinya kecelakaan kerja di bengkel produksinya. Untuk membantu upaya 

perusahaan menekan potensi risiko yang dapat terjadi di bengkel produksi, salah satu metode yang dapat 

digunakan adalah Metode HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control). Metode 

HIRARC adalah serangkaian proses identifikasi bahaya yang terjadi dalam aktivitas proses kerja, yang 

diharapkan dapat untuk pencegahan dan pengurangan terjadinya potensi risiko kecelakaan kerja dengan 

cara yang tepat, serta pengendaliannya dalam melakukan proses kegiatan perbaikan dan  perawatan 

sehingga prosesnya menjadi aman. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 26 jenis 

potensi risiko bahaya, yang diantaranya terdiri dari 2 kategori “Very High” (7,69%), 4 kategori “Priority 

1” (15,38%), 14 kategori “Substantial” (53,85%), 6 kategori “Priority 3” (23,08%), dan 0 potensi risiko 

kategori “Acceptable” (0%). 

Kata kunci: HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control), Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja 

 

1. Pendahuluan 

Ergonomi sebagai salah satu bidang keilmuan yang semakin dianggap penting peranannya 

dalam dunia kerja juga mengalami peningkatan yang sangat pesat (Purwaningsih, Adi W, & 

Febrian, Evaluasi Kondisi Kerja dengan Penerapan Daftar Periksa Ergonomi (Studi Kasus pada 

PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia), 2008). Dalam menjalankan kegiatan 

produksi kearah yang lebih baik sebuah perusahaan tidak hanya dituntut untuk memfokuskan 

dirinya pada faktor mesin dan bahan baku saja, namun sumber daya manusia dalam hal ini 

keselamatan karyawan juga menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Selama bekerja para 

pekerja dihadapi oleh berbagai risiko yang memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja.  

Faktor lingkungan fisik kerja merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

kinerja manusia namun sering kurang diperhatikan oleh pihak perusahaan maupun operator 

dalam melakukan pekerjaan (Purwaningsih, Pujotomo, & Fanani, 2004). Faktor penyebab suatu 

kecelakaan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Menurut Santoso (2004), faktor 

pertama adalah kondisi berbahaya (unsafe condition), yaitu yang tidak aman dari mesin, 

peralatan, bahan, dari lingkungan kerja, proses kerja, sifat pengerjaan dan cara kerja. Kedua, 

perbuatan berbahaya (unsafe action) yaitu perbuatan berbahaya dari manusia yang dapat terjadi 

karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan, cacat tubuh yang tidak terlihat (bodily defect), 

ketelitian dan kelemahan daya tahan tubuh, serta sikap dan perilaku kerja yang tidak baik. 

Penerapan manajemen risiko yang terdiri dari identifikasi risiko lingkungan kerja dan 

pengukuran bahaya merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan manajemen untuk 

memperkecil terjadinya risiko di tempat kerja. Menurut Landquist (2013) menyatakan jika 

seluruh risiko telah diidentifikasi, maka pengendalian untuk menghilangkan atau mengurangi 

bahaya-bahaya tersebut dapat diterapkan, penilaian risiko diperlukan untuk memberikan 

dukungan keputusan dan remediasi tindakan sehingga memungkinkan penggunaan efisiensi 

sumber daya yang tersedia. 

CV Javatech Agro Persada merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di 

bidang alat dan mesin pertanian yang berlokasi di Pati. Dari hasil observasi dan wawancara yang 

mailto:kukuh.yanu@gmail.com
mailto:ratna.tiundip@gmail.com
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telah dilakukan dengan pihak CV Javatech Agro Persada, ternyata perusahaan ini masih belum 

terdapat bagian atau divisi HSE (Health, Security, and Environment). Sehingga masih belum 

adanya  manajemen perusahaan yang berfungsi secara khusus untuk memperhatikan, mengatur, 

dan memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja pada setiap karyawan dan 

pekerjanya. Karena tergolong perusahaan baru, CV Javatech Agro Persada ini masih belum 

terfokus untuk memperhatikan dalam permasalahan dalam hal ini, dikarenakan memang dari 

orientasi awal perusahaan memang lebih ke arah profit yang didapatkan terlebih dahulu. Terlihat 

jelas pada bagian bengkel produksi CV Javatech Agro Persada ini, masih sangat banyak 

ditemukan kegiatan proses kerja dan tata letak alat, bahan, dan benda kerja yang sangat 

berpotensi menimbulkan risiko bahaya bagi setiap operator kerjanya. 

Dari banyak hal yang sangat berpotensi menimbulkan risiko bahaya tersebut, perlu upaya 

analisis potensi risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi ke dalam manajemen 

risiko dengan menggunakan pendekatan metode Hazard Identification, Risk Assessment, Risk 

Control (HIRARC). Pendekatan tersebut dipilih karena HIRARC dapat meninjau dan mencegah 

bahaya pada suatu proses secara sistematis, teliti dan terstruktur serta lebih simple dan lebih 

mendetail. 

Hal yang dilakukan pertama adalah diawali dengan tahap pertama identifikasi bahaya 

menggunakan metode JSA (Job Safety Analysis) dengan tujuan mendapatkan risk event. 

merupakan teknik analisis untuk mengkaji langkah-langkah suatu kegiatan dan 

mengidentifikasikan sumber bahaya yang ada dari tiap langkah-langkah tersebut serta 

merencanakan tidakan pencegahan untuk mengurangi risisko. Dan dalam pengidentifikasi 

bahaya dengan menggunakan JSA dapat menghasilkan analisa yang lebih baik (Diberardinis, 

1999). Tahap kedua, melakukan analisis risiko untuk menentukan besarnya suatu risiko 

menggunakan analisis semi kuantitatif dengan metode Fine. Metode Wiliam T. Fine adalah 

salah satu metode analisis semi kuantitatif yaitu mengkalkulasikan risiko berdasarkan formula 

matematika. Metode ini terdiri dari tiga faktor utama yaitu consequences, exposure, dan 

probability yang telah ditentukan rating atau nilainya. Nilai dari ketiga faktor tersebut dikalikan 

untuk mengetahui tingkat risiko (Dickson, 2001). Tahap ketiga, evaluasi risiko dengan 

membandingkan tingkat risiko yang telah dihitung dengan kriteria standar yang digunakan yang 

nantinya akan diklasifikasinan lagi menjadi beberapa kategori dinataranya adalah “Very High”, 

“Priority 1”, “Substantial”, “Priority 3”,  dan “Acceptable”. Tahap terakhir adalah, 

pengendalian risiko menggunakan Hierarki Pengendalian Risiko yang terdiri dari Elimination, 

Substitution, Engineering, Administrative, dan APD sehingga dengan memberikan rekomendasi 

pengendalian untuk mencegah atau meminimalisir bahaya yang terjadi (Tranter, 1999). 

 

2. Metode  

Metodologi penelitian merupakan penjelasan tahap – tahap yang dilakukan dalam 

pelaksanaan penelitian untuk memberikan gambaran secara singkat mengenai penelitian yang 

dilakukan. Berikut langkah – langkah penelitian dari awal hingga akhir : 

1. Identifikasi Masalah  

Pada tahapan ini, penulis melakukan identifikasi masalah yang ada pada bagian 

bengkel produksi CV Javatech Agro Persada dengan melakukan observasi, 

menganalisis working accident report, dan berdasarkan data wawancara dengan setiap 

operator proses kerja yang terkait, serta membaca referensi mengenai literatur tentang 

HIRARC sehingga dapat mengetahui permasalahan penyebab dari penelitian 

dilaksanakan.  

2. Penetapan Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah melakukan analisis potensi risiko keselamatan dan kesehatan 

kerja dengan metode Hazard Identification, Risk Assessment, And Risk Control 

(HIRARC).  

3. Pembatasan Masalah  

Dalam tahapan ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada bagian 

bengkel produksi CV Javatech Agro Persada saja.  

4. Pengumpulan Data  
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Pengumpulan data diperlukan penulis untuk mengumpulkan informasi - informasi 

sebagai pendukung tercapainya tujuan penelitian. Penulis dalam memperoleh data 

dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:  

▪ Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan data yang akan 

diambil. Pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan operator setiap proses 

kerja.yang terkait. 

▪ Observasi Langsung 

Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada bagian yang ingin diamati 

dan dibutuhkan sebagai pengolahan data. Hal ini dilakukan dengan melihat secara 

langsung tahapan masing-masing proses kerja sehingga dapat 

mengidentifikasikan jenis risiko dan bahaya yang ada pada masing- masing area 

kerja.  

5. Pengolahan Data  

Data diolah dengan berdasarkan menggunakan Risk Management AS/NZS 4360:2004 

yang terdiri dari tahapan identifikasi risiko menggunakan Job Safety Analysis (JSA), 

analisis risiko semi kuantitatif menggunakan metode Fine, evaluasi risiko, dan 

pengendalian risiko dengan Hierarki Pengendalian.  

6. Analisis dan Pembahasan  

Tahapan ini penulis melibatkan pihak perusahaan khususnya operator setiap proses 

kerja dalam melakukan analisis terkait dengan hasil risk assessment pada bagian 

bengkel produksi CV Javatech Agro Persada. Setelah itu hasil risk assessment terbesar 

yang didefinisikan sub pekerjaan memiliki tingkat risiko dan kemungkinan kecelakaan 

terjadi seberapa tinggi nya untuk dilakukannya pengendalian.  

7. Kesimpulan dan Saran 

Dalam tahapan ini, penulis dapat mendapat kesimpulan mengenai tingkat risiko dan 

bahaya pada bagian bengkel produksi CV Javatech Agro Persada serta memberikan 

saran berupa usulan perbaikan.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Analisis Penilaian Risiko Pada Proses Bubut 

Berdasarkan peringkat risiko yang dikembangkan dari matriks risiko menurut standar 

AS/NZS 4360, dengan dilakukan identifikasi potensi risiko pada bagian proses bubut, 

keseluruhan berjumlah 27 potensi risiko, didapatkan bahwa terdapat potensi risiko yang bisa 

terjadi berupa 1 potensi risiko yang termasuk kategori “Very High” dengan persentase 3,70%, 5 

potensi risiko yang termasuk kategori “Priority 1” dengan persentase 18,52%, 17 potensi risiko 

yang termasuk kategori “Substantial” dengan persentase 62,96%, dan 4 potensi risiko yang 

termasuk kategori “Priority 3” dengan persentase 14,81%.  
Tabel 1. Hasil Analisis Potensi Risiko Pada Proses Bubut 

Area 

Kerja 
Aktivitas Kerja Sumber Bahaya Potensi Risiko P E C 

Risk 

Rating 
Kategori 

Proses 

Bubut 

Pemasangan mata 

pahat pada toolpost 

Mata pahat yang 

digunakan tajam 

Luka gores atau 

sayat 
10 10 1 100 Substantial 

Proses pemasangan 

benda kerja ke 

chuck turning 

Kejatuhan benda 

kerja atau alat kerja 

Luka dan memar 6 6 1 36 Priority 3 

Retak tulang 6 1 25 150 Substantial 

Patah tulang 6 1 25 150 Substantial 

Cacat permanen 6 1 25 150 Substantial 

Mengoperasikan 

mesin bubut 

Jaringan kelistrikan 

pada mesin 

Dapat tersetrum 6 6 15 540 Very High 

Timbul ledakan 3 1 50 150 Substantial 

Timbul kebakaran 3 1 100 300 Priority 1 
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Tabel 1. Hasil Analisis Potensi Risiko Pada Proses Bubut (Lanjutan) 

Area 

Kerja 
Aktivitas Kerja Sumber Bahaya Potensi Risiko P E C 

Risk 

Rating 
Kategori 

Proses 

Bubut 

Memberikan 

pelumas pada mesin 

dan pahat agar tidak 

mudah aus 

Pelumas yang 

menetes ke lantai 

kerja 

Terpleset 6 3 5 90 Substantial 

Proses pemakanan 

benda kerja 

Terkena pentalan 

gram 

Luka gores atau 

sayat 
10 10 1 100 Substantial 

Jika mengenai mata, 

dapat menyebabkan 

iritasi, gangguan 

penglihatan, hingga 

luka 

6 3 15 270 Priority 1 

Asap yang 

ditimbulkan 

Gangguan 

pernapasan 
6 3 5 90 Substantial 

Jika masuk ke mata, 

dapat menyebabkan 

iritasi bahkan 

gangguan 

penglihatan 

6 10 5 300 Priority 1 

Debu yang 

ditimbulkan 

Gangguan 

pernapasan 
6 3 5 90 Substantial 

Gatal-gatal 10 10 1 100 Substantial 

Jika masuk ke mata, 

dapat menyebabkan 

iritasi bahkan 

gangguan 

penglihatan 

6 10 5 300 Priority 1 

Posisi kerja yang 

selalu berdiri 
Pegal otot 10 10 1 100 Substantial 

Area kerja yang 

panas 

Kegerahan 10 10 1 100 Substantial 

Pusing 6 3 5 90 Substantial 

Pingsan 3 1 15 45 Priority 3 

Suara yang timbul 

dari proses bubut 

Gangguan 

pendengaran 
6 10 5 300 Priority 1 

Mengambil benda 

kerja dari chuck, 

setelah selesai 

proses pemakanan   

Benda kerja yang 

panas 
Jari tangan melepuh 6 10 1 60 Priority 3 

Benda kerja yang 

tajam 

Luka gores atau 

sayat 
10 10 1 100 Substantial 

Kejatuhan benda 

kerja atau alat kerja 

Luka dan memar 6 6 1 36 Priority 3 

Retak tulang 6 1 25 150 Substantial 

Patah tulang 6 1 25 150 Substantial 

Cacat permanen 6 1 25 150 Substantial 

 

 

3.2 Analisis Penilaian Risiko Pada Proses Milling 

Berdasarkan peringkat risiko yang dikembangkan dari matriks risiko menurut standar 

AS/NZS 4360, dengan dilakukan identifikasi potensi risiko pada bagian proses milling, 

keseluruhan berjumlah 27 potensi risiko, didapatkan bahwa terdapat potensi risiko yang bisa 

terjadi berupa 1 potensi risiko yang termasuk kategori “Very High” dengan persentase 3,70%, 5 

potensi risiko yang termasuk kategori “Priority 1” dengan persentase 18,52%, 17 potensi risiko 

yang termasuk kategori “Substantial” dengan persentase 62,96%, dan 4 potensi risiko yang 

termasuk kategori “Priority 3” dengan persentase 14,81%.  

3.3 Analisis Penilaian Risiko Pada Proses Pengeboran Tangan Kecil 

Berdasarkan peringkat risiko yang dikembangkan dari matriks risiko menurut standar 

AS/NZS 4360, dengan dilakukan identifikasi potensi risiko pada bagian proses pengeboran 
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tangan kecil, keseluruhan berjumlah 23 potensi risiko, didapatkan bahwa terdapat potensi risiko 

yang bisa terjadi berupa 4 potensi risiko yang termasuk kategori “Priority 1” dengan persentase 

17,39%, 14 potensi risiko yang termasuk kategori “Substantial” dengan persentase 60,87%, dan 

5 potensi risiko yang termasuk kategori “Priority 3” dengan persentase 21,74%.  

3.4 Analisis Penilaian Risiko Pada Proses Pengeboran Tangan Sedang 

Berdasarkan peringkat risiko yang dikembangkan dari matriks risiko menurut standar 

AS/NZS 4360, dengan dilakukan identifikasi potensi risiko pada bagian proses pengeboran 

tangan sedang, keseluruhan berjumlah 28 potensi risiko, didapatkan bahwa terdapat potensi 

risiko yang bisa terjadi berupa 4 potensi risiko yang termasuk kategori “Priority 1” dengan 

persentase 14,29%, 14 potensi risiko yang termasuk kategori “Substantial” dengan persentase 

67,86%, dan 5 potensi risiko yang termasuk kategori “Priority 3” dengan persentase 17,86%.  

3.5 Analisis Penilaian Risiko Pada Proses Pengeboran (Mesin) 

Berdasarkan peringkat risiko yang dikembangkan dari matriks risiko menurut standar 

AS/NZS 4360, dengan dilakukan identifikasi potensi risiko pada bagian proses pengeboran 

mesin, keseluruhan berjumlah 27 potensi risiko, didapatkan bahwa terdapat potensi risiko yang 

bisa terjadi berupa 1 potensi risiko yang termasuk kategori “Very High” dengan persentase 

3,70%, 5 potensi risiko yang termasuk kategori “Priority 1” dengan persentase 18,52%, 17 

potensi risiko yang termasuk kategori “Substantial” dengan persentase 62,96%, dan 4 potensi 

risiko yang termasuk kategori “Priority 3” dengan persentase 14,81%. 

3.6 Analisis Penilaian Risiko Pada Proses Pemotongan Plat Besi (Brander Las Potong) 

Berdasarkan peringkat risiko yang dikembangkan dari matriks risiko menurut standar 

AS/NZS 4360, dengan dilakukan identifikasi potensi risiko pada bagian proses pemotongan plat 

besi dengan menggunakan brander las potong, keseluruhan berjumlah 25 potensi risiko, 

didapatkan bahwa terdapat potensi risiko yang bisa terjadi berupa 1 potensi risiko yang termasuk 

kategori “Very High” dengan persentase 4,00%, 4 potensi risiko yang termasuk kategori 

“Priority 1” dengan persentase 16,00%, 15 potensi risiko yang termasuk kategori “Substantial” 

dengan persentase 60,00%, dan 5 potensi risiko yang termasuk kategori “Priority 3” dengan 

persentase 20,00%. 

3.7 Analisis Penilaian Risiko Pada Proses Pemotongan Plat Besi (Plasma Las Potong) 

Berdasarkan peringkat risiko yang dikembangkan dari matriks risiko menurut standar 

AS/NZS 4360, dengan dilakukan identifikasi potensi risiko pada bagian proses pemotongan plat 

besi dengan menggunakan plasma las potong, keseluruhan berjumlah 23 potensi risiko, 

didapatkan bahwa terdapat potensi risiko yang bisa terjadi berupa 1 potensi risiko yang termasuk 

kategori “Very High” dengan persentase 4,35%, 3 potensi risiko yang termasuk kategori 

“Priority 1” dengan persentase 13,04%, 14 potensi risiko yang termasuk kategori “Substantial” 

dengan persentase 60,87%, dan 5 potensi risiko yang termasuk kategori “Priority 3” dengan 

persentase 21,74%. 

3.8 Analisis Penilaian Risiko Pada Proses Rolling Plat Besi (Manual) 

Berdasarkan peringkat risiko yang dikembangkan dari matriks risiko menurut standar 

AS/NZS 4360, dengan dilakukan identifikasi potensi risiko pada bagian proses rolling plat besi 

secara manual, keseluruhan berjumlah 17 potensi risiko, didapatkan bahwa terdapat potensi 

risiko yang bisa terjadi berupa 13 potensi risiko yang termasuk kategori “Substantial” dengan 

persentase 76,47%, dan 4 potensi risiko yang termasuk kategori “Priority 3” dengan persentase 

23,53%. 

3.9 Analisis Penilaian Risiko Pada Proses Rolling Plat Besi (Mesin) 

Berdasarkan peringkat risiko yang dikembangkan dari matriks risiko menurut standar 

AS/NZS 4360, dengan dilakukan identifikasi potensi risiko pada bagian proses rolling plat besi 

dengan mesin, keseluruhan berjumlah 18 potensi risiko, didapatkan bahwa terdapat potensi 

risiko yang bisa terjadi berupa 1 potensi risiko yang termasuk kategori “Very High” dengan 

persentase 5,56%, 1 potensi risiko yang termasuk kategori “Priority 1” dengan persentase 

5,56%, 13 potensi risiko yang termasuk kategori “Substantial” dengan persentase 72,22%, dan 

3 potensi risiko yang termasuk kategori “Priority 3” dengan persentase 16,67%.
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3.10 Analisis Penilaian Risiko Pada Proses Gerinda Tangan 

Berdasarkan peringkat risiko yang dikembangkan dari matriks risiko menurut standar 

AS/NZS 4360, dengan dilakukan identifikasi potensi risiko pada bagian proses gerinda tangan, 

keseluruhan berjumlah 30 potensi risiko, didapatkan bahwa terdapat potensi risiko yang bisa 

terjadi berupa 5 potensi risiko yang termasuk kategori “Priority 1” dengan persentase 16,67%, 

20 potensi risiko yang termasuk kategori “Substantial” dengan persentase 66,67%, dan 5 potensi 

risiko yang termasuk kategori “Priority 3” dengan persentase 16,67%. 

3.11 Analisis Penilaian Risiko Pada Proses Gerinda Duduk 

Berdasarkan peringkat risiko yang dikembangkan dari matriks risiko menurut standar 

AS/NZS 4360, dengan dilakukan identifikasi potensi risiko pada bagian proses gerinda duduk, 

keseluruhan berjumlah 26 potensi risiko, didapatkan bahwa terdapat potensi risiko yang bisa 

terjadi berupa 5 potensi risiko yang termasuk kategori “Priority 1” dengan persentase 19,23%, 

16 potensi risiko yang termasuk kategori “Substantial” dengan persentase 61,54%, dan 5 potensi 

risiko yang termasuk kategori “Priority 3” dengan persentase 19,23%.  

3.12 Analisis Penilaian Risiko Pada Proses Pengelasan 

Berdasarkan peringkat risiko yang dikembangkan dari matriks risiko menurut standar 

AS/NZS 4360, dengan dilakukan identifikasi potensi risiko pada bagian proses pengelasan, 

keseluruhan berjumlah 23 potensi risiko, didapatkan bahwa terdapat potensi risiko yang bisa 

terjadi berupa 1 potensi risiko yang termasuk kategori “Very High” dengan persentase 4,35%, 3 

potensi risiko yang termasuk kategori “Priority 1” dengan persentase 13,04%, 14 potensi risiko 

yang termasuk kategori “Substantial” dengan persentase 60,87%, dan 5 potensi risiko yang 

termasuk kategori “Priority 3” dengan persentase 21,74%.  

3.13 Analisis Penilaian Risiko Pada Proses Pengecatan 

Berdasarkan peringkat risiko yang dikembangkan dari matriks risiko menurut standar 

AS/NZS 4360, dengan dilakukan identifikasi potensi risiko pada bagian proses pengecatan, 

keseluruhan berjumlah 21 potensi risiko, didapatkan bahwa terdapat potensi risiko yang bisa 

terjadi berupa 4 potensi risiko yang termasuk kategori “Priority 1” dengan persentase 19,05%, 

13 potensi risiko yang termasuk kategori “Substantial” dengan persentase 61,90%, dan 4 potensi 

risiko yang termasuk kategori “Priority 3” dengan persentase 19,05% 

3.14 Rekapitulasi Penilaian Risiko 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai risiko dengan analisis semi kuantitatif, maka potensi 

bahaya yang perlu untuk ditindaklanjuti dapat disederhanakan menjadi: 
Tabel 2. Hasil Rekapitulasi Analisis Potensi Risiko Pada Proses Pengecatan Pada Bengkel Produksi 

CV Javatech Agro Persada 

Potensi Risiko Risk Rating 

Very High 

Dapat tersetrum (akibat dari mesin) 540 

Gangguan penglihatan (akibat dari paparan sinar atau cahaya 

saat proses pengelasan) 
500 

Priority 1 

Timbul kebakaran 300 

Jika masuk ke mata, dapat menyebabkan iritasi bahkan 

gangguan penglihatan (akibat dari asap dan debu yang 

dihasilkan) 

300 

Gangguan pendengaran 300 

Jika mengenai mata, dapat menyebabkan iritasi, gangguan 

penglihatan, hingga luka (akibat dari pentalan gram yang 

dihasilkan) 

270 
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Tabel 2. Hasil Rekapitulasi Analisis Potensi Risiko Pada Proses Pengecatan Pada Bengkel Produksi 

CV Javatech Agro Persada (Lanjutan) 

Potensi Risiko Risk Rating 

Substantial 

Retak tulang 150 

Patah tulang 150 

Cacat permanen 150 

Timbul ledakan 150 

Luka gores atau sayat 100 

Gatal-gatal 100 

Pegal otot 100 

Kegerahan 100 

Kulit terasa panas 100 

Luka bakar 100 

Terpleset 90 

Gangguan pernapasan 90 

Pusing 90 

Tersetrum (akibat dari kabel) 90 

Priority 3 

Jari tangan melepuh 60 

Pingsan 45 

Luka dan memar 36 

Kesleo 30 

Tersandung 30 

Terjatuh 30 

 

3.15 Analisis Pengendalian Risiko 

3.15.1 Dapat Tersetrum (Akibat Dari Mesin) 

Potensi terjadinya  risiko dapat tersetrum akibat dari mesin kerja adalah berasal dari 

jaringan kelistrikan pada mesin. Hal ini dapat terjadi bisa dikarenakan karena penggunaan mesin 

dengan intensitas terlalu tinggi, kurangnya pemeliharaan dan perawatan pada setiap mesin kerja 

yang digunakan, kurangnya kesadaran akan keselamatan, serta minimnya pemahaman cara 

mengoperasikan setiap proses kerja dengan benar. 

Untuk itu dilakukan langkah pengendalian potensi bahaya risiko, dimaksudkan supaya 

operator terhindar dari gangguan kesehatan atau penyakit dan kecelakaan akibat potensi bahaya 

risiko kerja tersebut. Maka, pengendalian bahaya risiko untuk dapat tersetrum akibat dari mesin 

adalah sebagai berikut: 

▪ Eliminasi: - 

▪ Substitusi: - 

▪ Pengendalian Engineering: - 

▪ Pengendalian Administratif 

- Melakukan perawatan secara berkala terhadap setiap mesin yang digunakan pada 

seluruh proses kerja yang diantaranya ada mesin bubut, mesin milling, mesin 

drilling, mesin roll plat besi, untuk meminimalkan penurunan performance dan 

memperbaiki kerusakan pada mesin secara lebih dini. 
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- Pemberian pendidikan dan pelatihan pada seluruh operator mengenai cara 

pengoperasian mesin yang bersangkutan yang baik dan benar terkhusus 

masalah kelistrikan, sebagai pendukung operator dalam melalukan pekerjaan 

secara aman. Dengan pengetahuan dan pengertian terhadap bahaya pekerjaan 

ini, maka akan membantu pekerja untuk mengambil keputusan dalam 

menghadapi potensi risiko bahaya dapat tersetrum akibat mesin yang ada. 

- Pembuatan SOP pada setiap proses kerja yang jelas seperti  pengecekan rutin 

mengenai masalah kelistrikan pada mesin setiap akan digunakan maupun 

setelah digunakan untuk melakukan proses kerja, sehingga seluruh operator 

melakukan pekerjaannya lebih tepat dan aman.  

▪ Alat Pelindung Diri 

- Operator yang bekerja pada peralatan atau mesin bertegangan tinggi memerlukan 

perlindungan khusus, dimana diperlukan alat perlindungan diri yang tepat yang 

berbahan.isolator. Dimana antara lain contohnya seperti penggunaan alas 

pengaman (safety matting) dengan spesifikasi bahan yang terbuat dari karet 

isolator listrik yang baik, dapat digunakan sampai dengan temperatur 900C untuk 

karet alami dan 1200C untuk karet SPDM, serta bahan juga harus anti slip. Dan 

penggunaan APD lain seperti sarungan tangan berbahan isolator, dan juga 

wearpack berbahan isolator. 

3.15.2 Gangguan Penglihatan (Akibat Dari Paparan Sinar Proses Pengelasan) 

Potensi terjadinya  risiko gangguan penglihatan akibat dari paparan sinar atau cahaya 

saat proses pengelasan adalah berasal dari paparan sinar ultraviolet dan infra merah. Hal ini 

dapat terjadi bisa dikarenakan karena kurangnya kesadaran akan keselamatan, minimnya 

pemahaman cara mengoperasikan setiap proses kerja dengan benar, serta minimnya penggunaan 

alat perlindungan diri pada proses kerja terkait. 

Untuk itu dilakukan langkah pengendalian potensi bahaya risiko, dimaksudkan supaya 

operator terhindar dari gangguan kesehatan atau penyakit dan kecelakaan akibat potensi bahaya 

risiko kerja tersebut. Maka, pengendalian bahaya risiko untuk gangguan penglihatan akibat dari 

paparan sinar atau cahaya saat proses pengelasan adalah sebagai berikut: 

▪ Eliminasi: - 

▪ Substitusi: - 

▪ Pengendalian Engineering: - 

▪ Pengendalian Administratif 

- Pemberian pendidikan dan pelatihan pada seluruh operator mengenai cara 

pengoperasian mesin yang bersangkutan yang baik dan benar terkhusus 

masalah cara pengelasan, sebagai pendukung operator dalam melalukan 

pekerjaan secara aman. Dengan pengetahuan dan pengertian terhadap bahaya 

pekerjaan ini, maka akan membantu pekerja untuk mengambil keputusan dalam 

menghadapi potensi risiko bahaya gangguan penglihatan akibat dari paparan 

proses pengelasan yang ada. 

- Pembuatan SOP pada setiap proses kerja yang jelas seperti  cara melakukan 

proses pengelasan agar tidak terganggu akibat paparan dari proses pengelasan, 

sehingga seluruh operator melakukan pekerjaannya lebih tepat dan aman.  

▪ Alat Pelindung Diri 

- Penggunaan pelindung muka (helmet welding) yang berfungsi untuk melindungi 

muka dan mata dari percikan api dan juga dari paparan sinar ultraviolet dan infra 

merah saat pengelasan terjadi. Pemilihan helmet welding ini juga harus sesuai 

dengan standard yang ada, yaitu dengan minimal spesifikasi lensa pada alat 

pelindung lulus uji laboratorium atau lens material qualification (LMQ) dengan 

ketebalan yang sudah 2.0 mm-2.2 mm. 

3.15.3 Timbul Kebakaran  

Potensi terjadinya  risiko timbul kebakaran adalah berasal dari jaringan kelistrikan pada 

mesin, tabung gas LPG, dan tangka kompressor. Hal ini dapat terjadi bisa dikarenakan karena 

penggunaan mesin dengan intensitas terlalu tinggi, kurangnya pemeliharaan dan perawatan pada 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2021          ISSN: 2579-6429 

26-27 Juli 2021 

A22.9 

 

setiap mesin kerja yang digunakan, kurangnya kesadaran akan keselamatan, minimnya 

pemahaman cara mengoperasikan setiap proses kerja dengan benar, penempatan selang tabuung 

LPG yang tidap tepat, serta minimnya penggunaan alat perlindungan diri pada proses kerja 

terkait. 

Untuk itu dilakukan langkah pengendalian potensi bahaya risiko, dimaksudkan supaya 

operator terhindar dari gangguan kesehatan atau penyakit dan kecelakaan akibat potensi bahaya 

risiko kerja tersebut. Maka, pengendalian bahaya risiko untuk timbul kebakaran akibat jaringan 

kelistrikan pada mesin, tabung gas LPG, dan tagki kompressor adalah sebagai berikut: 

▪ Eliminasi: - 

▪ Substitusi 

- Penggantian penggunaan alat yang bertenaga gas LPG dengan alat lain yang 

bertenaga listrik. Pada kasus ini berarti bisa mengganti penggunaan alat kerja 

brander las potong pada proses kerja memotong plat besi seluruhnya, kemudian 

dialihkan ke penggunaan alat kerja pada proses kerja yang sama yaitu 

menggunakan alat plasma las potong. 

▪ Pengendalian Engineering: - 

▪ Pengendalian Administratif 

- Pemberian pendidikan dan pelatihan pada seluruh operator mengenai cara 

pengoperasian alat dan mesin yang berpotensi dapat meledak dan menimbulkan 

kebakaran, sebagai pendukung operator dalam melalukan pekerjaan secara 

aman. Dengan pengetahuan dan pengertian terhadap bahaya pekerjaan ini, 

maka akan membantu pekerja untuk mengambil keputusan dalam menghadapi 

potensi risiko bahaya timbul kebakaran yang ada. 

- Pembuatan SOP pada setiap proses kerja yang jelas seperti  memastikan alat 

atau mesin yang dapat berpotensi dapat meledak dan menimbulkan kebakaran 

agar ditempatkan  dan digunakan dengan tepat dan aman, sehingga seluruh 

operator melakukan pekerjaannya lebih tepat dan aman.  

- Penataan selang penghubung pada tabung gas LPG dengan rapi dan tidak 

mengganggu area lalu lalang pada area lini produksi yang bertujuan agar 

meminimasi potensi risiko bahaya terjadi 

▪ Alat Pelindung Diri 

- Pemberian APAR pada setiap lokasi atau proses kerja yang rawan terjadi timbul 

potensi risiko bahaya kebakaran, dan juga dalam penempatannya harus tetap 

sesuai dengan standar prosedur pemasangan APAR yang benar yaitu dengan 

pemasangan APAR dengan ketinggian maksimum 1,2 m dantidak bolek 

diletakkan pada ruangan yang mempunyai suhu lebih dari 490C dan dibawah 

40C. 

3.15.4 Iritasi Dan Gangguan Penglihatan (Akibat Dari Asap Dan Debu) 

Potensi terjadinya  risiko iritasi dan gangguan penglihatan akibat dari asap dan debu 

yang dihasilkan dari proses kerja adalah berasal dari proses pemakanan benda kerja yang 

menggunakan bahan kerja yang sudah berkarat. Hal ini dapat terjadi bisa dikarenakan karena 

kondisi bahan untuk benda kerja yang digunakan yang sudah berkarat, kurangnya kesadaran 

akan keselamatan, minimnya pemahaman cara mengoperasikan setiap proses kerja dengan 

benar, serta minimnya penggunaan alat perlindungan diri pada proses kerja terkait. 

Untuk itu dilakukan langkah pengendalian potensi bahaya risiko, dimaksudkan supaya 

operator terhindar dari gangguan kesehatan atau penyakit dan kecelakaan akibat potensi bahaya 

risiko kerja tersebut. Maka, pengendalian bahaya risiko untuk iritasi dan gangguan penglihatan 

akibat dari asap dan debu yang dihasilkan dari proses kerja adalah sebagai berikut: 

▪ Eliminasi: - 

▪ Substitusi: - 

- Penggantian  raw material yang tidak berkarat atau minim karat, dikarenakan 

pada proses kerja dengan raw material yang sudah berkarat akan menimbulakan 

debu dan asap yang jumlahnya lebih banyak.
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▪ Pengendalian Engineering 

- Pemberian exhaust  fan pada setiap dinding sisi lokasi bengkel produksi.Selain 

dapat berfungsi sebagai ventilator yang berfungsi sebagai pengatur sirkulasi 

udara yang ada di bengkel produksi, pemberian exhaust  fan juga bertujun agar  

mengurangi kontaminasi paparan debu dan asap hasil proses kerja yang 

dikerjakan dan juga dapat berfungsi untuk kenyamanan, kestabilan suhu dan 

mengontrol kontaminan.  

- Pemberian cutting fluid pada saat proses kerja dilakukan. Hal ini dilakukan agar 

bisa meminimasi timbulnya debu dan asap yang dihasilkan pada saat proses kerja 

dilakukan. 

▪ Pengendalian Administratif 

- Pemberian pendidikan dan pelatihan pada seluruh operator mengenai cara 

pengoperasian mesin yang bersangkutan yang baik dan benar terkhusus 

masalah mengatasi risiko yang berkaitan debu dan asap yang dapat 

mengganggu penglihatan, sebagai pendukung operator dalam melalukan 

pekerjaan secara aman. Dengan pengetahuan dan pengertian terhadap bahaya 

pekerjaan ini, maka akan membantu pekerja untuk mengambil keputusan dalam 

menghadapi potensi risiko bahaya iritasi dan gengguan penglihatan akibat asap 

dan debu dari proses kerja yang ada. 

- Pembuatan SOP pada setiap proses kerja yang jelas seperti  pengecekan rutin 

mengenai masalah pada mesin dan pemilihan benda kerja yang digunakan 

minim karat, sehingga seluruh operator melakukan pekerjaannya lebih tepat 

dan aman.  

▪ Alat Pelindung Diri 

- Penggunaan kacamata pelindung (safety goggles) yang berfungsi untuk 

melindungi mata dari paparan debu dan asap yang dihasilkan pada proses kerja 

yang terjadi. Pemilihan safety goggles ini juga harus sesuai dengan standard yang 

ada, yaitu dengan minimal spesifikasi lensa pada alat pelindung lulus uji 

laboratorium atau lens material qualification (LMQ) dengan ketebalan yang 

sudah 2,0 mm – 2,2 mm. 

3.15.5 Gangguan Pendengaran 

Potensi terjadinya  risiko gangguan pendengaran adalah berasal dari suara bising yang 

dihasilkan dari proses pemakanan benda kerja dan juga suara mesin yang beroperasi. Hal ini 

dapat terjadi bisa dikarenakan karena penggunaan mesin dengan intensitas terlalu tinggi, 

kurangnya pemeliharaan dan perawatan pada setiap mesin kerja yang digunakan, kurangnya 

kesadaran akan keselamatan, minimnya pemahaman cara mengoperasikan setiap proses kerja 

dengan benar. serta minimnya penggunaan alat perlindungan diri pada proses kerja terkait. 

Untuk itu dilakukan langkah pengendalian potensi bahaya risiko, dimaksudkan supaya 

operator terhindar dari gangguan kesehatan atau penyakit dan kecelakaan akibat potensi bahaya 

risiko kerja tersebut. Maka, pengendalian bahaya risiko untuk gangguan pendengaran adalah 

sebagai berikut: 

▪ Eliminasi: - 

▪ Substitusi: - 

▪ Pengendalian Engineering 

- Pemberian cutting fluid pada saat proses kerja dilakukan. Hal ini dilakukan agar 

bisa meminimasi timbulnya suara bising yang dihasilkan pada saat proses kerja 

dilakukan. 

▪ Pengendalian Administratif 

- Pemberian pendidikan dan pelatihan pada seluruh operator mengenai cara 

pengoperasian mesin yang bersangkutan yang baik dan benar terkhusus 

masalah suara bising yang dihasilkan akibat proses kerja, sebagai pendukung 

operator dalam melalukan pekerjaan secara aman. Dengan pengetahuan dan 

pengertian terhadap bahaya pekerjaan ini, maka akan membantu pekerja untuk 
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mengambil keputusan dalam menghadapi potensi risiko bahaya gangguan 

pendengaran akibat suara bising yang dihasilkan akibat proses kerja  yang ada. 

- Pembuatan SOP pada setiap proses kerja yang jelas seperti selalu memberikan 

cutting fluid dan menggunakan dan melakukan perawaran mesin secara berkala 

agar pada saat proses kerja minim dengan suara bising yang dihasilkan akibat 

proses kerja, sehingga seluruh operator melakukan pekerjaannya lebih tepat 

dan aman.  

▪ Alat Pelindung Diri 

- Penggunaan pengaman pada telinga berupa earplug sebagai langkah yang paling 

efektif dalam mencegah potensi bahaya kebisingan. Hal ini dilakukan agar 

mengurangi paparan kebisingan yang diterima oleh para operator agar 

pendengaran tidak terganggu baik sementara maupun permanen. Pemilihan 

earplug ini juga harus sesuai standard yang ada yaitu minimal bisa sebagai 

pelindung pendengaran untuk kebisingan atau tingkat suara di tempat kerja 

dengan nilai 85 dB. 

3.15.6 Iritasi, Gangguan Penglihatan, Hingga Luka (Akibat Dari Pentalan Gram) 

Potensi terjadinya  risiko iritasi, gangguan penglihatan, hingga luka akibat dari pentalan 

gram yang dihasilkan dari proses kerja. Hal ini berasal dari  sisa benda kerja atau gram yang 

dihasilkan dari proses pemakanan benda kerja yang terpental. Hal ini dapat terjadi bisa 

dikarenakan karena kurangnya kesadaran akan keselamatan, minimnya pemahaman cara 

mengoperasikan setiap proses kerja dengan benar. serta minimnya penggunaan alat 

perlindungan diri pada proses kerja terkait. 

Untuk itu dilakukan langkah pengendalian potensi bahaya risiko, dimaksudkan supaya 

operator terhindar dari gangguan kesehatan atau penyakit dan kecelakaan akibat potensi bahaya 

risiko kerja tersebut. Maka, pengendalian bahaya risiko untuk iritasi, gangguan penglihatan, 

hingga luka akibat dari pentalan gram yang dihasilkan dari proses kerja adalah sebagai berikut: 

▪ Eliminasi: - 

▪ Substitusi: - 

▪ Pengendalian Engineering 

- Pemberian pelindung yang bisa diberikan pada area mesin yang rawan dapat 

memantulkan hasil pemakanan benda kerja atau gram dari proses kerja yang 

berlangsung. Seperti contohnya pada pemberian pelindung pada mesin turning 

seperti yang ditunjukan pada gambar 5.10 sebagai berikut. 

▪ Pengendalian Administratif 

- Pemberian pendidikan dan pelatihan pada seluruh operator mengenai cara 

pengoperasian mesin yang bersangkutan yang baik dan benar terkhusus 

masalah pentalan gram yang dihasilkan, sebagai pendukung operator dalam 

melalukan pekerjaan secara aman. Dengan pengetahuan dan pengertian 

terhadap bahaya pekerjaan ini, maka akan membantu pekerja untuk mengambil 

keputusan dalam menghadapi potensi risiko bahaya segala potensi risiko yang 

diakibatkan pentalan gram yang dihasilkan dari proses kerja yang ada. 

- Pembuatan SOP pada setiap proses kerja yang jelas seperti  penggunaan APD 

yang sesuai, sehingga seluruh operator melakukan pekerjaannya lebih tepat dan 

aman.  

▪ Alat Pelindung Diri 

- Penggunaan kacamata pelindung (safety goggles) yang berfungsi untuk 

melindungi mata dari potensi terjadinya risiko terkena pentalan gram yang 

dihasilkan pada proses kerja yang terjadi. Pemilihan safety goggles ini juga 

harus sesuai dengan standard yang ada, yaitu dengan minimal spesifikasi lensa 

pada alat pelindung lulus uji laboratorium atau lens material qualification 

(LMQ) dengan ketebalan yang sudah 2,0 mm – 2,2 mm.
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4. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai 

berikut : 

1. Pada bengkel produksi CV Javatech Agro Persada didapatkan sebanyak 26 jenis 

potensi risiko bahaya, yang masing-masing nya terdiri dari 2 potensi risiko yang 

termasuk kategori “Very High” dengan persentase 7,69%, 4 potensi risiko yang 

termasuk kategori “Priority 1” dengan persentase 15,38%, 14 potensi risiko yang 

termasuk kategori “Substantial” dengan persentase 53,85%, 6 potensi risiko yang 

termasuk kategori “Priority 3” dengan persentase 23,08%, dan 0 potensi risiko yang 

termasuk kategori “Acceptable” dengan persentase 0%. 

2. Pada bengkel produksi CV Javatech Agro Persada didapatkan 6 potensi risiko tertinggi 

yang teridiri dari 2 potensi risiko dengan kategori “Very High” dan juga 4 potensi 

risiko dengan kategori “Priority 1”. Dan berikut 6 potensi risiko tertinggi yang 

didapatkan dari bengkel produksi CV Javatech Agro Persada yaitu dapat tersetrum 

(akibat dari mesin) dengan nilai risk rating sebesar 540, gangguan penglihatan akibat 

dari paparan sinar atau cahaya saat proses pengelasan dengan nilai risk rating sebesar 

500, timbul kebakaran yang dikarenakan jaringan kelistrikan pada mesin, tabung gas 

lpg, dan tangki kompressor dengan nilai risk rating sebesar 300, iritasi dan gangguan 

penglihatan akibat dari asap dan debu yang dihasilkan dari proses kerja dengan nilai 

risk rating sebesar 300, gangguan pendengaran dengan nilai risk rating sebesar 300, 

dan iritasi, gangguan penglihatan, hingga luka akibat dari pentalan gram yang 

dihasilkan dari proses kerja dengan nilai risk rating sebesar 270. 

3. Berdasarkan hasil penilaian risiko bahaya yang dilakukan, maka resiko kecelakaan 

kerja yang perlu pengendalian risiko dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Dapat Tersetrum (Akibat Dari Mesin) 

Pengendalian dapat dilakukan dengan melakukan perawatan secara berkala 

terhadap setiap mesin yang digunakan pada seluruh proses kerja, pemberian 

pendidikan dan pelatihan pada seluruh operator, pembuatan SOP pada setiap 

proses kerja yang jelas, serta penggunaan APD berupa penggunaan alas 

pengaman (safety matting), sarungan tangan berbahan isolator, dan juga 

wearpack berbahan isolator. 

b. Gangguan Penglihatan (Akibat Dari Paparan Sinar Proses Pengelasan) 

Pengendalian dapat dilakukan dengan pemberian pendidikan dan pelatihan pada 

seluruh operator, pembuatan SOP pada setiap proses kerja yang jelas, serta 

penggunaan APD berupa pelindung muka (helmet welding). 

c. Timbul Kebakaran 

Pengendalian dapat dilakukan dengan penggantian penggunaan alat yang 

bertenaga gas LPG dengan alat lain yang bertenaga listrik, pemberian pendidikan 

dan pelatihan pada seluruh operator, pembuatan SOP pada setiap proses kerja 

yang jelas, penataan selang penghubung pada tabung gas LPG dengan rapi serta 

penggunaan APD berupa pemberian APAR pada setiap lokasi atau proses kerja 

yang rawan terjadi timbul potensi risiko bahaya kebakaran 

d. Iritasi Dan Gangguan Penglihatan (Akibat Dari Asap Dan Debu) 

Pengendalian dapat dilakukan dengan penggantian raw material yang tidak 

berkarat atau minim karat, pemberian exhaust  fan pada setiap dinding sisi lokasi 

bengkel produksi, pemberian cutting fluid pada saat proses kerja dilakukan, 

pemberian pendidikan dan pelatihan pada seluruh operator, pembuatan SOP pada 

setiap proses kerja yang jelas, serta penggunaan APD berupa penggunaan 

kacamata pelindung (safety goggles). 

e. Gangguan Pendengaran 

Pengendalian dapat dilakukan dengan pemberian cutting fluid pada saat proses 

kerja dilakukan, pemberian pendidikan dan pelatihan pada seluruh operator, 

pembuatan SOP pada setiap proses kerja yang jelas, serta penggunaan APD 

berupa penggunaan pengaman pada telinga berupa earplug. 
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f. Iritasi, Gangguan Penglihatan, Hingga Luka (Akibat Dari Pentalan Gram) 

Pengendalian dapat dilakukan dengan pemberian pelindung yang bisa diberikan 

pada area mesin yang rawan dapat memantulkan hasil pemakanan benda kerja 

atau gram dari proses kerja yang berlangsung, pemberian pendidikan dan 

pelatihan pada seluruh operator, pembuatan SOP pada setiap proses kerja yang 

jelas, serta penggunaan APD berupa penggunaan kacamata pelindung (safety 

goggles). 
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ABSTRAK 

PT Sari Warna Asli Garment (SWAG) merupakan industri pembuatan pakaian jadi (garment) yang 

terletak di kota Surakarta. PT SWAG memproduksi berbagai jenis style pakaian dengan tingkat kerumitan 

yang berbeda-beda sesuai permintaan pesanan dari buyer. PT SWAG melakukan berbagai cara agar target 

output produksi garment dapat tercapai dan pesanan dapat dikirim sesuai kontrak batas waktu dengan 

pihak buyer. Bagian produksi PT SWAG memiliki kendala dalam perencanaan target output produksi dan 

penetapan waktu kerja, sehingga perusahaan harus mengadakan jam lembur karyawan produksi sehingga 

menambah pengeluaran gaji lembur. PT SWAG membutuhkan suatu standar dalam pengerjaan setiap 

style garment untuk menghasilkan target output yang sesuai dengan faktor kelonggaran dan penyesuaian 

pekerja melalui penetapan waktu baku pada setiap elemen kerja dalam satu lini produksi. Penelitian ini 

bertujuan untuk menentukan waktu baku melalui studi jam henti dalam proses finishing pembuatan celana 

cargo untuk merancang sistem kerja dan perencanaan layout pekerja yang tepat sehingga produktivitas 

kerja meningkat.  

 

Kata kunci: Finishing Celana Cargo, Industri Garment, Metode Jam Henti, Waktu Baku 
 

1. Pendahuluan 

Produktivitas dikatakan sebagai rasio antara jumlah output dengan jumlah input pada suatu 

proses produksi. Menurut Sutrisno (2009 : 105) produktivitas diartikan sebagai hubungan antara 

keluaran (barang-barang atau jasa) dengan masukan (tanaga kerja, bahan, uang). PT SWAG 

melakukan berbagai cara agar target output produksi garment dapat tercapai dan pesanan dapat 

dikirim sebelum batas waktu yang telah ditentukan pada kontrak dengan buyer. Target produksi 

ditetapkan untuk menekan biaya upah tenaga kerja langsung serta upah lembur karyawan 

produksi. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan cara menentukan target output 

setiap setengah jam yang terus ditingkatkan untuk setiap lini produksi, menetapkan waktu baku 

di setiap stasiun untuk menyelesaikan proses tertentu, serta menempatkan pekerja sesuai dengan 

skill yang dimiliki pekerja. Produktivitas akan tercapai apabila output yang ditetapkan setiap 

setengah jam bisa bertambah seiring dengan pembiasaan pekerja dalam mengerjakan variasi 

jahitan yang sama di setiap proses. Apabila produktivitas rendah, maka perusahaan harus 

mengadakan jam lembur bagi karyawan produksi agar pesanan tetap jadi pada target waktu 

yang telah ditentukan sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan yang 

dikenakan apabila waktu pengiriman barang tidak sesuai dengan kontrak kesepakatan antara 

perusahaan dan buyer.  

PT Sari Warna Asli Garment membutuhkan suatu standar dalam pengerjaan setiap style 

garment untuk menghasilkan target output dengan menyesuaikan waktu baku di setiap proses. 

Standar pengerjaan, penetapan waktu baku, dan layout pekerja ini bisa digunakan sewaktu-

waktu apabila terdapat pesanan garment dengan style yang sama atau buyer melakukan 

pemesanan kembali kepada perusahaan. PT SWAG melakukan sistem make to order yang 

memproduksi berdasarkan pesanan dan permintaan dari buyer. Penentuan waktu proses 

produksi sangat penting untuk mengetahui apakah perusahaan akan menerima atau menolak 

tawaran pesanan dari buyer dengan batas waktu tertentu. 

Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan waktu baku, merancang layout pekerja, dan 

mengetahui produktivitas karyawan pada proses finishing pembuatan celana cargo di PT Sari 

Warna Asli Garment. Metode jam henti digunakan karena tepat diaplikasikan pada pekerjaan 

mailto:annisasyahliantina@student.uns.ac.id
mailto:bambangsuhardi@staff.uns.ac.id
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yang diteliti, dimana pengerjaannya dengan waktu singkat dan berulang (repetitif). Melalui hasil 

pengukuran dan perhitungan waktu kerja diperoleh waktu baku untuk menyelesaikan siklus 

pekerjaan. Waktu baku tersebut dapat digunakan sebagai waktu standar bagi semua pekerja 

yang melakukan pekerjaan yang sama dalam penyelesaian suatu pekerjaan. Berdasarkan uraian 

diatas terlihat bahwa pentingnya penetapan waktu baku untuk pembakuan proses produksi 

sehingga dapat menekan upah lembur, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kepercayaan 

buyer dalam memesan pada perusahaan, serta menghindari pengeluaran biaya tambahan apabila 

terdapat keterlambatan dalam pengiriman garment. 

 

2. Metode 

Penelitian penentuan waktu baku proses finishing celana cargo di PT Sari Warna Asli 

Garment (SWAG) dilakukan dengan metode pengukuran waktu kerja secara langsung 

menggunakan stopwatch time study. Tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

2.1 Pengumpulan Data 

Data penelitian diambil pada Line B-2 untuk proses finishing pembuatan celana cargo 

dengan jumlah pekerja sebanyak 28 orang. Mesin yang digunakan adalah mesin jahit single 

needle, double needle, single cutter, obras, may up, dan mesin lubang kancing. Penelitian ini 

dilakukan dengan pengambilan data secara langsung melalui 10 kali pengamatan menggunakan 

stopwatch pada setiap stasiun dalam satu lini produksi. Penelitian dilakukan di PT Sari Warna 

Asli Garment pada tanggal 1-5 Februari 2021.  
Tabel 1. Data Waktu Proses Setiap Elemen Kerja Line B-2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Proses Bobok (Menandai Jahitan Saku Belakang) 20,54 21,36 21,09 20,03 17,31 19,92 21,72 23,38 19,05 19,12

2 Proses Kupnat (Menandai Jahitan Kupnat) 19,54 19,36 20,09 20,03 19,31 19,92 21,72 21,38 20 19,12

3 Jahit Kupnat dan Stik Kupnat 34,47 32,46 36,31 34,44 33,2 30,85 30,93 33,91 32,31 34,49

4 Petik Variasi (Lapisan Dalam Saku) 37,24 42,42 39,59 42,06 41,52 41,12 44,9 47,64 38,76 42,01

5 Memasang Bibir Saku 65,07 69,72 69,23 55,85 59,85 63,75 55,01 65,68 62,34 62,51

6 Melubangi Saku 17,41 18,22 21,82 21,76 19,61 20,84 18,62 19,87 18,55 19,06

7 Menjahit Bibir Saku 33,16 31,16 37,48 32,16 33,27 38,76 33,88 35,17 35,54 31,5

8 Memasang Lapisan Kantong 36,24 41,88 42,67 40,53 40,47 45,87 45,34 38,98 40,76 41,59

9 Menyambung & Memotong Lapisan Kantong 55,26 60,7 53,52 66,76 60,73 65,98 55,78 55,62 56,73 60,34

10 Obras Lapisan 32,84 34,19 32,91 34,29 34,56 33,77 33,98 33,62 34,21 32,71

11 Stik Variasi (Pinggir Celana) 30,16 28,43 34,82 30,63 31,78 37,13 31,9 31,98 32,78 33,78

12 Petik Kantong (Plui) 33,05 32,75 33,76 33,78 34,21 33,24 33 33,82 32,98 33,25

13 Memasang Tutup Saku 40,75 41,4 42,28 47,52 40,23 42,56 45,98 46 41,94 42,74

14 Menyambung Bagian Belakang dan Samping Luar 53,04 46,26 44,95 52,22 44,13 48,51 51,28 54,32 53,73 45,95

15 Memasang Zipper 30,44 38,66 36,45 38,52 35,48 30,92 35,26 35,77 37,82 36,22

16 Menjahit Bagian Belakang dengan 2 Jarum 58,71 60,9 50,13 51,17 49,09 50,98 55,45 58,71 58,76 60

17 Memasang Ban Pinggang 40,99 43,15 44,26 42,84 45,62 41,56 43,72 43,76 44,12 45,12

18 Stik Ban 35,27 35,31 35,11 34,87 33,5 33,89 34,3 35,78 35,13 34,98

19 Marking  pada Kantong Samping 50,99 54,47 50,41 51,26 58 55,81 50,15 57,6 58,17 55,61

20
Memasang Lapisan Kantong Samping (Kain 

Keras)
55,94 56,74 50,41 52,97 61,63 59,23 58,18 49,23 57,34 50,79

No Elemen Kerja
Waktu Pengamatan ke - (Detik)
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Tabel 1. Data Waktu Proses Setiap Elemen Kerja Line B-2 (lanjutan) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21 Memasang Kantong Samping (Kanan Kiri) 60 64,3 64,2 69,81 57,26 60,74 65,71 65,29 63,88 61,12

22
Memasang Tutup Kantong dan Menggabungkan 

Golbi
41,93 42,75 40,7 41,86 40,3 45,34 43,78 44,26 38,12 40,22

23 Memasang Penutup Zipper  dan Menjahit Golbi 64 64 68,4 68,8 62,4 64,67 66,23 64,88 65 65,92

24 Menutup Waistband  (Ban) 59,58 59,93 64,2 62,16 61,53 63 63,43 64 64,74 64,96

25 Variasi Lubang Kancing 46,64 50,89 47,09 45,97 46,33 45 46,77 46,31 48,37 50,37

26 Obras Sisi Dalam Celana 33 30,13 32,97 37,42 38,13 30,76 32,54 32 35,34 36,29

27 Stik Ensim (Jahit Lewat Kolong Celana Bawah) 38,75 41,3 45,42 42,16 41,25 41,34 38,57 39,21 42,98 42,53

28
Jahit Tutup Kolongan Bawah Hingga Celana Jadi 

(Kanan Kiri)
44,27 51,18 43,46 46 49,92 48 48,34 48,32 49,77 48,24

No Elemen Kerja
Waktu Pengamatan ke - (Detik)

 

2.2 Pengujian Data 

Uji keseragaman dan kecukupan dilakukan untuk 10 data hasil pengamata dengan asumsi 

tingkat keyakinan terhadap pengukuran data sebesar 95% dengan k=2. Uji keseragaman 

dilakukan dengan menentukan Batas Kendali Atas (BKA) dan Batas Kendali Bawah (BKB) dari 

data setiap elemen kerja dengan rumus BKA =  + kSD  dan  BKA =  − kSD. Derajat 

ketelitian dari penelitian ini sebesar 0,05. Uji kecukupan diperlukan untuk memastikan bahwa 

data yang terkumpul telah mewakili populasi dan cukup untuk diolah. Jika nilai N’ kurang dari 

nilai N, maka data dianggap cukup untuk pengolahan data. Uji kecukupan dilakukan dengan 

menentukan nilai N’ dengan rumus   untuk setiap elemen kerja. Berikut 

merupakan hasil uji kecukupan dan keseragaman data untuk data waktu proses finishing: 
Tabel 2. Pengujian Kecukupan dan Keseragaman Data 

1 Proses Bobok (Menandai Jahitan Saku Belakang) 10 9,81 CUKUP 1,68 23,71 16,99 SERAGAM

2 Proses Kupnat (Menandai Jahitan Kupnat) 10 2,68 CUKUP 0,86 21,78 18,32 SERAGAM

3 Jahit Kupnat dan Stik Kupnat 10 3,86 CUKUP 1,73 36,79 29,88 SERAGAM

4 Petik Variasi (Lapisan Dalam Saku) 10 7,32 CUKUP 2,97 47,67 35,78 SERAGAM

5 Memasang Bibir Saku 10 8,96 CUKUP 4,96 72,82 52,98 SERAGAM

6 Melubangi Saku 10 8,46 CUKUP 1,50 22,58 16,58 SERAGAM

7 Menjahit Bibir Saku 10 7,80 CUKUP 2,52 39,24 29,17 SERAGAM

8 Memasang Lapisan Kantong 10 6,70 CUKUP 2,83 47,09 35,78 SERAGAM

9 Menyambung & Memotong Lapisan Kantong 10 8,57 CUKUP 4,56 68,27 50,02 SERAGAM

10 Obras Lapisan 10 0,57 CUKUP 0,67 35,04 32,37 SERAGAM

11 Stik Variasi (Pinggir Celana) 10 8,41 CUKUP 2,86 39,43 27,98 SERAGAM

12 Petik Kantong (Plui) 10 0,29 CUKUP 0,48 34,33 32,43 SERAGAM

13 Memasang Tutup Saku 10 4,76 CUKUP 2,48 48,10 38,18 SERAGAM

14 Menyambung Bagian Belakang dan Samping Luar 10 9,02 CUKUP 3,91 57,27 41,61 SERAGAM

15 Memasang Zipper 10 9,19 CUKUP 2,84 41,23 29,87 SERAGAM

16 Menjahit Bagian Belakang dengan 2 Jarum 10 9,89 CUKUP 4,59 64,57 46,21 SERAGAM

17 Memasang Ban Pinggang 10 1,59 CUKUP 1,45 46,41 40,62 SERAGAM

18 Stik Ban 10 0,59 CUKUP 0,70 36,22 33,41 SERAGAM

19 Marking  pada Kantong Samping 10 5,23 CUKUP 3,27 60,78 47,71 SERAGAM

20 Memasang Lapisan Kantong Samping (Kain Keras) 10 8,23 CUKUP 4,18 63,60 46,89 SERAGAM

21 Memasang Kantong Samping (Kanan Kiri) 10 4,52 CUKUP 3,54 70,32 56,15 SERAGAM

22 Memasang Tutup Kantong dan Menggabungkan Golbi 10 3,89 CUKUP 2,18 46,29 37,57 SERAGAM

23 Memasang Penutup Zipper  dan Menjahit Golbi 10 1,32 CUKUP 1,98 69,40 61,46 SERAGAM

24 Menutup Waistband  (Ban) 10 1,34 CUKUP 1,91 66,58 58,93 SERAGAM

25 Variasi Lubang Kancing 10 2,36 CUKUP 1,92 51,21 43,54 SERAGAM

26 Obras Sisi Dalam Celana 10 9,67 CUKUP 2,77 39,41 28,31 SERAGAM

27 Stik Ensim (Jahit Lewat Kolong Celana Bawah) 10 3,78 CUKUP 2,12 45,59 37,12 SERAGAM

28 Jahit Tutup Kolongan Bawah Hingga Celana Jadi (Kanan Kiri) 10 3,87 CUKUP 2,47 52,70 42,80 SERAGAM

Keterangan SD BKA BKB KeteranganN'No Elemen Kerja N
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2.3 Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan perhitungan waktu siklus untuk setiap elemen 

kerja, perhitungan penyesuaian metode westinghouse, perhitungan penyesuaian metode objektif, 

perhitungan waktu normal untuk setiap elemen kerja, penetapan nilai kelonggaran untuk setiap 

elemen kerja, penentuan waktu baku untuk setiap elemen kerja, penetapan output standar 

masing-masing pekerja sesuai waktu baku. 

2.3.1 Perhitungan Penyesuaian 

Perhitungan penyesuaian dilakukan dengan metode objektif dengan menghitung 

faktor kecepatan kerja serta tingkat kesulitan pekerjaan. Faktor penyesuaian yang 

mempertimbangkan faktor kecepatan kerja diambil dari perhitungan penyesuaian shumard. 

Hasil dari penyesuaian shumard (P1) kemudian dikalikan dengan penyesuaian objektif (P2) 

sehingga menghasilkan nilai penyesuaian metode objektif. Berikut contoh perhitungan 

penyesuaian metode shumard dari elemen kerja 1 yakni proses bobok atau menandai 

jahitan saku belakang: 

P1 = (Penyesuaian Kelas Shumard)/(Penyesuaian Normal Shumard) 

   =  85/60 

   = 1,42 

Proses menandai jahitan saku merupakan pekerjaan yang cukup mudah dilakukan 

karena tidak memerlukan kerapian dari hasil pekerjaan. Penyesuaian yang diberikan pada 

proses elemen kerja 1 berada pada kelas fast -  dengan nilai penyesuaian 85. Penyesuaian 

kelas normal untuk metode shumard sebesar 60, kemudian dilakukan perhitungan nilai 

penyesuaian berdasarkan rasio antara kecepatan kerja pekerja dengan kecepatan pekerjaan 

diselesaikan secara normal. Hasil perhitungan nilai penyesuaian dengan metode shumard 

direkap sebagai berikut: 
Tabel 3. Hasil Rekapitulasi Penyesuaian dengan Metode Shumard 

Elemen Kerja Kelas
Penyesuaian 

Shumard

Rata-Rata 

Penyesuaian

Proses Bobok (Menandai Jahitan Saku Belakang) Fast - 85 1,42

Proses Kupnat (Menandai Jahitan Kupnat) Excellent 80 1,33

Jahit Kupnat dan Stik Kupnat Good 70 1,17

Petik Variasi (Lapisan Dalam Saku) Good + 75 1,25

Memasang Bibir Saku Good + 75 1,25

Melubangi Saku Excellent 80 1,33

Menjahit Bibir Saku Excellent 80 1,33

Memasang Lapisan Kantong Excellent 80 1,33

Menyambung & Memotong Lapisan Kantong Good + 75 1,25

Obras Lapisan Fast 90 1,50

Stik Variasi (Pinggir Celana) Good + 75 1,25

Petik Kantong (Plui) Good + 75 1,25

Memasang Tutup Saku Excellent 80 1,33

Menyambung Bagian Belakang dan Samping Luar Excellent 80 1,33

Memasang Zipper Good + 75 1,25

Menjahit Bagian Belakang dengan 2 Jarum Excellent 80 1,33

Memasang Ban Pinggang Excellent 80 1,33

Stik Ban Good + 75 1,25

Marking  pada Kantong Samping Fast - 85 1,42

Memasang Lapisan Kantong Samping (Kain Keras) Excellent 80 1,33

Memasang Kantong Samping (Kanan Kiri) Good + 75 1,25

Memasang Tutup Kantong dan Menggabungkan Golbi Excellent 80 1,33

Memasang Penutup Zipper  dan Menjahit Golbi Excellent 80 1,33

Menutup Waistband  (Ban) Excellent 80 1,33

Variasi Lubang Kancing Fast - 85 1,42

Obras Sisi Dalam Celana Fast 90 1,50

Stik Ensim (Jahit Lewat Kolong Celana Bawah) Fast - 85 1,42

Jahit Tutup Kolongan Bawah Hingga Celana Jadi (Kanan Kiri) Good + 75 1,25  
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Perhitungan penyesuaian dengan metode objektif dilakukan dengan 

memperhitungkan penyesuaian shumard terlebih dahulu sebagai pertimbangan dari faktor 

kecepatan kerja. Penyesuaian dari metode objektif kemudian dihitung dengan 

memperhatikan beberapa faktor untuk mempertimbangkan keuslitan kerja. Berikut contoh 

perhitungan penyesuaian metode objektif dari elemen kerja 1 yakni proses bobok atau 

menandai jahitan saku belakang: 

Tingkat Kesulitan Kerja Proses Menandai Jahitan Saku: 

Anggota Badan Terpakai (ABT)  = 2 

Pedal Kaki (PK)    = 0 

Penggunaan Tangan (PT)   = 0 

Koordinasi Mata dengan Tangan (KMT) = 2 

Peralatan (P)     = 0 

Berat Beban  (BB)    = 3 

Total Penyesuaian    = ABT + PK + PT + KMT + P + BB 

= 2 + 0 + 0 + 2 + 0 + 3 

= 7 

Perhitungan  

Tingkat Kecepatan Kerja / Penyesuaian Shumard (P1) = 1,42 

Tingkat Kesulitan Kerja / Penyesuaian Objektif (P2)   = 1 + (7/100) 

        = 1 + 0,07 

 = 1,07 

Faktor Penyesuaian  = P1 × P2 

= 1,42 × 1,07 

= 1,52 

Faktor penyesuaian yang dihitung dengan metode objektif menghasilkan nilai 

penyesuaian sebesar 1,52 untuk proses menandai jahitan saku. Perhitungan Penyesuaian 

total objektif untuk 28 elemen kerja adalah sebagai berikut: 
Tabel 4. Hasil Rekapitulasi Penyesuaian dengan Metode Objektif 

ABT PK PT KMT P BB TOTAL

1
Proses Bobok (Menandai Jahitan Saku 

Belakang)
2 0 0 2 0 3 7 1,42 1,07 1,52

2 Proses Kupnat (Menandai Jahitan Kupnat) 2 0 0 2 0 3 7 1,33 1,07 1,43

3 Jahit Kupnat dan Stik Kupnat 5 0 0 4 3 3 15 1,17 1,15 1,34

4 Petik Variasi (Lapisan Dalam Saku) 5 0 0 4 3 3 15 1,25 1,15 1,44

5 Memasang Bibir Saku 5 0 0 4 3 3 15 1,25 1,15 1,44

6 Melubangi Saku 5 0 0 4 0 3 12 1,33 1,12 1,49

7 Menjahit Bibir Saku 5 0 0 4 3 3 15 1,33 1,15 1,53

8 Memasang Lapisan Kantong 5 0 0 4 3 3 15 1,33 1,15 1,53

9
Menyambung & Memotong Lapisan 

Kantong
2 0 0 4 3 3 12 1,25 1,12 1,40

10 Obras Lapisan 5 0 0 2 1 3 11 1,50 1,11 1,67

11 Stik Variasi (Pinggir Celana) 5 0 0 4 3 3 15 1,25 1,15 1,44

12 Petik Kantong (Plui) 5 0 0 4 3 3 15 1,25 1,15 1,44

13 Memasang Tutup Saku 5 0 0 4 3 3 15 1,33 1,15 1,53

14
Menyambung Bagian Belakang dan 

Samping Luar
5 0 0 4 3 3 15 1,33 1,15 1,53

15 Memasang Zipper 5 0 0 7 3 3 18 1,25 1,18 1,48

16
Menjahit Bagian Belakang dengan 2 

Jarum
5 0 0 4 3 3 15 1,33 1,15 1,53

P2 

(Objektif)

Faktor 

Penyesuaian 

(P1 x P2)

No Elemen Kerja
Tingkat Kesulitan Kerja P1 

(Shumard )
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Tabel 4. Hasil Rekapitulasi Penyesuaian dengan Metode Objektif (lanjutan) 

ABT PK PT KMT P BB TOTAL

17 Memasang Ban Pinggang 5 0 0 7 3 3 18 1,33 1,18 1,57

18 Stik Ban 5 0 0 4 3 3 15 1,25 1,15 1,44

19 Marking  pada Kantong Samping 2 0 0 2 1 3 8 1,42 1,08 1,53

20
Memasang Lapisan Kantong Samping 

(Kain Keras)
5 0 0 4 3 3 15 1,33 1,15 1,53

21
Memasang Kantong Samping (Kanan 

Kiri)
5 0 0 4 3 3 15 1,25 1,15 1,44

22
Memasang Tutup Kantong dan 

Menggabungkan Golbi
5 0 0 4 3 3 15 1,33 1,15 1,53

23
Memasang Penutup Zipper dan Menjahit 

Golbi
5 0 0 4 3 3 15 1,33 1,15 1,53

24 Menutup Waistband  (Ban) 5 0 0 4 3 3 15 1,33 1,15 1,53

25 Variasi Lubang Kancing 5 0 0 4 3 3 15 1,42 1,15 1,63

26 Obras Sisi Dalam Celana 5 0 0 2 1 3 11 1,50 1,11 1,67

27
Stik Ensim (Jahit Lewat Kolong Celana 

Bawah)
5 0 0 4 3 3 15 1,42 1,15 1,63

28
Jahit Tutup Kolongan Bawah Hingga 

Celana Jadi (Kanan Kiri)
5 0 0 4 3 3 15 1,25 1,15 1,44

P2 

(Objektif)

Faktor 

Penyesuaian 

(P1 x P2)

No Elemen Kerja
Tingkat Kesulitan Kerja P1 

(Shumard )

 
 

2.3.2 Perhitungan Waktu Siklus dan  Waktu Normal 

Rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu proses elemen kerja 

dapat diketahui melalui perhitungan waktu siklus. Waktu pengamatan dihitung sejak 

pekerja melakukan proses menggunakan masing-masing mesin. Berikut merupakan contoh 

perhitungan waktu siklus dari elemen kerja 1 yakni proses bobok atau menandai jahitan 

saku belakang: 

 

 

Ws =  

     =   

 = 20,35 detik 

 

Waktu penyelesaian pekerjaan yang diselesaikan oleh pekerja dalam kondisi wajar 

dan kemampuan rata-rata dapat diketahui melalui perhitungan waktu normal. Berikut 

merupakan contoh perhitungan waktu normal untuk elemen kerja 1 yakni proses bobok 

atau menandai jahitan saku belakang: 

Waktu Normal  = Waktu Siklus ×  % Performance Rating 

= 20,35 × 1,52 

= 30,85 detik 

 

 

 

 

 

 

 

20,54 +  21,36 +  21,09 +  20,03 +  17,31 +  19,92 +  21,72 +  23,38 +  19,05 +  19,12

10
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Perhitungan waktu normal dan waktu siklus untuk 28 elemen kerja disajikan melalui 

tabel berikut ini: 
Tabel 5. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Waktu Siklus dan Waktu Normal 

No Elemen Kerja
Waktu Siklus 

(Detik)
Penyesuaian

Waktu Normal 

(Detik)

1 Proses Bobok (Menandai Jahitan Saku Belakang) 20,35 1,52 30,85

2 Proses Kupnat (Menandai Jahitan Kupnat) 20,05 1,43 28,60

3 Jahit Kupnat dan Stik Kupnat 33,34 1,34 44,73

4 Petik Variasi (Lapisan Dalam Saku) 41,73 1,44 59,98

5 Memasang Bibir Saku 62,90 1,44 90,42

6 Melubangi Saku 19,58 1,49 29,23

7 Menjahit Bibir Saku 34,21 1,53 52,45

8 Memasang Lapisan Kantong 41,43 1,53 63,53

9 Menyambung & Memotong Lapisan Kantong 59,14 1,40 82,80

10 Obras Lapisan 33,71 1,67 56,12

11 Stik Variasi (Pinggir Celana) 32,34 1,44 46,49

12 Petik Kantong (Plui) 33,38 1,44 47,99

13 Memasang Tutup Saku 43,14 1,53 66,15

14 Menyambung Bagian Belakang dan Samping Luar 49,44 1,53 75,81

15 Memasang Zipper 35,55 1,48 52,44

16 Menjahit Bagian Belakang dengan 2 Jarum 55,39 1,53 84,93

17 Memasang Ban Pinggang 43,51 1,57 68,46

18 Stik Ban 34,81 1,44 50,05

19 Marking  pada Kantong Samping 54,25 1,53 83,00

20 Memasang Lapisan Kantong Samping (Kain Keras) 55,25 1,53 84,71

21 Memasang Kantong Samping (Kanan Kiri) 63,23 1,44 90,89

22 Memasang Tutup Kantong dan Menggabungkan Golbi 41,93 1,53 64,29

23 Memasang Penutup Zipper  dan Menjahit Golbi 65,43 1,53 100,33

24 Menutup Waistband  (Ban) 62,75 1,53 96,22

25 Variasi Lubang Kancing 47,37 1,63 77,18

26 Obras Sisi Dalam Celana 33,86 1,67 56,37

27 Stik Ensim (Jahit Lewat Kolong Celana Bawah) 41,35 1,63 67,37

28 Jahit Tutup Kolongan Bawah Hingga Celana Jadi (Kanan Kiri) 47,75 1,44 68,64  

 

2.3.3 Penetapan Allowance 

Penetapan allowance untuk masing-masing pekerja dilihat berdasarkan kondisi 

pekerja dan kondisi lingkungan sekitar saat pekerjaan dilakukan. Kelonggaran dinilai 

berdasarkan faktor  Kebutuhan Pribadi, Tenaga, Sikap Kerja, Gerakan Kerja, Kelelahan 

Mata, Suhu, Atmosfer, Lingkungan dan kemudian di total untuk menjadi allowance total. 

Rekapitulasi penentuan allowance adalah sebagai berikut: 
Tabel 3. Hasil Rekapitulasi Penentuan Nilai Kelonggaran 

(tabel terlampir) 

3. Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini menghasilkan rancangan jumlah operator, penempatan operator dan waktu 

baku untuk masing-masing proses pada finisihing pembuatan celana cargo.  Perhitungan waktu 

baku memperhatikan faktor kelonggaran dan waktu siklus. Berikut merupakan contoh 

penentuan waktu baku untuk elemen kerja 1 yakni proses bobok atau menandai jahitan saku 

belakang: 

Waktu Baku = (1 + % Kelonggaran) × Waktu Normal 

= (1 + 21%) × 30,85 

= 39,05 detik 

Perhitungan output standar dilakukan untuk menetapkan target produksi yang telah 

disesuikan oleh waktu baku dari masing-masing pekerja. Berikut merupakan contoh penentuan 

output standar untuk elemen kerja 1 yakni proses bobok atau menandai jahitan saku belakang: 

Waktu Baku = 39,05 detik 

= 39,05 / 3600 jam 

= 0,01085 jam 

Output Standar  =  1/0,01085 (unit/ jam) 
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= 92,19  (Teoritis) 

≈ 92  (Aktual) 

Output standar aktual nilainya dibulatkan kebawah dari hasil perhitungan teoritis, sebab 

jumlah barang yang dihasilkan tidak bernilai desimal. Hasil penentuan waktu baku dan output 

standar untuk setiap elemen kerja direkap sebagai berikut: 
Tabel 6. Hasil Penentuan Waktu Baku dan Output Standar  

1 Proses Bobok (Menandai Jahitan Saku Belakang) 30,85 21,00% 39,05 92,19 92

2 Proses Kupnat (Menandai Jahitan Kupnat) 28,60 21,00% 36,20 99,44 99

3 Jahit Kupnat dan Stik Kupnat 44,73 21,50% 56,98 63,18 63

4 Petik Variasi (Lapisan Dalam Saku) 59,98 22,00% 76,90 46,81 46

5 Memasang Bibir Saku 90,42 21,00% 114,46 31,45 31

6 Melubangi Saku 29,23 21,00% 37,00 97,29 97

7 Menjahit Bibir Saku 52,45 21,00% 66,40 54,22 54

8 Memasang Lapisan Kantong 63,53 21,00% 80,42 44,77 44

9 Menyambung & Memotong Lapisan Kantong 82,80 21,50% 105,48 34,13 34

10 Obras Lapisan 56,12 21,00% 71,04 50,67 50

11 Stik Variasi (Pinggir Celana) 46,49 21,50% 59,22 60,79 60

12 Petik Kantong (Plui) 47,99 21,50% 61,13 58,89 58

13 Memasang Tutup Saku 66,15 21,50% 84,26 42,72 42

14 Menyambung Bagian Belakang dan Samping Luar 75,81 21,50% 96,57 37,28 37

15 Memasang Zipper 52,44 22,00% 67,23 53,54 53

16 Menjahit Bagian Belakang dengan 2 Jarum 84,93 22,00% 108,89 33,06 33

17 Memasang Ban Pinggang 68,46 21,50% 87,21 41,28 41

18 Stik Ban 50,05 21,50% 63,75 56,47 56

19 Marking  pada Kantong Samping 83,00 21,00% 105,06 34,27 34

20 Memasang Lapisan Kantong Samping (Kain Keras) 84,71 21,50% 107,91 33,36 33

21 Memasang Kantong Samping (Kanan Kiri) 90,89 21,00% 115,06 31,29 31

22 Memasang Tutup Kantong dan Menggabungkan Golbi 64,29 22,00% 82,42 43,68 43

23 Memasang Penutup Zipper  dan Menjahit Golbi 100,33 22,00% 128,62 27,99 27

24 Menutup Waistband (Ban) 96,22 21,50% 122,57 29,37 29

25 Variasi Lubang Kancing 77,18 21,50% 98,32 36,62 36

26 Obras Sisi Dalam Celana 56,37 21,00% 71,36 50,45 50

27 Stik Ensim (Jahit Lewat Kolong Celana Bawah) 67,37 21,50% 85,82 41,95 41

28 Jahit Tutup Kolongan Bawah Hingga Celana Jadi (Kanan Kiri) 68,64 21,50% 87,44 41,17 41

AllowanceElemen Kerja
Output  Standar 

Teoritis (Unit/Jam)

Output Standar 

Aktual (Unit/ Jam)
No

Waktu 

Normal 

(Detik)

Waktu 

Baku 

(Detik)

 
Berdasarkan hasil perhitungan waktu baku dan perhitungan output standar pekerja setiap 

jam, didapatkan hasil bahwa operator pada elemen kerja nomor 5, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 24, 35, 

dan 26 tidak dapat memenuhi target output untuk diberikan ke operator selanjutnya, sehingga 

beban kerja operator tidak seimbang. Usulan perbaikan dapat dilakukan dengan menambahkan 

operator sebanyak 2 orang dimana 1 orang operator bekerja untuk memsang bibir saku dan 1 

operator bekerja untuk menjahit golbi. Perbaikan sistem kerja ini juga dilakukan dengan 

melakukan pemecahan elemen kerja nomor 23 menjadi dua pekerjaan yakni memasang penutup 

zipper oleh 1 operator dan menjahit golbi oleh 1 operator. Penambahan 1 operator pada elemen 

kerja memasang bibir saku dilakukan karena elemen kerja ini merupakan elemen kerja yang 

mengawali adanya penumpukan beban kerja pada elemen kerja lain pada bagian tertentu, 

sehingga apabila operatornya ditambah akan mengurangi beban pekerja serta mengurangi waktu 

menganggur pekerja berikutnya. Pemecahan operator pada elemen kerja nomor 23 dilakukan 

karena elemen kerjanya sangat rumit dan menyebabkan penumpukan pekerjaan operator.  

4. Simpulan 

Waktu baku yang telah diperhitungkan dan dianalisis dapat digunakan sebagai acuan  PT 

Sari Warna Asli Garment dalam menentukan target produksi dan estimasi lamanya pembuatan 

produk, sehingga jam lembur dapat dikurangi. Penambahan 2 operator dilakukan sesuai dengan 

kapasitas mesin yang tersedia, sehingga mesin yang menganggur dapat dimanfaatkan 

semaksimal mungkin. Pilihan untuk menambahkan operator sesuai batas maksimal penempatan 

operator untuk setiap stasiun lebih baik dilakukan daripada harus membayar upah kerja lembur 

untuk karyawan dalam jumlah yang banyak. Perusahaan bisa memberikan ruang bagi bekerja 

yang tidak terlalu sempit di sekitar mesin jahit agar operator bisa meregangkan tubuh apabila 
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merasa lelah. Pengaturan ruang di sekitar pekerja dapat dilakukan dengan menyesuaikan aliran 

material bahan yang akan dijahit. Motivasi terhadap pekerja dapat dilakukan dengan 

menetapkan target produksi sesuai kapasitas mereka, sehingga mereka akan merasa termotivasi 

ketika berhasil melampaui target dan bukan menetapkan target setinggi mungkin tanpa 

memperhatikan kapasitas pekerja. 
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Lampiran 

Tabel 3. Hasil Rekapitulasi Penentuan Nilai Kelonggaran 

No Elemen Kerja Allowance Total

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 7,50%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 7,50%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 8,00%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 8,50%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 7,50%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 7,50%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 7,50%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 7,50%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

22,00%

21,50%

21,00%

21,00%

Petik Variasi (Lapisan Dalam 

Saku)

Proses Bobok (Menandai 

Jahitan Saku Belakang)

Jahit Kupnat dan Stik Kupnat

Proses Kupnat (Menandai 

Jahitan Kupnat)

21,00%

21,00%

21,00%

21,00%

Memasang Bibir Saku

Memasang Lapisan Kantong

Menjahit Bibir Saku

Melubangi Saku

Faktor

5

8

7

6

1

4

3

2
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Tabel 3. Hasil Rekapitulasi Penentuan Nilai Kelonggaran (lanjutan) 

No Elemen Kerja Allowance Total

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 8,00%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 7,50%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 8,00%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 8,00%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 8,00%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 8,00%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 8,50%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 8,50%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

21,00%

21,50%

21,50%

21,50%

Obras Lapisan

Menyambung & Memotong 

Lapisan Kantong

21,50%

21,50%

22,00%

22,00%
Menjahit Bagian Belakang 

dengan 2 Jarum
16

12 Petik Kantong (Plui)

14
Menyambung Bagian Belakang 

dan Samping Luar

15 Memasang Zipper

Memasang Tutup Saku13

9

Faktor

11 Stik Variasi (Pinggir Celana)

10
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Tabel 3. Hasil Rekapitulasi Penentuan Nilai Kelonggaran (lanjutan) 

No Elemen Kerja Allowance Total

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 8,00%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 8,00%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 7,50%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 8,00%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 7,50%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 8,50%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 8,50%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 8,00%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

21,50%

21,50%

21,00%

21,50%

22,00%

22,00%

Menutup Waistband  (Ban)24

Memasang Tutup Kantong dan 

Menggabungkan Golbi
22

Memasang Ban Pinggang17

Memasang Penutup Zipper 

dan Menjahit Golbi
23

21,50%

21,00%

18 Stik Ban

19
Marking  pada Kantong 

Samping

20
Memasang Lapisan Kantong 

Samping (Kain Keras)

21
Memasang Kantong Samping 

(Kanan Kiri)

Faktor
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Tabel 3. Hasil Rekapitulasi Penentuan Nilai Kelonggaran (lanjutan) 

No Elemen Kerja Allowance Total

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 8,00%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 7,50%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 8,00%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

Kebutuhan pribadi untuk wanita 2,00%

Tenaga yang dibutuhkan sangat ringan 6,00%

Sikap kerja dilakukan dengan posisi duduk 0,50%

Gerakan kerja saat bekerja dengan posisi normal 0,00%

Kelelahan mata dengan pandangan yang terus menerus dengan fokus tetap 8,00%

Suhu ruangan dan lingkungan normal 5,00%

Kondisi atmosfer di sekitar baik 0,00%

Lingkungan kerja bersih, sehat, cerah dan kebisingannya rendah rendah 0,00%

21,50%

21,50%

21,00%

21,50%27
Stik Ensim (Jahit Lewat 

Kolong Celana Bawah)

28

Jahit Tutup Kolongan Bawah 

Hingga Celana Jadi (Kanan 

Kiri)

25 Variasi Lubang Kancing

26 Obras Sisi Dalam Celana 

Faktor
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ABSTRAK  

Proses pembelajaran sekarang dilakukan dengan metode e-learning dikarenakan oleh pandemi COVID-

19. Terdapat beberapa pandangan pro dan kontra terkait penjalanan e-learning yang sudah dilakukan 

kurang lebih 1 tahun ini. Untuk kontranya adalah tidak efektif dan efisiennya sistem e-learning 

dikarenakan oleh kurangnya ketersiapan yang memberikan dampak kepada mahasiswa. Salah satunya 

dampak psikologis atau beban kerja mental. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pada 

perhitungan beban kerja mental pada 10 mahasiswa Universitas XYZ Yogyakarta jurusan Teknik Industri 

dengan menggunakan metode NASA-TLX. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan skor beban kerja 

mental dengan rata-rata 70,47 yang tergolong dalam kategori tinggi. Indikator tertinggi adalah mental 

demand dengan total skor 770, temporal demand 755, effort 750, frustration 710, physical demand 505, 

dan own performance 340. Dari hasil penelitian tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan adalah 

adanya pendesainan ulang terkait sistem e-learning agar lebih siap dan pengimplementasian teknologi 

dan informasi secara optimum. 

 

Kata kunci: Beban kerja mental, e-learning, mahasiswa, NASA-TLX, psikologis. 
 

1. Pendahuluan 

Diketahui berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan 

Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19) yang menyebabkan dampak kesegala 

proses pembelajaran dalam hal bidang Pendidikan. Berdampak pada pendidikan Indonesia 

mengalami perubahaan disaat kondisi pandemi. Mengetahui hal tersebut segala aktivitas baik 

aktivitas keseharian, aktivitas pekerjaan kantor hingga aktivitas pembelajaran sempat tertunda 

karena peningkatan kasus papran Covid-19. Namun, tidak menjadikan alasan untuk terhenti 

begitu saja, segenap elemen yang berdampat pada bidang tertentu memutar cara untuk dapat 

melangsungkan aktivitas tersebut namun dengan tiak bertatap langsung. Salah satunya pada 

pendidikan yang awalnya offline atau tatap muka dalam masa pembelajaran beralih menjadi 

online atau belajar dalam jaringan, menggunakan seluruh aplikasi yang dapat digunakan untuk 

video conference. 

 Dampak yang dihasilkan terdapat pro dan kontra dari user yang melakukan dan menggunakn 

proses e-learning. Bentuk manfaat dari proses e-learning tidak hanya mempelajari dari 

penyampaian materi namun terdapat perubahan dari system pemebalajara untuk turut aktif 

dalam perubahan penyampaian materi pembelajaran dan juga untuk mengetahui kemampuan 

atas kompetisi siswa (Hartanto, 2016). Berbagai dampak dari kurang efektif pembelajaran yaitu 

sarana dari pengembangakan akan informasi dan komunikasi yang belum terintegrasi pada 

proses belajar mengajar (Ahsan, 2018).   

 Beban yang diterima oleh setiap manusia merupakan kombinasi beban kerja fisik dan 

mental. Salah satu aktivitas yang paling menonjol dilakukan dibanding dengan aktivitas lainnya 

dampak menyebabkan kombinasi dari kedua hal beban kerja tersebut (Hartanto, 2016). Menjadi 

seorang siswa pastinya memiliki kewajiban untuk melakukan proses pembalajaran yang disebut 

sebagai dominan aktivitas kesehariannya. Beban yang diterimapun harus dihitung untuk 

mengetahui kesesuaian kemampuan yang dimilikinya.  Berlebih atau bahkan kekurangan 

bebanpun dapat menjadi dampak untuk tidak efektifitas suatu organisasi yang ada (Sofiana, 

Wahyuarini, & Noviena, 2020).  Adapun jika tidak merasa aware terhadap beben mental yang 

diterima seseorang akan menyebabkan stress kerja (Zetli, 2019).   Hal ini dapat berdampak 

mailto:18522318@students.uii.ac.id
mailto:18522215@students.uii.ac.id
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kepada diri sendiri ketika sedang melakukan aktivitas hingga lingkungan tempat kerja 

(Widiawati, Amboningtyas, Rakanita & Warso, 2017). Sehingga dapat menurunkan dari 

performasi bekerj ayang dilihat dari tingkat efektif, efisien dan dapat berdampak pada 

produktivitas kerja (Hasibuan & Banjarnahor, 2019). 

 Melihat dampak tersebut menjadikan sebuah universitas dapat selalu memperbaharui 

teknologi dan aplikasi yang digunakan dalam membantu meningkatkan produktivitas dalam 

proses pembelajaran yang akan diterima oleh siswa (Helm, 1997). Penyebab untuk pentingnya 

dalam model pembelajaran e-learning yaitu pembelajaran di era lingkungan yang memiliki 

banyak informasi untuk selalu up-to-date dan diakses (Sarikhani, Salari, & Mansouri, 2016). 

Namun, tidak hanya dari proses sistem pembelajaran hal yang perlu diperhatikan yaitu beban 

yang diterima oleh siswa ketika sedang melakukan proses e-learning. 

 Menjadi seorang mahasiwa yang selalu melakukan proses pembelajaran yang menjadi tugas 

dan kewajiban aktivitas kesehariannya yang harus terselesaikan. Melihat akan banyaknya tugas 

yang diberikan akan menjadikan sebuah tekanan baik dari internal mapun eksternal. Maka dari 

itu penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pada perhitungan beban kerja mental 

mahasiswa Universitas XYZ Yogyakarta jurusan Teknik Industri dengan menggunakan metode 

NASA-TLX, yang diharapkan dengan adanya penelitian ini agar dapat mengetahui dan 

memperbaiki dari sistem atau cara belajar agar tidak berdampak kepada beban mental yang 

berlebihan hingga menjadi pemicu stress akibat faktor dari pembelajaran selama masa pandemi 

atau e-learning. 

 

2. Metode 

Penelitian dengan mengambil subjek sebanyak sepuluh mahasiswa yang bersedia dengan 

memiliki latar belakang Pendidikan jurusan Teknik Industri Universitas XYZ Yogyakarta yang 

sedang menempuh semester lima. Didapatkan data ketika sedang menempuh semester lima rata-

rata mahasiswa mengambil 22 SKS dengan delapan mata kuliah. Jadwal kuliah yang setaip 

minggu dijalani rata-rata menghabiskan 16 jam hingga 17 jam. Namun, disisi lain akademis 

para mahasiswa dapat mengembangkan skill yang dimilikinya melalui keikutsertaan kepanitiaan 

dan juga organisasi internal maupun eksternal. Hal tersebut menjadikan penilaian yang harus 

diukur untuk melihat seberapa kompeten untuk melakukan segala ktivitas mahasiswa ketika 

proses e-learning ini. maka dari itu penelitian ini berfokus kepada beban mental mahasiswa 

dengan menggunakan metode subjektif, NASA-TLX. Melakukan sebuah observasi dengan 

mengisikan kueisoner secara online yang disesuaikan dengan bebagai pertanyaan pada dimensi 

NASA-TLX. Agar sesuai dengan segala kemampuan dan kapasistas dirinya maka perlu untuk 

mengetahui beban mental mahasiswa, agar dapat diberikan rekomendasi agar tetap aman, 

nyaman dan produktif dala proses e-learning. Dari hasil perhitungan NASA-TLX lalu dianalisis 

untuk menegtahui lebih detail beban kerja mental yang dirasakan oleh responden. 

3. Hasil dan Pembahasan 

 Hasil rata-rata pengukuran beban kerja mental pada 10 responden sebesar 70,47 ang 

tergolong dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

diperlukan adanya interverensi untuk mengurangi beban kerja mental bagi mahasiswa jurusan 

Teknik Industri di universitas XYZ Yogyakarta. 

Tabel 1. Skor tiap Indikator NASA-TLX dari Setiap Responden 

Nama 

Mental 

Demand 

(MD) 

Physical 

Demand 

(PD) 

Temporal 

Demand (TD) 

Own 

Performance 

(OP) 

Effort 

(EF) 

Frustration 

(FR) 
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Nama 

Mental 

Demand 

(MD) 

Physical 

Demand 

(PD) 

Temporal 

Demand (TD) 

Own 

Performance 

(OP) 

Effort 

(EF) 

Frustration 

(FR) 

Mahasiswa1 80 90 85 40 80 95 

Mahasiswa2 70 65 60 20 50 50 

Mahasiswa3 60 60 90 50 60 80 

Mahasiswa4 80 30 70 30 80 60 

Mahasiswa5 80 10 50 30 60 60 

Mahasiswa6 70 50 65 20 80 70 

Mahasiswa7 80 60 90 40 80 90 

Mahasiswa8 80 60 80 30 90 90 

Mahasiswa9 80 60 70 50 90 70 

Mahasiswa10 90 20 95 30 80 95 

Total 770 505 755 340 750 710 

 Dari studi yang dilakukan terhadap mahasiswa jurusan Teknik Industri di universitas XYZ 

dengan komposisi 40% laki-laki dan 60% Wanita. Mahasiwa tersebut berada di tahun ketiga 

masa kuliah. Dari hasil dibawah dapat dilihat bahwa semua responden memiliki beban kerja 

mental yang dikategorikan tinggi bahkan ada yang masuk kategori sangat tinggi. Tabel dibawah 

menunjukan bahwa responden yang tidak ada yang memiliki beban kerja mental di kategori 

rendah.  

Tabel 2. Skor BKM dan Klasifikasinya 

Nama Score BKM Kategori 

Mahasiswa1 78,00 Tinggi 

Mahasiswa2 57,67 Tinggi 

Mahasiswa3 72,00 Tinggi 

Mahasiswa4 57,33 Tinggi 

Mahasiswa5 59,33 Tinggi 

Mahasiswa6 65,67 Tinggi 

Mahasiswa7 79,33 Tinggi 

Mahasiswa8 76,00 Tinggi 

Mahasiswa9 73,33 Tinggi 

Mahasiswa10 86,00 Sangat Tinggi 

 Rata-Rata 70,47 Tinggi 

 Penelitian menunjukan bahwa hasil rata-rata dari weighted workload (WWL) dari mahasiwa 

Teknik Industri di Universitas XYZ setelah melakukan kuliah daring hamper selama satu tahun 

tersebut masuk ke dalam kategori tinggi dengan rata-rata 70,47. Dengan indikator mental 

demand (MD) paling tinggi yaitu 770. Yang berarti kebutuhan mental sangat tinggi dalam 

menghadapi e-learning ditengah pandemi COVID-19 ini. Nilai MD yang menjadi indikator 
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tertinggi menandakan bahwa adanya tanggung jawab besar yang lebih pada e-learning ini yang 

dikarenakan tugas kuliah yang lebih banyak, keterbatasan terhadap materi, jadwal kuliah yang 

lebih flexible, dan tanggungjawab sebagai anak ketika berada di rumah. Hal tersebut akan 

semakin berat ketika mahasiswa masih mengikuti kegiatan yang lain seperti keorganisasian dan 

lomba. Tuntutan mental berupa pikiran dan perasaan pun makin tinggi.  

 Setelah indikator MD, disusul oleh indikator temporal demand (TD) dan effort (EF) yang 

hanya memiliki selisih 5 poin. Temporal demand adalah indikator pada NASA-TLX yang 

berkiatan dengan tekanan yang dirasakan oleh seseorang selama mengerjakan tugas (Nofry, 

Prastawa, & Susanto, 2020). Dapat dilihat dikarenakan adanya tugas dan tanggung jawab yang 

lebih banyak karena e-learning menyebabkan mahasiswa tergesa-gesa dalam mengerjakan 

tugasnya. Beberapa responden pun mengeluhkan tugas kuliah yang tidak sesuai dengan 

kemampuan mereka ataupun waktu pengerjaan yang kurang. Disisi lain mahasiswa harus tetap 

memberikan usaha terbaiknya agar nilai IPK mereka tidak turun dikarenakan e-learning ini. Hal 

tersebut dilihat dari nilai indikator effort yang tinggi. Mahasiswa mengeluarkan usaha lebih 

selama kuliah daring ini seperti mengurangi waktu tidur untuk menyelesaikan tugas, melakukan 

panggilan video dengan teman kuliah untuk menjelaskan materi yang kurang dipahami ataupun 

untuk mengerjakan tugas bersama, dan beberapa harus mencari tempat lain ketika sedang kuliah 

karena lingkungan yang tidak kondusif. Bisa dilihat bahwa e-learning memberikan dampak 

yang besar bagi mahasiswa ini dari berbagai sisi. 

 Tidak jauh dari indikator EF, ada indikator frustration (FR) dengan nilai 710. Setengah dari 

responden memilih angka lebih dari sama dengan 80 dalam merasakan frustasi, resah dan 

gelisah terhadap pekerjaan yang dikarenakan oleh kuliah daring.  Salah satu faktor yang 

menyebabkan frustasi mahasiswa adalah lingkungan sekitar ketika melakukan kuliah daring 

yakni lingkungan yang tidak kondusif maupun sinyal internet yang tidak stabil. Lingkungan 

fisik seperti posisi fisik, faktor kebisingan, temperatur, dan pencahayaan memberikan dampak 

pada mahasiswa (Pujadi, 2008). Lalu ada physical demand (PD) dengan nilai 550, hal ini 

menunjukan besar tuntukan fisik kuliah daring. Mahasiswa dituntut untuk untuk tetap fokus dan 

harus menatap layer ponsel ataupun laptop selama kuliah daring dan setelah itu harus 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Yusuf (2015) diketahui bahwa pencahayaan yang terlalu lama pada mata dapat berdampak pada 

kelelahan mata dan mental kerja. Mahasiwa juga harus mengorbankan waktu tidurnya untuk 

menyelesaikan tugas kuliah yang berarti berkurang waktu tidur. 

 Own performance (OP) menjadi indikator terendah dengan nilai 340. Hal ini menunjukan 

bahwa responden merasa tidak puas dengan apa yang telah mereka kerjakan. Berdasarkan 

Aprianto dan Rahman (2020) mengatakan bahwa beban kerja mental yang dirasakan dapat 

mempengaruhi kinerja mahasiswa. Hal ini berhubungan dengan indikator temporal demand 

dimana banyaknya tugas dan tanggungjawab yang berlebih dapat menyebabkan hasil yang 

kurang memuaskan karena waktu yang tidak cukup dan tergesa-gesa. 

 Dari penelitian ini menjadi umpan balik bagi institusi bahwa sistem e-learning yang 

dijalankan sekarang tidak efektif dan efisien. Hal ini menjadi tantangan bagi institusi dalam 

mendesain ulang sistem e-learning mulai dari metode pembelajaran hingga materi terkait. 

Institusi dapat lebih efektif mendesain ulang program studi dan materi mahasiswa menggunakan 

model prediktif kemajuan mahasiswa dan temuan dapat digunakan untuk meningkatkan sistem 

e-learning, materi dan peningkatan tingkat keterlibatan siswa. Disini, institusi tidak hanya 

merancang ulang strategi e-learning tetapi juga pengimplementasian teknologi informasi dan 

komunikasi yang komprehensif (McConnell International, 2000). Selain itu, institusi menerima 

umpan balik tentang materi yang mereka ajarkan melalui sistem e-learning dan umpan balik 
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yang berfokus pada tingkat kesulitan, beban, dan kekayaan ilustrasi (Hussain, Zhu, Zhang, & 

Abidi, 2018). Hal tersebut dapat menjadi masukan bagi institusi dalam sistem e-learning 

ditengah pandemic COVID-19 ini. 

4. Simpulan 

Aktivitas pembelajaran selama pandemi Covid-19 dilakukan dengan dalam jaringan, yang 

memanfaatkan fasilitas pembelajran melaui aplikasi bebasis online. Penambahan beban yang 

diterima oleh mahasiswa karena perlu beradaptasi dengan online learning dapat menyebabkan 

tinggi. Identifikasi dilakukan pada universitas XYZ bahwa beban kerja mental yang diukur 

dengan NASA-TLX mendapat nilai rata-rata untuk keseputuh responden sebesar 70,47 dengan 

kategori tinggi. Penyebab masalah timbul karena waktu yang teburu-buru dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan, effort dalam mempertahankan IPK, kondisi lingkungan yang tidak 

kondusif ketika belajar. Dengan begitu perlu adanya pemberian umpan balik terkait proses e-

learning yang sedang dilakuakn untuk dijadikan perbaikan kedepannya serta mendesain ulang 

program studi dengan model prediktif untuk meningkatkan efektif dan efisien proses e-learning 

dengan basis implementasian teknologi informasi dan komunikasi yang komprehensif. 
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Analisis Postur Kerja Pegawai UMKM XYZ Menggunakan 

Metode REBA dan Kuesioner Nordic Body Map   
 

Rafi Hafizh Siregar1), Tasya Aufa Nadira2) 
1)Teknik Industri, Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang Km 14,5, Yogyakarta, 

55582, Indonesia 
Email: 18522269@students.uii.ac.id*1),18522266@students.uii.ac.id2) 

 

ABSTRAK  

Pemindahan barang atau yang biasa dikenal dengan istilah material handling adalah kegiatan dalam 

memindahkan barang dari satu titik menuju titik lainnya. Pada UMKM, kegiatan ini biasanya dilakukan 

secara manual tanpa bantuan baik dari alat bantu maupun mesin. Aktivitas material handling yang 

dilakukan secara manual ini dapat menimbulkan tekanan beban di satu titik tubuh tertentu. Tekanan beban 

di satu titik tertentu ini dapat mengakibatkan cedera bagi pekerja jika tidak didampingi dengan metode atau 

menggunakan alat bantu yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis postur kerja pegawai 

UMKM dengan menggunakan metode REBA dan mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner 

quick exposure check (QEC). Hasil dari pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner QEC 

didapatkan nilai exprosure level dari pekerja yaitu 80,68 % dan masuk ke dalam klasifikasi very high. 

Perhitungan metode REBA dengan menggunakan bantuan software ergofellow mendapatkan hasil 9 dan 

menunjukkan hasil bahwa pekerjaan yang dilakukan pegawai UMKM tersebut memiliki resiko tinggi. 

Kata kunci: Postur, QEC, REBA, UMKM  
 

1. Pendahuluan 

UMKM adalah salah satu pondasi ekonomi bagi bangsa Indonesia, perkembangan UMKM 

di Indonesia mencatat pertumbuhan positif. Total UMKM di Indonesia bahkan di tahun 2017 

berjumlah hingga 62.922.617 meningkat dari tahun 2016 hanya berjumlah 61.651.177 

(BPS,2017). Perkembangan UMKM ini mampu menyerap banyak tenaga kerja bahkan 

mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. UMKM XYZ adalah salah satu UMKM di daerah 

Sleman yang bergerak dalam jasa pengisian air minum. Selain air minum, UMKM ini juga 

menyediakan penjualan tabung gas LPG.  
UMKM XYZ memiliki beberapa pegawai yang bekerja untuk menjalankan proses bisnis 

UMKM XYZ. Dalam menjalankan proses bisnisnya, pegawai UMKM XYZ biasanya 

memindahkan berbagai produk mereka seperti air minum di dalam galon atau tabung LPG 3 KG 

secara manual. Istilah memindahkan barang secara manual tersebut di dalam ergonomi yaitu 

manual material handling. Manual material handling adalah sebuah metode yang meliputi 

penanganan (handling), pergerakan (moving), pengemasan (packaging), penyimpanan (storing), 

dan pengontrollan (controlling), dari material dengan segala bentuknya (Wignjosoebroto, 1996). 
Proses pergerakan barang dengan konvensional ini biasanya terjadi berulang kali sesuai 

dengan pesanan dari pelanggan UMKM XYZ. Biasanya, pegawai UMKM XYZ mampu 

mengangkat atau memindahkan barang secara manual lebih dari 5 kali dalam sehari. Proses 

pemindahan barang secara manual ini memiliki resiko bagi kesehatan pegawai UMKM XYZ 

terutama resiko bagi tulang belakang pegawai UMKM XYZ atau memiliki istilah 

Musculoskeletal disorders. Musculoskeletal disorders adalah berbagai sakit yang berlokasi pada 

tendon, otot dan saraf. Keluhan ini terjadi akibat kegiatan di titik beban yang sama secara berulang 

sehingga mengakibatkan nyeri dan rasa sakit pada bagian otot tersebut (Tarwaka & 

Sudiajeng,2007).  
Keluhan ini dapat berakibat fatal bagi pegawai XYZ tersebut jika tidak diberikan penanganan 

yang tepat. Hal ini akan berdampak bagi produktivitas dari pegawai UMKM XYZ dan juga 

produksi dari UMKM XYZ tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis postur kerja dari 

pegawai UMKM XYZ berdasarkan aktivitas yang dilakukan sehari - hari oleh pegawai UMKM 

XYZ dalam menjalankan proses bisnis di UMKM tersebut. 

 Penelitian ini menggunakan metode REBA dengan mengumpulkan data dengan 

menggunakan kuesioner nordic body map (NBM). Pengolahan data dengan metode REBA akan 
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dibantu dengan menggunakan software ergofellow sehingga mendapatkan skor akhir dari REBA 

pegawai UMKM XYZ.  

 

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan metode observasi di UMKM XYZ di daerah Yogyakarta. 

Metode dalam penelitian ini dimulai dari mengambil dokumentasi mengenai postur kerja pegawai 

UMKM XYZ menggunakan media seperti smartphone. Dokumentasi postur kerja yang diambil 

yaitu ketika pegawai UMKM sedang melaksanakan aktivitas mengangkat tabung gas. Lalu, 

dicatat mengenai total berat dari tabung gas yang diangkat untuk menyesuaikan dengan data 

perhitungan. Selanjutnya, setelah mendapatkan dokumentasi mengenai postur kerja. Selanjutnya, 

dilakukan wawancara keluhan dari pegawai UMKM tersebut dengan menggunakan kuesioner 

Nordic body map. Kuesioner Nordic body map sendiri adalah alat yang dipakai untuk  

mendapatkan keluhan dari pekerja, kuesioner ini banyak digunakan oleh para peneliti karena 

sudah terstandarisasi (Kroemer et al., 2001).  
Selanjutnya, setelah mendapatkan skor dari setiap anggota tubuh pegawai maka dilakukan 

pemetaan sudut dengan menggunakan software Corel Draw. Selanjutnya output  dari pemetaan 

sudut ini akan menjadi data untuk perhitungan selanjutnya dan akan dilakukan perbandingan nilai 

resiko dari hasil tersebut dengan metode REBA. Metode REBA memiliki tujuan menganalisa 

resiko postur kerja menyeluruh dari bagian tubuh sesuai dengan keadaan pegawai UMKM XYZ 

yang melakukan aktivitas sesuai dengan bagian tubuh yang dilakukan (Hignett & McAtamney, 

2000).  
Pengolahan menggunakan metode REBA akan dibantu menggunakan software ergofellow, 

dimana dengan software tersebut akan menghasilkan  skor akhir dari metode REBA. Skor akhir 

ini akan menunjukkan klasifikasi di tingkat mana skor REBA Pekerja tersebut berada. Klasifikasi 

skor REBA sendiri dapat dilihat di tabel 1 yang menunjukkan pengelompokan dari skor akhir 

reba. 
  

Tabel 1. Pengelompokan Nilai Skor Reba 

Skor  Kategori Resiko Level  Tindakan  

1 Dapat diabaikan 0 Tidak dibutuhkan perbaikan 

2-3 Kecil 1 Mungkin dibutuhkan perbaikan 

4-7 Sedang 2 Perlu dibutuhkan perbaikan  

8-10 Tinggi 3 Segera dibutuhkan perbaikan  

11-15 Sangat Tinggi 4 Perbaikan Secepatnya 

 

Bagian terakhir dari metode penelitian yang dilakukan adalah memberikan rekomendasi dari 

hasil skor REBA akhir yang dilakukan. Rekomendasi yang diberikan sesuai dengan keluhan 

operator dan juga hasil akhir dari skor REBA. Sehingga terjadi kesinambungan antara skor akhir 

REBA dan juga keluhan dari pegawai UMKM XYZ.  
 

 

3.   Hasil dan Pembahasan 

3.1 Identifikasi Kuesioner Nordic Body Map (NBM) 

Jika otot berulang kali mengalami beban statis dalam durasi yang panjang, dapat 

menyebabkan ketidaknyamanan berupa terganggunya fungsi beberapa anggota tubuh atau 

memiliki istilah MSDs atau cedera pada sistem muskuloskeletal. Pengukuran keluhan dilakukan 

dengan menggunakan kuesioner Nordic Body Map. Kuesioner ini dipakai untuk mendeteksi 

permasalahan pada bagian tubuh pegawai yang terjadi gangguan fungsi setelah mengerjakan 
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pekerjaan dengan tingkat keluhan dimulai dari Tidak Sakit (A), Cukup Sakit (B), Sakit (C), Sangat 

Sakit (D). Hasil kuesioner NBM untuk 8 operator adalah sebagai berikut:  

Tabel 2. Hasil Kuesioner NBM 

No Lokasi 

Tingkat Keluhan 

A B C D 

Total % Total % Total % Total % 

0 Leher Atas 6 75% 2 25% 0 0 0 0 

1 Leher Bawah 7 87,50% 1 12,50% 1 0 0 0 

2 Bahu Kiri 4 50% 3 37,50% 1 12,50% 0 0 

3 Bahu Kanan 2 25% 5 62,50% 1 12,50% 0 0 

4 Lengan Kiri Atas 2 25% 4 50% 2 25% 0 0 

5 Punggung 4 50% 3 37,50% 1 12,50% 0 0 

6 
Lengan Kanan 

Atas 
3 37,50% 3 37,50% 2 25% 0 0 

7 Pinggang 4 50% 2 25% 2 25% 0 0 

8 Pantat 4 50% 4 50% 0 0 0 0 

9 Pantat Bawah 7 87,50% 1 12,50% 0 0 0 0 

10 Siku Kiri 4 50% 1 12,50% 3 37,50% 0 0 

11 Siku Kanan 2 25% 4 50% 2 25% 0 0 

12 
Lengan Kiri 

Bawah 
2 25% 4 50% 2 25% 0 0 

13 
Lengan Kanan 

Bawah 
2 25% 4 50% 2 25% 0 0 

14 
Pergelangan 

Tangan Kiri 
3 37,50% 1 12,50% 4 50% 0 0 

15 
Pergelangan 

Tangan Kanan 
3 37,50% 3 37,50% 2 25% 0 0 

16 Tangan Kiri 4 50% 2 25% 2 25% 0 0 

17 Tangan Kanan 1 12,50% 6 75% 1 12,50% 0 0 

18 Paha Kiri 5 62,50% 2 25% 1 12,50% 0 0 

19 Paha Kanan 5 62,50% 3 37,50% 0 0 0 0 

20 Lutut kiri 4 50% 1 12,50% 3 37,50% 0 0 

21 Lutut Kanan 5 62,50% 2 25% 1 12,50% 0 0 

22 Betis Kiri 2 25% 4 50% 2 25% 0 0 

23 Betis Kanan 4 50% 3 37,50% 1 12,50% 0 0 

24 
Pergelangan 

Kaki Kiri 
6 75% 1 12,50% 1 12,50% 0 0 

25 
Pergelangan 

Kaki Kanan 
5 62,50% 3 37,50% 0 0 0 0 

26 Kaki kiri 5 62,50% 2 25% 1 12,50% 0 0 

27 Kaki kanan 5 62,50% 3 37,50% 0 0 0 0 
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3.2 Pengumpulan Data Sudut Postur Kerja Operator 

Pembuatan sudut dibuat dengan bantuan CorelDRAW dengan tool 2-Point Line serta 

angular dimension. Proses untuk membuat data sudut postur kerja operator dimulai dengan 

menarik garis 180° tepat pada pusat tubuh operator biasanya di daerah pinggul. Selanjutnya 

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. Selanjutnya 

adalah menarik garis dari pinggul ke bagian lutut, setelah itu dari lutut menarik garis ke arah 

pergelangan kaki yang akan menjadi nilai leg. Langkah selanjutnya yaitu 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. Hasil 

dari penarikan sudut postur kerja operator berada pada gambar 1 dan penjelasan mengenai 

sudut berada di Tabel 3.  

 

 
Gambar 1. Sudut Pegawai  

 

Tabel 3. Definsi Notasi 

No Anggota Badan 
Besar derajat dengan 

garis normal 

1 Wrist 17,17 

2 Lower Arm 26,09 

3 Upper Arm 14,03 

4 Neck 28,90 

5 Trunk 14,03 

6 Legs 45,16 

 

3.3 Perhitungan Nilai Resiko Kerja REBA 

Setelah diperoleh data sudut operator selanjutnya dilakukan perhitungan nilai resiko kerja 

REBA dengan menggunakan Software Ergofellow. Selain data sudut operator yang diperlukan 

untuk di input kedalam software ergofellow, data mengenai berat beban, coupling, serta jenis 

aktivitas yang dilakukan juga diperlukan. Software ergofellow akan secara otomatis menghitung 

skor akhir  REBA/ nilai resiko postur kerja dari operator. Gambar 2 menunjukkan hasil penilaian 

postur kerja menggunakan metode REBA  
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Gambar 2. Hasil Skor Akhir Reba Menggunakan Software 

 

Berdasarkan gambar diatas, diketahui nilai akhir REBA pada operator mendapatkan nilai 

sebesar 9 yang artinya pekerjaan yang dilakukan oleh operator beresiko tinggi mengakibatkan 

penyakit kerja berupa keluhan musculoskeletal disorders. Musculoskeletal disorders bisa 

menyebabkan gangguan fungsi pada bagian tubuh operator. Apabila kegiatan pegawai UMKM 

XYZ tidak diberikan solusi yang baik, maka akan berdampak lebih parah. (Joanda & Suhardi, 

2017). Tingginya skor akhir REBA disebabkan karena jarak membawa dari tempat awal gas ke 

kendaraan yang akan membawa gas tersebut lumayan jauh dan tidak ada alat bantu di tempat 

operator berjualan tersebut. 

 

3.4 Perhitungan Quick Exposure Check (QEC) 

Quick Exposure Check (QEC) dilakukan untuk mendapatkan kemungkinan cedera pada 

bagian tubuh yang menitik beratkan di bagian tertentu. Kelebihan dari Quick Exposure Checklist 

(QEC) adalah memperhatikan keadaaan yang dialami oleh pegawai dari dua pandangan yaitu 

pegawai dan juga peneliti. Hal ini yang dapat mengurangi ke ambiguan dari penilaian oleh peneliti 

dan dapat disimulasikan pada pekerjaan yang statis atau dinamis (Widyarti & Etika Muslimah, 

2016). Pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner Quick Exposure Check 

kepada 8 operator selanjutnya dilakukan perhitungan menggunakan software ergofellow. Hasil 

dari perhitungan adalah sebagai berikut. 

 

 
Gambar 3. Hasil Perhitungan QEC 

 

Dari hasil perhitungan pada software ergofellow didapatkan skor punggung (back) yaitu 38, 

lengan (shoulder/arm) yaitu 38, pergelangan tangan (wrist/hand) yaitu 32 dan leher (neck) yaitu 

16 dengan total keseluruhan skor yaitu 124. Berikut merupakan interpretasi dari perhitungan 

exposure score. 

 

 
Tabel  4. Interpretasi Perhitungan Exposure Score 

Score 
Exposure Score 

Low Moderate High Very High 

Punggung   ✓  

Bahu/Lengan   ✓  

Pergelangan Tangan   ✓  
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Leher  ✓   

Getaran    ✓ 

Mengendarai    ✓ 

Kecepatan Kerja ✓    

Stress Kerja  ✓   

 

Setelah mendapatkan total skor selanjutnya dilakukan perhitungan exposure score dengan 

dengan interpretasi skor sebagai berikut 

Tabel 5. Interpretasi Skor QEC 

Jumlah 

skor 
Action Level Penanganan 

< 70 Action Level 1 Nilai tersebut dapat diterima 

70 - 88 Action Level 2 Investigasi lebih lanjut 

89 - 

123 

Action Level 3 Investigasi lebih lanjut dan dilakukan penanganan dalam waktu 

dekat 

>123 Action Level 4 Investigasi lebih lanjut dan dilakukan penanganan secepatnya 

 

Perhitungan dilakukan dengan memperhatikan xmaks yang digunakan yaitu Xmaks = 162 

apabila posisi statis dan Xmaks = 176 apabila posisi dinamis. Sehingga didapatkan perhitungan 

nilai exposure score sebagai berikut. 

 

E (%) = 
𝑋

𝑋𝑚𝑎𝑥
 x 100% 

E (%) = 
𝑋

176
 x 100% 

E (%) = 
124

176
 x 100% 

E (%) = 70,5 % 

 

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai exposure score sebesar 70,5% dengan kategori 

action level 2 yang artinya postur kerja yang dilakukan memerlukan investigasi lebih lanjut. 

 

3.5 Analisis Keseluruhan 

Berdasarkan hasil software Ergofellow nilai yang didapatkan pada saat membawa adalah 9  

sehingga di klasifikasikan dalam tingkat resiko tinggi. Kemudian dari hasil metode QEC, 

didapatkan nilai punggung sebesar 44 sehingga masuk dalam klasifikasi tinggi, bahu atau lengan 

44 sehingga masuk dalam klasifikasi tinggi, pergelangan tangan 38 sehingga masuk dalam 

klasifikasi tinggi, dan leher 16 masuk dalam klasifikasi tinggi. Tabel 6 menunjukkan hasil analisis 

keseluruhan dari penelitian. 

 

Tabel 6. Hasil Keseluruhan  

Metode 

Tingkat Resiko 

Bisa 

diabaikan 
Rendah Sedang Tinggi 

Sangat 

Tinggi 
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R
E

B
A

 

Membawa    ✓  

Q
E

C
 

Punggung    ✓  

Bahu/Lengan    ✓  

Pergelangan 

Tangan 
   ✓  

Leher    ✓  

 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan beberapa poin kesimpulan, yaitu : 
1. Dalam melakukan pekerjaan harus memperhatikan postur kerja mengingat postur ketika 

kita bekerja mempengaruhi kenyamanan kita selama bekerja mempengaruhi kenyamanan 

operator selama bekerja juga meminimalisir terjadinya cidera. 

2. Dari Tabel NBM, didapatkan hasil yaitu masalah sakit dengan nilai diatas 50 %adalah 

bagian kiri dan perlu adanya rekomendasi dan analisis lebih lanjut bagian itu. 

3. Dari perhitungan sudut dan dilakukan analisis menggunakan metode REBA pada aplikasi 

ErgoFellow didapatkan nilai 9 dan masuk klasifikasi tinggi   

4. Dari nilai yang didapat menggunakan metode REB,maka kegiatan yang dilakukan 

perbaikan  

5. Dari data QEC,didapatkan nilai exposure level 80,68 % yang masuk klasifikasi very high 

6. Dari nilai yang didapatkan dari QEC,maka  kerja operator perlu di investigasi dan segera 

dilakukan perubahan 
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ABSTRAK 

Persaingan dunia industri yang semakin ketat mengharuskan perusahaan untuk mengoptimalkan 

penggunaan mesin agar dapat meningkatkan produktivitasnya. Terjadinya kerusakan pada mesin dapat 

memberikan banyak kerugian seperti menurunnya jumlah produksi, pembengkakan biaya, kecelakaan 

kerja, dan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian besar lainnya. Untuk menjamin pengoptimalan mesin 

diperlukan adanya suatu skema perawatan mesin. Penelitian ini menggunakan metode Reliability Centered 

Maintenance (RCM) untuk menganalisis perawatan terhadap mesin Air Jet Loom (AJL). Metode RCM ini 

dapat menentukan tindakan pemeliharaan yang harus dilakukan agar menjamin peralatan tetap optimal  

sesuai dengan fungsinya. Hasil menunjukkan adanya 16 mode kegagalan yang terjadi pada mesin AJL, 

terdapat 12 komponen yang dapat diatasi secara condition direct (CD), Serta 4 komponen mesin AJL 

lainnya yang dapat ditangani dengan cara Finding Failue (FF). Selain itu, Komponen Kamran merupakan 
komponen kritis dengan nilai RPN tertinggi sebesar 256, yang berarti bahwa Kamran mengalami kegagalan 

yang harus ditangani akibat terjadinya downtime yang paling besar. 

Kata kunci: Mesin Air Jet Loom, Metode Reability Centered Maintenance (RCM), Perawatan mesin. 

 

 

1. Pendahuluan 

Persaingan yang semakin ketat dalam dunia industri mengharuskan perusahaan untuk selalu 

meningkatkan produktivitasnya serta melakukan efisiensi pada berbagai aspek  (Dwi, Baihaqi & 

Widodo, 2016). Salah satu aspek yang harus dioptimalkan penggunaannya yaitu mesin produksi. 

Mesin yang digunakan secara terus-menerus dan berkepanjangan dapat menyebabkan penurunan 

terhadap kinerja mesin dalam tenggang waktu tertentu. Hal tersebut akan mengganggu proses 

produksi, timbulnya kecelakaan kerja, dan hal-hal yang dapat membuat kerugian besar didalam 

perusahaan. Maka penting untuk memastikan bahwa mesin produksi masih beroperasi secara 

optimal. Untuk menjamin mesin yang dioperasikan dapat optimal, maka diperlukan suatu sistem 

perawatan mesin (Tarigan, Ginting & Siregar, 2013). 

Aktivitas perawatan berperan penting dalam upaya mendukung tetap berjalannya suatu 

sistem dengan lancar sesuai yang dikehendaki (Asisco, Amar & Rahadian 2012). Seperti yang 

telah dikemukakan oleh Corder (1992), Perawatan merupakan integrasi berbagai aktivitas guna 

mempertahankan atau memperbaiki hingga mencapai keadaan barang yang dapat diterima. Dalam 

perusahaan, perawatan berarti memilihara suatu fasilitas dan mengadakan perbaikan sesuai 

dengan apa yang direncanakan (Assauri 1993). Maintenance atau perawatan menurut Wati (2009) 

adalah segala kegiatan yang dilakukan baik secara teknik ataupun administratif yang memiliki 

tujuan untuk selalu menjaga keadaan mesin/peralatan selalu dalam keadaan baik sehingga 

fungsinya dapat berjalan dengan baik, memiliki tingkat keamanan yang tinggi, lebih efisien dan 

ekonomis, sehingga akan mengurangi biaya dan meminimalkan terjadinya kerugian yang 

disebabkan adanya kerusakan mesin.  

Salah satu metode untuk menganalisis rencana perawatan mesin yaitu metode Reliability 

Centered Maintenance (RCM), yang merupakan suatu pendekatan sistematis untuk memilih suatu 

tindakan supaya aset fisik tetap dalam kondisi optimal seperti harapan penggunanya (Ahmadi & 

Hidayah, 2017). RCM menentukan tujuan aktivitas perawatan untuk memastikan sebuah mesin 

dapat berfungsi secara terus menerus dalam penggunaan secara normal (Dhillon, 2002). RCM 
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berfokus pada pemeliharaan preventif uuntuk kegagalan yang kerap terjadi (Widyaningsih, 2011). 

Adapun tujuan metode RCM  (Sayuti, Muhammad & Rifa’i, 2013) yaitu; untuk mewadahi 

preventive maintenance dengan menciptakan desain yang saling berhubungan, mendapatkan 

sumber sebagai informasi dalam meningkatkan desain yang kurang maksimal dalam segi 

kehandalan, membentuk PM dan tugasnya demi kembalinya kehandalan dan keamanan level 

ketika terjadi penurunan kondisi system, dan merealisasikan semua tujuan dengan mengeluarkan 

biaya yang minimum.  

Untuk menganalisis rencana perawatan mesin dengan metode RCM, diperlukan beberapa 

langkah, yaitu membuat Functional Block Diagram (FBD), membuat Failure Mode Effect 

Analysis (FMEA), membuat Logic Tree Analysis (LTA), dan memilih tindakan perawatan (task 

selection road map) yang akan dilakukan. Metode RCM memiliki kelebihan failure consequence 

yakni mengutamakan tindakan utama preventive maintenance yaitu mencegah dan 

meminimalisasi  konsekuensi akibat kegagalan yang muncul, sehingga dapat meningkatkan 

reliability dan safety dari peralatan-peralatan yang digunakan. Maka penggunaan metode RCM 

ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk menunjukkan penyebab kegagalan dan 

akibatnya sehingga perusahaan dapat segera melakukan upaya untuk mencegah terjadinya 

kegagalan mesin tersebut. 

 

2. Metode 

2.1 Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui objek 

yang diteliti. Teknik pengambilan data primer ini yaitu wawancara dan observasi. Wawancara 

dilakukan dengan proses tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan yaitu operator di bagian 

maintenance. Sedangkan observasi atau pengamatan langsung dilakukan terhadap objek 

penelitian, yaitu dengan menganalisis proses pada mesin Air Jet Loom (AJL). Data sekunder 

didapatkan dari data historis perusahaan. Data sekunder yang digunakan meliputi; Data umum 

perusahaan, Data mesin dan komponen sistem mesin Air Jet Loom (AJL), Data kerusakan pada 

mesin Air Jet Loom (AJL), Data penyebab, mode, dan efek kegagalan yang ditimbulkan. 

2.2 Metode RCM 

Penelitian ini menggunakan metode RCM yang Fokus utama mesin yang diteliti adalah 

mesin Air Jet Loom (AJL) yang berada di departemen Weaving. Metode ini dapat menunjukkan 

komponen mesin yang memiliki mode kegagalan serta risiko yang ditimbulkan. Metode RCM ini 

juga mengklasifikasikan jenis kerusakan yang terjadi serta pemilihan tindakan untuk setiap 

kegagalan. Berikut adalah langkah metode RCM : 

1. Pembuatan FBD 

2. Pembuatan FMEA 

3. Pembuatan LTA 

4. Memilih tidakan perawatan (Task Selection) 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 FBD 

FBD dapat memberikan informasi lengkap mengenai sistem dari peralatan yang dianalisis 

dari awal penggunaan hingga akhir penggunaan mesin. Hasil dari informasi dan analisis 

kemudian dituangkan kedalam Functional Block Diagram (FBD) yang merupakan bentuk 

diagram lebih sederhana dan menggambarkan fungsi dari sistem mesin AJL dengan urutan 

operasi. Berikut Gambar 1 FBD dari mesin AJL: 
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Gambar 1. Functional Block Diagram (Sumber: Shinta, 2020) 

3.2 FMEA 

FMEA merupakan suatu teknik yang penggunaannya untuk melakukan evaluasi terhadap 

perancangan sistem dengan cara mengidentifikasi kegagalan yang terjadi dari komponen-

komponen sistem dan melakukan analisis konsekuensinya terhadap reliability sistem (Smith & 

Glenn, 2004). Tujuan FMEA adalah untuk mengklasifikasikan adanya kegagalan berdasarkan 

nilai Risk Priority Number (RPN) sehingga dapat dilakukan perbaikan (Rahman & Perdana, 

2019). Aktivitas didalamnya seperti mengidentifikasi dan menganalisis failure mode system, 

penyebabnya, serta efek yang terjadi akibat kegagalan pada setiap komponen yang tertulis di 

worksheet FMEA. Mode kegagalan (failure mode) yang dimaksud adalah suatu kondisi yang 

dapat menyebabkan terjadinya kegagalan fungsional (Denur, Hakim, Hasan & Rahmad, 2017). 

Hal itu memudahkan dalam menganalisis komponen apa saja yang menjadi komponen kritis yang 

memiliki nilai downtime tertinggi atau nilai RPN terbesar dan seberapa besar pengaruhnya 

terhadap sistem, sehingga dapat menentukan perawatan yang tepat terhadap komponen-

komponen kritis.  Untuk RPN dapat dihitung menggunakan rumus: 

RPN = Severity * Occurency*Detection 

Adapun penyusunun RPN terdiri dari komponen-komponen berikt ini: 

a. Severity (S) 

Severity berguna untuk menunjukkan efek buruk yang terjadi karena adanya kegagalan. 

Dampak dilihat dari tingkat kerusakan alat, lamanya downtime dan seberapa parah cidera 

yang dialami operator.  

b. Occurency (O) 

Occurency merupakan suatu penilaian dengan memberikan tingkatan dari suatu sebab 

kerusakan yang terjadi secara mekanis dari peralatan yang diteliti. Dari tingkatan tersebut 

dapat diketahui kemungkinan dan tingkat seringnya terjadi kerusakan. 

c. Detection (D) 

Detection adalah tingkat kemampuan dalam mengendalikan kegagalan yang terjadi. 

Tabel 1. Failure Mode Effect Analysis (Sumber: Shinta, 2020) 

No Komponen Fungsi 
Mode 

Kegagalan 
Penyebab Efek S O D 

RPN 

1 
Connecting 

Rood 

Meneruska

n 

penggerak 

rem kamran 

Connecting 

Rood patah 

Tegangan 

yang 

didapatkan 

Mesin AJL 

berhenti, 

sambungan 

lusi putus 

8 7 4 224 
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No Komponen Fungsi 
Mode 

Kegagalan 
Penyebab Efek S O D 

RPN 

dari kamran 

terlalu berat 

Ball 

Bearing 

Aus 

Spare part 

sudah lama 

Mesin AJL 

berhenti 
8 5 4 

160 

2 Kamran 
Membuat 

mulut lusi 

Terjadi 

kerusakan 

pada 

Kamran 

(jebol) 

Baut pada 

kamran 

sudah aus 

Mesin AJL 

berhenti 
8 8 4 

256 

3 
Board 

Prewender 

Menjalanka

n putaran 

pada mesin 

Terjadi 

kebakaran 

pada board 

prewender 

Konsleting 

listrik 

Mesin AJL 

berhenti 
8 2 3 

48 

4 
Pick 

Winding 

Penggerak 

slow motion 

(gerakan 

lambat) 

pada mesin 

Pick 

Winding 

rusak 

Terjadi 

kebakaran 

pada spul 

Mesin AJL 

berhenti 
8 2 3 

48 

5 Selvedge 

Membuat 

anyaman 

pada 

pinggiran 

kain 

Selvedge 

patah/putus

, Klem aus 

Baut pada 

Wayer Rood 

putus 

Pinggiran 

kain 

jebol/tidak 

teranyam 

dengan 

sempurna 

6 3 4 
72 

6 Locker Arm 

Penggerak 

komponen 

Kamran 

Locker Arm 

patah 

Spare part 

sudah lama 

Mesin AJL 

berhenti 
8 6 4 

192 

7 Ancer 

Berada 

didalam 

Kamran, 

yang 

mengatur 

Ancer patah 

Baut pada 

Ancer sudah 

aus. Spare 

part  sudah 

harus diganti 

Mesin AJL 

berhenti 
8 7 4 

224 
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No Komponen Fungsi 
Mode 

Kegagalan 
Penyebab Efek S O D 

RPN 

naik 

turunnya 

lusi 

8 Brike Coil 

Sebagai alat 

pengerema

n pada 

mesin 

Tekanan 

pada Brake 

Angel 

tinggi 

Spring pada 

Brike Coil 

putus. 

Komponen 

terkena oli 

Anyaman 

pada kain 

tebal/menu

mpuk 

5 2 4 
40 

9 Wayer Rood 

Menggerak

kan 

Selvedge ke 

kiri dan ke 

kanan agar 

gerakannya 

sama 

Wayer 

Rood putus 

Beban yang 

diberikan 

kepada 

Wayer Rood 

terlalu besar 

Pinggiran 

kain 

jebol/tidak 

teranyam 

dengan 

sempurna 

5 3 3 45 

10 Came 

Menentukk

an anyaman 

pada kain 

Derajat 

pada Came 

bergeser 

Baut pada 

Came atau 

kendor 

Kain cacat 5 3 3 
45 

11 Belt Motor 

Sebagai 

penggerak 

mesin 

Belt Motor 

putus/aus 

Spare part 

sudah lama 

Mesin AJL 

berhenti. 

Berpengaru

h pada tebal 

tipisnya 

kain 

5 6 2 
60 

12 Brake Angel 

Sebagai 

pengerema

n mesin 

Brake 

Angel tidak 

berfungsi/p

utus 

Spare part 

sudah lama 

Mesin AJL 

berhenti 
8 4 3 

96 

13 Belt Take Up 
Menggulun

gkan kain 

Belt Take 

Up putus 

Spare part 

sudah 

lama/aus 

Mesin AJL 

berhenti 
8 6 3 

144 
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No Komponen Fungsi 
Mode 

Kegagalan 
Penyebab Efek S O D 

RPN 

14 
Felling 

Detector 

Menganalis

is pakan 

pendek dan 

panjang 

Felling 

Detector 

menipis 

Spare part 

sudah 

lama/aus 

Mesin AJL 

berhenti 
8 2 2 

32 

15 

Motor 

Cutter 

Listrik 

Memotong 

pinggiran 

dengan 

aliran listrik 

Motor 

Cutter 

Listrik tidak 

berfungsi 

Konsleting 

listrik 

Mesin AJL 

berhenti 
8 2 6 

96 

Berdasarkan nilai RPN memperlihatkan prioritas dari sebuah komponen yang memiliki 

risiko paling tinggi dan membutuhkan tindakan perbaikan. Setelah melakukan pengisian pada 

tabel FMEA worksheet dari salah satu komponen mesin AJL, maka dapat ditemukan bahwa mesin 

yang  mengalami kerusakan adalah mesin Air Jet Loom (AJL). Komponen mesin AJL yang 

mengalami kerusakan adalah komponen ancer. Komponen ini berfungsi sebagai pengatur naik 

turunnya lusi. Mode kegagalan dari komponen Ancer adalah komponen Ancer yang patah. 

Penyebab kegagalannya adalah baut pada Ancer yang sudah aus. Hal ini menyebabkan spare part  

harus diganti. Efek kegagalan yang ditimbulkan adalah mesin AJL berhenti beroperasi dengan 

tingkat  severity: 8 (mesin telah terhenti atau tidak dioperasikan, karena kehilangan fungsi 

utamanya), tingkat occurence: 7 (kerusakan mesin terjadi agak tinggi), dan tingkat detection: 4 

(perawatan prevenive yang memiliki kemungkinan moderate highly dalam menganalisis sumber 

potensial kegagalan dan mode kegagalannya). Sehingga didapat nilai RPN sebesar 224. 

 

3.3 LTA 

LTA terdiri dari informasi berupa nama dari kegagalan fungsi, fungsi dari komponen dan 

mode kerusakannya, komponen yang mengalami kegagalan, serta analisis tingkat kritis dari 

kegagalannya. Tujuannya yaitu mengklasifikasikan failure agar mengetahui tingkat prioritas 

penanganan berdasarkan masing-masing kategori. Hasil dari LTA ditunjukkan pada tabel 2.  

Tabel 2. Logic Tree Analysis (Sumber: Shinta, 2020) 

No Komponen Fungsi 
Mode 

Kegagalan 

Analisis Tingkat Kritis  

Evident Safety Outage 
Category 

1 
Connecting 

Rood 

Meneruskan 

penggerak rem 

kamran 

Connecting 

Rood patah 
Y N Y 

B 

Ball Bearing 

Aus 
Y N Y 

B 

2 Kamran 
Membuat mulut 

lusi 

Terjadi 

kerusakan pada 

Kamran (jebol) 

Y N Y 
B 
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No Komponen Fungsi 
Mode 

Kegagalan 

Analisis Tingkat Kritis  

Evident Safety Outage 
Category 

3 
Board 

Prewender 

Menjalankan 

putaran pada 

mesin 

Terjadi 

kebakaran pada 

board 

prewender 

Y N Y 
B 

4 
Pick 

Winding 

Penggerak slow 

motion (gerakan 

lambat) pada 

mesin 

Pick Winding 

rusak 
Y N Y 

B 

5 Selvedge 

Membuat 

anyaman pada 

pinggiran kain 

Selvedge 

patah/putus, 

Klem aus 

Y N N 
C 

6 Locker Arm 

Penggerak 

komponen 

amran 

Locker Arm 

patah 
Y N Y 

B 

7 Ancer 

Berada didalam 

Kamran, yang 

mengatur naik 

turunnya lusi 

Ancer patah Y N Y 
B 

8 Brike Coil 

Sebagai alat 

pengereman 

pada mesin 

Tekanan pada 

Brake Angel 

tinggi 

Y N N 
C 

9 
Wayer 

Rood 

Menggerakkan 

Selvedge ke kiri 

dan ke kanan 

agar gerakannya 

sama 

Wayer Rood 

putus 
Y N N 

C 

10 Came 

Menentukkan 

anyaman pada 

kain 

Derajat pada 

Came bergeser 
Y N N 

C 

11 Belt Motor 

Sebagai 

penggerak 

mesin 

Belt Motor 

putus/aus 
Y N N C 
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No Komponen Fungsi 
Mode 

Kegagalan 

Analisis Tingkat Kritis  

Evident Safety Outage 
Category 

12 
Brake 

Angel 

Sebagai 

pengereman 

mesin 

Brake Angel 

tidak 

berfungsi/putus 

Y N Y 
B 

13 
Belt Take 

Up 

Menggulungkan 

kain 

Belt Take Up 

putus 
Y N Y 

B 

14 
Felling 

Detector 

Menganalisis 

pakan pendek 

dan panjang 

Felling 

Detector 

menipis 

Y N Y 
B 

15 

Motor 

Cutter 

Listrik 

Memotong 

pinggiran 

dengan aliran 

listrik 

Motor Cutter 

Listrik tidak 

berfungsi 

Y N N C 

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui adanya salah satu komponen yang mengalami 

kerusakan yaitu Connecting Rood  pada mesin AJL. Connecting Rood pada mesin AJL memiliki 

fungsi untuk meneruskan penggerak rem kamran. Mode kegagalan dari komponen Connecting 

Rood adalah patah atau Ball Bearing Aus. Analisis kekritisan (mode kegagalan ) yang diperoleh 

sebagai berikut : 

1. Evident (apakah saat keadaan normal operator bisa mengetahui adanya suatu kegagalan?) = 

Yes 

2. Safety (apakah kegagalan yang terjadi dapat membahayakan keselamatan kerja?) = No 

3. Outage (apakah mode kegagalan tersebut dapat menyebabkan sebagian atau bahkan 

keseluruhan sistem terhenti?) = Yes 

4. Category: B (Outage problem), Dimana kegagalan yang terjadi pada komponen 

membuat sistem kerja pada komponen tersebut terhenti. Hal  ini memengaruhi 

rencana operasional, memengaruhi kualitas dan kuantitas dari produk, dan membuat 

penambahan cost. 

 

3.4  Task Selection 

Pemilihan tindakan perawatan didapatkan dari jawaban selection task yang disesuaikan 

dengan road map pemilihan tindakan. Setelah melakukan pengisian pada tabel Task Selection 

dari salah satu komponen mesin AJL ditemukan adanya komponen yang mengalami kerusakan 

yakni komponen Pick winding pada mesin AJL. Fungsi komponen Pick winding pada mesin AJL 

adalah sebagai penggerak slow motion (gerakan lambat) pada mesin. Mode kegagalannya adalah 

kerusakan komponen Pick Winding. Untuk mode kerusakannya (Selection guide) sebagai berikut: 

a. Apakah hubungan antara kerusakan dengan age relibility dapat diketahui ? = Yes 

b. Apakah aktivitas TD bisa digunakan? = Yes 

c. Apakah aktivitas CD bisa digunakan? = Yes 

d. Apakah termasuk dalam mode kerusakan? = No 

e. Apakah aktivitas FF dapat digunakan? = Yes 

f. Apakah tindakan yang dipilih efektif? = Yes 
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g. Bisakah desain dari modifikasi dapat menghilangkan mode kegagalan dan efeknya? = – 

Selection task : FF ( finding failure ) yaitu kegiatan perawatan yang bertujuan untuk mendapati 

kerusakan-kerusakan yang tersembunyi dengan melakukan pemeriksaan secara berkala. 

 

3.5  Penentuan Komponen Kritis 

Komponen kritis didapatkan FMEA berdasarkan nilai RPN paling tinggi, yaitu komponen 

Kamran dengan nilai RPN sebesar 256. 

 

4. Simpulan 

Dari hasil FMEA, didapat 16 mode kegagalan yang terjadi pada mesin Air Jet Loom (AJL). 

Berdasarkan kebijakan perawatan yang didapat dari hasil task selection, pada masing – masing 

komponen mesin AJL terdapat 12 komponen yang dapat diatasi secara condition direct (CD) yaitu 

perawatan yang dilakukan dengan mengamati, memeriksa, dan memantau sejumlah data secara 

berkala. Serta 4 komponen mesin AJL lainnya yang dapat ditangani dengan cara Finding Failue 

(FF), yaitu perawatan dengan melakukan  pemeriksaan secara berkala untuk menemukan adanya 

kerusakan pada komponen yang tersembunyi. 

Komponen kritis diperoleh dari hasil FMEA dengan nilai tertinggi, pada kesimpulan 

sebelumnya telah dijelaskan bahwa komponen Kamran merupakan komponen dengan nilai RPN 

tertinggi sebesar 256. Nilai ini menggambarkan bahwa komponen Kamran mengalami kegagalan 

yang harus ditangani akibat terjadinya downtime yang paling besar diantara komponen lainnya. 

Penelitian selanjutnya, dapat menganalisa mengenai biaya kecelakaan sekaligus agar perusahaan 

dapat mengetahui kerugian-kerugiannya. 
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ABSTRAK  

Setiap perusahaan mempunyai kriteria untuk menilai kinerja agar tercipta proses yang efektif dan efesien. 

Kinerja perusahaan pada PT. X dinilai masih kurang baik karena banyak proses waste (pemborosan). 

Metode untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan konsep lean manufacturing, yaitu metode 7 

kuisioner pemborosan, value stream mapping, value stream analysist tools (VALSAT), dan fishbone 
diagram. Pada 7 kuisioner pemborosan dihasilkan nilai tertinggi pada waiting time, untuk  VALSAT 

dihasilkan bahwa perlunya penggunaan PAM. Pada hasil PAM usulan terjadi kenaikan aktivitas VA dari 

62% menjadi 64%, untuk NVA tetap 12%, dan penurunan pada NNVA dari 25% menjadi 23%. Untuk 

fishbone diagram ada 3, yaitu fishbone diagram dari waktu menunggu, transportasi, dan defect. Hasil 

Current BPM awal didapatkan total lead time 433 menit, NVA dan NNVA sebesar 161 menit, sedangkan 

VA sebesar 272 menit. Untuk Future BPM didapatkan total lead time 433 menit, NVA dan NNVA 

sebesar 146 menit, sedangkan VA sebesar 264 menit. 

 

Kata kunci: Fishbone, Lean Manufacturing, Process Activity Mapping (PAM), Waste, VALSAT 
 

1. Pendahuluan 

Kinerja perusahaan dinilai berdasarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam menciptakan 

proses yang efektif dan efisien. Perusahaan dapat meningkatkan kinerja dengan cara melakukan 

perbaikan secara terus-menerus. Perbaikan proses dapat dilakukan dengan adanya informasi 

mengenai suatu proses berlangsung saat ini (pemetaan proses yang terjadi saat ini) (Handfield & 

Nichols, 2002). Selama ini perusahaan sudah merasakan terjadinya pemborosan. Namun 

perusahaan jarang melakukan pengukuran. Pemborosan yang terjadi di perusahaan sangat 

berpotensi untuk mengurangi efisiensi perusahaan. Berikut jenis waste, yaitu defect, waiting, 

unnecessary, unappropriate processing, unnecessary motion, transportation, overproduction 

(Studi et al., 2020). 

Lean adalah proses perubahan dinamis, terpadu yang didukung oleh prinsip sistematis dan 

teknik yang difokuskan pada pengurangan limbah, aliran kerja teratur dan mengelola aliran 

produksi (Nurprihatin, Yulita and Caesaron, 2017). Lean manufacturing merupakan pendekatan 

sistemik untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan melalui peningkatan 

berkelanjutan (Utama, Dewi and Mawarti, 2016). Metode lean mengutamakan pemakaian 

sumber daya perusahaan, dengan cara mengurangi pemborosan dalam lantai produksi maupun 

pada semua aktivitas pemenuhan pesanan (Gaspresz, 2007). Penerapan lean dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya, sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan atau menjaga profitabilitas perusahaan. Penerapan lean tercermin dalam usaha 

sistematik untuk mengantisipasi atau mengurangi waste. 

Penulis melakukan penelitian ini di PT. X. PT. X ini adalah perusahaan yang berfokus 

dalam pengolahan kayu. Kantor pusat PT. X berlokasi di Jakarta.  Produk yang dihasilkan oleh 

PT. X adalah plywood dan veener. Produk-produk tersebut dikirim ke berbagai wilayah di 

Indonesia dan di ekspor ke beberapa negara.  
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Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, didapatkan adanya 

waste yang terjadi selama proses produksi plywood. Hal di atas mendorong penulis untuk 

membuat judul penelitian “Analisis Pemborosan pada Proses Produksi Plywood di PT. X”.  

 

2. Metode 

Metode penelitian adalah tahapan yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini 

dilakukan di PT. X pada departemen proses produksi. Tahapan pada penelitian ini yaitu studi 

pendahuluan, pengumpulan data dan pengolahan data. Studi pendahuluan dilakukan dengan 

mencari studi literatur dari beberapa sumber yang berhubungan dengan penelitian yang akan 

dilakukan sebagai referensi dalam penelitian. Sedangkan pengumpulan dan pengolahan data 

dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data aliran informasi dan proses produksi dari bahan baku hingga menjadi 

produk dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan dan melalui proses 

wawancara agar dapat melengkapi data yang diperlukan. 

2. Membuat kuesioner 7 pemborosan yang berfokus pada proses produksi. 

3. Memberikan kuesioner 7 pemborosan yang telah dibuat oleh penulis kepada responden 

yang dianggap memahami dan terjun langsung pada proses produksi.  

4. Melakukan pembobotan waste dan pemetaan secara detail menggunakan tools VALSAT 

untuk pemilihan tools selanjutnya. 

5. Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas VA, NVA dan NNVA pada proses produksi dengan tools 

Process Activity Mapping (PAM). 

6. Mengidentifikasikan waste yang ada melalui waktu yang memberikan nilai tambah dan 

waktu yang tidak memberikan nilai tambah dengan mengelompokan VA, NVA dan NNVA 

menggunakan tools Big Picture Mapping (BPM). 

7. Melakukan analisa faktor penyebab pada waste yang terjadi dengan menggunakan tools 

fishbone diagram. 

8. Melakukan analisis hasil keseluruhan agar dapat menentukan saran usulan perbaikan yang 

akan dilakukan pada perusahaan untuk mengurangi waktu yang tidak memberikan nilai 

tambah dan mengurangi waste yang telah teridentifikasi. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Alur Proses Produksi Plywood 

Pada gambar 1 dapat diketahui alur produksi plywood mulai dari bahan baku hingga 

menjadi produk yang dapat dikirim ke customer. Berikut alur proses produksi plywood : 
Bahan Baku

(Kayu Gelondongan)
Perendaman Cutting Rotary Lathe

Sander Grading

Gudang Barang Jadi Packing

Press DryerGlue SpreaderCold Press Repaire

Hot Press Sizer

Kirim

 
Gambar 1. Alur Proses Produksi Plywood 

 

3.2 Identifikasi Pemborosan (Waste)  

Identifikasi pemborosan dalam proses produksi PT. X adalah sebagai berikut : 

1. Produksi yang berlebih (overproduction) 
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Jumlah output produk yang dihasilkan oleh perusahaan tidak pernah mengalami 

overproduction dalam jumlah yang besar. Terkadang jumlah plywood yang dihasilkan dalam 

proses produksi lebih dari jumlah yang ditargetkan, namun kelebihan ini dapat ditoleransi. 

Perusahaan ini memiliki ketentuan yang telah disepakati bahwa dalam melakukan proses 

produksi output diperbolehkan kurang dari atau pun lebih dari 10% dari jumlah output yang 

telah ditargetkan. Sehingga dapat diketahui bahwa PT. X tidak memiliki waste overproduction.  

2. Waktu menunggu (waiting time)  

Waste waiting time yang berhasil teridentifikasi dalam pembuatan produk plywood di PT X 

adalah sebagai berikut:  

a. Venner di inspeksi dan menunggu untuk di transfer ke proses glue spreader. 

b. Plywood yang telah diproses di cold press mengalami waiting time untuk di transfer ke 

proses hot press.  

c. Plywood yang telah melewati proses hot press menunggu untuk di transfer ke proses sizer.  

d. Plywood yang sudah di packing menunggu untuk ditransfer ke gudang. 

3. Transportasi (transportation)  

Dalam proses pembuatan plywood ini teridentifikasi jenis waste transportation, 

dikarenakan jarak antara tempat pembongkaran log kayu dengan area perendaman lalu area 

produksi dan gudang lumayan jauh sehingga membutuhkan waktu yang lama.  

4. Proses yang berlebih (overprocessing)  

Pada PT. X tidak ditemukan adanya pengulangan proses yang dianggap kurang penting. 

Semua proses produksi memiliki nilai tambah. 

5. Persediaan yang berlebih (inventory)  

Dalam proses pembuatan plywood tidak teridentifikasi jenis waste inventory dalam bentuk 

material bahan baku ataupun produk jadi. Diawal proses log kayu merupakan bahan baku utama 

pembuatan plywood disimpan dalam kolam dengan cara diapungkan. Pada proses inventory ini 

tidak membutuhkan biaya penyimpanan. Sedangkan untuk produk jadinya, plywood tidak 

membutuhkan waktu yang sangat lama untuk disimpan di gudang. Plywood yang telah 

diproduksi ini bisa langsung dikirim ke customer atau hanya disimpan selama 2 hari untuk 

menunggu dikirim ke customer.  

6. Gerakan yang tidak perlu (motion)  

Dalam proses produksi tidak teridentifikasi terjadinya gerakan-gerakan yang dinilai dapat 

menimbukan pemborosan pada lintasan produksi. Sehingga dapat diketahui bahwa PT. X tidak 

terjadi waste motion pada lintasan produksi. 

7. Produk cacat (product defect)  

Terdapat 5 jenis produk defect, yaitu shortcore kurang panjang, shortcore kurang lebar, 

gelembung core, deleminasi core, dan deleminasi faceback. Berikut ini jenis produk cacat 

beserta keterangan diantaranya : 
Tabel 1. Jenis Produk Defect 

No Jenis Defect Keterangan 

1. Shortcore 

Kurang Panjang 

Kesalahan pada ukuran shortcore yang kurang panjang dari 

standar yang ditetapkan. 

2. Shortcore 

Kurang Lebar 

Kesalahan pada ukuran shortcore yang kurang lebar dari standar 

yang ditetapkan. 

3. Deleminasi 

Core 

Kesalahan pada penempelan antar core sehingga tidak menempel 

dengan baik. 

4. Deleminasi 

Faceback 

Kesalahan pada penempelan plycore dan faceback sehingga tidak 

menempel dengan baik. 

5. Gelembung Terdapat gelembung pada plywood yang menyebabkan plycore 
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Core dan faceback tidak menempel sempurna. 

 

 

3.3  Hasil Perhitungan Kuesioner 7 Pemborosan 

Untuk melakukan pembobotan, peneliti menyebarkan kuesioner dan berdiskusi pada pihak 

– pihak yang terlibat dalam produksi yang difokuskan pada divisi manajemen yang berjumlah 5 

– 10 orang (Intifada dan Witantyo, 2012). Pembobotan pada kuesioner memiliki poin yang 

terdiri dari 0 – 5 (Sutarman, 2020). 

Responden dari kuesioner 7 pemborosan adalah kepala departemen produksi dan empat 

operator yang memahami dan terlibat langsung pada proses produksi di PT X. Berikut ini 

merupakan tabel rekapitulasi dari skor responden : 
Tabel 2. Rekapitulasi Perhitungan Kuesioner 7 Pemborosan 

 
Tabel 2 menunjukkan bahwa pemborosan (waste) tertinggi adalah pemborosan waiting 

time (waktu menunggu). Tabel 2 juga menunjukkan bahwa tidak terjadi pemborosan 

unnecessary inventory (persediaan yang tidak perlu). 

 

3.4  Current Big Picture Mapping (BPM) 

Berikut adalah Current Big Picture Mapping (BPM) : 

12 Operator
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8 Operator
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Gambar 2. Current Big Picture Mapping (BPM) 

Pada gambar 2 menunjukkan total lead time yang didapatkan pada 433 menit atau 7,217 

jam. Dengan total waktu Non-Value Adding (NVA) dan Necessary Non-Value Added  time  

(NNVA)  sebesar  161 menit,  sedangkan  total  waktu  Value Added (VA) sebesar 272 menit. 

 

3.5 Hasil Perhitungan Value Stream Analysis Tools (VALSAT) 

 VALSAT menggunakan pendekatan dengan melakukan pembobotan waste, kemudian dari 

pembobotan tersebut dilakukan pemilihan terhadap tool dengan menggunakan matrik (Satria, 

2018). Terdapat 7 macam detailed mapping tools yang paling umum menurut yang digunakan 

yaitu (Irsyad, 2019): Process Activity Mapping (PAM), Supply Chain Response Matrix (SCRM), 

Production Variety Funnel (PVF), Quality Filter Mapping (QFM), Demand Amplification 
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Mapping (DAM), Decision Point Analysis (DPA), dan Physical Structure (PS). Dalam matriks 

akan diketahui nilai waste tertinggi dan tools yang akan digunakan (Mahendra and Susanty, 

2019). Berikut rekapitulasi perhitungan VALSAT : 

 
Tabel 3. Rekapitulasi Perhitungan VALSAT 

No Tools Total Skor Keterangan 

1 Process Activity Mapping 29,6 Terpilih 

2 Supply Chain Respone Matrix 19,2 Tidak Terpilih 

3 Production Variety Funnel 2,8 Tidak Terpilih 

4 Quality Filter Mapping 12,6 Tidak Terpilih 

5 Demand Amplification Mapping 9 Tidak Terpilih 

6 Decision Point Analysis 9,4 Tidak Terpilih 

7 Physical Structure 0,4 Tidak Terpilih 

 Pada tabel 3 rekapitulasi perhitungan VALSAT dapat diketahui total skor tertinggi adalah 

Process Activity Mapping (PAM). Maka tool yang akan digunakan untuk analisa selanjutnya 

adalah PAM. 

 

3.6 PAM Awal 

Menurut Hines & Taylor (2000) didalam PAM terdapat lima macam aliran dengan simbol 

yang berbeda yaitu : O = Operation, T = Transportation, I = Inspection, D = Delay, dan S = 

Storage. Berikut ini adalah persentase tiap aktivitas PAM : 
Tabel 4. Jumlah persentase tiap aktivitas PAM 

No Nama aktivitas Jumlah aktivitas Persentase (%) 

1 Operation 24 49% 

2 Transportation 15 31% 

3 Inspection 1 2% 

4 Storage 0 0% 

5 Delay 9 18% 

TOTAL 49 100% 

 Berdasarkan tabel 4 di atas terlihat bahwa jumlah aktivitas yang paling besar adalah 

operation dan transportation sebanyak 24 dan 15 aktivitas dengan persentase mencapai 49% 

dan 31%. Kemudian aktivitas inspection sebanyak 1 aktivitas dengan persentase 2%. 

Selanjutnya aktivitas storage tidak terdapat aktivitas, sehingga persentase aktivitas sebesar 0% 

dan aktivitas delay sebanyak 9 aktivitas dengan persentase sebesar 18% dari total aktivitas yang 

dilakukan dalam proses produksi. Berikut ini adalah jumlah waktu tiap aktivitas : 
Tabel 5. Jumlah waktu tiap aktivitas 

No Aktivitas 
Waktu Aktivitas Persentase 

(menit) (%) 

1 Operation 264 62% 

2 Transportation 93 22% 

3 Inspection 15 4% 

4 Storage 0 0% 

5 Delay 53 12% 

Jumlah 425 100% 

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa dalam proses pembuatan pipe spooling 

membutuhkan waktu aktivitas yang terbesar adalah waktu operation (264 menit atau 62%) 
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sedangkan waktu aktivitas yang terkecil adalah waktu storage (0 detik atau 0%) dari seluruh 

waktu aktivitas yang ada.  

Setelah mengetahui jumlah aktivitas dan waktu maka tahap berikutnya yaitu melakukan 

pengelompokkan terhadap tipe aktivitas tersebut kedalam kategori value added activity, non 

value added activity dan necessary but non value added activity. Rekap hitungan dapat 

diketahui dari tabel 6 berikut ini : 
Tabel 6. Persentase Value Stream Activity (menit) 

No Aktivitas Waktu Aktivitas (menit) Persentase (%) 

1 Value Added 264 62% 

2 Non Value Added 53 12% 

3 Necessary but Non Value Added 108 25% 

Jumlah 425 100% 

Dari tabel 6 diketahui bahwa aktivitas yang memiliki persentase paling besar adalah 

aktivitas yang bernilai tambah (Value Added) dengan persentase sebesar 62% hal ini sudah 

cukup baik, karena sebagian besar aktivitasnya memiliki nilai tambah. Sedangkan kegiatan yang 

tidak bernilai tambah (Non Value Added) sebesar 12% dan yang terakhir adalah kegiatan yang 

tidak bernilai tambah namun diperlukan (Necessary but Non Value Added) sebesar 25%.  

 

3.7  Hasil Analisis Fishbone Diagram 

Menurut Rahardi (2008) dalam Fauziah (2009), langkah-langkah dalam penyusunan 

fishbone diagram yaitu : kerangka fishbone diagram dibuat meliputi kepala ikan yang 

diletakkan pada bagian kanan diagram. Kemudian masalah utama dirumuskan. Kemudian 

faktor-faktor utama yang berpengaruh atau berakibat pada permasalahan dicari. Selanjutnya itu, 

baru dapat digambarkan kedalam fishbone diagram (Alkindy et al., 2020).  

Berdasarkan identifikasi pemborosan (waste) terdapat pemborosan diantaranya waiting 

time (waktu menunggu), transportation (transportasi) dan defect (produk cacat). Berikut ini 

adalah fishbone diagram dari waiting time (waktu menunggu): 

Waiting Time (Waktu 

Menunggu) 

Manusia

Mesin

Operator kurang cekatan

Operator kurang teliti

Material

Keterlambatan Material

Set up relatif lama

Mesin kurang optimal

Metode

Jarak antar mesin jauh

 
Gambar 3. Fishbone Diagram of Waiting Time 

Dari gambar 3 fishbone diagram of waiting time dapat diketahui terdapat empat faktor yang 

menyebabkan terjadinya waiting time diantaranya faktor metode, faktor manusia, faktor mesin 

dan faktor material. Faktor metode yang menyebabkan terjadinya waiting time adalah jarak 

antar mesin jauh. Faktor manusia yang menyebabkan terjadinya waiting time adalah operator 

kurang cekatan dalam perpindahan bahan dan operator kurang teliti dalam proses memasukkan 

material. Faktor mesin yang menyebabkan terjadinya waiting time adalah set up mesin relatif 

lama dan mesin kurang optimal dalam memproduksi material. Dan faktor material yang 

menyebabkan terjadinya waiting time adalah keterlambatan material. 

Berikut ini adalah fishbone diagram dari transportation (transportasi) : 
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Transportation (Transportasi) 

Manusia

Operator kurang teliti

Lingkungan

Tata letak yang kurang 
baik

Jumlah material handling 
sedikit

Metode

Jarak antar proses jauh

 
Gambar 4. Fishbone Diagram of Transportation 

Dari gambar 4 fishbone diagram of transportation dapat diketahui terdapat tiga faktor yang 

menyebabkan terjadinya waste of transportation diantanya faktor manusia, faktor metode dan 

faktor lingkungan. Faktor manusia yang menyebabkan terjadinya waste of transportation adalah 

operator kurang teliti dalam mengklasifikasi material sehingga terjadi pengulangan perpindahan. 

Faktor metode yang menyebabkan terjadinya waste of transportation adalah jarak antar proses 

jauh dan jumlah material handling sedikit. Faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya 

waste of transportation adalah tata letak yang kurang baik. Tata letak pada departemen produksi 

tidak beraturan.  

Berikut ini adalah fishbone diagram dari defect (produk cacat) : 

Defect (Produk Cacat)

Manusia

Mesin

Operator keliru dalam 

menentukan standar ukuran 

plywood

Operator tidak melakukan 

pengecekan rutin dalam 

pengaturan mesin

Operator tidak 

memperhatikan pergantian 

pisau atau gergaji

Lingkungan

Penempatan alat dan 
material berantakan

Debu menempel pada back

Terjadi error pada mesin 
dalam pengaturan ukuran 

plywood

 
Gambar 5. Fishbone Diagram of Defect 

Gambar 5 fishbone diagram of defect menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang 

menyebabkan terjadinya defect yaitu faktor manusia, faktor mesin dan faktor lingkungan. Defect 

sebagian besar dialami pada saat proses sizer dan sander. Sizer dilakukan menggunakan mesin 

double saw (sizer) yang berfungsi untuk melakukan pemotongan plywood sesuai ukuran pada 

rencana produksi atau permintaan pelanggan dengan standar kelengkungan, kemiringan 

diagonal serta interval kekurangan atau kelebihan ukuran plywood. Dan sander adalah mesin 

yang mengampelas plywood hingga permukaan polywodd menjadi halus. 

Faktor manusia yang mengakibatkan terjadinya defect adalah kekeliruan yang dilakukan 

oleh operatos dalam menentukan standar ukuran plywood, operator tidak melakukan 

pengecekan rutin dalam pengaturan mesin, operator tidak memperhatikan pergantian pisau atau 

gergaji. Faktor mesin yang mengakibatkan terjadinya defect adalah terjadi error pada mesin 

dalam pengaturan ukuran plywood. Dan faktor lingkungan yang mengakibatkan terjadinya 

defect adalah penempatan alat dan material berantakan. Selain itu debu menempel pada back 

disebabkan oleh faktor lingkungan yang kotor. 

 

3.8  PAM Usulan 

Setelah mengetahui akar permasalahan dari diagram fishbone, maka dilakukan perbaikan 

dengan alternatif aktivitas-aktivitasnya direduksi waktunya dengan menggunakan penambahan 

fasilitas mesin dan dan mengubah pengangkutan bahan dari cara manual ke peralatan material 

handling, serta penambahan operator.  Berikut hasil perbandingan PAM berdasarkan Value 

Stream Activity : 
Tabel 7. Perbandingan PAM Berdasarkan Value Stream Activity 

 Waktu Aktivitas (menit) Persentase (%) 
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Aktivitas PAM Awal PAM usulan PAM awal PAM usulan 

VA 264 264 62% 64% 

NVA 53 50 12% 12% 

NNVA 108 96 25% 23% 

TOTAL 425 410 100% 100% 

Berdasarkan Tabel 7, terjadi peningkatan persentase pada aktivitas VA dari 62% menjadi 

64%. Untuk NVA persentasenya tetap senilai 12%. Tetapi, apabila dilihat pada tabel, terjadi 

penurunan waktu pada  NVA dari 53 menit menjadi 50 menit, sehingga waktu yang dapat 

dihemat sebanyak 3 menit. Penurunan persentase pada NNVA yaitu dari 25% menjadi 23% 

dengan penurunan waktu senilai 108 menit menjadi 96 menit, sehingga waktu yang dapat 

dihemat sebanyak 12 menit. Berikut hasil rekapitulasi PAM Awal dan PAM Usulan 

(Pengurangan Waktu) : 
Tabel 8. Hasil Rekapitulasi PAM Awal dan PAM Usulan (Pengurangan Waktu) 

 
Pada tabel 8, dapat dilihat bahwa terdapat 7 pemborosan yaitu ada 6 aktivitas transportasi 

yang waktunya dikurangi karena pemindahan bahan baku bisa menggunakan alat transportasi 

sehingga lebih cepat atau menggunakan konveyer, yang kedua yaitu aktivitas venner di inspeksi 

dan menunggu untuk di transfer ke proses berikutnya dengan waktu awal 10 menit dan waktu 

pengurangan 3 menit, waktu dikurangi karena waktu menunggu menghabiskan biaya yang tidak 

perlu dan harus dikurangi. Lalu, pekerja operator bisa ditambahkan untuk meminimalisir 

dampak dari pengurangan waktu. Berikut ini adalah hasil rekapitulasi penambahan operator 

pada beberapa proses : 
Tabel 9. Hasil Rekapitulasi PAM Awal dan PAM Usulan (Penambahan Operator) 

No Proses Jumlah operator awal Jumlah operator Akhir Hasil Penambahan 

1 Perendaman 12 14 2 

2 Repaire 15 16 1 

3 Sizer 12 14 2 

4 Griding 8 10 2 

Total 47 54 7 

Berdasarkan tabel 9, terdapat penambahan operator sebanyak 7 untuk 4 proses yaitu, proses 

perendaman sebanyak 2 operator, proses repaire sebanyak 1 operator, proses sizer sebanyak 2 

operator, dan proses griding sebanyak 2 operator. Total akhir jumlah operator adalah sebanyak 

54 operator. 

 



B02.9 

 

3.8  Future Big Picture Mapping (BPM) 

Dari gambar 6 di bawah dapat diketahui total lead time setelah menghilangkan atau 

mengurangi pemborosan adalah 410 menit atau 6,83 jam. Dengan total waktu Non-Value 

Adding (NVA) dan Necessary Non-Value Added  time  (NNVA)  sebesar  146 menit,  sedangkan  

total  waktu  Value Added (VA) sebesar 264 menit. 
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Gambar 6. Future Big Picture Mapping (FBPM) 

 

4 Simpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian di PT X adalah sebagai berikut : 

1. Dari identifikasi pemborosan pada PT X, terdapat waste waktu menunggu, Transportasi, 

dan produk cacat. Pada 7 kuisioner pemborosan rank paling tertinggi yaitu pada 

pemborosan waiting time dengan rata-rata 1,6, dan diketahui tidak adanya pemborosan 

unnecessary inventory (persediaan yang tidak perlu). 

2. Berdasarkan hasil perhitungan Value Stream Analysist Tools (VALSAT) dapat diketahui 

dengan total skor tertinggi adalah Process Activity Mapping (PAM). Maka tool yang 

digunakan untuk analisa adalah PAM. 

3. Berdasarkan hasil analisis PAM awal mempunyai jumlah aktivitas yang paling besar 

adalah operation dan transportation sebesar 24 dan 15 aktivitas dengan persentase 

mencapai 49% dan 31%. Kemudian aktivitas inspection sebesar 1 aktivitas dengan 

persentase 2%. Selanjutnya aktivitas storage sebesar 0 aktivitas dengan persentase sebesar 

0% dan aktivitas delay sebesar 9 aktivitas dengan persentase sebesar 18% dari total 

aktivitas yang ada. Pada hasil presentase aktivitas PAM awal yang memiliki presentase 

paling besar adalah kegiatan yang bernilai tambah (Value Added) sebesar 61% hal ini 

sudah cukup baik, sedangkan kegiatan yang tidak bernilai tambah (Non Value Added) 

sebesar 11% dan kegiatan yang tidak bernilai tambah namun diperlukan (Necessary but 

Non Value Added) sebesar 28%. 

4. Berdasarkan hasil analisis PAM usulan mempunyai jumlah aktivitas yang paling besar 

adalah waktu operation (264 menit atau 62%) sedangkan waktu aktivitas yang terkecil 

adalah waktu storage (0 detik atau 0%) dari seluruh waktu aktivitas yang ada. Pada hasil 

presentase aktivitas PAM usulan terjadi kenaikan pada aktivitas VA dari 62% menjadi 

64%. Untuk NVA persentasenya tetap senilai 12%. Untuk NVA terjadi penurunan waktu 

dari 53 menit menjadi 50 menit, sehingga waktu yang dapat dihemat sebanyak 3 menit. 

Penurunan persentase pada NNVA yaitu dari 25% menjadi 23% dengan penurunan waktu 

senilai 108 menit menjadi 96 menit, sehingga waktu yang dapat dihemat sebanyak 12 

menit. 

5. Terdapat penambahan operator pada Process Activity Mapping (PAM) sebanyak 7 untuk 4 

proses yaitu proses perendaman sebanyak 2 operator, proses repaire sebanyak 1 operator, 

proses sizer sebanyak 2 operator, dan proses griding sebanyak 2 operator. Total akhir 

jumlah operator adalah sebanyak 54 operator. 
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6. Berdasarkan hasil analisis fishbone diagram terdapat 3 identifikasi pemborosan yaitu 

diantaranya waiting time (waktu menunggu), transportation (transportasi) dan defect 

(produk cacat). 

7. Current Big Picture Mapping (BPM) awal didapatkan total lead time pada 433 menit atau 

7,217 jam. Dengan total waktu Non-Value Adding (NVA) dan Necessary Non-Value Added 

time (NNVA) sebesar 161 menit, sedangkan total waktu Value Added (VA) sebesar 272 

menit. Sedangkan pada Big Picture Mapping (BPM) usulan didapatkan total lead time pada 

433 menit atau 7,217 jam dengan total waktu Non-Value Adding (NVA) dan Necessary 

Non-Value Added  time  (NNVA)  sebesar  146 menit,  sedangkan  total  waktu  Value 

Added (VA) sebesar 264 menit. 
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ABSTRAK 

Persediaan akan selalu penting dalam menjamin arus barang di industri. Terdapat suatu konfigurasi 

keputusan yang optimum dalam persoalan persediaan tersebut. Untuk analisis dan optimisasi keputusan  

umumnya digunakan kriteria biaya total persediaan per satuan waktu. Konfigurasi keputusan-keputusan 

yang ada disusun dan dipilih sedemikian sehingga biaya tersebut serendah-rendahnya. Biaya yang 
dimaksud utamanya akan mencakup setup, holding, dan shortage. Ini akan terus relevan hingga era 

sekarang ataupun yang akan datang. Namun demikian, biaya emisi penting pula untuk ditambahkan ke 

dalam kriteria mengingat faktor ini sudah menjadi isu penting di dunia, baik di atas kertas maupun di 

kenyataannya. Dalam paper ini dibahas analisis persediaan untuk sistem persediaan single stage dengan 

melibatkan juga faktor emisi ke dalam kriteria pengambilan keputusan, untuk melengkapi biaya total 

persediaan. Suatu contoh numerik untuk memperlihatkan pengolahan data emisi dari sumber-sumber data 

yang tersedia ditampilkan dalam model yang disusun. Hasilnya menunjukkan adanya suatu koreksi 

konfigurasi keputusan dibandingkan jika hanya biaya total persediaan tradisional saja yang diperhatikan. 

 

Kata kunci: model, persediaan, sistem tunggal, emisi carbon, numerik 
 

1. Pendahuluan 

Persediaan pada jumlah tertentu sangatlah diperlukan untuk memastikan kelancaran 

kegiatan-kegiatan terkait proses produksi. Tingkat kepentingan persediaan dapat dibedakan ke 

beberapa kategori berdasarkan akibat yang akan ditimbulkan jika sampai terjadi kekosongan 

persediaan. Dalam literatur dasar teori persediaan (misalnya Russell and Taylor, 2010), 

pengkategorian yang umum dipakai ialah metode ABC. Dengan cara ini item dibedakan dalam 

kategori A, kategori B, dan kategori C. Persediaan untuk item dengan kategori A dipandang 

sangat penting keberadaannya. Tidak diperbolehkan terjadi stock out sehingga dalam pemodelan 

probabilitasnya diabaikan karena diasumsikan sama dengan nol. Pemodelannya menjadi 

sederhana karena tidak melibatkan probabilitas stock out. Implementasinyalah yang akan 

menjadi rumit karena akan banyak kegiatan yang harus dilakukan secara sinkron satu sama lain 

untuk memastikan stock itu selalu ada. Sedangkan pemodelan persediaan untuk item dengan 

kategori B dan C perlu melibatkan probabilitas dan biaya stock out.  

Dalam konteks klasifikasi ABC tersebut, paper ini secara khusus mengkaji item yang dapat 

disebutkan masuk dalam kategori B atau C di mana ada kemungkinan untuk terjadi stock out. 

Pengkajian mengacu pada sistem persediaan dengan item tunggal. Sistem tersebut akan 

merupakan subsistem dari suatu sistem supply chain yang lebih luas. Dalam paper ini, sebagai 

subsistem, maka sistem persediaan tersebut merupakan sistem single stage. Kasus persediaan 

pada (sub)sistem single stage banyak terjadi. Misalnya di sistem supply chain. Jika dekomposisi 

dikenakan (lihat Altiok, 1998, Gershwin, 1994), akan ada berbagai varian subsistem single stage 

seperti dapat dilihat pada Gambar 2 (Murdapa, 2019). Dalam hal ini persoalan diasumsikan 

hanya mengelola satu jenis item.  

Sistem single stage tersebut akan memesan item persediaan ke pemasok sejumlah tertentu, 

menyimpannya untuk disalurkan secara eceran ke pembeli. Gambar 3 berikut menjelaskan 

gambaran sistem yang dimaksudkan beserta notasi-notasi dari besaran-besaran yang terkait. 

Sistem menerima demand yang bersifat probabilistik dengan rata-rata D unit per satuan waktu. 

Untuk itu sistem harus menyediakan persediaannya, mengelolanya dengan baik demi kepuasan 
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konsumen sebaik-baiknya sambil memperhatikan besarnya biaya total persediaan yang terjadi. 

Desakan untuk mengoperasikan kegiatan keindustriaan yang green (Singgih, 2012) menutut 

industriawan untuk terus merefleksikan dampak industrinya terhadap lingkungan industri 

(Ciptomulyono, 2012). Salah satunya ialah dampak emisi carbon. Sangatlah penting untuk 

melibatkan kuantitas emisi carbon ke dalam rumusan kriteria pengambilan keputusan.  

Dalam paper ini unsur-unsur biaya yang diperhatikan relevan ialah biaya pemesanan, biaya 

penyimpanan, biaya stock out (diasumsikan mengikuti mekanisme backordering dengan suatu 

penalty cost tertentu), dan biaya emisi carbon.  
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Gambar 1. Beberapa contoh kasus sistem persediaan single stage 

 

Sistem single stage umumnya merupakan subsistem dari sistem supply chain. Gambar 1 

menampilkan beberapa kemungkinannya jika mekanisme pengadaan persediaan mengikuti 

mekanisme ( , ) di mana  ialah titik pemesanan kembali (reorder point) dan  ialah 

kuantitas order (lihat Karaman and Altiok, 2009, Saetta et al, 2012 untuk detail pembahasannya 

dalam konteks sistem supply chain). Dalam paper ini akan dikaji sistem single-stage pada 

Gambar 1(f). Secara lebih jelas ditampilkan lagi di Gambar 2. Biaya Stock out terjadi jika 

demand during leadtime, x, lebih besar daripada , dan biaya holding muncul jika terjadi 

sebailknya. Biaya emisi muncul dari energi listrik untuk menjaga kondisi ruang penyimpanan, 

misalnya untuk kelembaban udara melalui pengaturan suhu ruangannya. Selain itu juga ada 

biaya emisi akibat pengangkutan pesanan dari lokasi pemasok sampai di tempat. Dalam hal ini 

biaya emisi pengangkutan itu masuk ke dalam tanggungan sistem sebagai pihak pembeli 

pesanan.  
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Gambar 2. Sistem yang dikaji: sistem persediaan retailer 

Secara konseptual, jumlah stock persediaan setiap saat dapat digambarkan seperti Gambar 

3 (lihat Taha, 2017).  Demand datang dari konsumen bersifat probabilistik.  
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Gambar 3. Profil konseptual kuantitas stock dalam gudang persediaan (Sumber: Taha, 2017) 

 

 

2. Metode  

Analisis dilakukan dengan metode pemodelan. Total cost per unit waktu dapat dinyatakan 

sebagai jumlahan dari setup cost, holding cost, shortage cost, dan emission cost sebagai berikut 

(bandingkan dengan Taha, 2017): 

 

(1) 

Dalam persamaan (1) sudah ditambahkan komponen emission cost ke dalam total cost per unit 

waktu. Emission cost tersebut terdiri dari setup emission cost dan holding emission cost yang 

keduanya secara sederhana dihitung menggunakan emission factor.  

 

 biaya terkait emisi yang muncul pada proses setup/pemesanan 

 Ongkos karbon, Rp/kg  x jumlah carbon yang muncul, kg/pesanan 

  

 biaya terkait emisi yang muncul pada proses holding/penyimpanan 

 Ongkos karbon, Rp/kg  x jumlah carbon yang muncul, kg/unit/jam 
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Gambar 4. Profil hipotetik kenaikan emission factor transportasi terhadap lotsize (dapat dibandingkan dengan 

pendekatan linier pada Murdapa et al, 2019) 

Besaran  dan  masing-masing disebut setup emission factor dan holding emission 

factor.   dan  merupakan variabel keputusan. Untuk memilih kedua keputusan yang optimal 

digunakan penyamaan turunan pertamanya dengan nol. Namun sebelumnya perlu disadari 

bahwa besarnya setup emission faktor, , secara logis akan membesar dengan membesarnya 

lotsize pemesanan, , karena beban armada pengangkut akan membesar pula, pun demikian 

emisi yang ditimbulkan. Kapasitas armada bersifat diskrit, dan misalnya dibedakan menjadi tiga 

kelas: armada kecil, sedang dan besar. Profil kenaikan emission factor terhadap beban angkutan 

(lotsize) dalam setiap kelas armada dapat dihipotetikkan seperti pada Gambar 4.  

Jika profil relasi antara  dan  dapat didekati berbentuk linier seperti terlihat pada 

Gambar 4 yang memiliki persamaa  maka persamaan (1) berubah menajdi: 

  

 

 (2) 

 

Maka turunan pertama terhadap  dan : 

 

 
(3) 

 

(4) 

Dibandingkan dengan kriteria tradisional (tanpa pertimbangan biaya emisi), terlihat bahwa pada 

persamaan (3) dan (4) terdapat penambahan biaya setup sebesar  dan biaya holding sebesar 

. Algoritma Hadley-Whitin seperti dijelaskan pada Taha (2017) dapat dipakai untuk 

perhitungan  dan  secara numerik. 

Identifikasi nilai emission factor dilakukan dengan terlebih dahulu memahami konteks 

penggunaannya melalui satuannya (Murdapa, 2019).  

• Setup emission factor: 

 Setup emission factor yang relevan ialah  yang dalam hal ini merupakan kuantitas carbon 

yang muncul pada saat dilakukan pemesanan ke supplier pada small truck (Gambar 4). 
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Emisi tersebut akan disebabkan oleh aktivitas pengiriman/transportasi menggunakan 

armada kecil (small truck). Besaran faktor tersebut mempunyai satuan kg carbon/jam 

(tepatnya: kg CO2/jam). Sementara itu, menurut KemenLH, setiap liter solar akan 

menghasilkan nilai kalor 36 x 10-6 TJ, dan per TJ kalor tersebut akan menghasilkan emisi 

carbon (mengabaikan jenis gas yang lain) kira-kira sebesar 74.100 kg CO2. Kebutuhan 

bahan bakar diesel untuk armada pengiriman: 3 km/L (sumber: tribunnews.com, 20 

Nopember 2013), maka perhitungannya dilakukan sebagai berikut:  

 

 

      

      
 

Diasumsikan bahan bakar yang dipakai ialah minyak solar, dimana nilai kalor minyak solar 

adalah 36x10-6 TJ/liter (Ditjen Ketenagalistrikan KemESDM). Pada perhitungan di atas 

diasumsikan pula armada (truk) melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam. Jika rata-

rata lama perjalanan pengiriman ialah 7 jam, maka diperoleh: 

 

 
 

• Holding emission factor  

Besaran faktor emisi tersebut  memiliki satuan: kg carbon/jam/unit produk. Analisis akan 

dilakukan dengan menyesuaikan satuan tersebut berdasarkan data-data yang tersedia.  

 

 Emisi penyimpanan muncul dari penggunaan energi listrik, maka dinamakan emisi tidak 

langsung (emisi sesungguhnya muncul pada saat pembakaran batubara untuk memanaskan 

boiler). Menurut Ditjen Ketenagalistrikan KemESDM, faktor emisi untuk listrik kawasan 

Jawa-Madura-Bali (JAMALI) ialah sekitar 875 kg CO2/mwh atau 0,875 kg CO2/kwh 

(tahun 2016).  

 

Sebagai contoh, misalnya suatu perusahaan retailer menggunakan energi listrik untuk 

menjaga suhu (dan kelembaban) ruangan tanpa berhenti (jadi 1 bulan = 30 hari = 720 jam). 

Dimisalkan bahwa produk harus dijaga pada kelembaban ruangan antara 50% s.d. 55%, 

maka suhu ruangan harus 20oC. Anggap, rata-rata dalam tiap bulannya perusahaan tersebut 

menyimpan 30 unit barang sehingga menghabiskan energi listrik sejumlah 2.500 kwh. 

Diasumsikan energi listrik tersebut terserap secara merata oleh sejumlah produk yang 

disimpan selama waktu penyimpanan. Sehingga, diperoleh faktor emisi penyimpanan per 

unit produk per jam: 

 

 

 
 

• Carbon price,   

Tribunnews.com
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Carbon price atau pajak carbon,  Rp/kg CO2 (sumber: Climate protection and 

Justice Act, carbontax.org: US$21,44/ton pada tahun 2019). 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Sebagai contoh penerapan diambil kasus hipotetik sebegai berikut. Perusahaan retailer 

produk menghadapi demand sebesar 250.000 unit/bulan. Biaya setup/pemesanan ialah Rp 

1.400.000,-. Biaya penyimpanan Rp 29.750/unit/bulan. Biaya kehabisan (dalam bentuk 

opportunity loss) diperkirakan Rp 1.400.000,-/unit produk. Data historis menunjukkan bahwa 

demand selama leadtime terdistribusi uniform antara 0 dan 250 unit.  

Analisis tradisional dengan menggunakan algoritma Hadley-Whitin (lihat Taha, 2017 untuk 

pemahaman algoritma tersebut) memberikan nilai  = 712.390 unit/pesan dan  = 235 unit. 

Namun, jika aspek emisi dipertimbangkan dengan nilai setup emision factor dan holding 

emission factor seperti dicontohkan sebelumnya, maka algoritma Hadley-Whitin memberikan 

nilai  = 3.000.446 unit/pesan dan  = 139 unit.  

Perbedaannya sangat signifikan. Berdasarkan pertimbangan emisi dan biaya, disarankan 

untuk menaikkan kuantitas pemesanan, dan menurunkan titik pemesanan kembali. Untuk 

contoh kasus yang dibahas, terjadi kenaikan kuantitas order lebih dari 320%, dan penurunan 

titik pemesanan kembali 40%. Namun demikian, perubahan nilainya sesungguhnya sangat 

bergantung pada kondisi kasusnya, terutama pada besarnya demand dan nilai produk yang yang 

mempengaruhi biaya penyimpanan (holding cost) dan biaya kehabisan (shortage cost), selain 

tentu saja besarnya pajak carbon. 

 

4. Simpulan 

Dampak emisi carbon menuntut perlunya evaluasi pada metode penentuan keputusan-

keputusan operasional di supply chain. Kriteria tradisional yang hanya menekankan pada 

minimasi total cost inventory harus mulai mempertimbangkan juga besarnya emisi carbon yang 

muncul. Salah satu cara untuk melibatkan kuantitas emisi ke dalam kriteria pengambilan 

keputusan ialah dengan mengkonversikannya menjadi besaran emission cost sehingga dapat 

digabungkan ke dalam total cost. Ternyata pengaruhnya sangatlah signifikan.  
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ABSTRAK 

PT XYZ merupakan sebuah perusahaan manufaktur PMA Jepang yang memproduksi kemasan karton 

bergelombang. Dalam tiap aktivitas bisnis pada perusahaan, terdapat risiko yang penting untuk dikelola 
agar aliran rantai pasok perusahaan dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasikan kejadian risiko dan agen risiko yang terjadi pada aktivitas rantai pasok serta 

memberikan usulan mitigasi risiko untuk mengatasi agen risiko yang menjadi prioritas pada rantai pasok 

PT XYZ. Metode yang digunakan adalah House of Risk (HOR) untuk menentukan prioritas agen risiko 

untuk ditangani dan strategi penanganannya. Identifikasi kejadian dan agen risiko menggunakan metode 

pengembangan Supply Chain Operation Reference (SCOR). Hasil penelitian menunjukkan terdapat 54 

kejadian risiko dengan 43 agen risiko. Berdasarkan hasil identifikasi, dipilih tiga agen risiko yang akan 

diberikan mitigasi risiko. Terdapat lima strategi penanganan yang diusulkan untuk dapat mengurangi 

kemungkinan timbulnya agen risiko dalam rantai pasok perusahaan. 

 

Kata kunci: Agen Risiko, House of Risk (HOR), Kejadian Risiko, Manajemen Risiko, Supply Chain 

Management. 

 

1. Pendahuluan 

Persaingan yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk dapat bersaing di bidangnya. 
Hal tersebut memicu perusahaan untuk mengurangi kesalahan dan mencegah risiko di sektor 

manapun. Salah satu sektor terpenting perusahaan dalam kelangsungan proses bisnisnya adalah 

sektor rantai pasokannya (supply chain). Supply Chain Management (SCM) diartikan sebagai 
pengelolaan untuk mendapatkan bahan baku menjadi barang dalam proses dan barang jadi yang 

kemudian akan dikirimkan kepada konsumen melalui sistem distribusi (Hamidah, 2019). Dalam 

proses rantai pasok, terdapat berbagai risiko yang dapat memengaruhi aliran rantai pasok 

menyebabkan proses rantai pasok tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, manajemen 
risiko sangat diperlukan untuk meminimalkan tingkat risiko dan dampak dari risiko tersebut. 

PT XYZ merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri 

pembuatan kemasan karton bergelombang (corrugated board & carton box). Pada setiap 
perusahaan, tidak terkecuali PT XYZ, terdapat serangkaian proses rantai pasok yang berisiko 

mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 

section manager bagian PPIC, permasalahan yang kerap kali muncul yang dapat mengakibatkan 
suatu risiko yang terjadi di PT XYZ adalah permintaan yang fluktuatif serta permintaan yang 

terkadang berubah-ubah secara mendadak, baik dari segi volume, desain, maupun waktu delivery, 

sehingga hal tersebut berdampak pada perubahan jadwal produksi dan adanya tambahan jam kerja 

(lembur) untuk memenuhi permintaan, dimana hal tersebut dapat mengakibatkan risiko 
penambahan biaya produksi serta biaya pekerja karena tambahan jam kerja (lembur). Selain itu 

pula terdapat bahan baku yang diperoleh dari supplier yang berada di luar negeri (impor) yang 

diantarkan melalui jalur laut dimana suatu waktu, jalur laut yang digunakan tersebut akan ditutup 
sehingga supplier tidak dapat mengirimkan bahan baku yang diperlukan perusahaan. Hal ini dapat 

menyebabkan perubahan perencanaan bahan material. Maka dari itu, perlu dilakukan identifikasi, 

klasifikasi, serta analisis risiko yang ada dan menyusun strategi mitigasi risiko untuk mencegah 

dan memitigasi risiko yang mungkin timbul dalam rantai pasok di PT XYZ sehingga dapat 
meminimalkan dampak kerugian bagi perusahaan. 

mailto:odiliasefi@students.undip.ac.id
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Pada penelitian ini, digunakan metode House of Risk (HOR) untuk mengidentifikasi dan 

mengukur potensi risiko yang terlibat dalam rantai pasokan di PT XYZ. Metode HOR yang 
dikembangkan oleh Pujawan dan Geraldin (2009) merupakan model inovatif untuk manajemen 

risiko yang dikhususkan dalam penerapan aktivitas rantai pasok. Metode House of Risk (HOR) 

merupakan modifikasi dari FMEA (Failure Modes and Effect of Analysis) dan model Quality 

Function Development (QFD) (Pujawan & Geraldin, 2014). Metode ini dibagi menjadi dua fase, 
yaitu fase identifikasi risiko (risk identification) dimana dimana kejadian risiko (risk event) dan 

agen risiko (risk agent) diidentifikasi dan diukur serta fase penanganan risiko (risk treatment) 

dimana agen risiko prioritas dari fase pertama dinilai dengan tindakan penanganan atau aksi 
mitigasi. 

 

2.   Metode 

2.1 Metode House of Risk 

House of Risk merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis risiko yang 

pengaplikasiannya menggunakan prinsip FMEA (Failure Mode and Error Analysis) yaitu 

pengukuran risiko secara kuantitatif serta model House of Quality (HOQ) yang memprioritaskan 
agen risiko untuk kemudian ditentukan tindakan paling efektifnya untuk mengurangi risiko 

potensial yang ditimbulkan oleh agen risiko. HOR berfokus untuk mengurangi kemungkinan 

terjadinya agen risiko. Tahap awal HOR adalah identifikasi kejadian risiko serta agen risiko, 
dimana pada umumnya, satu agen risiko dapat menyebabkan lebih dari satu kejadian risiko. 

Penilaian risiko yang diaplikasikan berdasarkan prinsip FMEA adalah Risk Priority Number 

(RPN). RPN terdiri dari tiga faktor, yaitu tingkat keparahan yang ditimpulkan dari dampak yang 

muncul, probabilitas terjadinya risiko, serta deteksi. Karena satu agen risiko dapat menyebabkan 
lebih dari satu kejadian risiko, maka diperlukan kuantitas potensi risiko agregat dari agen risiko. 

Mengadaptasi model House of Quality (HOQ), dalam menentukan agen risiko, perlu diberikan 

prioritas untuk selanjutnya ditentukan tindakan pencegahannya. Peringkat atau prioritas untuk 
agen risiko ditentukan berdasarkan besarnya nilai ARPj untuk setiap j agen risiko. Oleh karena 

itu, jika terdapat banyak agen risiko, perusahaan dapat memilih terlebih dahulu agen yang 

berpotensi besar menimbulkan kejadian risiko (Magdalena & Vannie, 2019). 

• House of Risk 1 

Pada House of Risk fase satu, dilakukan penentuan penyebab risiko (Risk Agent) yang harus 

ditentukan prioritasnya yang selanjutnya akan diberi tindakan pencegahannya. Dalam HOR 

1, dilakukan identifikasi penyebab risiko (Risk Agent) dan dampak risiko (Risk Event) 

melalui kuesioner yang selanjutnya akan dilakukan penilaian penyebab risiko (Risk Agent). 
Agen risiko yang memiliki nilai tertinggi akan mendapat prioritas utama untuk ditangani. 

Nilai untuk menentukan prioritas utama agen risiko disebut dengan Aggregate Risk Priority 

(ARP) (Trenggonowati & Pertiwi, 2017).  

• House of Risk 2 

Pada House of Risk fase dua, dilakukan penentuan aksi penanganan untuk menangani agen 

risiko prioritas berdasarkan hasil analisis HOR 1, mempertimbangkan efektivitas tindakan 

pencegahan, tingkat kesukaran pelaksanaan tindakan pencegahan, serta rasio efektivitas 

tindakan pencegahan (Kurniawan, 2018). 
 

3.   Hasil dan Pembahasan 

3.1 Supply Chain Mapping 

Pemetaan aktivitas supply chain perusahaan dapat dilihat pada gambar 1. Alur supply chain 

dalam perusahaan dimulai dengan adanya order dari customer yang dilanjutkan dengan negosiasi 

yang dilakukan dengan customer. Jenis order akan diidentifikasi apakah order tersebut baru atau 
repeated order. Jika baru, maka engineer akan mendesain produk dan PPIC akan merencanakan 

purchasing dan memesan bahan baku kepada supplier. Jika repeated order, order akan 

diidentifikasi lagi apakah produk sama atau ada perubahan desain. Jika ada perubahan desain, 

maka alurnya hampir mirip dengan order baru, dimana engineer akan mendesain ulang produk. 
Untuk order lama, PPIC akan melakukan perencanaan purchasing dan purchasing akan membuat 

order untuk bahan baku sampai bahan baku diantarkan ke perusahaan. Bahan baku akan 
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dilakukan inspeksi oleh QC incoming. Jika bahan baku yang diterima memiliki kualitas yang 

buruk dan tidak dapat diperbaiki, maka bahan baku akan dikembalikan kepad supplier. Bahan 
baku yang kualitasnya baik akan masuk ke gudang. Selanjutnya proses produksi akan dilakukan 

sampai memproduksi barang jadi. Jika produk yang dihasilkan tidak memenuhi spesifikasi, maka 

produk akan dibuang atau diperbaiki kembali. Jika finished goods berkualitas bagus, maka produk 

akan disimpan di gudang dan akan diantarkan kepada customer. Jika barang yang diterima 
konsumen cacat, maka produk akan dikembalikan lagi kepada perusahaan lalu akan dibuang atau 

diperbaiki. Jika kualitas barang sangat buruk maka perusahaan akan membuat produk kembali 

dan mengantarkannya keada konsumen. 
 

3.2 House of Risk Fase 1 

3.2.1 Identifikasi Kejadian Risiko 

Identifikasi kejadian risiko dilakukan dengan metode SCOR, dimana aktivitas-aktivitas 
pada rantai pasok perusahaan dibagi menjadi beberapa subaktivitas, yaitu plan, source, make, 

deliver, dan return. Pengelompokan ini dilakukan agar memudahkan pembagian aktivitas. 

Kejadian risiko dan pembobotan nilai severity diperoleh dari wawancara serta kuesioner yang 
dilakukan dengan expert. Expert yang bersangkutan terdiri dari 5 orang, di antaranya section 

manager PPIC, manajer purchasing, asisten manajer departemen unit corrugator, asisten section 

head unit box, dan Manajer Logistik mengisi kuesioner kejadian risiko pada bagian delivery dan 
return. Kejadian risiko serta tingkat severity dapat dilihat pada tabel 1. 

 
3.2.2 Identifikasi Agen Risiko 

Agen risiko (risk agent) merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kejadian 

risiko (risk event). Satu agen risiko dapat menyebabkan lebih dari satu kejadian risiko dan satu 
kejadian risiko dapat disebabkan oleh lebih dari satu agen risiko. Identifikasi agen risiko (risk 

agent) supply chain produk corrugated box di PT XYZ dilakukan dengan menggunakan 4 ME, 

yaitu man (manusia) yang merupakan agen risiko yang berasal dari manusia, machine & 
equipment (mesin dan peralatan) yaitu agen risiko yang berasal dari mesin atau peralatan yang 

digunakan dalam proses produksi, method (metode) yaitu agen risiko yang berasal dari cara atau 

prosedur pelaksanaan, material (material atau bahan baku), environment  atau lingkungan, dan 
demand atau permintaan. Pada agen risiko (risk agent) dilakukan penilaian occurrence atau 

tingkat peluang kemunculan. Penilaian ini dilakukan oleh bidang PPIC, corrugator, box making, 

purchasing, dan delivery-warehouse.  Pengukuran ini menggunakan skala 1-10 dimana semakin 

tinggi angka, maka agen risiko memiliki peluang kemunculan yang semakin besar. Agen risiko 
(risk agent) PT XYZ dapat dilihat pada tabel 2. 
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Gambar 1. Supply Chain Mapping PT XYZ 

 
Tabel 1. Kejadian Risiko (Risk Event) pada Rantai Pasok 

Proses Subproses Kode Kejadian Risiko (Risk Event) 
Severity 

(Si) 

Plan 

Perencanaan 

produksi 

E1 
Kesalahan perhitungan pembelian bahan 
baku 

10 

E2 
Kesalahan rencana penjadwalan 

pengiriman bahan baku 
9 

E3 
Kesalahan rencana penjadwalan 
produksi 

9 

Pengendalian 
persediaan 

E4 
Bahan baku yang diperlukan tidak 

mencukupi 
9 

E5 Tinta kadaluarsa 6 

E6 
Jumlah bahan baku dengan spesifikasi 
tertentu tidak memadai (misal tinta 

warna A, rafia warna B) 

8 

Source 
Penerimaan bahan 

baku dari supplier 

E7 
Pengiriman bahan baku terlambat dari 

supplier 
8 

E8 Bahan baku dari supplier tidak lolos QC 8 

E9 
Jumlah bahan baku yang diterima tidak 

sesuai permintaan 
7 
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Lanjutan Tabel 2. Kejadian Risiko (Risk Event) pada Rantai Pasok 

 

 E10 Lead time yang singkat 8 

Pengembalian bahan 
baku ke supplier 

E11 
Banyaknya defect pada bahan baku sehingga 
dikembalikan ke supplier 

7 

Pemilihan supplier 

E12 
Terjadinya pelanggaran pernjanjian kontrak 

oleh supplier 
7 

E13 
Tidak adanya surat jalan dari 

supplier/perusahaan 
3 

E14 Tidak adanya invoice dari supplier/perusahaan 3 

E15 Keterlambatan pembayaran kepada supplier 2 

Make 

Penjadwalan Produksi 
E16 Perubahan jadwal produksi yang tiba-tiba (BM) 1 

E31 Perubahan jadwal produksi yang tiba-tiba (C)  3 

Proses Produksi 

E17 Keterlambatan dalam proses produksi (BM) 5 

E18 Ukuran produk tidak sesuai pesanan 7 

E19 
Hasil print pada produk tidak sesuai dengan 

desain dan warna pada model 
7 

E20 
Mesin stitch yang digunakan tidak sesuai 

dengan keinginan konsumen (manual/auto) 
5 

E21 Proses produksi terhambat (BM) 8 

E22 Kesalahan operator dalam setting mesin (BM) 4 

E23 Mesin tidak beroperasi (BM) 9 

E24 
Adanya pekerja yang makan saat jam kerja 

(BM) 
5 

E25 Terjadinya kecelakaan kerja (BM) 8 

E26 
Tahapan proses yang dilakukan pekerja tidak 

sesuai (BM) 
2 

E27 Jumlah produksi tidak sesuai pesanan (BM) 2 

E28 Kendala mengikat produk dengan rafia putih 2 

E29 Proses produksi tidak sesuai SOP (BM) 4 

E30 Barang jatuh dari forklift (BM) 4 

E32 Keterlambatan dalam proses produksi (C)  4 

E33 Jenis flute tidak sesuai pesanan 5 

E34 Jenis kertas tidak sesuai pesanan 4 

E35 Proses produksi terhambat (C)  4 

E36 Kesalahan operator dalam setting mesin (C) 3 

E37 Mesin tidak beroperasi (C) 6 

E38 Adanya pekerja yang makan saat jam kerja (C)  2 

E39 Terjadinya kecelakaan kerja (C)  3 

E40 
Tahapan proses yang dilakukan pekerja tidak 

sesuai (C)  
3 

E41 Jumlah produksi tidak sesuai pesanan (C)  3 

E42 Proses produksi tidak sesuai SOP (C)  3 
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Lanjutan Tabel 3. Kejadian Risiko (Risk Event) pada Rantai Pasok 

 

 
E43 Barang jatuh dari forklift (C)  4 

E44 
Banyak produk defect sehingga menjadi 

sampah baller 
4 

Penyimpanan finish good E45 
Kesalahan dalam penyimpanan produk yang 

menyebabkan defect 
7 

Deliver Proses pengiriman 

E46 Jumlah produk yang dikirim tidak sesuai 8 

E47 
Produk yang dikirim tidak sesuai dengan 

spesifikasi pesanan 
8 

E48 Kerusakan produk pada saat pengiriman 7 

E49 Keterlambatan dalam proses pengiriman 6 

E50 Kecelakaan kerja pada saat pengiriman 9 

E51 Keterbatasan jumlah truk dalam pengiriman 7 

E52 
Kesalahan jadwal pengiriman produk ke 

pelanggan 
8 

Return 
Pengembalian barang dari 

customer 

E53 Komplain dari customer 7 

E54 Produk dikembalikan oleh customer 7 

Tabel 4. Agen Risiko (Risk Agent) pada Rantai Pasok 

Kode Penyebab Risiko (Risk Agent) Occurrence (Tingkat Kejadian) 

Demand (Permintaan) 

A1 Permintaan yang mendadak oleh konsumen 9 

A2 Perubahan volume permintaan yang tiba-tiba 8 

A3 Perubahan desain produk yang tiba-tiba 6 

A4 Perubahan permintaan delivery yang tiba-tiba 7 

A5 Permintaan yang fluktuatif 8 

A6 Produk tidak sesuai dengan permintaan konsumen 3 

A7 Produk tidak sesuai dengan spesifikasi konsumen 3 

A8 Discontinue  permintaan dari customer 2 

Man (Manusia) 

A9 Operator salah membaca WO 2 

A10 Kesalahan dalam mengeprint WO yang baru 1 

A11 Pekerja salah mengambil printing die 4 

A12 Pekerja melanggar peraturan perusahaan 3 

A13 Human error 2 

A14 Pekerja datang terlambat 6 

A15 Pekerja tidak datang saat overtime 2 

A16 Pengemudi melanggar aturan lalu lintas 5 

A17 Pekerja bersifat acuh 3 

A18 Sumber daya manusia kurang teliti 3 

Machine & Equipment (Mesin & Peralatan) 

A19 Mesin rusak (termasuk spare part-nya) 4 

A20 Mesin sudah tua 3 

A21 Produktivitas mesin berbeda-beda 3 
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Lanjutan Tabel 5. Agen Risiko (Risk Agent) pada Rantai Pasok 

A22 Keterbatasan mesin (tak terhindarkan) 3 

A23 Genset bermasalah 2 

Method (Metode) 

A24 Kurang monitoring pekerja 4 

A25 Kurang komunikasi dan informasi antardepartemen atau antarpekerja 6 

A26 Kesalahan data dari departemen lain 5 

A27 SOP yang ada kurang relevan 3 

A28 Kurang dilakukannya rolling pekerja 4 

Material (Material/Bahan Baku) 

A29 Kelangkaan bahan baku 5 

A30 Kenaikan harga bahan baku 7 

A31 Kualitas bahan kurang baik 6 

A32 Kualitas bahan berubah 4 

A33 Supplier tidak dapat memenuhi permintaan perusahaan 4 

A34 Keterbatasan supplier 3 

Environment (Lingkungan) 

A35 Listrik padam 3 

A36 Faktor bencana alam 1 

A37 Faktor cuaca dan iklim 6 

A38 Layout tidak efektif 8 

A39 Keterbatasan ruang 8 

A40 Jalur merah (penutupan jalur transportasi laut) 4 

A41 Lalu lintas tersendat 6 

A42 Banyak kerusakan pada jalur darat yang dilalui 4 

A43 Kejadian membahayakan karena manusia (contoh: demo) 4 

 

3.3 House of Risk Fase 2 

3.3.1 Ranking Aggregate Risk Potentials (ARP) / Indeks Prioritas Risiko 

Perhitungan nilai indeks prioritas risiko (ARP) digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk menentukan prioritas penanganan risiko yang nantinya akan 

dimasukkan ke dalam HOR fase 2. Perhitungan ARP selanjutnya diprioritaskan dengan 

nilai skor tertinggi. 
Tabel 6. Ranking Risk Agent Berdasarkan ARP 

Rank Kode Risk Agent ARP 

1 A1 Permintaan yang mendadak oleh konsumen 8361 

2 A25 Kurang komunikasi dan informasi antardepartemen atau antarpekerja 4476 

3 A5 Permintaan yang fluktuatif 4160 

4 A4 Perubahan permintaan delivery yang tiba-tiba 3829 

5 A26 Kesalahan data dari departemen lain 3665 

6 A2 Perubahan volume permintaan yang tiba-tiba 3568 
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Lanjutan Tabel 7. Ranking Risk Agent Berdasarkan ARP 

7 A18 Sumber daya manusia kurang teliti 3330 

8 A30 Kenaikan harga bahan baku 2989 

9 A3 Perubahan desain produk yang tiba-tiba 2682 

10 A41 Lalu lintas tersendat 2514 

11 A29 Kelangkaan bahan baku 2475 

12 A31 Kualitas bahan kurang baik 2232 

13 A17 Pekerja bersifat acuh 2094 

14 A40 Jalur merah (penutupan jalur transportasi laut) 2004 

15 A13 Human error 1858 

16 A32 Kualitas bahan berubah 1680 

17 A33 Supplier tidak dapat memenuhi permintaan perusahaan 1636 

18 A35 Listrik padam 1596 

19 A43 Kejadian membahayakan karena manusia (contoh: demo) 1576 

20 A19 Mesin rusak (termasuk spare part-nya) 1564 

21 A6 Produk tidak sesuai dengan permintaan konsumen 1359 

22 A24 Kurang monitoring pekerja 1316 

23 A39 Keterbatasan ruang 1296 

24 A34 Keterbatasan supplier 1227 

25 A37 Faktor cuaca dan iklim 1170 

26 A7 Produk tidak sesuai dengan spesifikasi konsumen 1155 

27 A38 Layout tidak efektif 816 

28 A27 SOP yang ada kurang relevan 804 

29 A28 Kurang dilakukannya rolling pekerja 752 

30 A14 Pekerja datang terlambat 744 

31 A9 Operator salah membaca WO 652 

32 A12 Pekerja melanggar peraturan perusahaan 624 

33 A42 Banyak kerusakan pada jalur darat yang dilalui 608 

34 A8 Discontinue  permintaan dari customer 492 

35 A36 Faktor bencana alam 453 

36 A16 Pengemudi melanggar aturan lalu lintas 340 

37 A15 Pekerja tidak datang saat overtime 324 

38 A11 Pekerja salah mengambil printing die 204 

39 A10 Kesalahan dalam mengeprint WO yang baru 170 

40 A23 Genset bermasalah 86 

41 A21 Produktivitas mesin berbeda-beda 66 

42 A22 Keterbatasan mesin (tak terhindarkan) 60 

43 A20 Mesin sudah tua 57 

Contoh perhitungan ARP A21 sebagai berikut: 

𝐴𝑅𝑃𝑗 = 𝑂𝑗 ∑ 𝑆𝑖𝑅𝑖𝑗 
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ARP = 3 x ((1x7)+(1x4)+(1x2)+(3x3)) = 66 

 

3.3.2 Diagram Pareto 

Diagram pareto pada penelitian ini merupakan grafik batang yang menunjukkan agen risiko 

berdasarkan urutan jumlah kejadian (occurrence), dimana urutannya dimulai dari agen risiko 

dengan jumlah kejadian yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Dalam grafik, 

ditunjukkan dengan batang grafik tertinggi (paling kiri) hingga grafik terendah (paling kanan). 

Gambar 2. Diagram Pareto 

Agen risiko yang menjadi prioritas dan tidak menjadi prioritas ditunjukkan pada diagram 

pareto di atas. Agen risiko yang memiliki nilai ARP tertinggi ialah agen risiko yang menjadi 

prioritas, dan sebaliknya. Pada penelitian ini, diambil tiga agen risiko dengan nilai ARP tertinggi 

untuk ditangani agar agen risiko yang menjadi prioritas terlebih dahulu yang akan diselesaikan. 

 

3.3.3 Identifikasi Aksi Mitigasi yang Relevan (PAk) 

Selanjutnya dilakukan identifikasi aksi mitigasi yang relevan (PAk) terhadap agen risiko 

yang muncul. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja yang akan menjadi strategi 

penanganan untuk menghadapi agen risiko yang muncul. 
Tabel 8. Mitigasi Risiko 

Kode Mitigasi Risiko 

PA1 
Membangun komitmen dan komunikasi secara efektif dengan pelanggan terkait 

permintaan 

PA2 Evaluasi dan penjadwalan ulang pada permintaan 

PA3 Memberlakukan sistem reward dan punishment terhadap pekerja 

PA4 Melakukan evaluasi kinerja dengan antardepartemen atau pekerja 

PA5 Meningkatkan komunikasi baik secara internal maupun eksternal 

 

3.3.4 Perhitungan Total Efektivitas Penerapan (ETDk) 

Perhitungan total efektivitas penerapan menunjukkan seberapa efektif aksi mitigasi itu 

diterapkan untuk menangani agen risiko (Purnomo, 2020). Perhitungan total efektivitas penerapan 

(ETDk) aksi mitigasi dapat dilihat pada tabel 5. 
Tabel 9. Total Efektivitas Penerapan 

Kode Agen Risiko 
Aksi Mitigasi (PAk) 

ARP 
PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 

A1 9 3   1 9 8361 

A25     9 9 9 4476 

 

Lanjutan Tabel 10. Total Efektivitas Penerapan 
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A5 3 3   3 3 4160 

TEk 87729 37563 40284 61125 128013   

Dk 3 4 3 3 3   

ETD 29243 9390,75 13428 20375 42671   

Contoh perhitungan total ETDk pada PA1 

𝐸𝑇𝐷𝑘 =  
𝑇𝐸𝑘

𝐷𝑘
 =  

87729

3
 = 29.243 

 

3.3.5 Ranking Total Efektivitas Penerapan (ETDk) 

Setelah dilakukan perhitungan, perlu dilakukan perangkingan total efektivitas penerapan 

(ETDk) untuk menunjukkan aksi mitigasi mana yang efektif dalam menangani risiko. 
Tabel 11. Ranking Total Efektivitas Penerapan 

Rank Kode Aksi Mitigasi ETDk 

1 PA5 Meningkatkan komunikasi baik secara internal maupun eksternal 32003,3 

2 PA1 
Membangun komitmen dan komunikasi secara efektif dengan 

pelanggan terkait permintaan 
29243 

3 PA4 Melakukan evaluasi kinerja dengan antardepartemen atau pekerja 20375 

4 PA3 Memberlakukan sistem reward dan punishment terhadap pekerja 13428 

5 PA2 Evaluasi dan penjadwalan ulang pada permintaan 9390,75 

 
4.   Simpulan 

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dijelaskan sebagai berikut: 

1. Teridentifikasi 54 kejadian risiko dalam aktivitas rantai pasok PT XYZ. Kejadian risiko 

dalam proses plan terdiri dari 6 kejadian risiko, proses source terdiri dari 9 risiko, proses 

make terdiri dari 30 risiko, proses deliver terdiri dari 7 risiko, dan return terdiri dari 2 risiko. 

Teridentifikasi 43 agen risiko dimana tiga urutan teratas sebagai prioritas agen risiko 

berdasarkan nilai Aggregate Risk Potential (ARP) yakni permintaan yang mendadak oleh 

konsumen (A1), kurangnya komunikasi dan informasi antardepartemen atau antarpekerja 

(A25), dan permintaan yang fluktuatif (A5). 

2. Tiga aksi mitigasi yang dapat diterapkan yaitu membangun komitmen dan komunikasi 

secara efektif dengan pelanggan terkait permintaan, evaluasi dan penjadwalan ulang pada 

permintaan, dan memberlakukan sistem reward dan punishment terhadap pekerja. 
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ABSTRAK  

PT. Pabrik Es Siantar merupakan suatu perusahaan yang memproduksi es batangan dan minuman soda 

yang berlokasi di kota Pematang Siantar. PT Pabrik Es Siantar ini memiliki manager yang bertugas dalam 

melakukan pengontrolan, pendataan, dan mengendalikan inventori pada pembuatan salah satu minuman 

soda yaitu Sarsaparilla. Dalam pengendalian persediaannya, PT Pabrik Es Siantar sendiri sudah memiliki 

manager yang bertugas untuk melakukan pengontrolan persediaan pada perusahaan tersebut, namun pada 

kenyataannya pabrik ini belum mempunyai suatu pengendalian yang konsisten dalam hal persediaan 

bahan baku. Persediaan pada perusahaan ini terkadang berada jauh diatas maksimum stock dan juga 
bahkan mengalami kehabisan stock sehingga dapat menghambat produksi dari sarsaparilla tersebut. 

Melihat permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai pengendalian persediaan 

dengan menggunakan model Economic Order Quantity (EOQ) untuk dilakukan analisa mengenai 

banyaknya barang yang ada, jenis, dan tingkat pemakaiannya sehingga dapat memaksimalkan hasil 

produksi. Hasil dari Analisa penelitian ini didapat bahwa dengan menggunakan metode EOQ 

Probabilistik, didapat bahwa perusahaan ini dapat melakukan pemesanan yang optimal yaitu senilai 

7035,2 kg untuk sekali pesan dengan kuantitas pemesanan yaitu sebesar 58 kali pesan dalam satu tahun, 

sedangkan menurut pandangan perusahaan frekuensi pemesanan yang optimum ialah sebesar 500 kg untuk 

sekali pemesanannya dengan frekuensi pemesanan sebanyak 104 kali pemesanan dalam satu tahun. 

Sementara itu untuk persediaan pengaman dan titik pemesanan Kembali menurut kebijakan perusahaan 

tidak ada, sedangkan menurut perhitungan EOQ Probabilistik didapat bahwa nilai reorder point ialah 

senilai 8827 dan nilai safety stock ialah sebesar 7552 kg. Biaya Total Persediaan dengan menggunakan 
metode EOQ Probabilistik yaitu senilai Rp 52.280.167 dimana seharusnya dengan menggunakan metode 

ini, PT Pabrik Es Siantar sudah dapat melakukan penghematan sebesar Rp 41.389.949 atau senilai 44,18% 

dari Biaya Total Persediaan yang dilakukan dengan metode konvensional (perusahaan). 

Kata kunci: Persediaan, Reorder Point, Safety Stock, Economic Order Quantity (EOQ) 

 

 

1. Pendahuluan 

Dalam dunia industri sering kali terjadi masalah masalah yang nyata dapat terjadi dalam 
kehidupan yang nyata. Permasalahan permasalahan tersebut terkadang dapat menjadi salah satu 

factor yang dapat membuat kerugian dalam suatu industry. Salah satu masalah yang terjadi dalam 

dunia industri ialah dalam ruang lingkup inventory atau yang sering disebut dengan persediaan.  
Pengaruh kerugian ini dapat diketahui dari 2 indikator, yaitu keadaaan kurangnya stok bahan baku 

produksi, penurunan jumlah produksi dan penurunan keuntungan industry (Ratna Purwaningsih, 

2016). 

Persediaan atau inventory adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau 
sumber daya-sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan 

permintaan (Handoko, 2011). Bagi banyak perusahaan dan toko, inventory dapat digambarkan 

sebagai sebuah investasi dan sering sekali investasi ini lebih besar dari yang seharusnya. Hal 
tersebut dapat terjadi dikarenakan banyak perusahaan perusahaan lebih mudah untuk memiliki 

inventori just-in-case daripada inventori just-in-time karena berbagai pertimbangan dan kondisi 

yang ada. 
Tujuan utama setiap perusahaan ialah memperoleh laba. Nilai keuntungan tertinggi mampu 

tercapai jika dana bergerak dengan cepat (Nafarin, 2004). Sehingga, penanaman modal yang 

dibuat haruslah seminimal mungkin, termasuk penanaman modal pada persediaan, berupa 

persediaan bahan barang jadi dan persediaan barang dalam proses, maupun persediaan bahan 
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mentah. Untuk mencapai hal tersebut, banyak factor-faktor yang sangat berpengaruh untuk 

mendapatkan laba yang maksimal. Salah satu factor yang dapat mempengaruhi laba yang 
maksimal ialah lancarnya proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Harga produksi suatu 

perusahaan dapat ditentukan dari seberapa besar total persediaan yang dimiliki dan seberapa besar 

permintaan pasar (demand). Apabila supply melimpah, namun demand tetap, maka harga jual 

produk cenderung turun. Sedangkan apabila supply menipis, demand tetap, maka harga jual 
produk cenderung naik (Ratna Purwaningsih M. A., 2016).  Dalam proses pencapaiannya sangat 

sering perusahaan dihadapi dengan masalah masalah yang menghalangi proses tersebut, sehingga 

perusahaan diharuskan agar mempunyai manajemen yang baik. Jika perusahaan tersebut sudah 
memiliki manajemen yang baik, maka akan memberikan output yang tepat untuk perusahaan 

tersebut dan dapat dijadikan sebagai alat control untuk perusahaan tersebut agar dapat bergerak 

dengan tepat sehingga perusahaan tersebut akan menghasilkan laba yang ideal. Yang menjadi 

faktor utama yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperoleh laba yang ideal adalah 
dengan memperkirakan tingkat persediaan yang ideal pula. 

Pada saat perusahaan tersebut sudah memiliki tingkat persediaan yang optimal, maka secara 

langsung perusahaan tersebut sudah dapat dikatakan mampu dalam hal memperkirakan tingkat 
persediaan yang tepat dimana hal ini dapat menghasilkan tingkat pemborosan biaya yang minim. 

Jika perusahaan sudah memiliki tingkat persediaan yang ideal, maka perusahaan dapat melakukan 

pengkontrolan terhadap pengeluaran perusahaan menjadi lebih efisien seperti dalam hal biaya 
pemesanan dan biaya penyimpanan. Hal ini juga akan membantu perusahaan tersebut agar dapat 

menghasilkan keuntungan yang maksimal. 

Pada dasarnya, perusahaan harus mampu membuat suatu keputusan dalam melakukan 

tindakan dalam hal persediaan bahan baku dimana dalam proses pengadaan bahan baku tersebut 
dapat menimbulkan berbagai macam biaya seperti biaya pembelian, pemesanan, dan biaya 

penyimpanan. 

Dalam hal ini, sangat diperlukan suatu pengendalian persediaan dimana hal tersebut dapat 
membantu dalam menurunkan tingkat pengeluaran akan biaya biaya tersebut. Untuk dapat 

menentukan tingkat persediaan yang optimal, dapat dilakukan dengan cara menentukan tingkat 

pemesanan yang ekonomis dimana hal ini bertujuan untuk menghitung jumlah pesanan yang 
dapat memperkecil biaya biaya yang digunakan dalam proses persediaan. 

PT. Pabrik Es Siantar merupakan suatu perusahaan yang memproduksi es batangan dan 

minuman soda yang berlokasi di kota Pematang Siantar. PT Pabrik Es Siantar ini memiliki 

manager yang bertugas dalam melakukan pengontrolan, pendataan, dan mengendalikan inventori 
pada pembuatan salah satu minuman soda yaitu Sarsaparilla. 

Dalam melakukan proses produksi Sarsaparilla, PT. Pabrik Es Siantar menargetkan dapat 

memproduksi 480.000 krat botol tiap tahunnya. Komposisi dalam tiap krat botol adalah 97% 
berbahan dasar gula pasir yang berfungsi dalam memberikan rasa manis pada minuman tersebut 

dan sisanya merupakan campuran bahan pendukung lainnya. Sehingga pencapaian bahan baku 

gula pasir minimal pertahunnya ialah sebanyak 518.404 Kg. Berikut merupakan informasi terkait 

dengan persediaan dan kebutuhan material 
 

Gambar 1. Grafik Pembelian Gula Pasir 
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Sumber: PT Pabrik Es Siantar 

 

Dalam tabel tersebut, dapat dianalisis bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki standar 
ataupun acuan yang tepat dalam melakukan pemesanan ataupun pengadaan bahan baku serta pada 

proses pembuatan minuman Sarsaparilla. Hal tersebut dapat diperoleh dengan melihat total 

pembelian serta penggunaan bahan baku yang belum konstan di tiap periodenya. Pada tahun 2019, 
PT Pabrik Es Siantar tidak mampu dalam menghasilkan tingat produksi yang minimal yang sudah 

diharapkan dimana pada tahun tersebut hanya mampu memproduksi minuman sebanyak 419554 

krat minuman dan hanya menggunakan gula pasir sebanyak 506.375 kg.  

Meskipun pada perusahaan ini sudah memiliki manager dalam mengontrol pengendalian 
inventori, namun pada kenyataanya perusahaan belum mempunyai suatu acuan yang jelas dalam 

hal pengendalian inventori. Pemesanan bahan baku masih belum terencana dengan tepat. Dalam 

proses pemesanan bahan baku, sering kali dilakukan tanpa adanya perencanaan dan perhitungan 
yang baik terhadap stok yang sudah ada atau dengan kata lain, sistem pemesanan yang dilakukan 

oleh divisi bahan baku ini masih menggunakan perkiraan pribadi dari kepala divisi tersebut. Stok 

inventori pada perusahaan ini terkadang berada jauh diatas maksimum stok dan juga bahkan 

mengalami kehabisan stok sehingga dapat menghambat produksi dari sarsaparilla tersebut. Selain 
itu, jika kondisi stok pada perusahaan ini jauh diatas maksimum stok dapat berdampak pada 

kerugian perusahaan ini dimana bahan baku tersebut menjadi terbuang karena sudah tidak layak 

digunakan lagi. 
Melihat hal tersebut, dalam penelitian ini akan dilakukan Analisa factor factor apa saja 

yang menjadi pengaruh besar dalam penentuan banyaknya stok inventori. Selain itu, penelitian 

ini juga akan melakukan analisis banyaknya barang yang ada, jenis, dan tingkat pemakaiannya 
yang selama ini kurang maksimal. Setelah factor factor tersebut selesai dikumpulkan, kemudian 

factor factor tersebut akan dilajutkan dengan melakukan Analisa lanjut dengan menggunakan 

model inventori. 

Model inventori yang digunakan dalam penelitian ini ialah model Economic Order 
Quantity (EOQ). Dalam masalah nyata, permasalahan ekonomi sangatlah merupakan hal yang 

tidak pasti. Masalah tersebut dapat timbul dan dapat juga mengalami perubahan setiap terjadi 

perubahan kondisi. Oleh karena hal yang tidak pasti tersebut, model EOQ ini selanjutnya akan 
dilakukan analisis dengan prinsip probabilistik yaitu dengan melakukan pertimbangan akan hal 

hal yang mungkin dapat terjadi. 
 

2. Metode 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 6 Januari 2021 – 6 Februari 2021 di PT Pabrik Es 

Siantar. Objek penelitian yang diamati adalah proses pengendalian inventori bahan baku pada PT 

Pabrik Es Siantar khususnya pada gula pasir.  
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa cara 

yaitu: 
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a. Wawancara, dilaksanakan pada pihak yang memiliki kepentingan dalam pengendalian 

persediaan yaitu pada Karyawan Bagian Bahan Baku 
b. Data Perusahaan, berupa pengumpulan data sekunder maupun primer. Data sekunder 

didapatkan dari data historis pada periode Januari 2019 sampai Desember 2019 sedangkan, 

data primer didapat dari hasil pengamatan dan wawancara secara langsung pada karyawan 

bahan baku. 
c. Pengolahan data dilakukan dengan melakukan pemodelan inventori dengan menggunakan 

metode Economic Order Quantity (EOQ) Probabilistik. Berikut merupakan tahap dalam 

pengolahan data: 
1) EOQ Probabilistik 

Didalam menentukan total pesanan yang dapat dikatakan optimal dengan 

menggunakan metode EOQ Probabilistik tidak dapat secara langsung didapat nilai q 

optimal dengan menggunakan metode determinsitik, tetapi haruslah dilakukan secara 
bertahap. Tahap pertama yang dilakukan ialah melakukan peramalan terhadap 

pemakaian bahan baku untuk periode yang akan dating. Tahap kedua yang dilakukan 

ialah menghitung tiap tiap nilai dari parameter yang mempengaruhi seperti biaya 
simpan, biaya pesan, reorder point, safety stock, dan probabilitas pemakaian selama 

lead time. Dalam menentukan besarnya safety stock harus diketahui nilai factor 

keamanan yang diperoleh setelah mendapatkan nilai peluang kehabisan bahan baku 
dimana nilai ini didapat setelah mengetahui nilai dari Q yang dianggap tidak adanya 

kehabisan yang dirumuskan dengan  

𝐸𝑂𝑄 =  √
2𝐷𝑆

𝐻
  ........................................... 1 

Setelah itu melakukan subsitusi terhadap Q dengan anggapan tidak adanya kehabisan 
bahan baku didalam probabilistic stock out untuk mendapatkan nilai dari reorder point 

dengan menggunakan rumus (Siswanto, 2007:195): 

 

𝑃(𝐾𝑃) =  
ℎ 𝑥 𝑄

𝐷 𝑥 𝐵𝐾𝑃
  ........................................ 2 

 
Setelah semua parameter didapat dilanjutkan dengan menentukan nilai Q yang akan 

menghasilkan nilai BTP (Biaya Total Persediaan) minimal, yang dirumuskan dengan 

(Siswanto, 2007)  

 

𝑞 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙 =  √(
2𝐷(𝑆+𝐵𝐾 𝑥 ∑(𝐾𝑖−𝑆𝑃) 𝑃(𝐾𝑖))

ℎ
)  ................... 3 

 

 

2) Safety Stock 
Safety Stock ialah persediaan tambahan yang dibuat untuk mengantisipasi kemungkinan 

terjadinya kekurangan bahan baku (Assauri, 1978). Didalam menentukan nilai dari 

safety stock diperlukan adanya nilai dari standar deviasi. Nilai standar deviasi dapat 
dihasilkan dengan rumus: 

 

𝑆𝐷 =  √
∑(𝑥−𝑥 )̅̅ ̅̅ 2

𝑛
  .......................................... 4 

 
Setelah mengetahui nilai dari factor z maka dapat dilakukan perhitungan safety stock 

dengan menggunakan rumus: 

 

𝑆𝑎𝑓𝑒𝑡𝑦 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 = 𝑆𝐷 𝑥 𝑍 .............................. 5 
 

3) Reorder Point 
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Untuk menentukan nilai reorder point dapat dibuat dengan mengakumulasikan 

kebutuhan bahan baku selama lead time dan ditambah dengan jumlah safety stock. Nilai 
reorder point dapat dihitungan dengan rumus (Render, 2010) : 

 

𝑅𝑒𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 = (𝑑 𝑥 𝐿) + 𝑆𝑆  ....................... 6 

 
4) Biaya Total Persediaan (BTP) 

Biaya Total Persediaan (BTP) ialah biaya yang didapat dari jumlah biaya pemesanan 

dan biaya penyimpanan. Nilai Biaya Total Persediaan (BTP) dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus (Render, 2010):  

 

𝑇𝐼𝐶 =  
𝐷.𝑆

𝑄
+

𝑄.ℎ

2
  ................................. 7 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Menghitung Parameter-Parameter Perhitungan EOQ Probabilistik 

a. Penggunaan Bahan Baku 

Metode yang digunakan untuk dapat memperkirakan tingkat bahan baku yang dibutuhkan 

ialah dengan menggunakan Regresi Sederhana. Metode ini digunakan sebab adanya variable 

yang saling mempengaruhi satu sama lain. Berdasarkan kondisi di PT Pabrik Es Siantar 
dimana banyaknya Gula Pasir yang tersedia akan mempengaruhi produksi minuman karena 

persediaan dari gula pasir yang diberikan oleh pemasok selalu berubah ubah. Peramalan 

dengan menggunakan regresi sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan 
berikut: 
 

 𝑎 =  
(∑ 𝑦)

𝑛
− (𝑏)

∑ 𝑥

𝑛
 ...................................................................................... 8 

 

 𝑏 =  
𝑛(∑ 𝑥𝑦)−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

𝑛(∑ 𝑥2)−(∑ 𝑥)
2  .................................................................................. 9 

 

 𝑌′ =   𝑎 + 𝑏𝑥 ............................................................................................. 10 

 

𝑎 =  
419554

12
− 0,80 

506375

12
  

 

𝑎 = 0,39  

 

𝑏 =
12(17495540945)−(506375)(419554)

𝑛(21778635425)− 5063752   

 

𝑏 = 0,80  

 

𝑌′ = 0,39 + 0,80 𝑥 47530 = 38182, 47 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 38183  

 

Berikut merupakan hasil peramaland dengan Regresi Sederhana: 
 

Tabel 1. Hasil Peramalan Dengan Regresi Sederhana 

X Y XY X Demand (Y') 

47530 37359 1775673270 2259100900 38183 

38800 45541 1766990800 1505440000 31170 

40740 35912 1463054880 1659747600 32728 

41170 15845 652338650 1694968900 33074 

47530 18072 858962160 2259100900 38183 
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36860 39105 1441410300 1358659600 29611 

52380 38797 2032186860 2743664400 42079 

46650 39302 1833438300 2176222500 37476 

48500 27946 1355381000 2352250000 38962 

36375 43747 1591297125 1323140625 29222 

36860 39882 1470050520 1358659600 29611 

32980 38046 1254757080 1087680400 26495 

506375 419554 17495540945 21778635425 406794 

 

 

Berikut merupakan hasil peramalan total produksi minuman untuk 12 periode yang akan 
datang: 

 

Tabel 3. Peramalan Total Produksi untuk 12 Periode Akan Datang 

X Demand Gula Pasir 

13 37458 

14 30578 

15 32107 

16 32446 

17 37458 

18 29049 

19 41280 

20 36765 

21 38223 

22 28667 

23 29049 

24 25992 

Total 399073 

 

 

b. Biaya Pesan 

Pada PT Pabrik Es Siantar, terdapat beberapa hal yang dijadikan sebagai komponen biaya 
pesan yaitu Biaya Pengangkutan dan Biaya pembongkaran. Berikut merupakan tabel biaya 

pesan pada PT Pabrik Es Siantar: 
 

Tabel 4. Biaya Pesan 

Biaya pesan 

Biaya Pengangkutan Rp 600000 

Biaya Pembongkaran Rp 300000 

Total Rp 900000 

 

c. Biaya Simpan 

Pada PT Pabrik Es Siantar, terdapat beberapa komponen biaya yang dijadikan sebagai 
biaya simpan yaitu Biaya Pengawas Gudang dan Biaya Degradasi Gudang. Berikut 

merupakan komponen biaya simpan pada PT Pabrik Es Siantar: 
 

Tabel 5. Biaya Simpan 

Biaya Simpan 
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Biaya Penjaga Gudang (2 orang) Rp 91200000 

Biaya Pembersihan Gedung Rp 20000000 

Demand yang dipakai 399073 

Biaya Simpan per Kg Rp 279 

 

d. Biaya Kehabisan 

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa harga tiap kg gula pasir jika dibeli dari supplier 

yang menjadi pemasok gula pasir pada PT Pabrik Es yang berlokasi di Kota Medan seharga 
Rp 11.600/ kg. Sedangkan jika membeli dari supplier terdekat yaitu yang berlokasi di Kota 

Tebing Tinggi, harga tiap kg nya seharga Rp 12.300. Sehingga dapat diambil kesimpulan 

bahwa, harga tiap kg jika dibeli dari supplier terdekat lebih mahal Rp 700 untuk tiap kg 

nya. Berikut biaya kehabisan persediaan: 
 

Tabel 6. Biaya Kehabisan 

Keterangan 
Supplier 

Supplier Pemasok Supplier Cadangan 

Harga tiap kg Rp 11.600 Rp. 12.300 

Selisih harga per kg Rp 700 

 

e. Menentukan TItik Pemesanan Kembali (SP) 

• Menentukan Q dengan Anggapan Tidak Terjadi Kehabisan Persediaan 

Q sementara didapat dengan mempunyai anggapan bahwa tidak terjadi kehabisan material. 

Menentukan Q sementara bertujuan untuk memperoleh infomrasi mengenai peluang 

terjadinya kehabisan persediaan . 
 

𝐸𝑂𝑄 =  √
2 𝑥 399073 𝑥 900000

279
  

 

𝐸𝑂𝑄 = 50741,15 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 50741  
 

• Menentukan Peluang Kehabisan Persediaan atau P(KP) 

Dalam menetapkan peluang kehabisan persediaan dibutuhkan factor keamanan yang 
digunakan untuk perhitungan safety stock. 

   

𝑃(𝐾𝑃) =  
279 𝑥 50741

399073 𝑥 700
= 0,05067  

Peluang kehabisan persediaan sebesar 0,04822 yang berarti bahwa nilai kenungkinan untuk  
tidak terjadi kehabisan persediaan adalah 1 – 0,05067 = 0,9493 

Nilai kemungkinan untuk tidak terjadi kehabisan persediaan dengan nilai 0,9493 yang 

dihasilkan dari kurva normal dimana terletak diantara nilai 0,9484 dengan nilai z = 1,63 

dan 0,9495 dengan nilai z = 1,64. Sehingga untuk mendapatkan nilai z diperlukan teknik 
interpolasi linear sebagai berikut: 

 
0,9493−0,9484

𝑥−1,63
=  

0,9495−0,9484

1,64−1,63
 

0,0009

𝑥−1,63
=  

0,0011

0,01
  

 
0,000009 = 0,0011 𝑥 (𝑥 − 1,63)  

𝑥 − 1,63 = 0,0081  

𝑥 = 1,638  
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Sehingga nilai dari  faktor keamananya  adalah 1,638 

 

• Safety Stock 

Berikut merupakan perhitungan standar deviasi pada bahan baku Gula Pasir: 
 

Tabel 7. Rekap Perhitungan Standar Deviasi pada Gula Pasir 

Bulan Pemakaian X-Xbar Kuadrat 

Januari 37458 4202 17658484 

Februari 30578 -2678 7170048 

Maret 32107 -1149 1320810 

April 32446 -810 655828 

Mei 37458 4202 17658484 

Juni 29049 -4207 17699732 

Juli 41280 8024 64388659 

Agustus 36765 3509 12310404 

September 38223 4966 24665274 

Oktober 28667 -4589 21056368 

November 29049 -4207 17699732 

Desember 25992 -7264 52765170 

Rata Rata 33256 Total 255048992 

Standar Deviasi 4610 

𝑆𝐷 =  √
255048992

12
  

SD = 4610 

 

Sehingga nilai Safety Stock dapat dihitung sebagai berikut: 

  𝑆𝑆 = 1,638 𝑥 4610 = 7551,53 

 

• Titik Pesan Kembali (SP) 

Dalam proses pemesanan bahan baku, PT Pabrik Es Siantar hanya memerlukan lead time 

sebanyak 1 hari pada setiap kali pemesanan. Penggunaan bahan baku pada tahun 2021 
adalah 399073. Sedangkan terdapat 313 hari kerja pada tahun 2021. Sehingga rata rata 

pemakaian bahan baku tiap harinya ialah 399073:313 = 1274.99 kg dan dibulatkan menjadi 

1275 kg. 

𝑅𝑒𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 = (1275 x 1) + 7551,53 = 8827 (𝑃𝑒𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛)  

 

f. Pemakaian Bahan Baku Selama Lead Time 

Pada penggunaan material selama lead time dapat diketahui dengan melakukan perkalian 
antara rata rata pemakaian tiap harinya dengan lead time.. 

Berikut merupakan rata rata pemakaian material selama lead time pada material Gula Pasir 

pada tahun 2021: 

 
Tabel 8. Pemakaian Material Selama Lead Time 

Bulan 
Pemakaian 

(kg) 

Hari 

Kerja 

Pemakaian Per 

Hari (Kg) 

Lead Time 

(Hari) 

Pemakaian Bahan 

Baku selama 

Lead Time (Kg) 

Januari 37458 26 1440,7 1 1440,7 

Februari 30578 24 1274,1 1 1274,1 

Maret 32107 27 1189,1 1 1189,1 

April 32446 26 1247,9 1 1247,9 
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Mei 37458 26 1440,7 1 1440,7 

Juni 29049 26 1117,3 1 1117,3 

Juli 41280 27 1528,9 1 1528,9 

Agustus 36765 26 1414,0 1 1414,0 

September 38223 26 1470,1 1 1470,1 

Oktober 28667 26 1102,6 1 1102,6 

November 29049 26 1117,3 1 1117,3 

Sehingga diperoleh bahwa rata rata penggunaan material selama lead time pada tahun 2021 

ialah 15305,4: 12 = 1275,4 dan digenapkan menjadi 1275 kg 
 

g. Probabilitas Pemakaian Selama Lead Time 

Nilai kemungkinan dapat dihasilkan dari tingkat penggunaan bahan baku selama lead time 

pada periode 2021 

Berikut merupakan perhitungan probabilitas pemakaian selama lead time, yaitu: 
 

Banyak kelas (K) = 1 + 3,3 log n ...................................................................... 11 

 
Banyak kelas (K) = 1 + 3,3 log 12 = 4,56 dibulatkan menjadi 5. 

 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒 (𝑅) = 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ ......................................... 12 

 

𝑅 = 1528.9 − 962,7 = 566,2  

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 =
𝑅

𝐾
=  

566,2

5
= 113,2  

 

Tabel 9. Probabilitas Pemakaian Selama Lead Time 

Pemakaian Selama Lead Time (Kg) Frekuensi Probabilitas 

962,7 - 1075,9 1 0,083 

1076 - 1189,2 4 0,333 

1189,3 - 1302,5 2 0,167 

1302,6 - 1415,8 1 0,083 

1415,9 - 1529,1 4 0,333 

Total 12 1 

Probabilitas pemakaiannya adalah 0,1667 

Sebelumnya telah diketahui bahwa rata rata pemakaian gula pasir selama lead time tahun 

2021 adalah 1275 kg. Berdasarkan tabel probabilitas pemakaian gula pasir selama lead time, 

bahwa nilai 1275 kg berada pada interval 1189,3 – 1302,5 yang berarti probabilitas 
pemakaian selama lead time adalah 0,167. 

 

3.2. Menghitung EOQ Probabilistik 

a. Perhitungan EOQ Probabilistik 

Selanjutnya merupakan perhitungan EOQ Probabilistik pada Gula Pasir, yaitu: 
 

Tabel 10. Komponen EOQ Probabilistik 

Bahan 

Baku D(Kg) S BK K(Kg) R(Kg) P(Ki) H 

EOQ 

(Kg) 

Gula 

Pasir 399073 Rp 900000 700 1275 8827 0,167 Rp 279 7035,2 

Perhitungan EOQ Probabilistik dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 
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𝑞 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑔𝑢𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑟 =  √(
2 𝑥 399073 (900000+700 ∑(1275−8827) 0,167)

279
)  

𝑞 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙 = 7035,2 𝑘𝑔  

 

b. Perhitungan Biaya Total Persediaan 

Berikut merupakan hasil Biaya Total Persediaan pada PT Pabrik Es Siantar dengan 

menggunakan kebijakan EOQ Probabilistik dan Konvensional (Perusahaan): 
 

Tabel 11. Biaya Total Persediaan 

Material 

Kebijakan 

EOQ Probabilistik Perusahaan 

Pesan Simpan Pesan Simpan 

Gula Pasir Rp 51.300.000 Rp 980.167 Rp 93.600.000 Rp 69.662 

BTP Rp 52.280.167 Rp 93.669.662 

Penghematan Rp 41.389.949 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah didapat bahwa dapat diambil kesimpulan, yaitu: 

1. Pembelian optimal Gula Pasir pada tahun 2021 untuk setiap kali melakukan pemesanan ialah 

senilai 7035,2 Kg. Dalam melakukan pembeliannya, bahwa berdasarkan hasil peralaman 
didapat bahwa pembelian dilakukan sebanyak 58 kali pembelian Gula Pasir. 

2. Pada peramalan pada tahun 2021 dengan menggunakan metode EOQ Probabilistik, PT 

Pabrik Es Siantar mendapatkan titik pemesanan kembali (reorder point) sebanyak 8827 kg 
yang berarti bawa PT Pabrik Es Siantar harus melakukan pemesanan kembali pada saat 

persediaan mencapai 8827 kg. 

3. Besarnya safety stock Gula Pasir pada peramalan tahun 2021 adalah sebesar 7551,53 kg atau 
dbulatkan menjadi 7552 kg yang berarti bahwa perusahaan harus memiliki persediaan lebih 

besar dari 7552 kg untuk mengantisipasia adanya permintaan yang lebih besar dari keadaan 

normal. 

4. Besarnya Biaya Total Persediaan (BTP) Gula Pasir berdasarkan metode EOQ Probabilistik 
pada peramalan tahun 2021 adalah sebesar Rp 52.280.167 sehingga perusahaan bisa 

melakukan penghematan biaya sebesar Rp 41.389.949 atau dapat melakukan penghematan 

sebesar 44,18% dari Biaya Total Persediaan yang dilakukan dengan Metode Konvensional 
(Perusahaan). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2021          ISSN: 2579-6429 

26-27 Juli 2021 

 

B05.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Assauri. (1978). Manajemen Produksi. Jakarta: FEUI. 

Handoko, H. T. (2011). Dasar Dasar Manajemen Produksi dan Operasi, Edisi Pertama. 

Yogyakarta: BPFE. 

Nafarin, M. (2004). Penganggaran Perusahaan. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat. 

Ratna Purwaningsih, M. A. (2016). Analisis Rantai Pasok dan Distribusi Ayam Pedaging. 

SENTI-Seminar Nasional Teknik Industri UGM, 176-183. 

Ratna Purwaningsih, S. G. (2016). Analisa Pengaruh Penurunan Stok Ikan Lemuru Terhadap 

Keberlanjutan Industri Pengolahan Ikan Muncar Banyuwangi Dengan Model Sistem 

Dinamik. SENTI-Seminar Nasional Teknik Industri UGM, 176-183. 

Render, J. H. (2010). Operation Management: Manajemen Operasi, Buku 2, Edisi Kesembilan. 

Jakarta: Salemba Empat. 

Siswanto. (2007). Operation Research Jilid 2. Jakarta: Erlangga. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2021          ISSN: 2579-6429 

26-27 Juli 2021 

 

B05.12 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminar dan konferensi Nasional IDEC 2021  ISSN: 2579-6429  

26-27 Juli 2021  

B06.1 
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ABSTRAK 

PT Sampharindo Retroviral Indonesia (SRI) merupakan anak perusahaan dari PT Sampharindo Perdana dan 

merupakan perusahaan hasil joint venture antara Macleods Pharmaceuticals Limited dengan PT Sampharindo 

Perdana. Saat ini belum terdapat sistem pengukuran kinerja yang standar dan komprehensif, pengukuran kinerja 

masih difokuskan pada sisi administrasi dan juga penentuan target yang merupakan tolok ukur dari kesuksesan 

indikator belum digunakan. Perusahaan akan selalu berada di kondisi yang sama jika menggunakan sistem 

penilaian kinerja tersebut karena menganggap pekerjaan sudah sesuai prosedur dan tidak adanya kesalahan. 

Nantinya akan timbul dampak negatif jika perusahaan tidak berupaya meningkatkan kinerja karyawan. Untuk itu 

dibutuhkan metode penilaian kinerja yang tepat untuk digunakan yaitu Key Performance Indicator (KPI) dengan 
menggunakan pendekatan Human Resource Scorecard. Untuk mempermudah PT SRI dalam melakukan penilaian 

dan pengolahan database, maka diperlukan sebuah aplikasi yang dapat mengelola dan menyimpan data penilaian 

kinerja tersebut dengan metode System Development Life Cycle. 

Kata kunci: Key Performance Indicator, Penilaian kinerja, System Development Life Cycle 

 

1.   Pendahuluan 

Industri farmasi selalu mengedepankan konsep Zero Defects dalam proses produksinya, 

dikarenakan sesuai dengan peraturan dalam Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) industri farmasi 

harus menjamin konsumen menerima obat yang bermutu tinggi. Pembuatan obat yang tidak baik 

tentunya tidak dibenarkan bagi produk yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau 

memelihara kesehatan. CPOB memiliki tujuan untuk menjamin obat diproduksi secara konsisten, 

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunanya. CPOB meliputi 

seluruh aspek produksi yang terdapat pada perusahaan dan pengendalian mutu produk (BPOM, 2006). 

Manajamen bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan ini melalui suatu “Kebijakan Mutu” 

yang memerlukan partisipasi dari semua jajaran di perusahaan, para pemasok, dan para distributor. 

Partisipasi dari seluruh sumber daya manusia sangat penting dalam pembentukan dan penerapan sistem 

pemastian mutu yang memuaskan dan pembuatan obat yang benar. Sehingga, sudah sewajarnya bagi 

industri farmasi untuk bertanggung jawab dengan menyediakan personil yang memadai untuk 

melaksanakan semua pekerjaannya (BPOM, 2006). 

Saat ini, persaingan antar perusahaan sangat ketat dan membutuhkan kemampuan perusahaan 

untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan serta menggunakan sumber daya secara efektif dan 

efisien yang pada akhirnya visi, misi, dan strategi perusahaan dapat terpenuhi (BPOM, 2006). 

PT Sampharindo Retroviral Indonesia belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang standar 

dan komprehensif, saat ini pengukuran kinerja sumber daya manusia lebih difokuskan hanya pada sisi 

administrasi atau karyawan yang bekerja sesuai dengan uraian pekerjaan. Penentuan target dalam sistem 

pengukuran kinerja yang merupakan tolok ukur dari kesuksesan indikator juga belum digunakan. 

Perusahaan akan selalu berada di kondisi yang sama jika menggunakan sistem penilaian kinerja tersebut 

karena menganggap pekerjaan sudah sesuai prosedur dan tidak adanya kesalahan. Nantinya akan timbul 

dampak negatif jika perusahaan tidak berupaya meningkatkan kinerja karyawan. 

Sehingga, dibutuhkan penilaian kinerja untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja sumber 

daya manusia pada PT Sampharindo Retroviral Indonesia. Adapun metode penilaian kinerja yang tepat 

digunakan adalah Key Performance Indicator (KPI) dengan menggunakan pendekatan Human Resource 

Scorecard. Konsep pengukuran ini penting agar perusahaan dapat secara efektif menumbuhkan 

mailto:kdiahanggit@gmail.com
mailto:ariessusanty@gmail.com
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tanggung jawab strategis untuk menghadapi persaingan di masa depan, guna mencapai visi dan misi 

perusahaan. Metode pendekatan Human Resource Scorecard tidak hanya mempertimbangkan aspek 

finansial saja, tetapi juga customer, internal business process, dan growing and growth. 

Untuk mempermudah PT Sampharindo Retroviral Indonesia dalam melakukan penilaian dan 

pengolahan database, maka diperlukan sebuah aplikasi yang dapat mengelola dan menyimpan data 

penilaian tersebut. 

Dengan adanya alat bantu sistem penilaian kinerja yang baik, perusahaan akan lebih mudah 

dalam mengevaluasi setiap karyawan dikarenakan adanya kriteria yang telah ditentukan pada setiap 

divisi sesuai dengan kinerjanya sehingga dapat mengurangi subyektifitas dari penilai. Perusahaan juga 

dapat mengukur perkembangan performa baik naik atau turunnya kinerja dari karyawan pada 

perusahaan dikarenakan terdapat rekapitulasi penilaian dan data yang tersimpan secara tersistem. Skor 

akhir yang dihasilkan oleh Key Performance Indicator dapat digunakan perusahaan untuk dijadikan data 

laporan evaluasi per 6 bulan untuk masing-masing divisi dan laporan perkembangan kinerja karyawan. 

2.   Metode 

2.1 Human Resource Scorecard 

Dalam perkembangan organisasi dan ekonomi baru pada era globalisasi sekarang ini, khususnya 

pada penciptaan nilai-nilai (valuecreation), suatu organisasi sangat didominasi oleh human capital dan 

model intangible (tidak berwujud) lainnya. Sehingga, sangat diperlukan adanya pengukuran terhadap 

sumber daya manusia. Salah satu konsep yang diperkenalkan itu adalah Human Resource Scorecard 

yang menawarkan langkah-langkah penting guna mengelola strategi sumber daya manusia. Maka 

kemudian, lahirlah Human Resource Scorecard, sebuah bentuk pengukuran sumber daya manusia 

(human resource) yang mencoba memperjelas peran sumber daya manusia secara detail sebagai sesuatu 

yang selama ini dianggap sebagai intangible (tidak berwujud) untuk diukur peranannya sejauh mana 

terhadap pencapaian visi, misi, dan strategi perusahaan (Moeheriono, 2010). 

Becker dan Brian (2009) menyatakan bahwa Human Resource Scorecard merupakan alat 

pengungkit yang penting yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk merancang dan 

mengerahkan strategi SDM yang lebih efektif. Selain itu dengan adanya Human Resource Scorecard 

perusahaan akan memiliki pedoman yang jelas dan efektif untuk mengukur kinerja segenap karyawan 

dan kontribusinya terhadap strategi perusahaan secara menyeluruh.  

2.2   System Development Life Cycle 

System Development Life Cycle adalah proses perancangan sistem serta metodologi yang 

digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut (Pressman & Maxim, 2014). 

Waterfall Model merupakan salah satu model dalam System Development Life Cycle. 

Definisinya adalah Waterfall Model amerupakan sebuah proses perancangan yang secara berurutan dan 

sering digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak (Pressman & Maxim, 2014). Urutan 

Waterfall Model dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini: 

 
Gambar 1. Model Metode SDLC 

Sumber : (Pressman & Maxim, 2014) 

3.   Hasil dan Pembahasan 

3.1 Merancang Key Performance Indicator (KPI) 

Key Performance Indicator (KPI) dibentuk untuk mencapai visi, misi, dan strategi perusahaan 

yang telah ditentukan sebelumnya. KPI pada divisi PR-RD-Reg dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini: 
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Tabel 1. Key Performance Indicator divisi PR-RD-Reg 

No Nama Goals Key Performance Indicators Bobot Target 

1 Supervisor 

Kedisiplinan 

Karyawan 

% Absensi yang harus dicapai karyawan 10 100 % 

% Keterlambatan setiap karyawan 15 2% 

Kejujuran 
% Tingkat kejujuran dalam bekerja sesuai 

dengan penilaian atasan 
10 100 % 

Skill 
% Terjadinya penyimpangan atau kegagalan 

produk 
10 2 

Process Quality 

% Managerial team 10 100 % 

% Improvement yang menunjang efektivitas 

dan efisiensi hasil produksi 
10 100 % 

% Pencegahan dan managerial downtime 

mesin 
10 100 % 

Direct Labor 

Productivity 

% Jumlah order produksi yang dapat dipenuhi 

sesuai dengan jadwal 
25 100 % 

2 Operator 

Kedisiplinan 

Karyawan 

% Absensi yang harus dicapai karyawan 10 100 % 

% Keterlambatan setiap karyawan 15 2 % 

% Kedisiplinan pengisian logbook 10 100 % 

Kejujuran 
% Tingkat kejujuran dalam bekerja sesuai 

dengan penilaian atasan 
10 100 % 

Teamwork 
% Mengerjakan proses produksi sesuai dengan 

pembagian tugas yang diberikan 
10 100 % 

Skill 
% Terjadinya penyimpangan atau kegagalan 

produk 
15 2 

Direct Labor 

Productivity 

% Jumlah order produksi yang dapat dipenuhi 

sesuai dengan jadwal 
30 100 % 

3.2 Implementasi Sistem 

Berikut ini merupakan bentuk nyata atau hasil dari rancangan program yang telah dirancang 

sebelumnya: 

a. Halaman Login 

Pada halaman awal aplikasi penilaian kinerja karyawan bagi user adalah form login. Form 

login dimaksudkan agar hanya user yang terdaftar dalam sistemlah yang dapat mengakses 

aplikasi tersebut, selain user yang terdaftar dalam sistem tidak dapat mengakses aplikasi. 

Halaman login dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini: 

 
Gambar 2. Halaman Login 
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b. Halaman Utama Dashboard 

Pada halaman utama dashboard akan muncul informasi divisi, sub divisi, dan nama 

karyawan. Halaman utama dashboard dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini: 

 
Gambar 3. Halaman Utama Dashboard 

c. Halaman Utama Divisi 

Pada halaman utama divisi akan muncul informasi divisi, sub divisi, nama karyawan, sasaran 

kunci, key performance indicator, bobot, dan target. Halaman utama divisi dapat dilihat pada 

gambar 4 berikut ini: 

 
Gambar 4. Halaman Utama Divisi 

d. Halaman Tambah Indikator Penilaian 

Pada halaman tambah indikator penilaian akan muncul informasi divisi, sub divisi, dan bisa 

menginputkan sasaran kunci, key performance indicator, bobot, dan target. Halaman tambah 

indikator penilaian dapat dilihat pada gambar 5 berikut ini: 

 

 
Gambar 5. Halaman Tambah Indikator Penilaian 
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e. Halaman Utama Karyawan 

Pada halaman utama karyawan akan muncul informasi divisi. Halaman utama karyawan 

dapat dilihat pada gambar 6 berikut ini: 

 
Gambar 6. Halaman Utama Karyawan 

f. Halaman Tambah Karyawan 

Pada halaman tambah karyawan akan muncul informasi nama karyawan dan dapat 

menambah nama karyawan. Halaman tambah karyawan dapat dilihat pada gambar 7 berikut 

ini: 

 
Gambar 7. Halaman Tambah Karyawan 

g. Halaman Utama Data Manager 

Pada halaman utama data manager akan muncul informasi nama dan email untuk login dan 

dapat menambah id pengguna. Halaman utama data manager dapat dilihat pada gambar 8 

berikut ini: 

 
Gambar 8. Halaman Utama Data Manager 

h. Halaman Rekapitulasi Nilai Karyawan 
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Pada halaman rekapitulasi nilai karyawan, berisi informasi mengenai nilai karyawan, waktu 

penilain, dan id penilai. Halaman rekapitulasi nilai karyawan dapat dilihat pada gambar 9 

berikut ini: 

 
Gambar 9. Halaman Rekapitulasi Nilai Karyawan 

i. Halaman Tambah Nilai Karyawan 

Pada halaman tambah nilai karyawan, pengguna dapat menginputkan nilai realisasi sesuai 

dengan penilaian kinerja. Halaman tambah nilai karyawan dapat dilihat pada gambar 10 

berikut ini: 

 
Gambar 10. Halaman Tambah Nilai Karyawan 

4.   Simpulan 

Berikut merupakan rincian dari kesimpulan yang  dapat diperoleh setelah dilakukan penelitian 

pada PT Sampharindo Retroviral Indonesia yaitu dihasilkannya Aplikasi Penilaian Karyawan dengan 

Metode Key Performance Indicator (KPI): 

a. Sistem penilaian kinerja menggunakan metode cascading pada Key Performance Indicator 

(KPI) dengan pendekatan Human Resource Scorecard telah dibuat dengan menggunakan 

indikator-indikator yang sesuai dengan visi, misi, dan strategi perusahaan, kemudian sudah 

adanya target dan bobot pada masing-masing indikator penilaian kinerja agar dapat 

menentukan tingkat pencapaian kinerja. 

b. Perancangan sistem informasi pada aplikasi dilakukan dengan menggunakan metode System 

Development Life Cycle (SDLC) dimulai dari merancang kebutuhan fungsional dan non-

fungsional yang kemudian dirancang hubungan antar entitasnya sehingga diketahui 

kegunaan masing-masing entitas pada sistem. Kemudian diakhiri dengan desain interface 

dari aplikasi. 

c. Aplikasi untuk penilaian kinerja dengan menggunakan Hypertext Preprocessor dapat 

digunakan untuk menilai kinerja dan dapat mengelola database agar manager dapat melihat 

rekapitulasi dari penilaian masing-masing pekerja. 
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Sehingga, setelah dilakukan pembuatan sistem penilaian kinerja dengan metode Key 

Performance Indicator (KPI) kemudian dilakukan pembuatan rancangan aplikasi agar kebutuhan 

informasi aplikasi yang telah dirincikan di atas dapat tersampaikan, maka disimpulkan bahwa 

permasalahan dapat terselesaikan dengan menggunakan Rancang Bangun Penilaian Kinerja Karyawan 

dengan Menggunakan Metode Key Performance Indicator (KPI) pada PT Sampharindo Retroviral 

Indonesia. 
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ABSTRAK 

Abstrak— Kabupaten Cianjur Jawa Barat merupakan daerah yang memiliki potensi pada sektor pertanian. 

Berdasarkan sumber BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Cianjur, sektor pertanian, kehutanan dan 

perikanan merupakan salah satu sektor yang di unggulkan di wilayah Kabupaten Cianjur, sesuai dengan 

kondisi geografi yang dimana wilayah Cianjur cocok untuk daerah yang memiliki hasil pertanian, 

kehutanan dan perikanan yang baik. terutama hasil dari pertanian kelapa dan ubi jalar. Tetapi dalam 

pemanfaatan hasil pertanian dari kelapa dan ubi jalar di kabupaten Cianjur Jawa Barat belum maksimal, 

maka dilakukan analisis rantai pasok dan rantai nilai pada kelapa dan ubi jalar di Kabupaten Cianjur Jawa 

Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi rantai pasok pada kelapa dan ubi jalar 

di Kabupaten  Cianjur Jawa Barat, dan mengetahui rantai nilai pada kelapa dan ubi jalar di Kabupaten 

Cianjur Jawa Barat menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi. Dari hasil analisis diketahui rantai 

pasok kelapa saluran pemasarannya Daerah Cianjur Pasar, Pedagang kios, Pedagang pinggir jalan, Home 

Industri dan Luar Kota Bandung, Bogor, Jakarta, Bekasi. Rantai pasok ubi jalar Daerah Cianjur Pasar, 

Pedagang kios, Home Industri, dan Luar  kota  Bandung, Sukabumi, Bogor, Bekasi, Tangerang, hasil dari 

rantai nilai menunjukan produk unggulan ketika diproses atau diolah terlebih dahulu akan mendapatkan 

keuntungan lebih dibandingkan di jual mentah dengan contoh produk seperti dari bahan baku kelapa yaitu 

Rogan (Roti Dawegan) dan Minyak Klentik. Produk bahan baku dari Ubi Jalar seperti Kripik Ubi Jalar 

dan Kremesan Ubi Jalar. 

 

Kata kunci: Rantai Pasok, Rantai Nilai, Kabupaten Cianjur, Kelapa, Ubi Jalar 
 

1. Pendahuluan 

Indonesia adalah negara agraris yang dimana penduduknya sebagian besar bermata 

pencaharian sebagai petani, di dukung dengan kesuburan tanahnya yang cocok untuk sektor 

pertanian. Cianjur adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tekstur tanah cukup baik 

dan mengandung mineral, sehingga banyak tanaman yang dapat di tumbuh kembangkan di 

daerah ini. hasil produksi dari perkebunan kelapa dan pertanian ubi jalar di Kabupaten Cianjur 

Jawa Barat ini terbilang cukup melimpah bahkan dengan kualitas yang cukup baik. Dan untuk 

pemanfaatan hasil produksi perkebunan dan pertanian tersebut dilakukan analisis rantai nilai 

untuk mengetahui keuntungan ketika hasil produksi perkebunan dan pertanian tidak langsung 

untuk dijual, melainkan dilakukan proses pengolahan terlebih dahulu untuk mendapatkan 

keuntungan rupiah yang lebih besar dan pihak-pihak yang mendapat keuntungan semakin 

banyak. 

 

2. Metode 

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, 

pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi lapangan, lokasi yang dikunjungi yaitu : 

perkebunan kelapa, pertanian ubi jalar, pengepul kelapa dan ubi jalar, pasar tradisional, dinas 

pertanian, dinas perindustrian dan perdagangan, UMKM rogan (roti dawegan) dan kripik ubi 

jalar, pedagang pinggir jalan. penelitian ini dilakukan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Data 

yang digunakan adalah data primer, didapatkan dari  pelaku langsung tanpa prantara yaitu : 

petani, pedagang pengepul dan konsumen, data sekunder beberapa penelitian terdahulu, jurnal-

jurnal ilmiah, artikel, UMKM, petani, pengepul, dinas Perindustrian dan Perdagangan dan dinas 

mailto:faddlim118@gmail.com
mailto:tbungsu13@gmail.com
mailto:Bramantiyoep91@gmail.com
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Pertanian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara terhadap 

narasumber. 

Penelitian dilakukan dimulai dari hulu ke hilir, yaitu : pertama dalam penentuan topik 

dilakukan diskusi dengan dosen pembimbing, teman-teman, dan mencari referensi dari berbagai 

sumber literatur. Pada studi literature digunakan penelitian terdahulu dan beberapa jurnal 

sebagai penyelesaian masah secara ilmiah. Dalam mendapatkan informasi yang lebih akurat 

dilakukan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil dari observasi dan konsultasi dengan 

dosen pembimbing diketahuilah rumusan masalah dari penelitian. Dan dapat diketahui tujuan 

dari penilitian, setelah didapat data yang dibutuhkan dilanjutkan dengan pengolahan data. Pada 

tahap analisis dan pembahasan dijelaskan hasil pengolahan data penelitian yang telah dilakukan. 

Dan ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, pemberian saran dilakukan 

untuk kemajuan pengolahan hasil perkebunan dan pertanian di kabupaten Cianjur Jawa Barat.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan sesuai yang berhubungan dengan penelitian, lalu 

pengolahan data dilakukan pada data yang teah dikumpulkan . Data tersebut diolah sesuai 

dengan literatur dan teori-teori yang telah ada pada penelitian sebelumnya. 

a. Kelapa 

  Kelapa (Cocos nucifera L.) adalah tanaman yang banyak ditemui di pesisir pantai 

dikenal juga sebagai pohon ”kehidupan”. Daging buah yang dilapisi kulit tipis, 

dilindungi tempurung keras, serabut tebal dan kulit luar yang halus permukaannya 

(Roberto et al., 1996). Kelapa merupakan pohon yang mempunyai berbagai manfaat  

serta mudah didapati di Indonesia. Daging kelapa biasanya diproses untuk pengeluaran 

santan kelapa yang digunakan untuk memasak. Kelapa juga dapat diproses menjadi 

kelapa parut, serbuk kelapa, kosmetik, bahan-bahan kedokteran dan masih banyak 

lainnya(Anonymous 2004)  

 
Tabel 1. Data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dalam angka 2014-2018. 

Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Kabupaten Cianjur Tahun 2014-2018 (Ton) 

No Jenis Produksi 
2014 2015 2016 2017 2018 

a b c d e 

1 Tanaman Pangan 

a Kelapa 4066 4074 4120 4019 4154 

b Kelapa 102838 123171 101445 92565 91618 

  

b. Ubi Jalar 

Tanaman ubi jalar (Ipomoea batatas L) adalah tanaman yang berasal dari benua 

Amerika, tetapi para ahli botani dan pertanian memperkirakan daerah asal tanaman ubi 

jalar adalah Selandia Baru, Polinesia dan Amerika bagian tengah. Secara fisik, kulit ubi 

jalar lebih tipis dibandingkan kulit ubi kayu dan memiliki umbi pada bagian batang nya. 

Ubi jalar adalah tanaman umbi-umbian semusim yang terdiri dari batang, akar, daun, 

umbi buah dan biji. Ubi jalar adalah sumber energi yang baik dalam bentuk karbohidrat. 
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Tabel 2. Data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dalam angka 2014-2018 

Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Kabupaten Cianjur Tahun 2014-2018 (Ton) 

No Jenis Produksi 
2014 2015 2016 2017 2018 

a b c d e 

1 Tanaman Pangan 

a Ubi Jalar 17.791 17.748 12.708 12.708 12.708 

b Ubi Jalar 485.065 471.737 456.176 456.176 456.176 

  

2. Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan pada data yang sudah dikumpulkan dari hasil observasi dan 

wawancara . Data tersebut diolah sesuai dengan literatur,  dan teori-teori yang telah ada 

pada penelitian sebelumnya. 

 

a. Rantai Pasok 

Rantai pasok atau rantai suplai adalah sebuah sistem terkoordinasi, banyak yang 

terlibat dalam aktivitas tersebut, seperti sumber daya manusia, aktivitas , informasi, dan 

sumber-sumber daya lainnya dalam memindahkan suatu produk atau jasa baik dalam 

bentuk fisik maupun virtual dari suatu pemasok sampai ke pelanggan. 

1. Pola Saluran Pemasaran Kelapa 

a. Petani - Pasar - Konsumen Akhir 

b.Petani - Pengepul I - Pasar - Konsumen Akhir 

c. Petani - Pengepul I - Pengepul II - Pasar - Konsumen Akhir 

d.Petani - Pengepul I - Pedagang Eceran - Konsumen Akhir 

e. Petani - Pengepul I - Pengepul II - Pabrik / Industri Olahan 

2. Pola Saluran Pemasaran Ubi Jalar 

a. Petani - Pengepul - Pasar - Konsumen Akhir 

b.Petani - Pengepul I - Pengepul II - Pasar - Konsumen Akhir 

c. Petani - Pengepul I - Pengepul II - Pengepul III - Pasar - Konsumen Akhir 

d.Petani - Pasar - Konsumen Akhir 

e. Petani - Pasar - Pedagang Eceran Konsumen Akhir 

f. Petani - Pengepul I - Pengepul II - Super Market - Konsumen Akhir 

g.Petani - Pengepul I - Super Market - Konsumen Akhir 

h.Petani - Pengepul I - Pengepul II - Pabrik / Industri Olahan 

3. Cakupan Rantai Pasok  

Pada cakupan rantai pasok kelapa dan ubi jalar di Kabupaten Cianjur Jawa Barat bisa 

dibilang sangat luas, karena proses alirannya sampai mencakup luar kota. Adapun daftar 

cakupan rantai pasok kelapa dan ubi jalar di Kabupaten Cianjur Jawa Barat adalah : 

1. Kelapa 

a. Daerah Cianjur (Pasar, Pedagang kios, Pedagang pinggir jalan, Home Industri) 

b. Luar daerah Cianjur (Bandung, Bogor, Jakarta, Bekasi) 

 

2. Ubi Jalar 

a. Daerah Cianjur (Pasar, Pedagang kios, Home Industri) 

b. Luar daerah Cianjur (Bandung, Sukabumi, Bogor, Bekasi, Tangerang)   
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Petani Pengepul 1 Pengepul 2

Pasar 

Konsumen 

akhir

Pedagang 

warung

Pabrik olahan Super market
Konsumen 

akhir

Pedagang es 

kelapa

Konsumen 

akhir

peternak

Pakan ternak

Konsumen 

akhir

Pabrik

-Jakarta

-Bekasi

Pasar

-Bogor

-Jakarta

-Bandung

-Bekasi

 Gambar 1. Rantai Pasok Kelapa di Kabupaten Cianjur Jawa Barat 

 

 Dari beberapa pelaku rantai pasok diatas, mempunyai keuntungan atau penjualan yang 

berbeda-beda. Seperti dari petani menjual dengan harga Rp1.500/butir tetapi biasanya ditambah 

dengan ongkos jasa petik sekaligus jasa panggul dengan harga Rp1.000/butir. Jadi petani 

menjual per butir kelapanya dengan harga Rp.2.500/butir. 

- Pedagang warung

- pedagang makanan

- pedagang kue rumahan

Super market Konsumen akhir

Konsumen akhir

Konsumen akhir

Konsumen akhir Pakan ternak

Pasar dan 

Pabrik

-Bandung

-Sukabumi

-Bogor

-Bekasi

-Tangerang

-Pasar

-pabrik selai

-pabrik susu

-pabrik bubur 

bayi

-pabrik saus

Pabrik kripik

Pasar

Pengepul 2
Petani Ubi 

Jalar
Pengepul 1

Peternak

 Gambar 2. Rantai Pasok Ubi Jalar di Kabupaten Cianjur Jawa Barat 

 

Sama dengan alur rantai pasok kelapa, dari setiap pelaku yang ada dalam rantai pasok pasti 

mendapatkan keuntungan, tetapi yang membedakan adalah perhitungan penjualan ubi jalar 

dihitungnya dengan menjual per kg. 
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a. Rantai Nilai 

Rantai nilai merupakan kegiatan bisnis yang dimana setiap tahapannya akan menghasilkan 

keuntungan tersendiri bagi yang melakukannya dan orang lain yang berkaitan, rantai nilai ini 

dapat menambah nilai baik barang ataupun jasa. 

1. Produk Olahan Kelapa 

a) Roti Dawegan (Rogan) 

Roti dawegan merupakan salah satu kuliner khas dari Kabupaten Cianjur Jawa Barat, 

bahan dasar roti dawegan adalah campuran dari roti dan dawegan ( kelapa muda ) ditambah 

dengan bahan-bahan pelengkap lainnya, yang menjadikan roti dawegan terasa lebih enak 

dan membuat konsumen ketagihan untuk menyantapnya. Alasan memilih rogan sebagai 

produk olahan karena merupakan salah satu kuliner khas Cianjur, berbahan dasar kelapa, 

yang belum ada sentra produksinya. Baru terdapat dua UMKM yang memproduksi rogan 

di daerah bojong herang Cianjur. 
 

Tabel 3. Biaya Produksi Rogan ( Roti Dawegan) 

 
Keuntungan/bungkus = Rp 3.292 

Harga Rogan/bungkus = Rp 15.000 

HPP/bungkus  = Rp 11.708 - 

= Rp 3.292 

 

b) Minyak Klentik/Minyak Kelapa 

Sesuai dengan namanya, minyak kelapa terbuat dari bahan dasar kelapa yang melalui 

berbagai proses untuk sampai menjadi minyak klentik/minyak kelapa. Yang dimana 

minyak ini mempunyai manfaat besar bagi kesehatan manusia karena dapat menurunkan 

korestrol jahat dan juga bagus untuk kecantikan kulit. Alasan memilih minyak klentik 

sebagai salah satu produk olahan karena penggunaan bahan dasarnya murni dari kelapa dan 

saat ini yang memproduksi minyak klentik secara tradisional semakin sedikit. 
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Tabel 4. Biaya Produksi Minyak Klentik 

 
Keuntungan/bungkus = Rp 8.372  

Harga Minyak klentik/botol= Rp 10.000 

HPP/botol  = Rp 1.628 - 

   = Rp 8.372 

2. Produk Olahan Ubi Jalar 

a) Kripik Ubi Jalar 

 Kripik ubi jalar rasanya tidak kalah enak dengan jenis kripik dari bahan lainnya. Hal 

tersebut menjadi peluang usaha bagi siapa saja yang ingin menjalankan usaha kripik ubi jalar  

khususnya daerah kabupaten Cianjur Jawa Barat, yang dimana hasil pertanian dari ubi jalar 

yang terbilang cukup melimpah, sehingga harga bahan baku maupun ketersedian bahan baku 

akan mudah didapat, meskipun makanan ini bisa dibilang jadul tetapi ketika dilakukannya 

inovasi dengan menyesuaikan dengan model saat ini, tidak menutup kemungkinan kripik ubi 

jalar ini akan menjadi cemilan khas yang bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. 

Karena produksi kripik ubi jalar tersebut tidak memerlukan biaya/modal yang besar, cukup 

dengan skala rumahan juga akan mendatangkan keuntungan yang lumayan. Apalagi rasanya 

yang manis dan lezat juga memiliki berbagai macam vitamin didalamnya, tidak menutup 

kemungkinan pelanggan untuk membelinya. Alasan memilih kripik sebagai salah satu 

produk olahan ubi jalar karena berbahan dasar murni ubi jalar, proses produksi yang mudah 

dilakukan, biaya produksi yang sedikit, banyak disukai semua kalangan. 
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Tabel 5. Biaya Produksi Kripik Ubi Jalar 

 
Keuntungan/kemasan : 

Harga kripik/kemasan = Rp 10.000 

HPP/kemasan  = Rp   3.948 - 

   = Rp   6.052 

b) Kremesan Ubi Jalar 

 Kremesan/ceker ayam yang berbahan dasar ubi jalar, kremesan ini salah satu cemilan 

yang rasanya manis karena bahan dasarnya ubi jalar dan campuran utamanya dengan gula 

merah. Cemilan ini sangatlah sederhana tetapi rasanya luar biasa lezat, apalagi bagi 

penggemar rasa manis pasti ketagihan. Alasan memilih kremesan menjadi salah satu produk 

olahan dari ubi jalar karena berbahan dasar murni ubi jalar, biaya produksi yang sedikit, 

mudah proses produksinya, sudah jarangnya yang memproduksi, disukai semua kalangan. 

 
Tabel 6. Biaya Produksi Kremes Ubi Jalar 
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Keuntungan/kemasan : 

Harga kremes /kemasan = Rp 10.000 

HPP/kemasan  = Rp   5.441 - 

   = Rp   4.559 

Dari keempat produk olahan yang berbahan dasar kelapa dan ubi jalar tersebut adalah salah 

satu contoh untuk mendapatkan keuntungan dalam pemanfaatan pengolahan hasil panen yang 

melimpah yang bisa dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Cianjur Jawa Barat untuk 

mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapat bisa mencapai berkali-kali lipat jika 

dibandingkan dengan keuntungan hasil penjualan kelapa atau ubi jalar yang dijual tanpa 

pengolahan terlebih dahulu.  

Hasil dari penelitian kali ini dapat diketahui kondisi rantai pasok pada kelapa dan ubi jalar 

di kabupaten Cianjur Jawa Barat. Dan juga diketahui rantai nilai pada kelapa dan ubi jalar di 

kabupaten Cianjur Jawa Barat. Yang dimana alur rantai pasok dari kelapa dan ubi jalar untuk 

memenuhi permintaan dalam kota dan luar kota namun kebanyakan untuk memenuhi 

permintaan luar kota, karena permintaan dari luar kota jauh lebih besar dibandingkan 

permintaan didalam kota. Hal tersebut menjadi alasan dari para pelaku rantai pasok kelapa dan 

ubi jalar yang memilih untuk memenuhi permintaan luar kota, karena akan lebih 

menguntungkan bagi mereka. Namun sangat disayangkan ketika hasil dari panen kelapa dan ubi 

jalar di kabupaten Cianjur Jawa Barat yang lumayan cukup melimpah dan mempunyai kualitas 

yang cukup diunggulkan dibandingkan dengan daerah-daerah lain, harus dijual dengan keadaan 

mentah saja atau tanpa dilakukan olahan lebih lanjut untuk mendapatkan keuntungan yang bisa 

lebih besar. Hal tersebut dikarenakan masih sedikitnya penggunaan bahan baku kelapa dan ubi 

jalar di kabupaten Cianjur Jawa Barat, baik itu dalam masyarakat konsumsi langsung maupun 

penggunaan kelapa atau ubi jalar sebagai bahan baku untuk pembuatan produk makanan. Jika 

dibandingkan penjualan kelapa atau ubi jalar secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu 

dengan mengolah kelapa atau ubi jalar terlebih dahulu menjadi suatu produk maka keuntungan 

yang dihasilkan akan lebih besar ketika kelapa atau ubi jalar diolah menjadi suatu produk. 

 

4. Simpulan 

1. Rantai pasok kelapa dan ubi jalar di kabupaten Cianjur Jawa Barat dimulai dari petani, 

pengepul, pasar, UMKM, dan konsumen akhir. Yang dimana masing-masing pelaku 

rantai pasok mendapatkan keuntungan yang berbeda. Pada penanganan setiap alur 

distribusinya masih belum bagus. 

2. Kesimpulan dari rantai nilai yaitu keuntungan yang diperoleh ketika kelapa dan ubi jalar 

langsung di jual mentah, jika dihitung rupiah masing - masing pihak mendapatkan 

keuntungan sebesar Rp 500 - Rp 1.000 dari per butir kelapa atau per Kg ubi jalar. Dan 

untuk keuntungan ketika dijadikan UMKM/home industry  keuntungan bagi UMKM itu 

sendiri bisa berkali-kali lipat dari keuntungan penjualan secara langsung/mentah, untuk 

petani harganya bisa stabil, dan dari sisi sosial adanya pemberdayaan masyarakat. 

Kesimpulan umumnya bahwa produk unggulan ketika diproses atau diolah terlebih 

dahulu akan mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan di jual mentah. 
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Analisis Waste pada Proses Unloading Tabung Gas dengan 

Pendekatan Lean Service di PT.Wiro Utama Sakti  

Muhamad Farhan Gumelar1*), Ali Subhan2) 

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Suryakancana  

Jl Pasirgede Raya, Bojongherang, Cianjur, 43216, Indonesia 
1farhangumelar81@gmail.com 

PT. Wiro Utama Sakti merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pendistribusian tabung gas LPG 

3kg. Permasalahan penelitian ini adalah banyak pemborosan yang menyebabkan lamanya waktu untuk 

setiap proses unloading dilakukan dan apabila diabaikan akibatnya truk akan terlambat masuk ke antrian 

pengisian tabung gas di SPBE. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemborosan dan 

menghilangkan non value added activity serta memberikan usulan perbaikan unloading tabung gas 3kg. 

Metode yang dipakai yaitu Value Stream Mapping dan Lean Service. Bersumber pada hasil pengolahan 

data bahwa pemborosan yang memiliki bobot paling besar adalah waiting time dengan bobot 0,22 yang 

selanjutnya dilakukan penghilangan aktivitas non value added dan pembuatan usulan perbaikan berupa 

rekapitulasi usulan perbaikan, tabel cycle time usulan, OPC usulan, dan future state value stream 

mapping. Dari usulan yang dibuat berhasil mengurangi cycle time dari 1637 detik menjadi 1031 detik dan 

mengurangi nilai non value added activity sebesar 68,60%. 

Kata kunci: Diagram Fishbone, Operation Procces Chart, Value Stream Mapping, Lean Service, 

Waste. 

 

1. Pendahuluan 

Perkembangan industri di Indonesia sangatlah pesat menuntut setiap perusahaan harus selalu 

melakukan perbaikan pada seluruh aspek secara berkelanjutan agar perusahaan tersebut bisa terus 

berkembang dalam ketatnya persaingan antar perushaan. 

PT.Wiro Utama Sakti adalah perusahaan yang memiliki bisnis pada pendistribusian bahan bakar 

gas yang beralamat di jalan Atmo Sujono, Kp. Pasir Nangka, Desa Sindangjaya, Kecamatan Ciranjang, 

Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43282. Perusahaan ini menyediakan gas tabung 3KG yang biasa 

digunakan untuk kegiatan rumah tangga yang dalam penditribusiannya memerlukan kendaraan angkut 

yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan konsumennya dimana dalam kegiatan penditribusian 

tersebut selalu terdapat aktivitas unloading baik dari truk besar ke mobil pick up ataupun dari mobil pick 

up ke kios dan pangkalan yang dimana dalam proses unloading tersebut dituntut untuk selalu cepat dan 

tepat.  

Akan tetapi dalam proses unloading tabung gas di perusahaan ini dirasa masih banyak 

pemborosan yang menyebabkan lamanya waktu untuk setiap kali proses unloading dilaksanakan yang 

dimana hal itu dikarenakan adanya aktivitas yang tidak perlu dan penanganan yang salah serta faktor-

faktor lain seperti pekerja yang kurang memiliki wawasan.    

Akibatnya jika proses unloading yang dilakukan di gudang PT.Wiro Utama Sakti membutuhkan 

waktu yang cukup lama truk akan terlambat masuk pada antrian pengisian tabung gas di SPBE dan 

mendapat antrian terakhir serta beresiko tidak mendapatkan tabung gas, dimana jika hal tersebut terjadi 

proses pendistribusian pada konsumen akan terlambat dan konsumen akan merasa tidak puas serta adanya 

pekerja yang harus melakukan overtime. Untuk itu karena pemborosan tersebut merupakan suatu hal yang 

dapat menyebabkan dampak negatif bagi perusahaan dan karena kegiatan unloading merupakan kegiatan 

utama yang dilakukan di kantor yang sekaligus menjadi gudang perusahaan untuk itu penelitian kali ini 

berfokus untuk menganalisis waste pada proses unloading tabung gas dengan pendekatan lean service dan 

memberikan usulan yang bisa dijadikan sebagai cara untuk menurunkan pemborosan yang muncul supaya 

tercapainya proses kerja yang efektif dan efisien. 
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2. Metodologi Penelitian  

Waste adalah sesuatu hal diluar dari jumlah minimum dari peralatan, material, parts, 

ruang dan waktu yang sangat penting untuk menambah nilai tambah (added value) terhadap 

produk (Russel dan Taylor, 1999). 

Lean didefinisikan sebagai suatu pendekatan sistematik dan sistematik untuk 

mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan  (waste) atau aktivitas-aktivitas yang tidak 

bernilai tambah (non value added activities) melalui peningkatan terus-menerus radikal (radical 

continuous improvement) dengan cara mengalirkan produk (material, work-in-process, output) 

dan informasi menggunakan sistem tarik (pull system) dari pelanggan internal dan eksternal 

untuk mengejar keunggulan dan kesempurnaan (Gaspersz, 2006). 

Peta kerja merupakan salah satu alat sistematis dan jelas untuk berkomunikasi secara 

luas dan sekaligus melalui peta kerja ini kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang 

diperlukan untuk memperbaiki suatu metode kerja (Maynard, 1971). 

Value Stream Mapping atau VSM adalah suatu metode pemetaan aliran produksi dan 

aliran informasi untuk memproduksikan satu produk atau satu family produk, yang tidak hanya 

pada masing-masing area kerja, tetapi pada tingkat total produksi serta mengidentifikasi 

kegiatan yang termasuk value added dan non value added. (Rother dan Shock, 2003). 

5 Whys merupakan suatu teknik pertanyaan sederhana yang mengeksplorasi hubungan 

sebab akibat yang mendasari masalah (Serrat, 2009). 

Analisa tulang ikan dipakai untuk mengkategorikan berbagai sebab potensial dari satu 

masalah atau pokok persoalan dengan cara yang mudah dimengerti dan rapi. Juga alat ini 

membantu kita dalam menganalisis apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses, yaitu dengan 

cara memecah proses menjadi sejumlah kategori yang berkaitan dengan proses, mencakup 

manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan dan sebagainya (Imamoto dkk., 2008). 

3. Hasil Dan Pembahasan 

Data Aktivitas Pembongkaran (Unloading) Tabung Gas LPG 

 Setelah data aktivitas proses unloading diketahui, selanjutnya adalah pembutan 

operation procces chart yang dimana bertujuan agar proses unloading dapat diketahui secara 

lebih terperinci.  
Tabel 1. Data Aktivitas proses Unloading 

 

 

No Aktivitas Waktu (Detik) 

1 Persiapan area unloading 56 

2 Pemosisian truk 13 

3 Pembukaan bagian belakang bak truk 17 

4 Pemosisisan mobil pick up 1 79 

5 Persiapan pekerja 42 

6 
Penentuan jumlah tabung gas yang diambil mobil pick 

up 1 
7 

7 Proses unloading tabung gas dari truk ke mobil pick up 1 274 

8 Pergantian mobil pick up 1 ke mobil pick up 2 111 

9 
Penentuan jumlah tabung gas yang diambil mobil pick 

up 2 
20 

10 Proses unloading tabung gas dari truk ke mobil pick up 2 215 

11 Pergantian mobil pick up 2 ke mobil pick up 3 70 

12 
Penentuan jumlah tabung gas yang diambil mobil pick 

up 3 
14 

13 Proses unloading tabung gas dari truk ke mobil pick up 3 157 

14 Pergantian mobil pick up 3 ke mobil pick up 4 47 

15 
Penentuan jumlah tabung gas yang diambil mobil pick 

up 4 
34 

16 Proses unloading tabung gas dari truk ke mobil pick up 4 449 

17 Pembersihan bak truk 32 

Total 1637 
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Operation Process Chart Unloading Tabung Gas Di PT. Wiro Utama Sakti 
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Dipetakan Oleh : M. Farhan Gumelar
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Gambar 1 OPC Unloading Tabung Gas Di PT.Wiro Utama Sakti 
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Current Value Stream Mapping Proses Unloading Tabung Gas LPG 

Setelah data awal diketahui, langkah selanjutnya adalah pembuatan current value 

stream mapping proses unloading tabung gas LPG yang berfungsi untuk mengidentifikasi waste 

apa saja yang muncul dalam alur proses unloading tabung gas LPG. 
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Gambar 2 Current Value Stream Mapping Proses Unloading Tabung Gas LPG 

Identifikasi Waste Yang Paling Berpengaruh 

Identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang menimbulkan waste 

terbanyak supaya nantinya perbaikan dapat dilakukan menggunakan cara pembobotan pada 

waste yang timbul selama aktivitas unloading. 

Tabel 2 Pembobotan Waste 

No Pemborosan K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 Total Skor Bobot

1 Over Production 3 4 2 2 1 2 3 2 1 2 22 0.14

2 Defect 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 16 0.10

3 Unnecesery Inventory 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 13 0.08

4 Overprocessing 1 3 2 2 2 3 2 2 1 2 20 0.13

5 Excessive Transportation 2 3 3 3 1 2 2 4 2 1 23 0.15

6 Waiting 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 34 0.22

7 Unnecesery Motion 3 2 4 3 2 3 2 1 3 2 25 0.16

153 1Total
 

Pembobotan dilakukan dengan cara memberi kuisioner kepada pekerja yang terlibat 

langsung dalam aktivitas unloading yaitu sebanyak 10 orang dengan K1 adalah responden ke 1 

dan Seterusnya. Dalam proses pembobotan dengan kuisioner, para responden diberikan pilihan 

untuk memberi nilai 1 sampai 4 pada setiap waste. Hasilnya waste yang paling berpengaruh 

adalah waiting dengan total skor yaitu 34 dan menyumbang bobot 0,22 yang artinya 22% dari 
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total waste keseluruhan. Para pekerja berpendapat bahwa memang waktu yang dilakukan untuk 

menunggu memang menjadi masalah utama pada proses unloading tabung gas di PT.Wiro 

Utama Sakti dan tidak jarang para pekerja merasa bosan terutama pada pekerja yang mengemudi 

di mobil pick up diantrian terakhir. 

 

Identifikasi Akar Permasalahan 

Identifikasi akar permasalahan ini merupakan upaya pencarian penyebab dari 

munculnya pemborosan dalam kegiatan unloading tabung gas supaya nantinya dapat diambil 

keputusan yang berfungsi untuk menghindari pemborosan tersebut. Identifikasi akar 

permasalahan  dilakukan dengan dua teknik yaitu 5 whys dan fishbone diagram yang disajikan 

berikut ini: 

Tabel 3 Whys Permasalahan Waiting Time Di PT.Wiro Utama Sakti 
Masalah Why Why Why Why Why

Mobil pick up 

terlalu lama 

menunggu 

antrian

Banyaknya antrian 

mobil pick up 

dalam aktivitas 

unloading

Lamanya proses 

unloading  dan 

pergantian mobil 

pick up

Pekerjaan yang 

dilakukan tidak 

terstruktur 

dengan baik

Tidak adanya sistem 

kerja yang menjadi 

acuan baku untuk 

proses kerja

Banyaknya 

waktu yang 

terbuang oleh 

pekerja

Adanya pekerja 

yang melakukan 

hal tidak perlu

Adanya pekerja 

yang mengalami 

kelelahan

Adanya pekerja 

yang bekerja 

secara terus 

menerus

Tidak adanya 

penyesuaian jumlah 

pekerja yang baik

Mobil pick 

up  antri di 

luar area 

proses 

unloading 

gas

Kurangnya area 

parkir kendaraan

Banyaknya pohon 

dan tiang yang 

mengurangi area 

parkir

Kurang baiknya 

tata letak 

perusahaan

Tidak adanya 

perbaikan dan 

pelebaran area 

parkir

Minimnya alat 

bantu saat 

proses 

unloading 

tabung gas

Kurangnya 

kesadaran akan 

pentingnya alat 

bantu

Alat bantu yang 

digunakan dinilai 

tidak lebih baik

Tidak adanya 

pilihan 

penggunaan alat 

bantu

Tidak adanya 

penelitian dari 

perusahan untuk 

membuat alat bantu 

yang lebih baik

Lamanya 

penentuan 

tabung gas 

yang diambil 

mobil pick up

Banyak terjadinya 

salah komunikasi 

penentuan tabung 

gas yang diambil

Adanya faktor 

human error 

seperti lupa 

terhadap data 

jumlah tabung 

yang harus 

diangkut oleh 

mobil pick up

Tidak adanya 

data yang resmi 

secara tertluis 

yang dimiliki oleh 

pihak mobil pick 

up  terkait jumlah 

tabung gas yang 

akan diangkut

Pihak perusahaan 

belum mempunyai 

sistem pencatatan 

terhadap jumlah 

tabung gas yang 

harus dimiliki mibil 

pick up  untuk 

diserahkan kepada 

pekerja di mobil truk

wa
iti

ng
 ti

m
e
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manusia

Waiting 

Time

Metode

Alat Bantu Tidak 

Digunakan

Alat bantu kurang 

maksimal

Tidak adanya  

penelitian dan 

pengembangan 

terhadap alat bantu

Adanya aktivitas 

yang tidak perlu

Kurang pengawasan 

dan pelatihan kerja

Pekerja kelelahan

Pekerja bekerja terus 

menerus

Tidak ada 

pergantian pekerja

Tempat

Sempit

Layout kurang baik

Tidak ada 

perbaikan layout

Sistem

Penentuan tabung gas yang 

diambil mobil pick up lama

Kurang koordinasi

Mobil pick up tidak 

mempunyai data 

pengambilan

Tidak ada pencatatan dari 

perusahaan yang diberikan 

pada mobil pick up
Antrian terlalu 

banyak

Proses unloading dan 

pergantian mobil pick 

up lama

Pekerjaan tidak 

terstruktur

Tidak ada sistem 

acuan kerja

 
Gambar 3 Fishbone Diagram Permasalahan Waiting Time Di PT. Wiro Utama Sakti 

Usulan Perbaikan Permasalahan 

Waiting time merupakan waste yang paling berpengaruh membuat proses unloading 

tabung gas di PT.Wiro Utama Sakti memerlukan waktu yang cukup lama, untuk itu usulan 

perbaikan diberikan kepada perushaan supaya waktu proses unloading dapat berkurang. Usulan 

perbaikan tersebut terdiri dari tabel rekapitulasi perbaikan pada tiap sub masalah dan data alur 

aktivitas yang diusulkan untuk proses unloading yang dilengkapi dengan OPC dan future 

stream value mapping. 
 

Tabel 4 saran perbaikan Perbaikan Masalah 

Masalah 

Utama 
Sub Masalah Perbaikan 

Waiting 

Time 

Adanya aktivitas yang tidak 

perlu 

Melakukan pelatihan kerja supaya adanya 

kesadaran lebih akan penting nya 

efektivitas kerja 

Adanya pengawasan terhadap pekerja 

Pekerja kelelahan 
Adanya pergantian dan penyesuaian 

jumlah pekerja 

Sempit 
Adanya penambahan area unloading dan 

perbaikan layout 

Lamanya penentuan tabung gas 

yang diambil mobil pick up 

Pembuatan sistem yang bertugas 

melakukan pencatatan jumlah tabung gas 

yang akan diambil oleh mobil pick up 

Banyaknya antrian mobil pick 

up 
Adanya sistem kerja yang lebih baik yang 

menjadi acuan kerja 

Alat bantu tidak digunakan 
Melakukan penelitian dan pengembangan 

terhadap alat bantu 

 
 

Pembuatan tabel perbaikan pada tiap sub masalah bertujuan untuk memperjelas apa saja 

usulan yang diberikan untuk menanggulangi penyebab munculnya pemborosan pada proses 

unloading tabung gas. Sebagai lanjutan dari usulan yang diberikan dalam perbaikan proses 

unloading untuk itu dibuat juga data alur aktivitas dan OPC usulan serta future state value 

stream mapping agar perbaikan yang diusulkan menjadi lebih terperinci. 
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Tabel 5 Usulan Proses Aktivitas Unloading 
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Gambar 4 Operation Process Chart Usulan 
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Mengirim data permintaan

Customer

274 Detik 449 Detik

111 

Detik

32 Detik

Gudang

Persiapan 

Unloading

Waktu : 79 Detik

Jumlah 

Kendaraan : 2 

Unit

Pick up

Persiapan 

Pekerja, Pick 

Up & Data 

Tabung

Diantar Oleh Pick Up

Proses Pengiriman

Truk

Pembersihan Bak

Jumlah Kendaraan 

: 1 Unit

Waktu : 32 Detik

Truk Dan Pick Up

Proses 

Unloading 1&2

Truk Dan Pick Up

Proses 

Unloading 3&4

Jumlah Kendaraan 

: 3 Unit
Jumlah Kendaraan 

: 3 Unit

Waktu : 15 Menit

Jumlah Tabung : 

190 Unit
Jumlah Tabung : 

235 Unit

Waktu : 6 Menit

Perpindahan Tabung 

Dari Truk ke Pick Up

Proses Unloading

Kantor

Sekertaris

Supplier

56 Detik 79 Detik

13 

Detik

Gudang

Pembukaan 

Bak Truk

17  Detik

Gambar 5 Future State Value Stream Mapping 

Pada usulan yang diusulkan pada Gambar 5 menunjukan adanya perubahan proses 

unloading yang berupa penghilangan proses kerja yang dirasa tidak memiliki nilai tambah 

dimana hal tersebut bertujuan untuk mengurangi waktu menunggu yang menjadi pemborosan 

utama pada proses unloading. 

Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 5 bahwa strategi penghilangan pekerjaan yang 

tidak menghasilkan nilai tambah berhasil menurunkan waktu keseluruhan pada non value added 

activity yang sangat besar menjadi 124 detik serta mengurangi nilai waktu keseluruhan pada 

proses unloading menjadi 1031 detik. Namun, hasil yang didapat tersebut masih berupa prediksi 

dan belum diterapkan oleh PT.Wiro Utama Sakti. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil identifikasi proses unloading tabung gas dapat diketahui bahwa waste 

yang memiliki pengaruh terbesar adalah waiting time yang mempunyai nilai bobot sebesar 0,22 

atau 22% dari nilai keseluruhan. 

Penghilangan beberapa non value added activity dalam current value stream mapping 

proses unloading tabung gas diprediksi dapat mereduksi pemborosan yang muncul pada proses 

unloading tersebut. Hasilnya dapat dilihat pada future state value stream mapping dimana nilai 

NVA hanya tinggal 124 detik atau berkurang sebanyak 68,60%. 

Agar efektivitas dan efisiensi kerja dapat tercapai maka perusahaan dapat menerapkan 

future state value stream mapping sebagai acuan proses aktivitas unloading dimana pada future 

state value stream mapping hanya memerlukan waktu 1031 detik. Namun, waktu tersebut masih 

dalam bentuk prediksi peneliti karena belum diterapkan oleh PT. Wiro Utama Sakti. 
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ABSTRAK  

PT. Mapan Djaya Plastik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kemasan plastik seperti 

botol 1 liter dan jerigen. Produk-produk yang diproduksi berbahan dasar biji plastik HDPE, LDPE, dan 

PP. Saat ini PT Mapan Djaya Plastik belum melakukan identifikasi risiko yang dapat terjadi pada setiap 

aktivitas bisnis dalam perusahaan salah satu risikonya adalah terdapat kerusakan mesin serta belum 

adanya tindakan Preventif pada risiko yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan supply chain. 

Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini dilakukan identifikasi  kejadian risiko dan penyebab 

terjadinya suatu risiko, serta usulan strategi penanganan yang dapat diterapkan untuk memitigasi 

probabilitas timbulnya agen risiko dengan menggunakan metode House of Risk (HOR). Pada penelitian 

ditemukan 14 kejadian risiko (risk events) dan 19 agen risiko (risk agents). Pada perhitungan HOR 1 

ditemukan risiko dengan nilai Aggregate Risk Potential tertinggi adalah kurangnya maintenance pada 

mesin. Pada perhitungan HOR 2 didapatkan  8 tindakan mitigasi  dan perhitungan tindakan mitigasi 

prioritas yang  sebaiknya  dilakukan  perusahaan  berdasarkan  nilai  rasio  antara  efektivitas  dan derajat  

kesulitan  implementasi tindakan mitigasi. 

Kata kunci: HOR, Mitigasi, Risk Agent, Risk Event,  
 

1. Pendahuluan 

Persaingan antar perusahaan manufaktur khususnya di Indonesia sangatlah tinggi dan terus 

menerus mengalami peningkatan. Salah satunya pada industri kemasan plastik, Kemenperin 

pada tahun 2018 mencatat bahwa jumlah perusahaan yang bergerak di industri plastik telah 

mencapai 925 perusahaan yang menghasilkan berbagai jenis produk plastik untuk industri 

makanan dan minuman, farmasi, kosmetika, dan lain-lain. Airlangga Hartarto (2018) 

mengungkapkan bahwa permintaan produk plastik nasional mencapai 4,6 juta ton dan 

meningkat sebesar lima persen dalam lima tahun terakhir. 

Perkembangan ini mendorong perusahaan untuk membuat strategi bisnis yang tepat dalam 

memenangkan persaingan. Salah satu manajemen yang dapat dilakukan adalah dengan 

melakukan pengelolaan wsupply chain perusahaan dengan tepat. Pada setiap pengelolaan supply 

chain selalu terdapat risiko-risiko yang muncul yang dapat menghambat proses bisnis 

perusahaan Risiko yang terdapat pada supply chain ditimbulkan dari sektor eksternal maupun 

internal. 

PT. Mapan Djaya Plastik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kemasan 

plastik. Produk-produk yang diproduksi berbahan dasar biji plastik HDPE, LDPE, dan PP. 

Bahan baku utama dipesan dari PT. Chandra Asri berupa bahan baku murni dan dari industri 

rumah tangga berupa bahan baku aval (tidak murni). Saat ini PT. Mapan Djaya Plastik belum 

sepenuhnya melakukan identifikasi risiko yang dapat terjadi serta belum adanya tindakan 

Preventif pada risiko yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan supply chain. 

Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini akan dilakukan identifikasi risk event dan risk 

agent untuk mengetahui risiko yang perlu diprioritaskan serta usulan penanganan yang dapat 

diterapkan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risk agent. Penelitian ini menggunakan 

metode House of Risk (HOR) untuk menentukan korelasi serta prioritas dari risiko yang ada.   

 

 

 

 

2. Metode 

mailto:Hfahrez30@gmail.com
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Gambar  1. Metodologi Penelitian 

Penelitian diawali dengan melakukan perumusan permasalahan perusahaan yang 

dilakukan dengan melaksanakan observasi pendahuluan untuk mengetahui permasalahan 

apa saja yang ada dan menentukan penyebab permasalahan tersebut. Tahap selanjutnya 

studi literatur merupakan tahapan identifikasi data-data serta mendapatkan informasi yang 

diperlukan dari berbagai sumber buku dan jurnal. Hal ini berguna untuk menentukan 

metode yang sesuai yang kemudian akan diaplikasikan pada pengolahan data tersebut 

sehingga dapat tercapai tujuan dari penelitian ini.  

Untuk pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. untuk 

metode observasi dilakukan dengan pengamatan lantai produksi dan warehouse pada PT 

Mapan Djaya Plastik untuk mengetahui risiko-risiko yang bisa berdanpak pada aliran 

supply chain. Selain itu, metode observasi digunakan untuk mendapatkan data-data yang 

relevan terhadap pengolahan data nanti. Untuk metode wawancara dilakukan dengan 

metode Brainstorming dan tanya jawab dengan pihak perusahaan yang ahli pada 

bidangnya. 

Pengolahan Data menggunakan metode House of Risk dengan tahapan seperti 

berikut: 

1. Pemetaan Aktivitas Supply Chain untuk mengetahui aliran supply chain pada 

PT. Mapan Djaya Plastik menggunakan metode brainstrorming dengan pihak 

perusahaan terkait. 

 

 

2. Analisis Severity dan Occurrence 
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 Nilai Severity merupakan penilaian seberapa besar dampak yang diberikan dari agen 

risiko terhadap suatu kejadian risiko. Sedangkan komponen kecenderungan 

(occurrence) merupakan penilaian tingkat frekuensi terjadinya agen risiko (agen 

risiko) (Hanafi, 2006). 

3. Pembuatan Matriks House of Risk I 

 Dari setiap kejadian risiko dan agen risiko yang didapat pada tahap sebelumnya, maka 

dilakukan perhitungan nilai Potensial Risiko Agregat (ARP) dengan Matriks House of 

Risk (HOR) 1. Matriks ini memetakan korelasi kejadian risiko dengan masing - 

masing agen risiko. Selanjutnya dilakukan perhitungan dan didapatkan agen risiko 

yang memiliki nilai ARP tertinggi. Setelah itu, ditentukan tindakan mitigasi yang tepat 

sesuai dengan agen risiko prioritas (Pujawan dan Geraldin, 2009). 

4. Pembuatan Matriks House of Risk 2 

 Agen risiko prioritas selanjutnya dilakukan perhitungan dengan tindakan mitigasi 

sehingga didapatkan nilai effectiveness. Tindakan mitigasi dengan nilai effectiveness 

tertinggi menjadi prioritas karena lebih mudah dalam pengimplementasiannya 

(Pujawan dan Geraldin,2009). 

5. Melakukan aksi mitigasi 

 Langkah terakhir ialah melakukan aksi mitigasi berdasarkan urutan nilai effectiveness 

yang paling tinggi menjadi prioritas karena lebih mudah dalam 

pengimplementasikanya. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Identifikasi dan penilaian Risk Event 

Penilaian kejadian risiko dan agen risiko dilakukan berdasarkan hasil pengamatan langsung 

dan interview dengan pihak terkait. Pada penilaian kejadian risiko digunakan penilaian severity 

yang menunjukkan intensitas terjadinya kejadian risiko serta tingkat keparahan yang 

mempengaruhi proses operasional. Berikut ini adalah tabel penilaian kejadian risiko: 
Tabel  1. Penilaian Risk Event 

 
 

 

3.2 Identifikasi dan Penilaian Risk Agent 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2021          ISSN: 2579-6429 

26-27 Juli 2021 

B09.4 

 

Risk Agent  atau agen risiko adalah dasar atau penyebab dari adanya kejadian risiko. Pada 

penilaian agen risiko digunakan penilaian Occurrence menunjukkan risiko tersebut akan terjadi 

dan menjadi permasalahan dalam proses operasional. Berikut merupakan tabel penilaian agen 

risiko: 
Tabel  2 Penilaian Risk Agent 

 
 

 

3.3 Perhitungan House of Risk 1 

Tahap 1 House of Risk (HOR) adalah tahap awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi 

kejadian risiko serta agen risiko yang menyebabkannya. Pada tahap ini dilakukan pengukuran 

nilai korelasi (Rij) dan perhitungan nilai indeks prioritas risiko (ARP). Nilai korelasi ini 

digunakan untuk menghitung nilai keterkaitan antara kejadian risiko dan agen risiko. Pemberian 

nilai korelasi tesebut dengan skor sebesar 0, 1, 3, dan 9. Dimana 0 artinya tidak terdapat 

korelasi, 1 artinya terdapat korelasi rendah, 3 artinya terdapat korelasi sedang, dan skor 9 artinya 

terdapat korelasi tinggi. 

Setelah nilai korelasi ditentukan, dilakukan perhitungan ARP untuk mengetahui 

prioritas dari agen risiko yang perlu diberikan tindakan pencegahan terlebih dahulu. Berikut 

adalah contoh perhitungannya: 

ARPi  = Oj ∑( Si Rij) 

ARP1 = 1 ((3x8)+(1x1) 

ARP1 = 25 

Untuk semua hasil perhitungan ARP dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel  3. Perhitungan HOR 1 

Risk  

Event (Ei) 

Risk Agent (Ai) 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 Severity 

E1 1 3 3                 8 

E2   1                 1 

E3    9                8 

E4     9 3              6 

E5       1             4 

E6        3 3 3 9         8 

E7             9  9     3 

E8            3        5 

E9              3      5 

E10          1   1  3     7 

E11               9 1    7 

E12             1  3 3 9   3 

E13                9  9  7 

E14                   3 6 

Occurrence 1 1 1 6 3 2 1 7 5 7 8 4 3 3 7 5 4 8 3  
ARP 8 24 25 432 162 36 4 168 120 168 576 60 111 45 840 395 108 504 54  
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Gambar  2 Diagram Pareto HOR 1 

Diagram pareto diatas menunjukkan kontribusi agen risiko secara keseluruhan. Agen risiko 

yang menjadi prioritas serta menjadi input di perhitungan HOR 2 adalah agen risiko dengan 

kontribusi 70 persen dari total ARP. Sehingga untuk agen risiko yang menjadi prioritas dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel  4 Perhitungan Pareto 

Peringkat 

Risk 

Agent 

Persentase 

ARP Persentase 

kumulatif 

Persentase kategori 

1 A15 840 21,599% 21,599% prioritas 

2 A11 576 14,811% 36,410% prioritas 

3 A18 504 12,960% 49,370% prioritas 

4 A4 432 11,108% 60,478% prioritas 

5 A16 395 10,157% 70,635% prioritas 

 

3.4 Perhitungan House of Risk 2 

Pada tahap HOR 2 ini merupakan proses tindak lanjut dari agen risiko prioritas yang 

didapat sebelumnya dengan cara metentukan tindakan mitigasi untuk meminimalisir 

dampaknya.  Langkah pertama adalah mengidentifikasi tindakan mitigasi yang ideal untuk 

mengatasi agen risiko prioritas. Berikut merupakan tabel identifikasi tindakan mitigasi sebagai 

solusi untuk agen risiko prioritas: 
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Tabel  5. Identifikasi Aksi Mitigasi 

 
Setelah identifikasi tindakan mitigasi, dilakukan pengukuran nilai korelasi (Ejk) antara 

tindakan mitigasi dengan agen risiko prioritas. Skala pada nilai korelasi sama dengan seperti 

nilai korelasi antara agen risiko dengan kejadian risiko yaitu angka (0,1,3, dan 9). Langkah 

selanjutnya menjumlahkan dari hasil pengalian nilai korelasi (Ejk) dengan ARP setiap agen risiko 

prioritas untuk  menghitung total efektivitas (TEk)  Selanjutnya dilakukan pengukuran derajat 

kesulitan (Dk). Derajat kesulitan ini menunjukkan sulitnya mengambil langkah-langkah  

tindakan mitigasi. Derajat kesulitan diklasifikasikan menjadi 3 kategori: mudah diterapkan 

dengan skor 3, sedang untuk diterapkan dengan skor 4, dan sulit untuk diterapkan dengan skor 5 

( (Pujawan & Geraldin, 2009). Langkah terakhir dengan menentukan nilai rasio kesulitan 

terhadap efektivitas (ETD) dengan membagi nilai total efektivitas dengan derajat kesulitan. 

Nilai ETD ini merupakan standar atau parameter untuk tindakan mitigasi berdasarkan urutan 

kemudahan pelaksanaan, sehingga semakin tinggi nilai ETD maka semakin ideal tindakan 

mitigasi tersebut.. Berikut merupakan tabel perhitungan HOR 2: 

 

 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2021          ISSN: 2579-6429 

26-27 Juli 2021 

B09.8 

 

Tabel  6. Perhitungan HOR 2 

 

Tindakan mitigasi diurutkan dari ETD tertinggi ke ETD terendah. Hal ini menunjukkan 

bahwa ETD yang lebih tinggi lebih mudah diterapkan daripada  tindakan mitigasi dengan nilai 

ETD yang lebih rendah. Dari tabel perhitungan HOR 2, terdapat 3 aksi mitigasi dengan nilai 

ETD yang cukup tinggi yaitu aksi mitigasi dengan kode PA3, PA2 dan PA8. Aksi mitigasi 

paling optimal adalah penerapan sistem reward, punishment, dan motivasi pada karyawan. 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 14 Risk Event dan 19 Risk Agent yang memiliki 

potensi permasalahan pada Supply Chain. Pada Perhitungan HOR 1 mengenai korelasi antara 

risk event dan risk agent didapatkan bahwa risk agent yang memiliki nilai ARP tertinggi adalah 

kejadian risiko kurangnya maintenance pada mesin produksi. Terdapat 5 kejadian risiko yang 

menjadi prioritas berdasarkan hasil diagram pareto. Berdasarkan kejadian risiko prioritas 

tersebut, dapat diidentifikasi sejumlah 8 aksi mitigasi yang memungkinkan digunakan menjadi 

solusi. Pada perhitungan HOR 2 mengenai strategi penanganan risiko serta korelasinya dengan 

kejadian risiko didapatkan nilai Total Effectiveness (TEk) terbesar pada aksi mitigasi dengan 

kode PA2 sedangkan untuk nilai Effectiveness to difficult (ETDk) terbesar pada aksi mitigasi 

dengan kode PA3. Terdapat 3 aksi mitigasi dengan nilai ETDk yang cukup besar yaitu 

Penerapan sistem reward, punishment, dan motivasi pada karyawan (PA3), Predictive 

Maintenance (PA2), dan Pendampingan intensif selama periode waktu tertentu (PA8) 
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Analisis 6S Untuk Mengukur Tingkat Produktivitas dengan 

Pendekatan Work Sampling Pada Konveksi XYZ 
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ABSTRAK 

Konveksi XYZ merupakan UMKM di Yogyakarta yang memproduksi berbagai jenis pakaian. Tuntutan 

persaingan ekonomi dan arus globalisasi diperlukan pemberdayaan UMKM agar bisa bertahan dan 

menghasilkan produk yang berkualitas sehingga diperlukan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas 

agar dapat menciptakan produk yang mampu bersaing di dunia internasional. Untuk mencapai hal tersebut, 

pada penelitian ini bertujuan untuk mengukur produktivitas sistem kerja di Konveksi XYZ sehingga dapat 

memberikan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta produktivitas pekerja. 

Penelitian ini menggunakan metode 6S dan metode Work Sampling. Hasil penelitian dari penerapan metode 

tersebut diketahui total waktu baku adalah 1542,3 menit, dan beban kerja waktu operator adalah 1,511 yang 

masuk dalam klasifikasi overload. Diketahui juga bahwa pada Konveksi XYZ tidak ada penerapan 6s 

secara periodik dan memiliki score akhir 2.09 atau 2 yang masuk dalam kategori Poor. Upaya peningkatan 

efektifitas, efisiensi, dan produktivitas kerja adalah dengan merapikan dan membersihkan tempat kerja dan 

menerapkan 6S secara berkelanjutan seperti membuat garis-garis pembatas, memasang poster K3, 

memasang APAR dan memasang kotak P3K. 

 

Kata kunci: 6S, Produktivitas, Work Sampling. 
 

1. Pendahuluan 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan pondasi kekuatan ekonomi oleh negara-

negara di dunia karena UMKM merupakan roda perekonomian yang menggerakan potensi lokal 

dan tidak terdampak banyak dari kegiatan ekonomi global. UMKM memiliki peran membangun 

ekonomi pedesaan, menjadi sumber pendapatan untuk masyarakat setempat, mengurangi angka 

kemiskinan negara, dan memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan 

kesempatan dan peluang pekerjaan (Crismardani, 2014). 

UMKM merupakan pondasi sebagai stabilisator dan dinamisator perekonomian nasional. 

Bahkan, saat krisis moneter di Indonesia tahun 1997, UMKM tetap berjalan stabil dan konsisten 

walaupun saat itu terjadi kelumpuhan ekonomi secara global (Singgih, 2007). UMKM juga 

dikategorikan sebagai usaha padat karya karena tidak bergantung dengan keterampilan individu, 

latar belakang pendidikan, dan tidak membutuhkan modal besar (Ananda & Susilowati, 2017). 

Namun, tingginya persaingan ekonomi diperlukan pemberdayaan UMKM guna menghadapi 

tuntutan global agar UMKM dapat memproduksi suatu produk berkualitas tinggi sehingga 

mampu bersaing dengan produk lain. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas 

membutuhkan pemberdayaan guna meningkatkan inovasi kerja melalui pengembangan SDM, 

pemberdayaan teknologi, serta penerapan strategi pemasaran yang tepat (BPP Learning Media 

Ltd, 2015). Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas 

sehingga mampu menciptakan produk yang dapat bersaing secara global (Abdullahi, et al., 2018).  

Pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dilakukan dengan metode Work Sampling 

dan 6S. Metode ini dapat memperbaiki proses produksi, pengaturan SDM, mengurangi kelelahan 

yang tidak perlu, dan menciptakan tata ruang kerja atau suasana kerja serta lingkungan yang aman 

dan nyaman (Purnomo, 2004). Konveksi merupakan salah satu sektor bisnis yang terdapat 

beberapa bagian pekerjaan sehingga membutuhkan kegiatan alur kerja dan SDM yang terstruktur 

agar produksi dapat dilakukan secara optimal. Dibutuhkan keterampilan, kecermatan, 

konsentrasi, dan ketelitian untuk bekerja di sektor industri konveksi agar memperkecil 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2021          ISSN: 2579-6429 

26-27 Juli 2021 

B10.2 

 

kemungkinan kelelahan saat bekerja karena aktivitas statis dan membutuhkan waktu lama 

(Atiqoh, et al., 2014). Kelelahan mengakibatkan kejenuhan.  

Permasalahan tersebut berpengaruh terhadap produktivitas Konveksi XYZ. Permasalahan 

tersebut merupakan dasar dalam melakukan penelitian ini yang bertujuan memberikan perbaikan 

berupa rekomendasi untuk meningkatkan produktivitas. Konveksi XYZ. Metode yang digunakan 

pada penelitian ini adalah metode work sampling dan 6S melalui pengukuran waktu baku untuk 

mengetahui efektivitas dan efisiensi saat melakukan aktivitas produksi untuk mengukur tingkat 

produktivitas pada sistem kerja Konveksi XYZ.  

 

2. Metode 

Metode 5S merupakan metode asal Jepang untuk mengatur ruang kerja sehingga tercipta 

lingkungan kerja yang dapat menunjang produktivitas yang baik. Upaya meningkatkan 

produktivitas merupakan kegiatan berkelanjutan yang tidak pernah berakhir (Shinde, 2014). 

Metode 6S merupakan salah satu teknik sederhana untuk mencapai hal tersebut. Lebih lanjut, 

metode ini diterapkan untuk mencapai lingkungan kerja yang bersih, rapi, higienis, dan nyaman. 

6S menggunakan 5 pilar sebagai pilar tambahan untuk keselamatan. Penerapan 6S merupakan 

cara untuk menerapkan kedisiplinan untuk dapat menerapkan perbaikan produktivitas secara 

bertahap dan berikut merupakan urutan penerapan 6S (Chang & Chen, 2014).  

a. Seiri (Pemilihan), merupakan kegiatan pembersihan area kerja dari hal-hal yang tidak 

diperlukan di area kerja. 

b. Seiton (Penataan), merupakan kegiatan merapikan peralatan dan barang secara sistematis 

guna mempermudah ketika akan digunakan dan mengembalikannya dengan rapi ke 

tempat penyimpanan ketika sudah selesai digunakan. 

c. Seiso (Pembersihan), merupakan kegiatan pembersihan tempat kerja dan seluruh 

peralatan yang digunakan untuk mendukung pekerjaan dari kotoran, debu, dan 

sebagainya. 

d. Safety (Keamanan), merupakan kegiatan untuk memastikan keamanan dengan cara 

mengenali bahaya yang bisa terjadi. 

e. Seiketsu (Pemantapan), merupakan kegiatan dokumentasi dan standarisasi dari penerapan 

3S (Seiri, Seiso, dan Seiton) 

f. Shitsuke (Rajin), merupakan kegiatan untuk menjadikan 5S sebagai kebiasaan dan 

rutinitas yang terintegrasi. 

 

Sampling kerja (work sampling) adalah pengukuran waktu tunggu kerja (idle/delay) saat 

periode waktu siklus pekerjaan sedang berlangsung untuk mengetahui jeda atau aktivitas yang 

tidak produktif (ratio delay study). Pengamatan dilakukan pada waktu tertentu dengan 

pengambilan sampel secara acak dari kelompok besar yang berdistribusi sama. Jumlah 

pengamatan pada metode work sampling dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan (k) dan tingkat 

ketelitian (s) (Barnes, 1980). Tahapan pengukuran work sampling sebagai berikut (Sutalaksana, 

et al., 2006). 

a. Sampling pendahuluan 

Sampling diambil secara random sebanyak ≤ 30. 

b. Uji Keseragaman Data 

BKA = p +√
p (1-p)

n
 

BKB = p -√
p (1-p)

n
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Keterangan: 

p = Prosentase kejadian yang diobservasi (presentase produktif) 

n = Jumlah total observasi (total jumlah observasi/jumlah hari observasi) 

 

c. Uji Kecukupan Data 

N'=
k

2
(1-p)

s2p
 

Keterangan: 

p = Persentase produktif  

k = Harga indeks tingkat kepercayaan 

s = Tingkat ketelitian 

N’ = Jumlah observasi 

 

d. Menghitung Waktu Normal 

Waktu normal adalah waktu seorang operator bekerja pada tempo kerja normal. 

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 =  
Total Waktu Pengukuran × Performance level × RF

Total Produk
 

 

e. Waktu Baku 

Waktu baku merupakan durasi seorang operator untuk menyelesaikan tugas dengan 

adanya allowance. 

Waktu Baku = Waktu Normal × 
100

100 - allowance
 

 

f. Beban Kerja Waktu 

TWB

TWT
 = 

Total Waktu Baku

Total Waktu Tersedia
 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

a. Performance Level 

Rata-rata performance level (hari 1, 2, dan 3) = 
45+46+49

168
 × 100%= 83,3% 

b. Uji Kecukupan dan Keseragaman Data 

Uji Kecukupan Data 

Persentase produktif (p) = 
45 + 46 + 49

168
= 0,833 

Tingkat kepercayaan = 68%, nilai k = 1 

Tingkat ketelitian (s) = 10% = 0,1  

N’ = 
k

2
 (1-p)

s2p
 = 

12 (1 - 0,833)

0,12 × 0,833
 = 

0,167

0,00833
 = 20,1 

Uji Keseragaman Data 

Persentase produktif (p) = 
45 + 46 + 49

168
= 0,833 

N = 56 × 3 = 168 

BKA = 𝑝 +  3√
p (1-p)

n
 = 0,833 + 3 √

0,833 (1-0,833)

168
  = 0,92 

BKB = 𝑝 −  3√
p (1-p)

n
 = 0,833 − 3 √

0,833 (1-0,833)

168
  = 0,746 

Tally produktif hari ke-1 = 
45

56
 × 100% = 0,8035 

Tally produktif hari ke-2 = 
46

56
 × 100%= 0,8214 
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Tally produktif hari ke-3 = 
49

56
 × 100% = 0,875 

c. Penentuan Rating Factor dan Allowance

Excellent Skill (B1) = + 0,11 

Good Effort (C1)  = + 0,05 

Good Condition (C)   = + 0,02 

Good Consistency (C) = + 0,01

Rating factor = P = P0 + P1 (P0 = 1 operator bekerja dalam kondisi normal) 

𝑃𝑖 = Skill + Effort + Condition + Consistency = 0,11 + 0,05 + 0,02 + 0,01 = + 0,19 

P = 1 + 0,19 = 1,19 

Allowance pada penelitian ini menggunakan ketentuan dari ILO (International Labour 

Organization): 
Tabel 1. Perhitungan Allowance 

Faktor Point Kondisi Allowance Satuan 

Tenaga yang 

dikeluarkan 
A 

Ringan 

(Pria) 
8,00 % 

Sikap kerja B Berdiri dengan dua kaki 1,00 % 

Gerakan 

Kerja 
C Normal 0,00 % 

Kelelahan 

mata 
D 

Pandangan terus-menerus 

(Pencahayaan baik) 
6,00 % 

Keadaan 

temperatur 
E 

Normal 

(Berlebihan) 
2,00 % 

Keadaan 

atmosfer 
F Baik 0,00 % 

Keadaan 

lingkungan 

yang baik 

G Siklus kerja berulang 0-5 detik 1,00 % 

Kebutuhan 

Pribadi 

Peleng-

kap 
Pria 1,00 % 

Total Allowance 19 % 

 

d. Perhitungan Waktu Normal dan Waktu Baku 

Waktu Normal = 
total waktu pengukuran × performance level × rating factor

total produk yang dihasilkan dalam pengamatan
 

 = 
1260 × 0,833 × 1,19

265
 = 4,713 menit/unit 

Waktu Baku  = waktu normal × 
100

100 - allowance
 = 4,713 × 

100

100 − 19
 = 5,82 menit/unit 

Total Waktu Baku = Waktu Baku × Total Produk  

 = 5,82 × 265 = 1542,3 menit 

e. Perhitungan Beban Kerja Waktu 

Faktor efisiensi = 100 - allowance = 100 - 19 = 0,81 

TWT = Jumlah hari pengamatan × waktu kerja efektif × faktor efisiensi 

 = 3 × 420 × 0,81 = 1020,6 menit 
TWB

TWT
  = 

1542,3

1020,6
 = 1,511 
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Gambar 1. Layout Awalan 

 

Dari perhitungan di atas, tempat konveksi XYZ memiliki score akhir 2,09 atau 2 yang 

termasuk pada kategori Poor. Kategori tersebut menunjukkan bahwa aktivitas kurang dikerjakan 

(sebagian kecil). Berdasarkan table 6S, permasalahan di Konveksi XYZ adalah tempat 

penyimpanan tidak diatur dengan baik, tidak ada job description yang mengatur 

pertanggungjawaban untuk kebersihan, tidak terdapat tanda pada peralatan dan barang, tidak 

ditemukan garis pembatas, tidak ada APAR, tidak terdapat poster atau sign terkait K3, tidak ada 

peta untuk mengarahkan jalur evakuasi, tidak ada perlengkapan P3K, tidak ada slogan peringatan 

untuk melaksanakan 6S, dan tidak ada penerapan 6S secara berkelanjutan. 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan pengolahan data ditemukan bahwa hasil operator mengalami overload. 

Konveksi XYZ disarankan menambah pekerja agar dapat membagi rincian kerja dan mengurangi 

rincian kerja operator dengan membagi rincian kerja kepada pekerja lain. Produktivitas dari 

pekerja dapat dikatakan dipengaruhi oleh stasiun kerja yang belum menerapkan 6S. Metode work 

sampling dengan metode 6S saling berhubungan karena operator merasa produktivitasnya 

berkurang ketika tempat kerja tersebut masih kurang rapi dan bersih. Operator sendiri merasa 

sesak atau sempit karena banyak barang dan sampah yang tidak sesuai dengan tempatnya. Peneliti 

pun memberi penerapan dengan membantu membersihkan sampah-sampah yang seharusnya 

dibuang pada tempatnya dan memberi masukan serta saran kepada operator untuk menerapkan 

budaya 6S secara berkelanjutan seperti membuat garis-garis pembatas, memasang poster K3, 

memasang APAR dan kotak P3K. 
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ABSTRAK 

Peningkatan jumlah peralatan bermesin bedampak pada peningkatan kebutuhan masyarakat dibidang 

jasa perawatan, pemeliharaan, perbaikan serta modifikasi alat dan mesin. Usaha yang bergerak pada 

bidang tersebut yaitu bengkel. Salah satu bengkel motor yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Pekerjaan pada bengkel menggunakan banyak peralatan dalam berbagai bentuk dan ukuran. Penataan 

peralatan yang kurang baik akan mengurangi waktu produktif karena harus mencari peralatan yang 

akan digunakan. Selain itu, perlu diperhatikan pula desain yang aman sehingga dapat mengurangi 

potensi bahaya bagi pekerja. Seperti yang diketahui bahwa angka kecelakaan kerja di Indonesia 

mencapai 129.911 kasus pada tahun 2014 dan sebagian besar atau sekitar 69,59% terjadi saat bekerja. 

Penerapan 6S di lingkungan kerja dapat meningkatkan produktivitas, keselamatan, kepuasan kerja dan 

efisiensi. Hasil penelitian penerapan 6s di Bengkel XYZ Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan score 

sebesar 2,8751 yang termasuk dalam kategori good. Hal ini karena terdapat beberapa faktor 6s yang 

masih rendah yaitu seiketsu dan shitsuke. 

 

Kata kunci: Bengkel, Lingkungan Kerja, 6S 
 

1. Pendahuluan 

Seiring dengan meningkatnya jumlah peralatan bermesin, semakin meningkat pula 

kebutuhan masyarakat akan bidang usaha jasa yang bergerak dalam perawatan, pemeliharaan, 

perbaikan, serta modifikasi alat dan mesin. Salah satu usaha pada bidang tersebut adalah 

bengkel. Dalam melakukan pekerjaannya, pekerja bengkel menggunakan banyak peralatan 

dengan segala macam bentuk dan ukuran. Pada kenyataannya saat bekerja peralatan tersebut 

sering tidak diletakkan pada tempatnya oleh pekerja. Hal tersebut dapat mengakibatkan 

hilangnya waktu karena harus mencari peralatan yang akan digunakan. 

Selain hilangnya waktu karena harus mencari peralatan yang akan digunakan, hal tersebut 

juga berpotensi membahayakan pekerja dan oranglain. Seperti yang diketahui bahwa angka 

kecelakaan kerja di Indonesia mencapai 129.911 kasus pada tahun 2104 dan dari jumlah 

kecelakaan tersebut sebagian besar atau sekitar 69,59 persen terjadi saat bekerja (Dzulfiqar and 

Handayani, 2016). Sehingga terlihat bahwa pekerja bengkel juga tidak terlepas dari resiko kerja 

yang dapat ditimbulkan, seperti resiko terkena bahan yang membahayakan atau terkena barang 

yang dapat melukai 

Oleh sebab itu, tata letak tempat kerja yang aman dan nyaman sangat diperlukan. Selain 

memperhatikan kebiasaan kerja yang ringkas dan rapi, perlu diperhatikan juga mengenai 

keselamatan kerja (safety) para karyawannya. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah 

metode 6S. Metode tersebut cukup mampu meningkatan keselamatan, produktivitas, kepuasan 

kerja, inisiatif kualitas, efisiensi yang ingin dicapai. 6S merupakan perkembangan dari 5S yang 

dikenalkan oleh Hiroyuki Hirano tahun 1990 sebagai metode kontrol dan pengendalian 

lingkungan kerja yang didesain untuk dapat mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan 

produktivitas. 6S merupakan akronim dari seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke, dan safety. 

Dalam bahasa Inggris menjadi sort, set in order, shine, standardize, sustain, dan safety. 

(Together, 2008). Dengan penerapan 6S dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan 

aman serta mampu mengoptimalkan produktivitas yang dapat meminimalisir cacar dan jumlah 

kecelakaan kerja (Andriani, 2019). Menurut (Dhounchak and Kumar, 2017) implementasi 6s 
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pada industri manufaktur dapat mengurangi 80-90% waktu dalam penanganan material dan 

pencarian alat di pabrik atau tempat kerja serta menghilangkan 90% kecelakaan di tempat kerja 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti melakukan penelitian terkait penerapan 6S 

pada Bengkel XYZ yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat penerapan 6S dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta mengetahui 

rekomendasi agar 6S dapat berjalan dengan lebih baik. 

 

2. Metode 

Penelitian ini dilakukan di Bengkel XYZ Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada penelitian ini, 

yang menjadi subjek penelitian yaitu area pengerjaan Bengkel XYZ dengan objek penelitian 

terkait lingkungan kerja dan fasilitas kerja yang dapat berpengaruh terhadap kinerja bahkan 

keselamatan karyawan. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara guna 

mengetahui kondisi yang sebenarnya serta mengetahui keluhan dari para karyawan. Metode 

yang digunakan adalah 6S dengan menggunakan form 6S untuk melakukan penilaian terhadap 

indikator Seiri, Seiton, Seiso, Safety, Seiketsu, dan Sheitsuke.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

A. Perhitungan Total Poin dan Skor 6S 

Perhitungan skor 6S meliputi Seiri, Seiton, Seiso, Safety, Seiketsu, dan Shitsuke. 

Berdasarkan penilaian form 6S didapatkan rata-rata nilai setiap variable 6S sebagai berikut:  
Table 1. Rata-rata Nilai Variabel 6S 

Variabel 6S Rata-rata 

Seiri 3 

Seiton 3 

Seiso 2.75 

Safety 3.0625 

Seiketsu 2 

Shitsuke 2 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai tertinggi adalah variabel Safety yaitu 

sebesar 3.0625. Hal tersebut dikarenakan dalam pekerjaannya, pekerja Bengkel XYZ telah 

mengenakan alat pelindung diri dengan baik juga terdapat alat bantu manual material handling 

untuk membantu meringankan beban pekerja, kotak P3K juga tersedia untuk mengatasi apabila 

terjadi kecelakaan kerja, serta terdapat pula APAR untuk mengatasi apabila terdapat percikan 

api. Selan itu, panel listrik juga terjaga dengan baik serta terdapat pula genset. Nilai terendah 

yaitu Seiketsu dan Shitsuke dimana masing-masing 2. Pada variabel Seiketsu dikarenakan sudah 

terdapat upaya untuk melakukan 6S tetapi belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat 

beberapa poin yang belum diterapkan seperti kurang menjaga kebersihan area pengerjaan dan 

kurang menjaga keteraturan tempat peletakan peralatan. Pada variabel Shitsuke dikarenakan 

sudah terdapat upaya penerapan 6S tetapi belum secara menyeluruh karena masih terdapat 

beberapa karyawan yang belum menjadikan 6S sebagai budaya saat bekerja. Pada variabel Seiri 

diperoleh nilai 3 dikarenakan semua peralatan telah dipilih dengan baik, sehingga yang berada 

di lingkungan kerja ialah peralatan yang memang digunakan seperti obeng. Pada variabel Seiton 

diperoleh nilai 3 dikarenakan rak peralatan disediakan dengan baik dan jelas, akan tetapi pada 

pelaksanaannya pekerja kurang memperhatikan letak barang tersebut saat mengembalikan 

sehingga terlihat sedikit kurang teratur, serta tidak terdapat label pada rak penyimpanan. Pada 

variabel Seiso diperoleh nilai 2.75 dikarenakan masih belum terdapat wadah yang digunakan 

untuk meletakkan barang-barang tidak terpakai seperti oli ataupun sekrup yang dapat 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2021          ISSN: 2579-6429 

26-27 Juli 2021 

B11.3 

 

menimbulkan kecelakaan kerja seperti lantai licin karena tumpahan oli. Selain itu juga tidak 

adanya tempat sampah di area pengerjaan sehingga membuat lingkungan kurang terlihat bersih. 

Berdasarkan perhitungan total skor form 6S yang didapat dari penjumlahan checklist setiap 

variabel dikalikan dengan nilai masing-masing skor kemudian dilakukan pembagian dengan 

jumlah aspek dari seluruh variabel didapatkan skor akhir penilaian form 6S sebesar 2.8751 yang 

berarti good yang dapat dilihat pada tabel klasifikasi berikut: 
Table 2. Skor Klasifikasi 6S 

Nilai Klasifikasi 6S Checklist Skor 

1 Unacceptable 4 4 

2 Poor 8 16 

3 Good 8 24 

4 Excellent 12 48 

5 World Class 0 0 

Total 92 

 

Dari hasil penelitian tersebut, maka diberikan rekomendasi sebagai berikut: 
Table 3. Rekomendasi 

Kondisi yang Ada Rekomendasi 

 
- Tidak terdapat 

tempat sampah di 

area pengerjaan 

- Tidak terdapat 

wadah untuk 

barang-barang yang 

berhubungan 

dengan pengerjaan 

- Tidak terdapat 

poster 6S di area 

pengerjaan 

 
- Pemberian tempat sampah di area pengerjaan 

- Pemberian wadah untuk barang-barang yang 

berhubungan dengan pengerjaan, dikategorikan 

berdasarkan benda padat dan benda cair 

- Pemberian poster 6S di area pengerjaan untuk 

meningkatkan kesadaran penerapan 6S 
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Kondisi yang Ada Rekomendasi 

 
- Tidak terdapat 

label pada rak 

peralatan 

- Alat kurang tertata 

dengan rapi 
 

- Pemberian label pada rak peralatan untuk memudahkan 

dalam meletakkan barang-barang 

 

 

4. Simpulan 

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yaitu penerapan 6S pada Bengkel XYZ 

masih tergolong kurang karena masih terdapat beberapa poin dari 6S yang belum diterapkan. 

Dapat dilihat bahwa score terendah yang didapat adalah seiketsu dan shitsuke yaitu bernilai 2. 

Hal ini dikarenakan sudah terdapat upaya untuk melakukan 6S seperti melakukan penilaian, 

tetapi pada kenyataannya 6S tersebut belum terlaksana dengan baik karena kesadaran para 

pekerja untuk menjalankan 6S yang masih rendah. 

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat diterapkan dengan baik sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas adalah merapikan dan mengelompokkan peralatan agar 

memudahkan dalam mencari dan mengembalikan peralatan, memberi label, meletakkan tempat 

sampah di sekitar area pengerjaan, memberi poster 6S di dinding area pengerjaan. 

 

Daftar Pustaka 

Andriani, J. (2019) ‘Penerapan Konsep 5S ( Seiri , Seiton , Seiso , Seiketsu , Shitsuke ) di Kid 

Corner PUSTAKA Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian’, 8(2), 

pp. 25–48. 

Dhounchak, D. and Kumar, S. (2017) ‘Application of 6S Approach in Manufacturing Industry - 

A Case Study’, International Journal of Scientific Research in Computer Science, 

Engineering and Information Technology, 2(5), pp. 432–435. 

Dzulfiqar, A. and Handayani, P. (2016) ‘Pejompongan Kelurahan Bendungan Hilir Jakarta 

Pusat Tahun 2016’, pp. 1–13. 

Together, G. (2008) ‘Seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke’, pp. 1–6. 

 
 

 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2021          ISSN: 2579-6429 

26-27 Juli 2021 

B12.1 

 

Implementasi Total Productive Maintenance Pada Mesin 

Printing 1 PT X 
 

Elvira Anggraini K1), Ratna Purwaningsih2) 
1)Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, 

Jl. Prof.Soedarto,SH, Semarang, 50275, Indonesia 
 Email: elviraak18@gmail.com 

 

ABSTRAK 

PT X merupakan sebuah industri yang bergerak dalam bidang produksi kemasan plastik. Berdasarkan 

observasi lapangan yang telah dilakukan, ditemukan beberapa masalah seperti tingkat kerusakan mesin 

(breakdown) yang cukup tinggi. Mesin produksi yang paling sering mengalami kerusakan adalah mesin 

Printing 1 yang berfungsi untuk mencetak gambar dan tulisan pada cup minuman. Penelitian ini dilakukan 

untuk menganalisa tingkat efektivitas mesin dan meminimalisir Six Big Losses melalui pendekatan Overall 

Equipment Effectiveness dan Fishbone Diagram. Dari hasil penelitian selama 25 hari diperoleh bahwa nilai 

OEE pada bulan Januari 2021 sebesar 67,394%. Hasil pengukuran ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

masuk kelas standar menurut klasifikasi JIPM. Untuk mengidentifikasi penyebab kerugian terbesar 

dilakukan perhitungan Six Big Losses dimana kerugian terbesar adalah Idling and Minor Stoppages. 

Analisis penyebab tingginya Idling and Minor Stoppages dilakukan dengan membuat Fishbone Diagram. 

Melalui analisis ini akan disusun rencana tindakan perbaikan untuk meningkatkan produktivitas mesin 

Printing 1. 

Kata kunci: Overall Eqipment Effectiveness, Six Big Losses, Total Productive Maintenance 
 

1. Pendahuluan 

Perkembangan dunia industri dan perekonomian di Indonesia yang semakin meningkat telah 

membangun iklim persaingan yang semakin ketat dan kompetitif. Karakteristik dari kompetisi 

dalam dunia perekonomian memaksa perusahaan untuk mencapai world class performance 

melalui continuous improvement (Hedge, Mahesh, & Doss, 2009). Salah satu perkembangan 

metode yang sering digunakan yaitu total preventive maintenance (TPM). Mobley, Higgins, & 

Wikoff (2008) mendefinisikan TPM sebagai sebuah strategi pemeliharaan komprehensif yang 

didasarkan atas pendekatan daur hidup (life cycle) alat yang dapat meminimumkan terjadinya 

kerusakan pada peralatan, cacat produksi dan kecelakaan kerja. Penerapan TPM dalam 

perusahaan manufaktur diukur menggunakan metode Overall Equipment Effectiveness. 

Pengukuran OEE adalah pusat untuk memformulasikan dan pelaksanaan dari peningkatan strategi 

TPM.  

PT X merupakan perusahaan cup plastic minuman dan es krim yang telah menggunakan 

mesin – mesin berteknologi dari Italia. Pada bagian Printing PT X akan diteliti yaitu pada mesin 

Printing 1 karena usianya yang paling tua yaitu sudah mencapai 20 tahun. Karena hal itu, mesin 

printing 1 merupakan mesin yang paling sering mengalami kerusakan. Data laporan maintenance 

menunjukkan bahwa breakdown pada mesin printing 1 dapat mencapai 4 jam.  

Untuk menyelesaikan permasalahan efektivitas mesin, maka digunakan metode Total 

Productive Maintenance (TPM). Dalam penerapan metode TPM, penelitian ini menggunakan 

Overall Equipment Effectiveness (OEE), yaitu alat ukur untuk mengetahui efektivitas mesin 

produksi. Setelah OEE diketahui, dicari hubungan OEE dengan Six Big Losses dengan analisis 

korelasi. Six Big Losses digunakan untuk menemukan faktor dominan yang menyebabkan tidak 

optimalnya proses produksi. Six Big Losses meliputi reduced speed losses, defect losses, idling 

and minor stoppages losses, equipment failure losses, set up and adjust losses, dan yield/scrap 

losses. Apabila analisis Six Big Losses telah dilakukan, dibuat diagram pareto, kemudian 

dilakukan analisis dengan diagram fishbone dan rekomendasi perbaikan berdasarkan 8 pilar TPM.  
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2. Metode  

Metodologi penelitian merupakan penjelasan tahap – tahap yang dilakukan dalam 

pelaksanaan penelitian untuk memberikan gambaran secara singkat mengenai penelitian yang 

dilakukan. Berikut langkah – langkah penelitian dari awal hingga akhir : 

a. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan di PT X, Semarang, bagian lantai produksi dengan tujuan 

untuk mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT X. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, maka dilakukan proses wawancara. Selain melakukan wawancara, studi 

pendahuluan juga dilakukan dengan observasi (pengamatan) secara langsung untuk lebih 

mengetahui secara nyata bagaimana proses produksi berjalan dan permasalahan yang 

sedang terjadi di dalamnya. 

b. Perumusan Masalah 

Setelah melakukan studi pendahuluan, ditemukan permasalahan mesin printing belum 

sepenuhnya bekerja secara efektif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya downtime, 

penurunan kecepatan produksi mesin, dan adanya produk yang tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang ditetapkan. Namun, untuk mengetahui nilai efektivitas mesin printing 

secara pasti, maka dilakukan pengukuran OEE mesin printing dan pengukuran six big 

losses. Untuk mengetahui penyebab six big losses tersebut, maka dilakukan analisa 

penyebab dengan menggunakan Diagram Pareto dan Fishbone Diagram. 

c. Studi Literatur 

Dalam penelitian ini, dilakukan studi literatur terkait Overall Equipment Effectiveness 

(OEE), six big losses (downtime losses, speed losses, dan defect/quality losses), dan 

Fishbone Diagram. 

d. Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder mesin printing 1. Data 

primer yang dikumpulkan diantaranya data available time, data downtime mesin dan waktu 

siklus aktual. Data sekunder yang dikumpulkan diantaranya data planned downtime, data 

produksi mesin (jumlah produksi dan jumlah produk reject) dan waktu siklus ideal 

e. Pengolahan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengolahan dan pengembangan atas data – data yang telah 

dikumpulkan sebelumnya. Berikut tahapan pengolahan data yang dilakukan : 

1) Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

Tahapan ini bertujuan untuk menghitung nilai efektivitas mesin printing 1 dan 

menghitung persentase kerugian (six big losses) dari mesin. Tahapannya adalah sebagai 

berikut (Nakajima, 1988): 

a) Menghitung Availability 

Nakajima (1998) menyatakan bahwa availability merupakan rasio dari operation 

time, dengan mengeliminasi downtime peralatan terhadap loading time. Sehingga 

persamaannya sebagai berikut :  

𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =  
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒

𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒
× 100% =

𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒−𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦

𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒−𝑃𝑙𝑎𝑛𝑛𝑒𝑑 𝐷𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒
× 100% (1) 

b) Menghitung Performance Efficiency 

Data yang dibutuhkan untuk menghitung performance rate adalah data operation 

time, data produksi, dan waktu siklus ideal untuk 1 unit produk. Perhitungan 

performance rate menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑒 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖×𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑆𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒
× 100%   (2) 

c) Menghitung Rate of Quality Products 
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Quality Rate merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan peralatan dalam 

menghasilkan produk yang sesuai dengan standar. Rumus yang digunakan untuk 

perhitungan sebagai berikut : 

𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑒 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖−𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
× 100%    (3) 

d) Menghitung Nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

Setelah diperoleh nilai availability, performance rate, dan quality rate, dilakukan 

perhitungan Overall Equipment Effectiveness. Overall Equipment Effectiveness 

adalah pengukuran dalam TPM yang digunakan untuk menghitung nilai efektivitas 

sebuah mesin atau line produksi secara aktual, Untuk menghitung nilai Overall 

Equipment Effectiveness menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝑂𝐸𝐸 = 𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 × 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒 × 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑒   (4) 

Untuk lebih jelas lagi, klasifikasi OEE menurut Japan Institute of Plant 

Management dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1. Klasifikasi nilai OEE menurut JIPM 

Nilai OEE Klasifikasi 

OEE < 65% Kelas perusahaan tidak dapat diterima 

65% < OEE < 75% Kelas perusahaan standar 

75% < OEE < 85% Kelas perusahaan diterima 

85% < OEE < 95% Kelas perusahaan bagus. Masuk kategori dunia 

OEE > 95% Kelas perusahaan keunggulan. Nilai kelas dunia 

e) Menghitung Six Big Losses, yang terdiri dari: 

• Downtime Losses, terdiri atas equipment failure losses dan setup and 

adjustment losses. 

Data yang dibutuhkan untuk menghitung equipment failure losses adalah data 

downtime dan loading time proses produksi. Faktor yang menyebabkan terjadinya 

downtime adalah power cut-off dan machine break. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung equipment failure losses adalah sebagai berikut: 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐹𝑎𝑖𝑙𝑢𝑟𝑒 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 =  
𝐷𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒

𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒
× 100%   (5) 

Untuk menghitung set up and adjustment losses membutuhkan data set up time, 

adjustment time, dan loading time proses produksi. Set up and adsjustment losses 

merupakan kerugian yang disebabkan oleh pemasangan atau penyetelan mesin. Set 

Up terjadi ketika akan mengganti produk cup seperti mengganti tinta, mengganti 

mandrill, setting underlay, plate, dan blanket. Sedangkan waktu adjustment adalah 

waktu penyesuaian warna cup hingga sesuai dengan standar  (kesesuaian warna, 

kejelasan tulisan, barcode dapat terbaca). Rumus yang digunakan untuk 

menghitung set up and adjustment losses adalah sebagai berikut: 

𝑆𝑒𝑡 𝑈𝑝 & 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 =
𝑠𝑒𝑡 𝑢𝑝 & 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒

𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒
× 100%  (6) 

• Speed Losses, terdiri atas idling and minor stoppage losses dan reduced speed 

losses. 

Idling and minor stoppages losses merupakan kerugian yang disebabkan oleh 

kejadian – kejadian seperti berhentinya mesin sejenak dan idle time mesin. Untuk 

menghitung kerugian ini dibutuhkan non productive time yang didapatkan dari 

waktu machine cleaning, process break, dan waiting time. Rumus yang digunakan 

untuk idling and minor stoppages losses adalah sebagai berikut : 

𝑖𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 =  
𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒

𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒
× 100%  (7) 

Reduced speed losses adalah kerugian yang disebabkan karena mesin tidak 

bekerja optimal dan kecepatan mesin aktual lebih kecil daripada kecepatan normal 
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mesin. Data yang digunakan adalah data operation time, loading time, total 

produksi per hari, serta waktu siklus ideal. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung reduced speed losses adalah sebagai berikut : 

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑑 𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 =  
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒−(𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒×𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖)

𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒
× 100% (8) 

• Defect Losses, terdiri atas process defect losses dan reduced yield losses. 

Defect Losses merupakan kerugian yang disebabkan oleh adanya produk cacat 

atau produk yang harus dikerjakan ulang. Hal ini dapat menyebabkan kerugian 

material dan biaya tambahan untuk perbaikan produk. Untuk menghitung defect 

losses membutuhkan data total produk defect, ideal cycle time, dan loading time. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung defect losses adalah sebagai berikut : 

𝐷𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 =
𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒 ×𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡

𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒
× 100%  (9) 

Yield or Scrap Losses adalah kerugian yang disebabkan karena adanya 

kecacatan di awal proses produksi. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

𝑆𝑐𝑟𝑎𝑝 𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 =  
𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒×𝑠𝑐𝑟𝑎𝑝

𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒
× 100%    (10) 

2) Diagram Pareto 

Pembuatan Pareto Diagram bertujuan untuk mengetahui kerugian yang paling besar 

pada perusahaan. Dengan bantuan Pareto chart tersebut, kegiatan akan lebih efektif 

dengan memusatkan perhatian pada sebab-sebab yang mempunyai dampak yang paling 

besar terhadap kejadian daripada meninjau berbagai sebab pada suatu ketika (Nasution, 

2004). 

3) Fishbone Diagram 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui akar masalah, sehingga dapat diusulkan 

perbaikan berdasar akar masalah. Fishbone diagram digunakan ketika kita ingin 

mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah dan terutama ketika sebuah team 

cenderung jatuh berpikir pada rutinitas (Kusnadi, 2011). 

f. Analisis dan Pembahasan 

Pada tahap ini dilakukan analisis berdasarkan hasil perhitungan OEE, six big losses, dan 

Diagram Pareto. Dari hasil tersebut, dapat diketahui kerugian apa saja yang paling besar 

dan berpengaruh terhadap nilai OEE. Dari kerugian yang berhubungan paling besar 

terhadap nilai OEE, dilakukan analisis fishbone untuk diketahui akar masalahnya. 

g. Pemberian Rekomendasi Perbaikan 

Pada tahap ini dilakukan pemberian saran rekomendasi perbaikan. Metode yang 

digunakan untuk menentukan rekomendasi perbaikan tersebut adalah melalui proses 

diskusi dengan Kepala Bagian Printing PT X, Wakil Kepala Bagian Maintenance dan 

operator mesin printing. Selain itu rekomendasi diberikan berdasarkan 8 pilar TPM. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

a. Data Produksi 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data laporan harian dari mesin 

printing 1 PT X. Penelitian dilakukan selama 25 hari pada 1 shift setiap harinya. Data shift 

yang dikumpulkan meliputi shift pagi yaitu pukul 06.00 – 14.00. Berikut merupakan rekap 

data mesin Printing 1 PT X selama 25 hari : 
 

Tabel 2. Rekapitulasi Total Delay Mesin Printing 1 

No Tanggal 
Running 

Time 

(menit) 

Downtime (menit) 
Total 

Delay 
Power 

cut-off 
Set up 

Machine 

Cleaning 

Planned 

downtime 

Waiting 

Time 

Machine 

Break 

Process 

break 

1 04/01/21 480 0 30 14 0 0 100 38 182 

2 05/01/21 480 20 0 10 0 0 15 118 163 

3 06/01/21 480 10 0 20 0 0 30 37 97 
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Tabel 2. Rekapitulasi Total Delay Mesin Printing 1 (lanjutan) 

No Tanggal 

Running 

Time 

(menit) 

Downtime (menit) 
Total 
Delay 

Power 

cut-off 
Set up 

Machine 

Cleaning 

Planned 

downtime 

Waiting 

Time 

Machine 

Break 

Process 

break 

4 07/01/21 480 0 0 0 120 0 290 21 431 
5 08/01/21 480 0 0 20 0 10 10 41 81 

6 09/01/21 480 0 130 15 0 0 35 40 220 

7 10/01/21 480 0 0 0 0 0 23 54 77 
8 11/01/21 480 0 76 13 0 0 0 26 115 

9 12/01/21 480 0 0 0 0 0 30 25 55 

10 13/01/21 480 0 40 27 0 0 0 26 93 
11 14/01/21 480 0 90 33 120 0 0 61 304 

12 15/01/21 480 0 60 19 0 60 0 53 192 

13 16/01/21 480 0 0 15 0 0 99 33 147 
14 18/01/21 480 0 30 19 0 120 30 70 269 

15 21/01/21 480 0 90 0 120 0 150 11 371 

16 22/01/21 480 0 0 10 0 0 175 34 219 
17 23/01/21 480 0 0 15 0 0 0 22 37 

18 24/01/21 480 0 0 0 0 0 10 26 36 

19 25/01/21 480 0 0 14 0 0 60 57 131 
20 26/01/21 480 0 0 20 0 0 15 37 72 

21 27/01/21 480 0 0 30 0 0 0 30 60 

22 28/01/21 480 0 0 0 120 74 40 23 257 
23 29/01/21 480 30 0 30 0 0 35 30 125 

24 01/02/21 480 0 0 20 0 0 25 43 88 
25 02/02/21 480 0 10 0 0 140 44 22 216 

Data produksi di PT X akan disajikan pada tabel dibawah ini : 
Tabel 3. Data Produksi Mesin Printing 1 

No Tanggal Machine Speed Finish Good Total Reject 

1 04/01/21 425 126000 476 

2 05/01/21 425 132750 1928 

3 06/01/21 425 162000 678 
4 07/01/21 425 20250 190 

5 08/01/21 425 168750 770 

6 09/01/21 425 109020 1419 

7 10/01/21 425 170940 148 

8 11/01/21 425 154770 133 

9 12/01/21 425 180180 215 
10 13/01/21 425 164010 362 

11 14/01/21 350 60800 586 

12 15/01/21 350 100000 483 
13 16/01/21 350 116000 436 

14 18/01/21 425 88000 1438 

15 21/01/21 425 43200 2703 
16 22/01/21 425 110000 785 

17 23/01/21 425 188000 188 

18 24/01/21 425 188000 304 
19 25/01/21 425 146000 2000 

20 26/01/21 425 172000 1093 

21 27/01/21 425 178000 337 
22 28/01/21 425 94000 604 

23 29/01/21 425 150000 550 

24 01/02/21 425 166000 367 
25 02/02/21 425 112000 89 

Berikut merupakan perbandingan data loading time dan operation time : 

 
Gambar 1. Perbandingan Loading dan Operation Time 
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b. Skor Hasil OEE 

• Availability merupakan rasio dari operation time dengan mengeliminasi downtime 

peralatan terhadap loading time. Untuk menghitung Availability, yang perlu dilakukan 

pertama adalah menghitung loading time dan operation time. 

Contoh perhitungan pada tanggal 4 Januari 2021 sebagai berikut : 

𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
298

480
× 100% = 62,083% 

• Performance Rate. Data yang dibutuhkan untuk menghitung performance rate adalah 

data operation time, data produksi, dan waktu siklus ideal untuk 1 unit produk. Berikut 

ini merupakan contoh perhitungan performance efficiency pada tanggal 4 Januari 2021 

: 

𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑒 =
126476 × 0.0024

298
× 100% = 99,863% 

• Quality Rate merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan peralatan dalam 

menghasilkan produk yang sesuai dengan standar. Berikut adalah contoh perhitungan 

pada tanggal 4 Januari 2021 : 

𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑒 =  
126476 − 476

126476
× 100% =

126000

126476
× 100% = 99,624% 

• Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

Berikut contoh perhitungan OEE pada tanggal 4 Januari 2021 : 

𝑂𝐸𝐸 = 62.083% × 99.863% × 99.624% = 61.765% 

Berikut merupakan rekapitulasi perhitungan OEE setelah diperoleh nilai availability, 

performance rate, dan quality rate : 
Tabel 4. Rekapitulasi Perhitungan OEE 

No Tanggal Availability Performance Rate Quality Rate OEE 

1 04/01/21 62.083% 99.863% 99.624% 61.765% 

2 05/01/21 66.042% 99.965% 98.568% 65.074% 

3 06/01/21 79.792% 99.940% 99.583% 79.412% 

4 07/01/21 13.611% 98.151% 99.070% 13.235% 

5 08/01/21 83.125% 99.968% 99.546% 82.721% 

6 09/01/21 54.167% 99.945% 98.715% 53.441% 

7 10/01/21 83.958% 99.891% 99.913% 83.794% 

8 11/01/21 76.042% 99.857% 99.914% 75.868% 

9 12/01/21 88.542% 99.873% 99.881% 88.324% 

10 13/01/21 80.625% 99.937% 99.780% 80.397% 

11 14/01/21 48.889% 99.653% 99.045% 48.254% 

12 15/01/21 60.000% 99.686% 99.519% 59.524% 

13 16/01/21 69.375% 99.902% 99.626% 69.048% 

14 18/01/21 43.958% 99.736% 98.392% 43.137% 

15 19/01/21 30.278% 99.089% 94.111% 28.235% 

16 20/01/21 54.375% 99.874% 99.291% 53.922% 

17 21/01/21 92.292% 99.954% 99.900% 92.157% 

18 22/01/21 92.500% 99.790% 99.839% 92.157% 

19 23/01/21 72.708% 99.781% 98.649% 71.569% 

20 24/01/21 85.000% 99.823% 99.369% 84.314% 

21 25/01/21 87.500% 99.909% 99.811% 87.255% 

22 26/01/21 61.944% 99.820% 99.362% 61.438% 

23 27/01/21 73.958% 99.785% 99.635% 73.529% 

24 28/01/21 81.667% 99.860% 99.779% 81.373% 

25 29/01/21 55.000% 99.901% 99.921% 54.902% 

Rata - rata 67.897% 99.758% 99.234% 67.394% 
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Gambar 2. Perbandingan Availability, Performance Rate dan Quality Rate 

Maka, berdasarkan rata-rata nilai OEE yang didapatkan dari perusahaan yaitu sebesar 

67.394%, mesin printing 1 PT X pada tanggal 4 Januari sampai 2 Februari 2020 berada pada 

kelas perusahaan standar yang artinya perusahaan harus melakukan perbaikan agar masuk 

pada kelas perusahaan diterima. Selain itu, perusahaan juga mengalami kerugian ekonomi 

dan rendah daya saing. 

 

c. Six Big Losses 

• Equipment Failure Losses. Yang dibutuhkan adalah data downtime dan loading time 

proses produksi. Faktor yang menyebabkan terjadinya downtime adalah power cut-off 

dan machine break. Berikut ini contoh perhitungan pada tanggal 4 Januari 2021: 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐹𝑎𝑖𝑙𝑢𝑟𝑒 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 =
100

480
× 100% = 20.833% 

• Set up and adsjustment losses merupakan kerugian yang disebabkan oleh pemasangan 

atau penyetelan mesin. Set Up terjadi ketika akan mengganti produk cup seperti 

mengganti tinta, mengganti mandrill, setting underlay, plate, dan blanket. Sedangkan 

waktu adjustment adalah waktu penyesuaian warna cup hingga sesuai dengan standar  

(kesesuaian warna, kejelasan tulisan, barcode dapat terbaca). Berikut ini contoh 

perhitungan pada tanggal 4 Januari 2021 : 

𝑆𝑒𝑡 𝑈𝑝 & 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 =
30

480
× 100% = 6.25% 

• Idling and minor stoppages losses merupakan kerugian yang disebabkan oleh kejadian 

– kejadian seperti berhentinya mesin sejenak dan idle time mesin. Untuk menghitung 

kerugian ini dibutuhkan non productive time yang didapatkan dari waktu machine 

cleaning, process break, dan waiting time. Berikut ini contoh perhitungan pada 

tanggal 4 Januari 2021 : 

𝑖𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 =  
52

480
× 100% = 10.833% 

• Reduced speed losses adalah kerugian yang disebabkan karena mesin tidak bekerja 

optimal dan kecepatan mesin aktual lebih kecil daripada kecepatan normal mesin. Data 

yang digunakan adalah data operation time, loading time, total produksi per hari, serta 

waktu siklus ideal. Berikut ini contoh perhitungan pada tanggal 4 Januari 2021 : 

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑑 𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 =
298 − (0.0024 × 126476)

480
× 100% =

297.591

480
× 100% = 0.085% 

• Defect Losses merupakan kerugian yang disebabkan oleh adanya produk cacat atau 

produk yang harus dikerjakan ulang. Hal ini dapat menyebabkan kerugian material 

dan biaya tambahan untuk perbaikan produk. Untuk menghitung defect losses 

membutuhkan data total produk defect, ideal cycle time, dan loading time. Berikut ini 

contoh perhitungan pada tanggal 4 Januari 2021 : 
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𝐷𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 =  
0.0024 × 102

480
× 100% = 0.05% 

• Yield or Scrap Losses adalah kerugian yang disebabkan karena adanya kecacatan di 

awal proses produksi. Berikut ini contoh perhitungan pada tanggal 4 Januari 2021 : 

𝑆𝑐𝑟𝑎𝑝 𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 =
0.0024 × 374

480
× 100% = 0.183% 

Berikut merupakan rekapitulasi total kerugian yang terjadi pada mesin printing 1 pada 

tanggal 4 Januari – 29 Januari 2021 : 

Tabel 5. Rekap Six Big Losses 

Jenis Losses Total Waktu Presentase Kumulatif 

Equipment Failure 1276 35.432% 35.432% 

Setup 556 15.439% 50.872% 

Idling & Minor Stoppages 1726 47.928% 98.8% 

Reduced Speed 0.02781 0.001% 98.8% 

Defect 30.239 0.840% 99.64% 

Yield or Scrap 12.962 0.360% 100% 

Total 3601 100%  

Untuk mendefinisikan permasalaha lebih jelas lagi maka dibuat diagram pareto six big 

losses sebagai berikut : 

 

Gambar 3. Diagram Pareto 

Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa kerugian yang paling besar merupakan 

Idling and Minor Stoppages Losses, yaitu kerugian yang disebabkan karena berhentinya 

mesin sejenak dan idle time mesin sebesar 47,928%. Faktor yang memengaruhi besarnya 

persentase Idling and Minor Stoppages Losses adalah cleaning machine, process break, dan 

waiting time. 

d. Diagram Fishbone 

Berdasarkan hasil diagram pareto, dari keenam faktor six big losses, kerugian yang paling 

berpengaruh diakibatkan oleh Idling and Minor Stoppages Losses. Dalam menentukan faktor 

apa saja dan akar masalah dari Idling and Minor Stoppages Losses, Fishbone Diagram 

dilakukan melalui brainstorming dan diskusi dengan Kepala Bagian Printing, Wakil Kepala 

Bagian Maintenance dan operator mesin printing. Fishbone diagram Idling and Minor 

Stoppages Losses ditunjukkan pada gambar berikut :  

 
Gambar 4. Fishbone Diagram 
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e. Analisis dan Saran Perbaikan 
Tabel 6. Analisis dan Saran Perbaikan 

Analisis dan Saran Perbaikan 

Faktor Analisis Saran Perbaikan 

Mesin 

Komponen ternometer rusak sehingga kinerja 

sinar UV tidak maksimal. Sering terjadi alarm 90 

(kerusakan sinar UV) 

Komponen ternometer diganti yang baru 

 

Komponen mesin banyak yang tidak asli karena 

mesin dari Italia sehingga sulit mencari sparepart 

dan harga sparepart asli cukup mahal. Hal ini 

mengakibarkan sering terjadi henti mesin 

Membuat jadwal pembelian sparepart sesuai dengan 

life cycle komponen untuk mencegah terjadinya henti 

mesin tiba - tiba 

Penggunaan mesin secara terus menerus 

menyebabkan komponen aus 

Pemberian pelumas secara rutin dan mengganti oli 

sesuai lama waktu mesin beroperasi 

Metode 

Perusahaan telah melakukan preventive 

maintenance tetapi apabila terdapat komponen 

mesin yang sudah saatnya untuk diganti, 

perusahaan akan menunggu hingga komponen 

rusak 

Perusahaan melakuakn penggantian yang terjadwal 

tanpa harus menunggu komponen sampai rusak. 

Metode pembersihan kurang baik karena tidak 

terdapat SOP 

Membuat SOP pembersihan mesin dalam bentuk work 

instruction dan checklist komponen supaya kinerja 

karyawan terukur dan jelas 

Kurangnya jumlah teknisi maintenance dan 

peralatan kerja yang tidak mendukung 

Perusahaan dapat menghitung jumlah teknisi 

maintenance yang optimal berdasar jumlah mesin dan 

melakukan pembagian jobdesc. Selain itu membuat 

pengadaan untuk membeli peralatan kerja teknisi. 

Manusia 

Tidak semua operator dapat melakukan setup 

mesin, ketika akan memasang mandrill dan 

blanket tidak sesuai sehingga menyebabkan 

problem proses 

Perusahaan memberikan training setup dan cara 

perbaikan mesin ke operator. Diharapkan operator 

dapat melakukan setup dan perbaikan sendiri apabila 

kerusakannya kecil. 

Operator tidak teliti ketika setup karena kurang 

konsentrasi dan dikejar target produksi sehingga 

tergesa - gesa 

KA group dapat mengawasi setup mesin sebelum 

mengoperasikan mesin 

Operator kurang responsif dalam turut andil 

menjaga kebersihan lingkungan. Sehingga sensor 

mesin kotor dan terjadi henti mesin 

Operator disiplin dalam menjaga kebersihan mesin dan 

area kerja agar tidak terjadi henti mesin karena sensor 

kotor 

Ketika terjadi kerusakan dapat terjadi kesalahan 

dalam perbaikan mesin karena teknisi kurang 

mengerti dalam mengatasi kerusakan 

Training khusus untuk memahami bagian – bagian 

mesin dan cara memperbaikinya 

Material 

Cup polos tidak sesuai standar (berlubang, 

lengket, dan menggantung di mandrill) sehingga 

terjadi henti mesin 

Sebaiknya pihak quality control dan visual sortir lebih 

teliti dalam mengecek kualitas output dari proses 

thermoforming dan memastikan hasilnya sesuai 

standar 

Cup polos berserabut sehingga terjadi problem 

proses karena cup perlu dilap terlebih dahulu 

Mempertajam cutting mesin thermoforming dengan 

melakukan grinding secara berkala 

Menunggu cup polos dikirim dari gudang karena 

jumlah forklift terbatas dan penjadwalan 

produksi masih  berantakan seperti reschedule 

tiba - tiba 

Sebaiknya pihak PPIC dapat memperbaiki jadwal 

produksi agar dapar mengatur jadwal forklift yang 

dimiliki 

Lingkungan 

Suhu ruangan panas mengakibatkan tinta 

printing menggumpal dan cup menjadi leleh 

Perusahaan memberi chiller dan pendingin ruangan 

pada ruang mesin printing 

Kinerja karyawan terganggu karena komponen 

mesin menghasilkan kebisingan tingkat tinggi 

Operator diberi earplug, memberi sign bahwa ruangan 

bising, memberi pelumas agar komponen mesin tidak 

aus,pemeriksaan kesehatan secara berkala, pembatasan 

lama pekerja terpapar kebisingan dan memberi 

peredam kebisingan 

Sanitasi pembuangan tinta tidak lancar sehingga 

tinta printing lengket pada silinder tinta 

menyebabkan silinder sering kotor 

Memberikan blower tinta 

Ruang gerak karyawan terbatas karena jalan 

sempit karena penataan ruang kerja kurang baik 

dan penjadwalan produksi berantakan 

Dilakukan penataan layout dan menerapkan 5R agar 

terus melakukan continuos improvement. Selain itu 

PPIC juga dapat menjadwalkan pengiriman barang 

baik dari gudang menuju printing maupun dari printing 

menuju gudang lebih baik lagi 
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4. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai 

berikut : 

• Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, rata-rata nilai availability adalah 

67.897%, performance rate adalah 99.758%, dan quality rate adalah 99.234%. Dari hasil 

tersebut, dapat diketahui bahwa kinerja bagian maintenance masih perlu ditingkatkan, 

dilihat dari nilai availability yaitu 67.897%. Usaha perusahaan sudah cukup baik karena 

sudah menerapkan preventive maintenance yaitu dengan melakukan pengecekan harian, 

mingguan, dan tahunan. 

• Rata-rata hasil perhitungan Overall Equipment Effectiveness pada mesin printing 1 pada 

tanggal 4 Januari 2021 sampai 2 Februari 2021 adalah 67.394%. Nilai ini berada pada 

kelas perusahaan standar yang artinya perusahaan harus melakukan perbaikan agar masuk 

pada kelas perusahaan diterima. Selain itu, perusahaan juga mengalami kerugian ekonomi 

dan rendah daya saing. 

• Untuk meningkatkan efektivitas proses produksi, terutama pada mesin printing 1, 

berdasarkan 8 pilar TPM, perbaikannya dapat difokuskan menjadi 3 hal, yaitu 

Autonomous maintenance, Planned maintenance, Training dan safety, health, and 

environment. Pada pilar planned maintenance, sebaiknya diterapkan predictive 

maintenance berupa pergantian rutin komponen mesin dan menerapkan jadwal 

pembersihan secara teratur. Pada pilar autonomous maintenance yaitu memberikan 

operator pengetahuan khusus mengenai mesin, sehingga mendorong operator proaktif 

dalam pemeliharaan mesin serta perbaikan kerusakan kecil, membersihkan mesin 

sebelum dan sesudah bekerja, mengatur kardus di area kerja. Pada pilar training yaitu 

memberikan operator pelatihan agar dapat melakukan setup dan perbaikan kerusakan 

yang kecil. Pada pilar safety, health, and environment dapat mengatur durasi kerja 

operator dan memberi ear plug agar tidak terlalu lama terpapar kebisingan, membuat 

standart operating procedure, dan menjaga sanitasi limbah. 
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ABSTRAK 

Untuk memperoleh bahan berkualitas, perusahaan harus selektif dalam memilih supplier. Oleh karena itu, 

kegiatan dalam memilih supplier harus dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan pertimbangan karena 

kesalahan dalam memilih supplier dapat menyebabkan proses produksi dan operasional perusahaan 

secara keseluruhan menjadi terganggu. Permasalahan yang sering terjadi pada PT. XYZ adalah adanya 

kualitas barang dari supplier yang tidak sesuai dengan standar kualitas perusahaan dan adanya kenaikan 

harga bahan baku secara mendadak. Pada penelitian ini bertujuan untuk menentukan supplier terbaik bagi 

perusahaan untuk bahan penolong kardus. Kriteria yang digunakan untuk memilih supplier adalah harga, 

kualitas, waktu pengiriman, penanganan komplain, komunikasi, dan layanan perbaikan. Dari ke-enam 

kriteria pemilihan supplier tersebut, akan dilakukan pembobotan kriteria menggunakan metode Analytical 

Hierarchy Process. Berdasarkan hasil penelitian, kriteria kualitas merupakan kriteria prioritas di PT. 

XYZ. 

Kata kunci: Analytic Hierarchy Process, Kriteria, Pemilihan supplier 

 

1. Pendahuluan 

Supply Chain Management (SCM) merupakan suatu sistem pengelolaan produk, informasi 

dan jasa yang bermula dari supplier pertama hingga ke customer terakhir yang memiliki suatu 

tujuan yang sama melalui pendekatan sistem yang terintegrasi (Said, 2006). Aktivitas supply 

chain management tak lepas dari kegiatan pengadaan material. Agar pengadaan material dan 

komponen berjalan lancar, perusahaan harus dapat memilih supplier yang tepat. Terdapat 

beberapa metode proses untuk menentukan pemilihan supplier yang tepat, salah satu metode 

tersebut adalah metode Analytica Hierarchy Process (AHP). AHP merupakan  suatu metode 

proses pemeringkatan alternatif keputusan yang kemudian dipilih alternatif keputusan terbaik 

yang disertai pertimbangan beberapa kriteria dalam proses pengambilan keputusan (Taylor, 

2014). 

PT. XYZ merupakan sebuah perusahaan manufaktur dalam bidang cup plastik yang 

menghasilkan berbagai macam produk cup plastik minuman. Untuk memproduksi satu macam 

cup plastik diperlukan beberapa bahan baku utama dan penolong yang dipasok dari supplier 

sesuai dengan jenis cup plastiknya. Permasalahan di PT. XYZ adalah adanya beberapa kualitas 

barang dari supplier yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan 

sehingga barang harus dikembalikan untuk diganti dengan kualitas yang sesuai. Selain itu ada 

beberapa masalah yang muncul dari supplier yaitu adanya kenaikan harga bahan baku ketika 

hendak melakukan pembelian sehingga bagian pembelian harus melakukan negoisasi penurunan 

harga namun tetap mengusahakan agar standar kualitas produk tidak berubah. 

Banyak penelitian yang meneliti tentang pemilihan supplier bahan baku, seperti yang 

dilakukan oleh Putri (2012), Sulistiyani dkk (2017), Widiyanesti dan Retno (2012). Dari 

beberapa hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilihan supplier yang tepat 

berpengaruh pada kelancaran proses produksi perusahaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk memilih supplier supplier terbaik untuk bahan penolong 

kardus. Pada penelitian ini akan dilakukan penilaian kinerja supplier menggunakan metode 

mailto:elsasafira81000@gmail.com
mailto:ariessusanty@gmail.com


Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2021          ISSN: 2579-6429 

26-27 Juli 2021 

B13.2 

 

Analytical Hierarchy Process (AHP) berdasarkan kriteria harga, kualitas, waktu pengiriman, 

penanganan komplain, komunikasi, dan layanan perbaikan. 

 

2. Metode 

Penelitian ini dilakukan pada PT. XYZ yang berlokasi di salah satu Kawasan Industri di 

Semarang. Pemilihan supplier didasarkan pada kriteria sebagai berikut : harga, kualitas, waktu 

pengiriman, penanganan komplain, komunikasi, dan layanan perbaikan. Sedangkan alternatif 

supplier untuk bahan penolong kardus adalah PT KD, PT BN, PT MB, PT SR, dan PT SN. 

Berikut ini adalah flowchart penelitian. 

 

Gambar 1. Flowchart Penelitian 

Tahap awal dalam melakukan penelitian yaitu melakukan studi pendahuluan dengan 

melakukan studi pustaka serta studi lapangan guna mengidentifikasi masalah dan perumusan 

masalah pada perusahaan. Kemudian ditetapkan tujuan penelitian berdasarkan permasalahan 
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yang akan diselesaikan. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. 

Data tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil 

wawancara dan pembagian kuesioner matriks perbandingan. Sedangkan data sekunder terdiri 

dari data profil perusahaan, kriteria pemilihan dan evaluasi supplier serta data supplier untuk 

bahan baku penolong. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, dilakukan pengolahan data 

menggunakan metode AHP untuk mendapatkan prioritas supplier. Berdasarkan hasil 

pengolahan data, kemudian hasil tersebut dianalisis untuk mendapatkan prioritas supplier yang 

terbaik. Kemudian penulis memberikan saran perbaikan yang bisa diakukan oleh perusahaan 

dalam menentukan supplier. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

Pengumpulan Data 

Kriteria dan alternatif supplier dalam pemilihan supplier bahan penelong kardus disusun 

hingga menghasilkan struktur hirarki pemilihan Analytica Hierarchy Process. Gambar 2 

dibawah ini merupakan hasil struktur hirarki pemilihan AHP. 

 

Gambar 2. Struktur Hierarki Pemilihan Supplier 

Perhitungan AHP 

Data yang digunakan untuk mengukur beberapa kriteria  pada proses pemilihan supplier 

berdasarkan urutan prioritas kepentingan didapat dari hasil kuesioner yang diisi oleh kedua 

orang karyawan bagian pembelian. Setelah penilaian didapat, kemudian hasilnya dilakukan 

perhitungan rata-rata geometrik agar didapat satu matriks perbandingan. Matriks perbandingan 

berpasangan antar kriteria dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini. 

Tabel 1. Hasil Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria 

Kriteria Harga Kualitas 
Waktu 

Pengiriman 

Penanganan 

komplain 
Komunikasi 

Layanan 

Perbaikan 

Harga 1 1 1,225 3,873 5,916 3 

Kualitas 1 1 2,449 5,916 7 5,292 

Waktu 

Pengiriman 
0,816 0,408 1 3,464 4,243 3,873 

Penanganan 

komplain 
0,258 0,169 0,289 1 1,225 1,732 

Komunikasi 0,169 0,143 0,236 0,816 1 0,5 
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Layanan 

Perbaikan 
0,333 0,189 0,258 0,577 2 1 

TOTAL 3,577 2,909 5,457 15,647 21,383 15,397 

Setelah mendapatkan hasil perbandingan berpasangan, dilakukan perhitungan normalisasi 

bobot penilaian perbandingan berpasangan antar kriteria sebagai berikut: 

Tabel 2. Normalisasi Bobot Penilaian Kriteria 

Kriteria Harga Kualitas 
Waktu 

Pengiriman 

Penanganan 

komplain 
Komunikasi 

Layanan 

Perbaikan 
Bobot 

Harga 0,280 0,344 0,224 0,248 0,277 0,195 0,261 

Kualitas 0,280 0,344 0,449 0,378 0,327 0,344 0,354 

Waktu 

Pengiriman 
0,228 0,140 0,183 0,221 0,198 0,252 0,204 

Penanganan 

komplain 
0,072 0,058 0,053 0,064 0,057 0,112 0,069 

Komunikasi 0,047 0,049 0,043 0,052 0,047 0,032 0,045 

Layanan 

Perbaikan 
0,093 0,065 0,047 0,037 0,094 0,065 0,067 

Contoh perhitungan normalisasi matriks pada kolom dan baris harga: 

X =  =  = 0,280 

Contoh perhitungan bobot pada baris harga: 

Y =    =  = 0,261 

Dibawah ini adalah hasil penilaian perbandingan berpasangan antar supplier untuk kriteria 

harga. 

Tabel 3. Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Kriteria Harga 

Kriteria PT. KD PT. BN PT. MB PT. SR PT. SN 

PT. KD 1 0,183 0,126 0,143 0,408 

PT. BN 5,477 1 0,289 0,408 2,449 

PT. MB 7,937 3,464 1 3,464 6,481 

PT. SR 7,000 2,449 0,289 1 5 

PT. SN 2,449 0,408 0,154 0,2 1 

 

Dibawah ini adalah hasil penilaian perbandingan berpasangan antar supplier untuk kriteria 

kualitas. 

Tabel 4. Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Kriteria Kualitas 

Kriteria PT. KD PT. BN PT. MB PT. SR PT. SN 

PT. KD 1 2,449 7,483 5 6,481 

PT. BN 0,408 1 5,477 2,449 5 

PT. MB 0,134 0,183 1 0,289 0,408 
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PT. SR 0,200 0,408 3,464 1 3,464 

PT. SN 0,154 0,2 2,449 0,289 1 

 

Dibawah ini adalah hasil penilaian perbandingan berpasangan antar supplier untuk kriteria 

waktu pengiriman. 

Tabel 5. Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Kriteria Waktu Pengiriman 

Kriteria PT. KD PT. BN PT. MB PT. SR PT. SN 

PT. KD 1 1,414 5,916 2,449 3,464 

PT. BN 0,707 1 5,477 2,449 4 

PT. MB 0,169 0,183 1 0,224 0,333 

PT. SR 0,408 0,408 4,472 1 2,449 

PT. SN 0,289 0,250 3 0,408 1 

 

Dibawah ini adalah hasil penilaian perbandingan berpasangan antar supplier untuk kriteria 

penanganan komplain. 

Tabel 6. Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Kriteria Penanganan Komplain 

Kriteria PT. KD PT. BN PT. MB PT. SR PT. SN 

PT. KD 1 1 5,477 2,449 4,472 

PT. BN 1 1 5,916 2,449 4,472 

PT. MB 0,183 0,169 1 0,224 0,408 

PT. SR 0,408 0,408 4,472 1 3 

PT. SN 0,224 0,224 2,449 0,333 1 

 

Dibawah ini adalah hasil penilaian perbandingan berpasangan antar supplier untuk kriteria 

komunikasi. 

Tabel 7. Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Kriteria Komunikasi 

Kriteria PT. KD PT. BN PT. MB PT. SR PT. SN 

PT. KD 1 1,414 7 2,449 4,472 

PT. BN 0,707 1 5,477 3 3,464 

PT. MB 0,143 0,183 1 0,289 0,333 

PT. SR 0,408 0,333 3,464 1 3,464 

PT. SN 0,224 0,289 3 0,289 1 

 

Dibawah ini adalah hasil penilaian perbandingan berpasangan antar supplier untuk kriteria 

layanan perbaikan. 

Tabel 8. Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Kriteria Layanan Perbaikan 

Kriteria PT. KD PT. BN PT. MB PT. SR PT. SN 

PT. KD 1 1,414 6,481 2,449 5 

PT. BN 0,707 1 6,481 3,464 4,472 

PT. MB 0,154 0,154 1 0,224 0,5 

PT. SR 0,408 0,289 4,472 1 3 

PT. SN 0,2 0,224 2 0,333 1 
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Hasil Perhitungan AHP 

Dari masing-masing matriks perbandingan berpasangan tujuan untuk setiap kriteria 

kemudian dilakukan perhitungan normalisasi bobot penilaian perbandingan berpasangan seperti 

pada matriks perbandingan antar kriteria. Hasil perhitungan AHP untuk setiap tabel 

perbandingan berpasangan dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini. 

Tabel 9. Hasil Perhitungan AHP Setiap kriteria 

Kriteria Harga Kualitas 
Waktu 

Pengiriman 

Penanganan 

komplain 
Komunikasi 

Layanan 

Perbaikan 
Bobot 

PT. KD 0,038 0,486 0,361 0,342 0,379 0,373 0,261 

PT. BN 0,151 0,261 0,318 0,347 0,314 0,342 0,354 

PT. MB 0,484 0,044 0,047 0,048 0,046 0,045 0,204 

PT. SR 0,259 0,140 0,176 0,180 0,171 0,165 0,069 

PT. SN 0,069 0,069 0,098 0,083 0,090 0,074 0,045 

 

Setelah melakukan perhitungan normalisasi bobot penilaian perbandingan berpasangan, 

selanjutnya menghitung nilai CI dan CR. Berikut ini merupakan contoh perhitungan CI dan CR 

untuk penilaian kriteria.  

 

- Consistency Ratio (CR) 

1 1 1,225 3,873 5,916 3 

x 

0,261 

= 

1,601 

1 1 2,449 5,916 7 5,292 0,354 2,195 

0,816 0,408 1 3,464 4,243 3,873 0,204 1,252 

0,258 0,169 0,289 1 1,225 1,732 0,069 0,427 

0,169 0,143 0,236 0,816 1 0,5 0,045 0,278 

0,333 0,189 0,258 0,577 2 1  0,067  0,404 

 

- Lamda Max 

1,601 

: 

0,261 

= 

6,131 

= 

 

2,195 0,354 6,208 Avg 

1,252 0,204 6,143 6,137 

0,427 0,069 6,139  

0,278 0,045 6,155  

0,404  0,067  6,043   

 

- CI 

CI =  =  = 0,027 

CR =  =  = 0,022 

Tabel 10. Definisi Notasi 

Notasi Definisi 

 maks Eigenvalue maksimum 
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N Orde matriks 

CI Indeks konsistensi 

RI Indeks random 

CR Rasio konsistensi 

Hasil perhitungan CI dan CR dari setiap variabel kriteria menggunakan AHP dapat dilihat 

pada tabel 11 dibawah ini. 

Tabel 11. Hasil Perhitungan CI dan CR 

 CI CR 

Kriteria 0,027 0,022 

Harga 0,052 0,047 

Kualitas 0,052 0,046 

Waktu Pengiriman 0,030 0,027 

Penanganan komplain 0,025 0,023 

Komunikasi 0,046 0,041 

Layanan Perbaikan 0,030 0,027 

 

Berdasarkan hasil perhitungan AHP untuk setiap kriteria diatas didapatkan bahwa semua 

kriteria memiliki nilai CR dibawah 0,1. Dalam perhitungan AHP, jika nilai CR berada dibawah 

0,1 maka dapat dilanjutkan pada tahap perhitungan selanjutnya.  

Tahap perhitungan selanjutnya adalah menjumlahkan total perkalian antara hasil bobot 

perbandingan berpasangan antar kriteria dengan hasil bobot perbandingan berpasangan antar 

supplier pada setiap kriteria. Hasil perhitungan akhir tersebut dapat dilihat pada tabel 12 

dibawah ini. 

Tabel 12. Hasil Perhitungan AHP 

Supplier Hasil Perhitugan AHP  

PT. KD 0,321 

PT. BN 0,258 

PT. MB 0,160 

PT. SR 0,184 

PT. SN 0,077 

 

Dari hasil perhitungan AHP pada setiap supplier diatas diperoleh urutan prioritas supplier 

terpilih untuk bahan penolong kardus adalah sebagai berikut : 

1. PT. KD 

2. PT. BN 

3. PT. SR 

4. PT. MB 

5. PT. SN 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan data yang kemudian dianalisa dan dilakukan pembahasan, 

dapat disimpulkan bahwa prioritas pertama supplier yang terpilih untuk bahan penolong kardus 

adalah PT. KD, priotitas kedua adalah PT. BN dan prioritas ketiga adalah PT. SR. 

Penelitian pada PT. XYZ mengenai pemilihan supplier masih terbatas hanya pada bahan 

penolong kardus saja, masih memerlukan penelitian untuk bahan baku penolong yang lainnya 
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agar permasalahan mengenai supplier dapat terselesaikan secara tuntas dan proses produksi 

secara keseluruhan dapat berjalan lancar.  
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ABSTRAK  

Mesin merupakan komponen vital pada proses produksi, maka dari itu keadaan dan pengoperasian mesin 

harus selalu dalam keadaan yang optimal. Fokus bahasan dalam paper ini adalah pengoperasian mesin 

Lapping yang digunakan PT.Fluid Science Dynamics Indonesia untuk memperhalus dan meratakan 

permukaan produk. Seiring dengan perkembangan zaman kegiatan perawatan atau maintenance ikut 

mengalami perkembangan, salah satu ilmu dalam proses perawatan adalah Total Productive Maintenance 

yang bertujuan meminimalisasi kerugian dari sistem manufaktur dan mengurangi biaya produksi . TPM 

dapat diterapkan dengan melakukan pendekatan Overall Equipment Efectiveness (OEE). Perhitungan 

OEE mempertimbangkan aspek availability, performance rate, dan quality . Hasil perhitungan rata-rata 

OEE mesin Lapping didapatkan sebesar 78,51% dimana terdiri dari nilai availability 95,96%, 

performance rate 81,82%, dan quality rate 100%. Analisis yang dilakukan pada paper ini menggunakan 

diagram fishbone dengan 5 aspek yaitu material, man, environment, methods, dan machines. Dengan 

analisis dapat diketahui penyebab-penyebab tidak tercapainya target efisiensi mesin dan langkah 

perbaikan yang diperlukan. 

 

Kata kunci: Maintenance, Overall Equipment Effectiveness, Total Productive Maintenance 
 

1. Pendahuluan 

Perusahaan PT.Fluid Science Dynamics sebagai salah satu perusahaan yang bergerak 

dalam bidang produksi Centrifugal Gas Compressor, High Speed Pump, Dry Gas Seal, 

Mechanical Seal, Gas Filtration Systems, Multiphase Pump tentu saja memiliki permasalahan 

terutama pada sistem produksi. Salah satu permasalahan yang ada adalah menurunnya efisiensi 

atau kinerja suatu alat contohnya pada mesin Lapping diperlukan adanya maintenance atau 

pengecekan rutin agar perusahaan mendapatkan hasil sesuai target dan permasalahan yang 

timbul tidak membuang banyak anggaran. 

Dengan semakin majunya industri dan teknologi pada masa sekarang ini terutama dengan 

di dorongnya olah globalisasi yang membuat perubahan semakin cepat, bisa dipastikan 

persaingan antar perusahaan akan semakin ketat.Salah satu faktor yang sangat berpengaruh 

dalam peningkatan efesiensi dan efektifitas suatu perusahaan produksi, terletak pada faktor 

kinerja karyawan atau SDM disertai dengan kinerja mesin yang digunakan. Maka dari itu perlu 

adanya analisis terhadap SDM dan mesin yang digunakan oleh perusahaan PT Fluid Science 

Dyamics agar dapat bersaing dengan perusahaan sejenis. 

Salah satu metode yang sering digunakan dalam menganalisis maintenance mesin adalah 

Total Productive Maintenance (TPM). Total Productive Maintenance (TPM) dengan 

pendekatan Overall Equipment Effectiveness (OEE) metode ini dipilih karena sebuah program 

perawatan peralatan dan perlengkapan yang dapat di gunakan dengan cara menghitung waktu 

performansi atau frekuensi, avaibility, performance dan quality mesin yang harus dirawat, yang 

melibatkan semua personil dan perusahaan juga bertujuan untuk merawat semua fasilitas 

produksi yang dimiliki perusahaan. 
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2. Metode 

Metodologi penelitian merupakan penjelasan tahap – tahap yang dilakukan dalam 

pelaksanaan penelitian untuk memberikan gambaran secara singkat mengenai penelitian yang 

dilakukan. Berikut langkah – langkah penelitian dari awal hingga akhir : 

a. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan untuk mengenali topik utama yang menjadi pembahasan 

dalam penelitian. Tahapan mencakup 2 jenis yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Studi 

lapangan yang dilakukan oleh peneliti mencauk metode wawancara serta survey secara 

langsung pada bagian mesin Lapping. Studi Pustaka digunakan untuk mengetahui landasan 

teori yang berkaitan dengan topik utama permasalahan sebagai dasar yang digunakan oleh 

peneliti dalam pengumpulan dan pengolahan data. 

b. Perumusan Masalah 

Setelah mengamati proses produksi pada perusahaan PT.Fluid Science Dynamics 

Indonesia, ditemukan permasalahan yang terjadi, yaitu terkait pada produktivitas mesin 

Lapping yang digunakan sebagai salah satu mesin dalam proses produksi. Sehingga 

diperlukan adanya perbaikan dari segi maintenance atau perawatan mesin, hingga proses 

pemakaian mesin. Oleh sebab itu, permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana cara 

meningkatkan keefektifitasan mesin Lapping dan memberikan usulan perbaikan melalui 

analisis menggunakan diagram fishbone. 

c. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan yaitu 

pada kasus ini adalah mekanik mesin Lapping. Beberapa data yang dikumpulkan yaitu 

jadwal maintenance, data Breakdown, dan data output produksi.Data yang diperoleh 

berasal dari bagian operational khususnya yang menangani bagian maintenance mesin. 

Banyak data yang diberikan terhitung sejak bulan Oktober 2019 hingga 15 Januari 2020, 

hal tersebut disebabkan setelah tanggal 15 Januari perusahaan sedang dalam proses 

pemindahan lokasi sehingga proses produksi dihentikan untuk sementara. 

d. Pengolahan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengolahan dan pengembangan atas data-data yang telah 

dikumpulkan sebelumnya. Berikut tahapan pengolahan data yang dilakukan: 

1) Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

Tahapan ini bertujuan untuk menghitung nilai efektivitas mesin lapping. Tahapannya 

adalah sebagai berikut (Nakajima, 1988): 

a) Menghitung Availability 

Nakajima (1998) menyatakan bahwa availability merupakan rasio dari operation 

time, dengan mengeliminasi downtime peralatan terhadap loading time. Sehingga 

persamaannya sebagai berikut :  

 (1) 

b) Menghitung Performance Efficiency 

Data yang dibutuhkan untuk menghitung performance rate adalah data operation 

time, data produksi, dan waktu siklus ideal untuk 1 unit produk. Perhitungan 

performance rate menggunakan rumus sebagai berikut : 

   (2) 

c) Menghitung Rate of Quality Products 

Quality Rate merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan peralatan dalam 

menghasilkan produk yang sesuai dengan standar. Rumus yang digunakan untuk 

perhitungan sebagai berikut : 
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    (3) 

d) Menghitung Nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

Seteleh nilai dari availability, performance rate, dan quality rate telah diperoleh 

berdasarkan perhitungan maka selanjutnya dapat dilanjutkan dengan perhitungan 

Overall Equipment Effectiveness. OEE merupakan salah satu pendekatan dalam 

TPM untuk mengukur dan menghitung nilai efektifitas pada sebuah mesin dengan 

berdasarkan nilai availability, performance rate, dan quality rate. Nilai Overall 

Equipment Effectiveness dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : 

   (4) 

Untuk lebih jelas lagi, klasifikasi OEE menurut Japan Institute of Plant 

Management dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 1. Klasifikasi nilai OEE menurut JIPM 

Nilai OEE Klasifikasi 

OEE < 65% Kelas perusahaan tidak dapat diterima 

65% < OEE < 75% Kelas perusahaan standar 

75% < OEE < 85% Kelas perusahaan diterima 

85% < OEE < 95% Kelas perusahaan bagus. Masuk kategori dunia 

OEE > 95% Kelas perusahaan keunggulan. Nilai kelas dunia 

  

2) Fishbone Diagram 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui akar masalah, sehingga dapat diusulkan 

perbaikan berdasar akar masalah. Fishbone diagram digunakan ketika kita ingin 

mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah dan terutama ketika sebuah team 

cenderung jatuh berpikir pada rutinitas (Kusnadi, 2011). 

e. Analisis dan Pembahasan 

Output dari pengolahan data merupakan nilai rata-rata availability, performance rate, 

quality rate,dan nilai OEE pada mesin Lapping PT.Fluid Science Dynamics Indonesia. 

Nilai rata-rata ini akan dilakukan analisis serta pembahasan data menggunakan diagram 

sebab-akibat dan menentukan akar permasalahan yang dapat diselesaikan. Sehingga 

perusahaan mendapatkan perbaikan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. 

f. Pemberian Rekomendasi Perbaikan 

Tahapan selanjutnya adalah memberikan usulan perbaikan yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan effisisensi dari mesin Lapping sesuai dengan hasil analisis diagram sebab-

akibat, fishbone pada tahap sebelumnya. Fishbone diagram dapat menolong peneliti untuk 

menemukan akar penyebab masalah utama, yang bersifat user friendly serta prosesnya 

memiliki banyak ragam variable yang berpotensi untuk menyebabkan munculnya 

permasalahan. Pada kasus ini, pendekatan yang digunakan pada diagram fishbone adalah 

dengan faktor-faktor man, machine, methods, material, environment. Berikut merupakan 

langkah-langah untuk membuat fishbone diagram: 

1. Menyepakati masalah utama 

2. Mengidentifikasi kategori atau faktor yang mempengaruhi 

3. Menentukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming 

4. Mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin 

Pada pembuatan fishbone dilaporan ini, dibantu informasi pihak maintenance perusahaan 

yang didapatkan dari hasil wawancara serta data historis yang diberikan. 

g. Kesimpulan dan Saran 

Peneliti kemudian memberikan simpulan dan saran. Simpulan diberikan berdasarkan 

pembahasan yang telah dilakukan dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Selain itu 
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juga, diberikan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat dan menjadi pertimbangan 

bagi pihak perusahaan.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Dibawah ini merupakan perbandingan nilai availability, performance rate, quality rate, dan 

OEE dari tanggal 4 Januari 2021- 4 Februari 2021 
 

Gambar 1. Perbandingan Nilai Hasil Perhitungan 

  
 

Berikut merupakan contoh perhitungan Overall Equipment Effectiveness pada mesin 

Lapping tanggal 15 Januari 2021: 

 

 

        (1) 

Berdasarkan hasil perhitungan OEE, didapatkan rata-rata akhir bernilai 63,64% dengan 

nilai rata-rata  availibility bernilai 86,87%; untuk rata-rata nilai performance rate didapatkan 

72,73%; untuk nilai rata-rata quality rate pada jangka waktu tersebut bernilai 99,85%.. Nilai ini 

cukup rendah dikarenakan target dari effisiensi mesin Lapping bernilai 95%. Oleh karena itu, 

untuk mengetahui akar permasalahan yang ada pada mesin Lapping dilakukan pembuatan 

diagram sebab-akibat. Secara garis besar, permasalahan pada mesin lapping dibagi menjadi lima 

aspek utama, yaitu aspek man, machine, material, method, dan environment. Berikut merupakan 

diagram sebab-akibat dari permasalahan yang ada di mesin Lapping: 
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Gambar 2. Fishbone 

Diagram fishbone ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara pada tingkatan 

manager, karyawan proses produksi, dan bagian maintenance. Serta dari pengamatan langsung 

peneliti. 

Berikut merupakan beberapa usulan perbaikan yang dapat diberikan oleh peneliti, antara 

lain: 

• Material 

Seperti penjelasan sebelumnya, fungsi dari mesin Lapping yang adalah untuk melakukan 

pengikisan sehingga benda yang diproses memiliki kerataan yang nyaris mendekati 0 

(Lapmaster,2021). Namun yang digunakan dalam perusahaan PT.Fluid Science Dynamics 

adalah material-material yang memiliki sifat rapuh (brittle) .Dengan material yang 

digunakan oleh perusahaan menyebabkan perlu sangat hati-hati dalam melakukan proses 

Lapping. Sehingga menyebabkan proses Lapping menjadi lebih lambat dari seharusnya. 

Hal yang dapat dilakukan agar proses Lapping berlangsung lebih cepat adalah proses harus 

dilakukan berkala menggunakan cairan dengan tingkat kekasaran paling tinggi hingga 

rendah , sehingga tidak merusak permukaan benda dan proses pengikisan menjadi lebih 

cepat. Serta diperlukan cointaner yang berfungsi untuk memindahkan material sehingga 

pemindahan material menjadi lebih aman . 

• Man 

Salah satu penyebab masalah utama diatas adalah kurangnya etos kerja karyawan 

khususnya yang berada di lantai produksi. Sehingga mengakibatkan output pekerjaan 

khususnya pada tahap Lapping menjadi kurang baik. Lalu faktor berikutnya adalah 

kurangnya SDM atau tenaga kerja ahli yang mampu dan mengerti pengoperasian mesin 

Lapping. Pada PT.Fluid Science Dynamics Indonesia ini hanya ada 2 operator yang dapat 

mengoperasikan mesin Lapping, namun operator ini juga harus mengerjakan beberapa 

mesin lain sehingga mesin ini kerap kali menganggur karena menunggu operator untuk siap 

dalam melakukan pengoperasian mesin Lapping. Masalah ini dapat diatasi dengan 

mengadakan pelatihan dan seminar kepada karyawan mengenai bagaimana cara dan 

perlunya meningkatkan kesadaran dalam bekerja. Serta perusahaan perlu melakukan 

pertimbangan mengenai penambahan pegawai dalam proses produksi ,sehingga tidak 

terjadi waktu delay . 

• Environment 

Lingkungan kerja pada perusahaan PT.Fluid Science Dynamics Indonesia dapat dikatakan 

masih dapat ditingkatkan.Hal ini disebabkan bahwa pada lingkungan kerja karyawan masih 
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kurang dalam segi pencahayaan dan tingkat kebisingan .Lingkungan yang bising dan 

dengan penerangan yang kurang baik mampu mengakibatkan gangguan pada pekerjaan 

operator karena mempengaruhi pendengaran dan pengelihatan yang menyebabkan 

penurunan kinerja operator tersebut sehingga diperlukan APD berupa earplug¸perlu juga 

untuk selalu mengingatkan pentingnya APD bagi keselamatan dan Kesehatan kerja. Lalu 

untuk masalah penerangan, perusahaan perlu melakukan tinjauan ulang untuk bagian 

produksi pabrik mengenai tata letak penerangan sehingga karyawan dapat bekerja dengan 

nyaman dan dengan penerangan yang cukup. 

• Methods 

SOP yang kurang jelas menyebabkan alur produksi menjadi kurang baik. Penyebab 

terjadinya hal ini adalah, manager perusahaan kurang memperhatikan tata cara pengerjaan 

proses produksi dilantai produksi, yang menyebabkan alur produksi menjadi kurang baik 

dan tidak memenuhi target awal perusahaan. Sehingga diperlukan ketegasan dari 

perusahaan untuk menetapkan SOP untuk setiap aktivitas produksi. Dengan adanya SOP 

selain alur menjadi lebih baik hal ini juga dapat meningkatkan kualitas produk yang 

dihasilkan. Selanjutnya berkaitan dengan job description, seperti yang sudah disinggung 

pada bagian Man, bahwa pekerja satu sama lain belum memiliki pekerjaan yang pasti . 

Sehingga menyebebkan penumpukan pada beberapa titik, hal ini perlu ditangani oleh pihak 

perusahaan dengan membuat job description untuk masing-masing karyawan dan apabila 

diperlukan, dapat menambahkan karyawan baru. 

• Machines 

Mesin pada PT.Fluid Science Dynamics Indonesia terkadang mengalami trouble atau 

breakdown. Penyebab terjadinya masalah yang sering ditemukan adalah berkaitan dengan 

piringan mesin Lapping yang tidak dibersihkan dengan benar, sehingga mengakibatkan 

saat ingin digunakan operator perlu mengecek dan memastikan bahwa mesin telah siap 

digunakan. Untuk menangani permasalahan ini maka diperlukan pengecekan secara berkala 

untuk setiap hari, pengecekan dapat dilakukan dengan membersihkan mesin Lapping pada 

pagi hari sebelum proses produksi dan pada sore hari setelah mesin sudah tidak digunakan. 

Serta diperlukan jadwal maintenance yang rutin untuk mesin Lapping dari pengecekan oli, 

kemiringan piringan, hingga kelistrikan mesin. 

 

4. Simpulan 

1. Berdasarkan perhitungan pada pembahasan data dalam jangka waktu 1 Oktober 2020 

hingga 15 Januari 2021 didapatkan nilai rata-rata  availibility bernilai 86,87%; untuk 

rata-rata nilai performance rate didapatkan 72,73%; untuk nilai rata-rata quality rate 

pada jangka waktu tersebut bernilai 99,85%. Kemudian dilakukan perhitungan OEE tiap 

periodenya dan didapatkan rata-rata keseluruhan OEE bernilai 63,64%. Angka tersebut 

menunjukkan perlu dilakukan perbaikan dan ditingkatkannya effisiensi/ nilai OEE. 

2. Penyebab yang mempengaruhi nilai effisiensi pada mesin Lapping diantaranya yaitu 

penanganan material yang bersifat brittle dan cairan abrasive yang sesuai tidak selalu 

tersedia, karyawan yang kurang memiliki etos kerja serta kurangnya tenaga ahli dalam 

pengoperasian mesin, lingkungan kerja dengan tingkat pencahayaan dan kebisingan 

yang kurang baik untuk bekerja, SOP pengerjaan yang belum diperbaharui, job 

description yang belum jelas, serta breakdown mesin yang terjadi saat proses produksi 

sehingga perlu dihentikan untuk sementara waktu. 

3. Perbaikan yang dapat diusulkan yaitu dengan meningkatkan taraf pelatihan mengenai 

operasional kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, ataupun tindakan mejaga kualitas. 

Pengecekan rutin mesin Lapping dan peralatan penunjang proses Lapping sehingga 

proses produksi dapat berjalan dengan baik dan ter-control. 
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ABSTRAK 

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia menyebabkan pertumbuhan kendaraan pun 

semakin meningkat, yang pada akhirnya menyebabkan kebutuhan akan bahan bakar juga turut serta 

meningkat. PT PERTAMINA Refinery Unit (RU) VI sebagai salah satu Revinery Unit yang ada di 

Indonesia bertugas untuk memenuhi pasokan bahan bakar dalam negeri, yang dalam prosesnya mengolah 

crude oil dan naphtha menjadi finished product seperti premium, pertamax, solar, LPG dan lain-lain. 

Diantara produk tersebut terdapat kelompok produk Mobile Gasoline yang terdiri dari Premium, Pertalite, 

Pertamax, Pertamax Turbo, dan HOMC. Dalam melakukan proses produksi RU VI Balongan perlu 

melakukan optimasi penggunaan setiap komponen pembentuk agar menghasilkan produk/output yang 

maksimal yang bertujuan memaksimumkan keuntungan. Pembangunan model matematika menggunakan 

fungsi maksimasi. Persoalan diformulasikan ke dalam model pemrograman linier. Pencarian solusi 

dilakukan dengan memanfaatkan fitur solver-add in pada MS. Excel 2013. Setelah penyelesaian dengan 

excel didapat hasil penjualan sejumlah Rp1.772.876.574.395. 
 

Kata kunci: Maksimasi, Mobile Gasoline, Optimasi, Solver add-in, Produksi 
 

1. Pendahuluan 

Perkembangan jumlah penduduk Indonesia sejalan dengan kebutuhan teknologi transportasi 

dan meningkatnya volume kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Berikut merupakan data 

peningkatan kendaran bermotor di Indonesia menurut jenisnya. 
 

Table 1. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia 

( Sumber: https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html ) 

Jenis Kendaran 

Bermotor 

2017 2018 2019 

Sepeda Motor 100.200.245 106.657.952 112.771.136 

Mobil Penumpang 13.968.202 14.830.698 15.592.419 

Mobil Bis 213.359 222.872 231.569 

Mobil Barang 4.540.902 4.797.254 5.021.888 

Jumlah 118.922.708 126.508.776 133.617.012 

 

Pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus meningkat, menyebabkan peningkatan kebutuhan 

bahan bakar pun tidak bisa dihindari. Sehingga perusahaan, dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) 

harus selalu memastikan pasokan bahan bakar, khususnya MoGas (Mobil Gasoline) harus selalu 

terpenuhi. 

Refinery Unit VI yang memiliki tugas utama mengolah minyak mentah (crude oil) menjadi 

produk-produk bahan bakar minyak (BBM), non-BBM, dan petrokimia merupakan salah satu 

kilang dari tujuh kilang yang secara struktural berada berada di bawah Direktorat Pengolahan PT 

Pertamina (Persero). Mobil Gasoline (MoGas) merupakan salah satu kelompok produk yang 

mailto:rafikhairullah27@gmail.com
mailto:pradiptaaw21@gmail.com
mailto:harumrputri@gmail.com
https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html
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dihasilkan oleh Refinery Unit VI Balongan, dimana kelompok produk tersebut terdiri dari 

Premium, Pertamax, Pertalite, Pertamax Turbo, HOMC.  

Permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu terkait jumlah optimal produksi Mobile 

Gasoline dengan menggunakan komponen-komponen yang tersedia, sehingga penjualan yang 

dapat dilakukan pun maksimal. Pemograman Linier adalah tool yang digunakan pada penelitian 

ini, dengan menggunakan fungsi maksimasi akan dicari berapa total nilai dari penjualan produk  

 

2. Metode 

Blending 

Risdiyanta (2015) mengemukakan bahwa Formulasi dan Pencampuran (Blending), yaitu “Proses 

pencampuran fraksi-fraksi hidrokarbon dan penambahan bahan aditif untuk mendapatkan produk 

akhir dengan spesikasi tertentu”. 

 
Table 2. Tabel Komponen Blending 

Komponen Blending Premium Pertalite Pertamax Pertamax 

Turbo 

HOMC 

SR Naptha Ya Ya Ya   

RCC Naptha Ya Ya Ya Ya Ya 

Combined Produk 

KLBB 

Ya Ya Ya Ya Ya 

Polygasoline Ya Ya Ya Ya  

Naptha Duri Ya Ya Ya   

 
Table 3. Data Tanki Komponen 

Komponen Blending Tanki MAX Kapasitas 

MB M3 Mton 

SR Naptha 42T-201B 26 4.115 2.999 

RCC Naptha 42T-205B 36 5.694 4.236 

Combined Produk 

KLBB 

42T-301B 192 30.670 22.858 

Polygasoline 42T-202A 168 26.645 18.673 

Naptha Duri 42T-301C 167 26.621 19.676 

 

Table 4. Stock/Ketersediaan (Liter) 

Komponen  Stock/Ketersediaan 

(Liter) 

SR Naptha 7.217.292, 651 

RCC Naptha 21.191.401, 54 

Combined Produk 

KLBB 

187.017.538, 1 

Polygasoline 47.700.000 

Naptha Duri 168.922.095, 9 
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Table 5. Data ON Produk 

Jenis Kendaran 

Bermotor 

Spesifikasi Spesifikasi 

Utama 

Premium Kep.  DitjenMIGAS 

No.933.K/10/DJM.S/2013 

RON Min. 88 

HOMC Spesifikasi Produk 

HOMC sesuai SLA 

Crudedan intermedia 

ON Min. 92 

Pertamax Kep. Ditjen MIGAS 

No.3674K/24/DJM/2006 

RON Min.92 

Pertamax Turbo Kep. DitjenMIGAS 

No.3674K/24/DJM/2006 

RON Min. 95 

Pertalite Kep. Ditjen MIGAS 

No.313.K/10/DJM.T/2013 

RON Min. 90 

. 

Model Matematika 

Fitria (2011) mengungkapkan bahwa Model matematika dari suatu masalah adalah “Rumusan 

masalah dalam bentuk persamaan atau fungsi matematika. Sedangkan pemodelan matematika 

dari suatu masalah adalah langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh dan memanfaatkan 

persamaan atau fungsi metematika dari suatu masalah”. 

Sedangkan Maharahmi (2011) mengungkapkan bahwa Linear Programming adalah “Suatu 

teknik aplikasi matematika dalam menentukan pemecahan masalah yang bertujuan untuk 

memaksimumkan atau meminimumkan sesuatu yang dibatasi oleh batasan-batasan tertentu, 

dimana hal ini dikenal juga sebagai teknik optimasi. Linear Programming merupakan suatu model 

umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang 

terbatas secara optimal”. 

 

Octan Number 

Akhbar (2013) mengemukakan bahwa Bilangan Oktan adalah “Angka yang menunjukkan 

seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar dengan spontan. Untuk 

mendapatkan Bilangan Oktan yang sesuai spesifikasi, diperlukan proses optimasi blending yang 

akurat”. 

 

Pemograman Linier 

Siringoringo (2005) mengemukakan bahwa Pemrograman Linier merupakan “Metode matematik 

dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti 

memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya”. Pengaplikasian Pemrograman linier 

atau PL diterapkan dalam masalah industri, ekonomi, sosial, militer, dan lain-lain. PL berkaitan 

dengan penjelasan suatu kasus dalam dunia nyata sebagai model matematik yang terdiri dari 

sebuah fungsi tujuan linier dengan beberapa kendala linier. Berikut merupakan langkah-langkah 

yang dilakukan dalam penelitian ini: 
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 Tabulasi Variable-ariabel Terkait 

Tabulasi diperlukan untuk menempatkan variabel keputusan yang digunakan dalam 

bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan 

analisis. Berikut merupakan data variable terkait yang digunakan dalam pebuatan model. 
Table 6. Variabel Terkait 

Variabel Terkait Notasi Variabel Terkait Notasi 

Total Volume Premium X1 Volume Naptha Untuk 

Pertamax 

X3-2 

Volume Naptha Untuk 

Premium 

X1-2 Volume RCC Naptha 

Untuk Pertamax 

X3-3 

Volume RCC Naptha Untuk 

Premium 

X1-3 Volume Naptha (Duri) 

Untuk Pertamax 

X3-4 

Volume Naptha (Duri) 

Untuk Premium 

X1-4 Combined Produk 

KLBB Pertamax 

X3-5 

Combined Produk KLBB 

Untuk Premium 

X1-5 ON Pertamax X3-6 

ON Premium X1-6 Total Volume Pertamax 

Turbo 

X4 

Total Volume Pertalite X2 Volume Polygasoline 

Untuk Pertamax Turbo 

X4-1 

Volume Naptha Untuk 

Pertalite 

X2-2 Volume RCC Naptha 

Untuk Pertamax Turbo 

X4-3 

Volume RCC Naptha Untuk 

Pertalite 

X2-3 Combined Produk 

KLBB Pertamax Turbo 

X4-5 

Volume Naptha (Duri) 

Untuk Pertalite 

X2-4 ONPertamax Turbo X4-6 

Combined Produk KLBB 

Petalite 

X2-5 Total Volume HOMC X5 

ON Pertalite X2-6 Volume RCC Naptha 

Untuk HOMC 

X5-3 

Total Volume Pertamax X3 Combined Produk 

KLBB HOMC 

x5-5 

  ON HOMC X5-6 

 

 Menentukan Fungsi Tujuan 

Fungsi yang digunakan adalah Fungsi Maksimasi, yaitu maksimasi penjualan rumus 

sebai berikut: 

 

Z = aX1+ bX2 + cX3 + dX4 + eX5      (1) 

dengan 

Z  = Nilai Penjualan Mobile Gasoline 
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a = Harga jual Premium (Rupiah/Liter) = Rp6.473, 058 

X1 = Jumlah Volume Premium  

b = Harga jual Pertalite (Rupiah/Liter) = Rp6.552, 173 

X2 = Jumlah volume Pertalite 

c = Harga jual Pertamax (Rupiah/Liter) = Rp6.598, 024 

X3 = Jumlah Volume Pertamax 

d = Harga jual Pertamax Turbo (Rupiah/Liter) = Rp7.296, 574 

X4 = Jumlah Pertamax Turbo 

e = Harga jual HOMC (Rupia/Liter) = Rp6.598, 024 

X5 = Jumlah HOMC 

 

Menentukan Constraint 

Perancangan constraint atau batasa secara konseptual dan matematika dari penelitian 

yang dilakukan dapat dilihat pada Laporan Kerja Praktik ”OPTIMASI PENJUALAN 

MOBILE GASOLINE DENGAN FUNGSI MAKSIMASI MENGGUNAKAN 

SOLVER-ADD IN (Studi Kasus PT.Pertamina RU VI Balongan)” penulis Rafi 

Khairullah Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam 

Indonesia, Yogyakarta. 

 

Membuat Model Menggunakan Excel dan Menjalakan Solver 

Setelah menentukan variabel terkait, fungsi tujuan, dan constraint-constraint, maka 

langkah selanjutnya adalah menbuat model di excel. Setelah model selesai dibuat maka 

proses iterasi bisa langsung menggunakan Add-in Solver untuk memudahkan dalam 

mencari hasil yang optimal. Pembuatan model dalam Excel juga dapat dilihat pada 

Laporan Kerja Praktik ”OPTIMASI PENJUALAN MOBILE GASOLINE DENGAN 

FUNGSI MAKSIMASI MENGGUNAKAN SOLVER-ADD IN (Studi Kasus 

PT.Pertamina RU VI Balongan)” penulis Rafi Khairullah Program Studi Teknik Industri, 

Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Berikut merupakan hasil optimasi setelah dilakukan penyelesaian menggunakan Excel 

Solver: 
Table 7. Hasil Optimasi Menggunakan Solver Add-in 

Produk Total Volume 

Blending (Liter) 

Harga 

Rupiah/Liter 

Harga Total Produk 

Premium 

42-T-301 G 

88.715.958 ,77 Rp6.473 Rp574.263.546.665 

Pertalite 

42-T-301 G 

123.928.336, 4 Rp6.552 Rp811.999.899.844 

Pertamax 

42-T-301 H 

13.968.032, 7 Rp6.598 Rp92.161.415.005 

Pertamax 

Turbo 

42-T-202 B 

20.709.292, 77 Rp7.297 Rp151.106.887.164 

HOMC 

42-T-301 B 

21.725.430, 95 Rp6.598 Rp143.344.914.804 

Total  Rp1.772.876.663.482 
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Gambar 1. Hasil Blending Produk 

  

 
Gambar 2. Harga Produk 

Analisis yang dilakukan adalah analisis hasil solusi optimal yang didapat dari Solver Add-in. 

Solusi optimal yang didapat adalah Premium 88.715.958, 77 liter, Pertalite 123.928.336, 4 liter, 

Pertamax 13.968.032, 7 liter, Pertamax Turbo 20.709.292, 77 liter, dan HOMC  21.725.430, 95 

liter, yang jika di presentasikan maka premium 32%, Pertalite 46%, Pertamax 5%, Pertamax 

Turbo 9%, dan HOMC 8%.   

Produk terbanyak yang dihasilkan adalah produk premium sebesar 88.715.958, 77 liter dan 

Pertalite 123.928.336, 4 liter. Sedangkan produk Pertamax dan HOMC adalah produk yang 

dihasilkan dengan jumlah sedikit. Hal tersebut terjadi karena premium dan pertalite masih 

menjadi bahan bakar dengan tingkat kebutuhan tertinggi di Indonesia, ini juga sebanding dengan 

88715958,77; 
33%

123928336,4; 
46%

13968032,7; 
5%

20709292,77; 
8%

21725430,95; 
8%

Total Volume Blending (KL)

Premium 42-T-301 G Pertalite 42-T-301 G

Pertamax 42-T-301 H Pertamax Turbo 42-T-202 B

HOMC 42-T-301 B

Rp574.263.546
.665 ; 32%

Rp811.999.899
.844 ; 46%

Rp92.161.415.
005 ; 5%

Rp151.106.887
.164 ; 9%

Rp143.344.914
.804 ; 8%

Harga Total Produk

Premium 42-T-301 G Pertalite 42-T-301 G

Pertamax 42-T-301 H Pertamax Turbo 42-T-202 B

HOMC 42-T-301 B
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data yang menunjukan bahwa kendaraan roda dua masih mendominasi. Sedangkan HOMC 

digunakan sebagai komponen produk lainnya. 

Sedangkan untuk total penjualan Premium menghasikan Rp574.263.546.665, Pertalite 

Rp811.999.899.844, pertamax Rp92.161.415.005, Pertamax Turbo Rp151.106.887.164, dan 

HOMC Rp143.344.914.804, dengan total Rp1.772.876.663.482. Untuk presentasenya sama 

dengan presentase volume blending. Premium dan Pertalite memiliki nilai penjualan terbanyak 

karena merupaka produk dengan blending terbesar. 

 

4. Simpulan 

Berikut merupakan kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian pada PT. Pertamina (Persero) 

RU VI Balongan: 

1) Varibel terkait yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah komponen bahan baku 

yang digunakan untuk setiap produk yang terdiri dari Polygasoline, SR Naptha, RCC 

Naptha, Naptha (Duri), dan Combined produk KLBB. Selain itu oktan setiap produk dan 

kapasitas dari setiap tanki juga digunakan sebagai varibael terkait dalam penelitian ini. 

2) Total 7.217.292, 65 liter Polygasoline digunakan untuk membuat Pertamax Turbo. 

Sejumlah 10.719.777, 93 liter SR Naptha digunakan untuk blending Premium, 

10.471.623, 61 liter digunakan untuk Pertalite, dan 0 liter untuk Pertamax. Sejumlah 

67.540.139, 59 liter RCC Naptha digunakan untuk Premium, 102.044.777, 9 liter untuk 

Pertalite, 6.662.821, 38 liter untuk pertamax, 4.058.875, 96 liter untuk Pertamax Turbo, 

dan 6.710.923,214 liter untuk HOMC. Sejumlah 1.335.827, 71 liter Naptha (Duri) 

digunakan untuk premium, 557.823,53 liter untuk Pertalite, dan 0 liter untuk Pertamax. 

Terakhir sejumlah 3.685.605, 53 liter Combined Produk KLBB untuk premium, 

5.527.911, 36 liter  untuk pertalite, 1.979.011, 32 liter  untuk Pertamax, 4.877.414, 14 

liter  untuk Pertamax Turbo, dan 1.707.588, 73liter  untuk HOMC. 

3) Setelah melakukan optimasi, didapat nilai penjualan sebesar Rp1.772.876.574.395 Akan 

tetapi nilai ini hanya didapat dari volume produk dikali dengan harga produk. 
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ABSTRAK 

PT Sango Ceramics Indonesia merupakan sebuah industri yang bergerak dalam bidang produksi 

tableware. Dimana dalam proses produksinya terdapat beberapa bahan baku yang digunakan. 

Salah satu bahan baku utama nya adalah pasir silika. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, 

ditemukan bahwa tingkat persediaan bahan baku tersebut selalu berlebih. Melihat permintaan 

konsumen yang fluktuatif serta dengan kondisi tersebut, maka peneliti akan menentukan 

persediaan dengan Metode Continuous Review System (CRS) dengan model Q untuk menentukan 

berapa banyak jumlah dan waktu yang tepat dalam pemesanan bahan baku serta perhitungan 

jumlah biaya yang harus dikeluarkan agar lebih efisien. Berdasarkan hasil perhitungan dengan 

metode CRS dengan model Q tersebut dihasilkan bahan baku dengan jumlah pemesanan (q0) = 

6292 kg, Safety Stock (ss) =1721 kg, Reorder Point (r) = 11814 kg serta total biaya persediaan = 

Rp 3.843.606.662 / tahun. Kemudian untuk hasil perhitungan sesuai kebijakan perusahaan 

didapatkan jumlah pemesanan (q0) = 6478 kg, Safety Stock (ss) = 5787 kg, Reorder Point (r) = 

11881 kg dan total biaya persediaan = Rp 3.849.206.712 / tahun. 

Kata kunci: Continuous Review System, Total Biaya Persediaan 

1. Pendahuluan 

Dalam proses produksi sebuah perusahaan selalu ada persediaan bahan baku yang sangat 

penting. Pengelolaan bahan baku menjadi hal penting untuk keberlangsungan proses produksi, 

dimana dengan pengelolaan yang tepat diharapkan dapat meminimalkan biaya yang harus 

dikeluarkan serta memaksimalkan keuntungan. Karena tanpa perencaan maka suatu perusahaan 

akan mengalami ketidakseimbangan bahan baku yang dapat mengganggu keberlangsungan proses 

produksi. (Nasution H. , 2008). Pengendalian persediaan yang baik tentunya juga didukung oleh 

peramalan permintaan yang tepat. Dengan adanya peramalan maka dapat dijadikan dasar 

perhitungan untuk menentukan banyaknya bahan baku yang harus disediakan agar mampu 

memenuhi permintaan. (Ratna & Ines, 2017). 

PT Sango Ceramics Indonesia adalah sebuah perusahaan industri manufaktur pembuatan 

produk keramik di Kota Semarang. Produk yang dihasilkan terbagi menjadi dua jenis yaitu 

tableware dan sanitary. Salah satu bahan baku utama untuk produk tableware adalah pasir silica. PT 

Sango Ceramics Indonesia telah memiliki staff yang mengontrol perhitungan persediaan, namun 

pada kenyataan nya stok yang tersedia selalu berlebih. Dengan adanya material yang berlebih 

tentunya akan menimbulkan biaya penyimpanan yang lebih besar. Sehingga hal ini merupakan suatu 

masalah bagi PT Sango Ceramics Indonesia. 

Selain itu, melihat permintaan pelanggan terhadap produknya bersifat probabilistic dimana 

permintaan tidak diketahui secara pasti maka metode CSR atau model Q diharapkan dapat dijadikan 

solusi. Permasalahan yang terjadi di perusahaan dalam pengendalian persediaan bahan baku dengan 

model Q akan berkaitan dengan penentuan besarnya ukuran kuantitas pemesanan, penentuan 

indikator saat pemesanan ulang serta penentuan besarnya cadangan pengaman yang harus 

disediakan untuk memenuhi permintaan yang tidak tetap (Bahagia, 2006).   

mailto:faurizkanamara@gmail.com
mailto:ratna.tiundip@gmail.com
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2. Metode 

Metodologi penelitian merupakan penjelasan tahap – tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan 

penelitian untuk memberikan gambaran secara singkat mengenai penelitian yang dilakukan. Berikut 

langkah – langkah penelitian dari awal hingga akhir 

a. Identifikasi Masalah 

Dalam melakukan identifikasi masalah dilakukan studi lapangan dan studi literatur. Studi 

lapangan bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata terhadap masalah yang ada di PT 

Sango Ceramics Indonesia. Observasi awal dalam penelitian ini yaitu melakukan 

pengamatan langsung dan wawancara dengan kepala bagian Production Planning and 

Control (PPC) PT Sango Ceramics Indonesia. Dari wawancara tersebut diketahui bahwa 

pengendalian persediaan bahan baku selalu mengalami overstock (berlebih). Hal ini 

dikarenakan titik pemesanan ulang yang kurang tepat, sehingga persediaan menumpuk di 

gudang. Jika dibiarkan terus menerus, maka kualitas bahan baku akan menurun yang 

menyebabkan kualitas dari produk juga akan berkurang. Setelah dilakukan pengamatan dan 

wawancara langsung dilanjutkan dengan penentuan permasalahan yang ada, yaitu desain 

persediaan yang kurang tepat mengenai penentuan quantity order, reorder point, dan safety 

stock terhadap pengendalian persediaan baku. Kemudian studi literatur yang dilakukan pada 

penelitian ini yaitu kegiatan mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan 

di lapangan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini, diantaranya teori mengenai supply 

chain management. Teori-teori tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada.  

b. Penentuan Ruang Lingkup Permasalahan. 

Ruang lingkup permasalahan terdiri atas penentuan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, serta batasan penelitian. Latar belakang membahas tentang kompleksitas dari 

permasalahan yang ada, gambaran perusahaan, serta metode yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah. Selanjutnya, perumusan masalah yang digunakan pada penelitian 

ini adalah penentuan mengenai quantity order, reoerder point, dan safety stock untuk bahan 

baku pasir silika pada PT Sango Ceramics Indonesia. Sehinggga tujuan pada penelitian ini 

adalah menentukan kebijakan persediaan optimal untuk meminimasi biaya persediaan 

berdasarkan total persediaan dan reorder point menggunakan Model Q dengan Back Order, 

kemudian membandingkan total persediaan pada kondisi awal dan usulan perbaikan 

(Nasution H. , 2003). Selain itu juga dilakukan analisis perbandingan metode probabilistic 

sederhana dengan metode Continuous Review System. Terakhir, agar masalah yang dibahas 

tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan maka 

dilakukan pembatasan terhadap masalah yang akan diselesaikan, dimana batasan 

masalahnya adalah kebutuhan yang diteliti hanya berfokus pada pasir silika. 

c. Pengumpulan Data 

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah data umum perusahaan, data 

kebutuhan pasir silika selama bulan Januari sampai Desember tahun 2020, harga bahan 

baku, biaya pesan, biaya simpan, biaya kekurangan bahan baku dan lead time pemesanan 

bahan baku. 

d. Pengolahan data 

Pengolahan data dilakukan dengan metode Continuous Review System yang merupakan 

model persediaan probabilistic. Dimana model ini merupakan model persediaan yang 

memiliki karakteristik ketidakpastian permintaan / kedatangan pesanan. Namun nilai-nilai 

parameter seperti ekspektasi, variansi dan pola distribusi dapat diprediksi melalui distrbusi 

probabilitas. (Sutrisno, 2012). Metode ini menggunakan model Q dengan Back Order sesuai 
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dengan model matematis Hadley-Within. Pencarian solusi q0* dan r* dengan metode 

Hadley-Within dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Bahagia, 2006):  

1. Menghitung jumlah pemesanan optimal barang dengan persamaan berikut: 

𝑞01∗ = √
2𝐴𝐷

ℎ
 

2. Berdasarkan nilai 𝑞0𝑤 ∗ yang diperoleh akan dapat dicari besarnya kemungkinan 

kekurangan inventori 𝛼 dengan mengunakan persamaan berikut: 

α = 
ℎ𝑞01∗

𝐶𝑢𝐷
 

 Selanjutnya dihitung nilai 𝑟1 ∗ dengan mengunakan persamaan berikut: 

𝑟1∗ = 𝐷𝐿 + 𝑍αS√𝐿 

 Dengan diketahui 𝑟1 ∗ yang diperoleh akan dapat dihitung nilai 𝑞02∗ dengan terlebih 

dahulu mencari nilai N dengan persamaan sebagai berikut: 

N = 𝑆𝐿[𝑓(𝑍α) − 𝑍α 𝛹(𝑍α)] 

𝑞03∗ = √
2𝐷(𝐴 +  𝐶𝑢𝑁

ℎ
 

3. Hitung kembali besarnya nilai α dan 𝑟2 ∗ dengan mengunakan kembali persamaan 

berikut: 

𝑟2∗ = 𝐷𝐿 + 𝑍αS√𝐿 

4. Bandingkan nilai 𝑟1 ∗ dan 𝑟2 ∗. Jika harga 𝑟2 ∗ relatif sama dengan 𝑟1 ∗ iterasi selesai 

dan akan diperoleh 𝑟 ∗=𝑟2 ∗ dan𝑞0 ∗=𝑞02 ∗. Jika tidak kembali ke Langkah c dengan 

menggantikan nilai 𝑟1 ∗ dengan 𝑟2 ∗ dan 𝑞01 ∗ dengan 𝑞02∗ 

5. Biaya persediaan total per tahun dapat dihitung dengan persamaan berikut: 

𝑂𝑇 = 𝐷𝑃 +  
𝐴𝐷

q0
+ ℎ (

1

2
𝑞0 + 𝑠𝑠) +  

(𝐶𝑢𝐷𝑁)

𝑞0
) 

 

Keterangan:  

𝑞0 ∗ = jumlah pemesanan barang  

r* = reorder level  

𝐴 =biaya simpan  

𝐷 = total kebutuhan  

ℎ = biaya simpan  

𝐶𝑢 = biaya kekurangan persediaan  

𝐷𝐿 = ekspektasi permintaan selama perencanaan produksi  

𝑧α = standar devias normal  

𝑆√𝐿 = ekspektasi permintaan selama 𝐿 periode  

𝐿 = lead time 

𝑁 = ekspektasi kebutuhan yang tidak terpenuhi  

𝛼 = kemungkinan kekurangan inventori  

 

e. Analisis dan Kesimpulan  

Analisis dilakukan berdasarkan pengolahan data yang dilakukan. Analisis meliputi hasil 

usulan yang dilakukan oleh peneliti mengenai quantiity order, reorder point, dan safety 

stock persediaan bahan baku pasir silika pada PT Sango Ceramics Indonesia dan total biaya 

persediaan. Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. 

3. Hasil dan Pembahasan 

a. Data Kebutuhan Pasir Silika 
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Berikut merupakan data kebutuhan pasir silika pada tahun 2020 yang dapat dilihat pada 

tabel 1 dibawah ini: 

Tabel 1. Data Kebutuhan Pasir Silika 

No Bulan Jumlah 

1 Januari 2020 21500 

2 Februari 2020 20600 

3 Maret 2020 22800 

4 April 2020 20400 

5 Mei 2020 25400 

6 Juni 2020 21200 

7 Juli 2020 26100 

8 Agustus 2020 24500 

9 September 2020 21800 

10 Oktober 2020 22500 

11 November 2020 21000 

12 Desember 2020 22200 

Total 270000 

 

b. Peramalan 

• Identifikasi Pola Historis 

Berdasarkan data pemakaian kebutuhan pasir silica 2020, selanjutnya dibuat plot data 

untuk memilih model peramalan yang sesuai. Berikut ini adalah plot data yang 

dihasilkan dari data Kebutuhan pasir silica yang dapat dilihat pada gambar 1. dibawah 

ini: 

 
Gambar 2. Plot Data Kebutuhan Pasir Silika 

Berdasarkan Gambar 1. dapat dilihat bahwa data Kebutuhan pasir silika membentuk 

pola data yang fluktuatif. Jumlah pemakaian terendah terdapat pada bulan April yaitu 

20400 dan tertinggi pada bulan Juli yaitu sebesar 26100. Maka model peramalan yang 

dapat digunakan berdasarkan plot data tersebut adalah model peramalan dengan 

pendekatan deret waktu (time series) menggunakan Metode Single Moving Average 

(SMA), Metode Weighted Moving Average, dan Metode Single Exponential 

Smoothing (SES). 
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• Rekapitulasi Kesalahan Peramalan 

Adapun rekapitulasi kesalahan peramalan untuk semua metode tertera pada tabel 2. 

dibawah ini: 

Tabel 2. Rekapitulasi Kesalahan Peramalan 

Metode MAD MSE MAPE 

Single Moving 

Average M3 

1911,11 

 

5198518,52 

 

0,082 

 

Weighted Moving 

Average M3 

1918,52 

 

5335432,10 

 

0,08 

 

Weighted Moving 

Average M5 

1666,67 

 

3980419,05 

 

0,07 

 

Single Exponential 

Smoothing 0,9 

2251,18 

 

7461051,42 

 

0,10 

 

 

Berdasarkan tabel 2. diketahui metode peramalan Weighted Moving Average M5 

memiliki nilai kesalahan terkecil dengan nilai MAD sebesar 1666,67; MSE sebesar 

3980419,05 dan nilai MAPE sebesar 0,07. Peramalan kebutuhan pasir silika dengan 

mengunakan metode Weighted Moving Average M5 menghasilkan nilai kesalahan 

terkecil dibandingkan dengan metode lainnya, serta grafik hasil peramalan kebutuhan 

pasir silika tersebut mengikuti pola data penjualan. Sehingga berdasarkan grafik 

tersebut dapat diasumsikan peramalan mengunakan Weighted Moving Average M5 

lebih tepat untuk merepresentasikan kebutuhan pasir silika. 

 

• Validasi Hasil Peramalan 

Berikut merupakan hasil validasi dari metode Weighted Moving Average M5 yang 

dapat dilihat pada gambar 2. dibawah ini: 

 
Gambar 2. Validasi Metode Terpilih 

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada data yang keluar dari batas 

UCL ataupun LCL. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid. 

 

• Hasil Peramalan Kebutuhan 

Berikut merupakan hasil peramalan Kebutuhan pasir silika selama 12 periode kedepan 

yang dapat dilihat pada tabel 3. dibawah ini: 

Tabel 3. Hasil Peramalan Kebutuhan Pasir Silika 

Periode Kebutuhan 

1 22647 

2 22333 

3 23673 

4 24113 
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5 23540 

6 23107 

7 22367 

8 22040 

9 14573 

10 8740 

11 4360 

12 1480 

Total 212973 

Rata-rata 23111 

 

c. Parameter Perhitungan Pengendalian Persediaan 

Parameter yang digunakan dalam perhitungan pengendalian persediaan adalah biaya-biaya 

yang telah dihitung dan biaya-biaya yang telah diketahui. Adapun rincian nya sebagai 

berikut: 
Tabel 4. Parameter Perhitungan Biaya Persediaan 

Parameter Perhitungan Biaya Persediaan 

1 Total Kebutuhan 212973 kg 

2 Rata-rata Kebutuhan 23111 kg 

3 Biaya Simpan Rp 1260 

4 Biaya Pembelian Rp 18.000 

5 Biaya Pemesanan Rp 1800  

6 Biaya Kekurangan Persediaan Rp 3600 

7 Leadtime 2 minggu = 14/365 0,038 

 

d. Perhitungan Kebijakan Perusahaan 

• Mencari nilai ekspektasi kebutuhan yang tidak terpenuhi (N) 

Diketahui PT Sango Ceramics Indonesia akan meningkatkan service level perusahaan    

menjadi 99% maka nilai 𝑍𝛼 = 3,5 sehingga nilai f(𝑍𝛼) dan ᴪ(𝑍𝛼) dapat ditentukan 

sebagai berikut: 

𝑓(𝑍α) = 0,0252 

𝛹(𝑘) = 0,0032 

Maka nilai N dapat dihitung sebagai berikut: 

N = 𝑆𝐿[𝑓(𝑍α) − 𝑍α 𝛹(𝑍α)] 

N = (8300 √
14

365
 )[0,0252 − (3,5 𝑥 0,0032] 

N = 36 kg 

• Ukuran pemesanan ekonomis (𝑞0) 

q0 =√
2𝐷(𝐴+𝐶𝑢𝑁)

ℎ
 

q0 =√
2(212.973)𝑥(1800+(3600𝑥34))

1260
 

q0 = 6478 kg 

• Cadangan Pengaman (𝑆𝑆) 

SS = 𝑍αS√𝐿 
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SS = 3,5 (8300 √
14

365
 ) 

SS = 5787 kg 

• Pemesanan Ulang (𝑟) 

r = 𝐷𝐿 + 𝑆𝑆 

r = (212973 𝑥 0,038) + 3788 

r = 11881 kg 

• Frekuensi Pemesanan (𝑀) 

M = 
𝐷

q
 

M = 
212973

6478
 

M = 34 kali pemesanan / tahun 

• Total Biaya Persediaan 

𝑂𝑇 = 𝐷𝑃 +  
𝐴𝐷

q0
+ ℎ (

1

2
𝑞0 + 𝑠𝑠) +  

𝐶𝑢𝐷𝑁)

𝑞0
 

𝑂𝑇=(212973 𝑥 18000) +
1800 𝑥 212973

6478
1260 (

1

2
6478 + 5787) +  

3600 𝑋 212973 𝑥 36)

6478
 

𝑂𝑇 = Rp 3.833.514.000 + Rp 59.177 + Rp 11.372.769 + Rp 4.260.775 

𝑂𝑇 = Rp 3.849.206.712 

 

e. Perhitungan Menggunakan Metode Continuous Review System Back Order 

Perhitungan Model CRSBO digunakan untuk menghitung kebijakan persediaan bahan baku 

yang optimal yang terdiri dari tiga hal yaitu berapa jumlah yang akan dipesan untuk setiap kali 

pemesanan dilakukan (𝑞0), kapan saat pemesanan dilakukan (r) dan berapa besarnya cadangan 

pengamanan (SS). Langkah-langkah perhitungan model CRSBO sebagai berikut: 

• Iterasi 1 

Langkah 1 : Hitung 𝑞01∗ 

𝑞01∗ = √
2𝐴𝐷

ℎ
=  √

2 𝑥 1800 𝑥 212973

1260
= 780 kg (jumlah pemesanan) 

Langkah 2 : Hitung α dan 𝑟1∗ 

α = 
ℎ𝑞01∗

𝐶𝑢𝐷
 

α = 
1260 𝑥 780

3600 𝑥 212973
 

α = 0,0013 

Berdasarkan tabel ekspansi parsial, untuk 𝛼 = 0,0013 diperoleh 𝑧𝛼 = 3 maka:  

𝑟1∗ = 𝐷𝐿 + 𝑍αS√𝐿 

𝑟1∗ = (212973 x 0,038) + 3 (8300 √
14

365
 ) 

𝑟1∗ = 12947 kg (reorder) 

Langkah 3 : Hitung 𝑞02∗ 

Berdasarkan tabel ekspansi parsial, untuk 𝛼 = 0,0013 maka diperoleh 𝑓(𝑍α) =
0,0044 dan 𝛹(𝑍α) = 0,00038, sehingga N dapat dihitung sebagai berikut: 

N = 𝑆𝐿[𝑓(𝑍α) − 𝑍α 𝛹(𝑍α)] 
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N = (8300 √
14

365
 )[0,0044 − (3 𝑥 0,00038] 

N = 5 kg 

𝑞02∗ = √
2𝐷(𝐴+ 𝐶𝑢𝑁

ℎ
=  √

2 𝑥 212973 𝑥 (1800+(3600x 6))

1260
= 2650 kg (jumlah pemesanan) 

Langkah 4 : Hitung kembali nilai α dan 𝑟2∗ 

α = 
ℎ𝑞02∗

𝐶𝑢𝐷
 

α = 
1260 𝑥 2650 

3600 𝑥 212973
 

α = 0,0044 

Berdasarkan tabel ekspansi parsial, untuk 𝛼 = 0,0044 diperoleh 𝑧𝛼 = 2,6 maka:  

𝑟2∗ = 𝐷𝐿 + 𝑍αS√𝐿 

𝑟2∗ = (212973 x 0,038) + 2,6 (8300 √
14

365
 ) 

𝑟2∗ = 12300 kg (reorder) 

Nilai 𝑟1∗ dan 𝑟2∗ masih berbeda, maka lanjut ke iterasi berikutnya sampai nilai 𝑟1∗ dan 

𝑟2∗ sama (iterasi berhenti pada iterasi ke 5) 

Hasil dari iterasi 5 sama dengan iterasi sebelumnya yaitu iterasi 4. Maka isterasi dihentikan 

dan lanjut ke perhitungan total biaya persediaan. Dimana berdasarkan iterasi  didapatkan 

nilai dari beberapa parameter sebagai berikut: 

q0∗ = 6292 

𝑟∗ = 11814 

N∗ = 32 

• Frekuensi Pemesanan (𝑀) 

M = 
𝐷

q
 

M = 
212973

6292
 

M = 33 kali pemesanan / tahun 

• Cadangan Pengaman (𝑆𝑆) 

SS = 𝑍αS√𝐿 

SS = 1,06 (8300 √
14

365
 ) 

SS = 1721 kg 

• Total Biaya Persediaan 

𝑂𝑇 = 𝐷𝑃 +  
𝐴𝐷

q0
+ ℎ (

1

2
𝑞0 + 𝑠𝑠) + 

𝐶𝑢𝐷𝑁)

𝑞0
 

𝑂𝑇 = (212973 𝑥 18000) +  
1800 𝑥 212973

6292
+ 1260 (

1

2
6292 + 1721) + 

3600 𝑋 212973 𝑥 32)

6292
 

𝑂𝑇 = Rp3.843.606.662 
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Berdasarkan hasil perhitungan total biaya persediaan dari kedua model, selanjutnya 

dilakukan perbandingan dari kedua model. Berikut adalah tabel perbandingan total biaya persediaan 

untuk masing-masing model: 

 
Tabel 5. Perbandingan Parameter Kebijakan Perusahaan dengan Metode Continuous Review System 

Parameter Kebijakan Perusahaan Continuous Review System Back Order 

N 36 kg 32 kg 

q0 6478 kg 6292 kg 

SS 5787 kg 1721 kg 

r 11881 kg 11814 kg 

M 34 kali 33 kali 

𝑂𝑇 Rp 3.849.206.712 Rp3.843.606.662 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai 

berikut: 

• Pengendalian persediaan metode Continuous Review System Back Order untuk bahan baku 

pasir silika memiliki Reorder Level (r) sebesar 11814 kg dengan Jumlah Pemesanan (Q) 

6292 kg serta Safety Stock (SS) sebesar 1721 kg. 

• Total biaya persediaan bahan baku pasir silika menggunakan Metode Continuous Review 

System Back Order adalah sebesar Rp3.843.606.662 per tahun. Sedangkan berdasarkan 

perhitungan kebijakan perusahaan, total biaya persediaan nya adalah sebesar 

Rp3.849.206.712. Sehingga apabila dibandingkan dengan kebijakan perusahaan, maka 

selisih dari keduanya adalah sebesar Rp 5.600.050. 

• Model pengendalian classic / deterministik adalah model yang menganggap semua 

parameter telah diketahui dengan pasti. Untuk menghitung pengendalian persediaan 

digunakan metode EOQ (Economic Order Quantity), yang merupakan model persediaan 

sederhana dengan tujuan untuk menentukan ukuran pemesanan yang paling ekonomis. 

Sedangkan Metode Continuous Review System merupakan model persediaan probabilistic, 

yaitu model persediaan dengan karakteristik permintaan dan kedatangan pesanan yang tidak 

diketahui secara pasti sebelumnya, tetapi nilai ekspektasi, variansi dan pola distribusi 

kemungkinannya dapat diprediksi dan didekati berdasarkan distribusi probabilitas. 
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LAMPIRAN 

1. Metode Single Moving Average (SMA) 

Contoh perhitungan: 

SMA (3) = 
𝑡1+𝑡3+𝑡3

3
 = 

21500+20600+22800

3
= 21633,33 

MAD = | 20400 – 21633,33 | = 1233,33 

MSE = | (20400 – 21633,33)² | = 1521111,11 

MAPE = |
20400−21633,33

20400
| = 0,060 

Berikut merupakan rekap hasil peramalan menggunakan metode 3 SMA yang dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

T Xt SMA (3) MAD MSE MAPE 

1 21500     

2 20600     

3 22800     

4 20400 21633 1233 1521111 0,060 

5 25400 21267 4133 17084444 0,163 

6 21200 22867 1667 2777778 0,079 

7 26100 22333 3767 14187778 0,144 

8 24500 24233 267 71111 0,011 

9 21800 23933 2133 4551111 0,098 

10 22500 24133 1633 2667778 0,073 

11 21000 22933 1933 3737778 0,092 

12 22200 21767 433 187778 0,020 

Jumlah 205100 17200,00 46786667 0,739 

Rata-rata 22789 1911,11 5198519 0,082 

 

2. Metode Weighted Moving Average (3WMA) 

Contoh Perhitungan: 

WMA (3) = 
(1)(21500)+(2)(20600)+(3)(22800)

1+2+3
 = 21850 

MAD = | 20400 – 21850 | = 1450 

MSE = | (20400 – 21850) ²| = 2102500 

MAPE =| 
20400−21850

20400
 |= 0,071 

Berikut merupakan rekap hasil peramalan menggunakan metode 3WMA yang dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

T Xt WMA MSE MAD MAPE 

1 21500     

2 20600     

3 22800     

4 20400 21850 2102500 1450 0,071 

5 25400 21233 17361111 4167 0,164 

6 21200 23300 4410000 2100 0,099 

7 26100 22467 13201111 3633 0,139 

8 24500 24350 22500 150 0,006 

9 21800 24483 7200278 2683 0,123 

10 22500 23417 840278 917 0,041 

11 21000 22600 2560000 1600 0,076 

12 22200 21633 321111 567 0,026 
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Jumlah 205333 48018889 17267 0,75 

Rata-rata 22815 5335432 1919 0,08 

 

3. Metode Weighted Moving Average (5WMA) 

Contoh Perhitungan: 

WMA (5) =  
(1)(21500)+(2)(20600)+(3)(22800)+(4)(20400)+(5)(25400)

1+2+3+4+5
 = 22646,67 

MAD = | 21200 – 22646,67 | = 1446,67 

MSE = | (21200 – 22646,67)² | = 2092844,44 

MAPE = |
21200−22646,67

21200
| = 0,07 

Berikut merupakan rekap hasil peramalan menggunakan metode 5WMA yang dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

T Xt Ft MSE MAD MAPE 

1 21500     

2 20600     

3 22800     

4 20400     

5 25400     

6 21200 22647 2092844 1447 0,07 

7 26100 22333 14187778 3767 14,43 

8 24500 23673 683378 827 3,37 

9 21800 24113 5351511 2313 10,61 

10 22500 23540 1081600 1040 4,62 

11 21000 23107 4438044 2107 10,03 

12 22200 22367 
27778 

 
167 0,75 

Jumlah 161780 27862933 11667 43,89 

Rata-rata 23111 3980419 1667 6,27 

 

4. Metode Single Exponential Smoothing (SES) 

Contoh Perhitungan: 

Ft = ft – 1 + α (At – 1 – ft – 1) 

F2 = f1 + α (A1 – f1) = 21500 + 0,9 (21500-21500) = 21500 

MAD = | 20600 – 21500 | = 900 

MSE = | (20600 – 21500)² | = 810000 

MAPE = |
20600−21500

20600
| = 0,044 

Berikut merupakan rekap hasil peramalan menggunakan metode SES yang dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

T Xt Ft MSE MAD MAPE 

1 21500     

2 20600 21500 810000 900 0,044 

3 22800 21500 4080400 2020 0,089 

4 20400 20780 4579600 2140 0,105 

5 25400 22540 24245776 4924 0,194 

6 21200 20476 13162384 3628 0,171 

7 26100 24828 25450007 5045 0,193 

8 24500 25846 1810639 1346 0,055 

9 21800 23811 4044282 2011 0,092 

10 22500 22609 11907 109 0,005 
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11 21000 22762 3105377 1762 0,084 

12 22200 21322 771193 878 0,040 

Jumlah 269029 82071566 24763 1,07 

Rata-rata 22419 7461051 2251 0,10 

 

5. Validasi Metode Terpilih 

Tabel berikut merupakan validasi dari hasil peramalan yang terpilih, yakni dengan 

menggunakan metode Weighted Moving Average (WMA) dengan 5 periode: 

Periode X(t) F(t) Error MR |MR| 

1 21500     

2 20600     

3 22800     

4 20400     

5 25400     

6 21200 22647 -1447   

7 26100 22333 3767 -5213 5213 

8 24500 23673 827 2940 2940 

9 21800 24113 -2313 3140 3140 

10 22500 23540 -1040 -1273 1273 

11 21000 23107 -2107 1067 1066 

12 22200 22367 -167 -1940 1940 

13  22040    

14  14573    

15  8740    

16  4360    

17  1480    

Rata-rata 2595 

UCL 6903,733 

LCL -6903,73 
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ABSTRAK 

PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi cat. Stasiun kerja pada lini 

produksi cat waterbased di PT XYZ terdiri dari 4 stasiun yaitu penyiapan bahan baku, mixing, filling dan 

packing. Adapun sistem produksi yang diterapkan adalah sistem produksi just in time dimana cat baru 

diproduksi ketika ada permintaan dari customer. Dalam pelaksanaannya, sistem produksi just in time ini 

merupakan pilihan yang tepat karena mampu mengurangi pemborosan inventory dan overproduction. 

Namun pada prakteknya, sistem tersebut belum sepenuhnya berhasil mereduksi pemborosan yang terjadi 

disepanjang lini produksi. Maka dari itu, perlu dilakukan analisa lebih lanjut untuk mengidentifikasi 

pemborosan yang terjadi sehingga dapat dicari penyelesaian masalahnya. Analisa dilakukan 

menggunakan pendekatan lean manufacturing dengan menerapkan metode Value Stream Mapping untuk 

memetakan alur produksi, Seven Waste untuk mengidentifikasi pemborosan yang terjadi dan konsep 

Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify (ECRS) untuk mengidentifikasi usulan yang tepat berdasarkan 

jenis pemborosan yang terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya pemborosan berjenis 

unnecessary motion dan waiting pada stasiun mixing dan packing. Perbaikan yang diusulkan adalah 

dengan mengganti sistem manual menjadi sistem database pada kegiatan mengambil dan menghantarkan 

batch ticket di stasiun mixing, mengeliminasi kegiatan mengencangkan tutup kemasan menggunakan palu 

secara manual, serta menambah operator sehingga kegiatan pemeriksaan nomor batch, pemeriksaan tutup 

kemasan dan pengepressan kemasan dapat dilakukan secara parallel. Berdasarkan perhitungan, usulan 

tersebut dapat mengurangi lead time produksi dari 11881.03 detik atau 198 menit per hari menjadi 

10911.47 detik atau 181.85 menit per hari.   

 

Kata kunci: lean manufacturing, seven waste, value stream mapping. 
 

1. Pendahuluan 

Persaingan industri yang semakin ketat mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan 

daya saing dan senantiasa melakukan perkembangan berkelanjutan guna mempertahankan 

eksistensinya di pasaran luas. Salah satu cara meningkatkan daya saing adalah dengan 

melakukan upaya lean manufacturing, yaitu dengan mengurangi peborosan yang terjadi dalam 

proses produksi dengan menghilangkan aktifitas yang tidak memberi nilai tambah pada proses 

produksi perusahaan, sehingga lead time dapat direduksi. PT XYZ sebagai perusahaan yang 

bergerak di bidang produksi cat juga selalu berusaha untuk melakukan continuous improvement 

dengan cara mereduksi pemborosan yang terjadi selama proses produksi. Salah satu upaya yang 

telah dilakukan yaitu menerapkan sistem produksi just in time (JIT) yang mampu mengurangi 

pemborosan inventory dan overproduction. Namun, sistem tersebut tidak sepenuhnya 

mengurangi pemborosan sebab pada kenyataannya masih terdapat pemborosan pada lini 

produksi cat, yaitu pemborosan berjenis unnecessary motion dan waiting. Selain itu, target 

produksi bulanan seringkali tidak dapat dicapai. Tabel 1.1 merupakan data jumlah produksi 

aktual dan target bulanan produksi cat waterbased di PT XYZ pada tahun 2020.  
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Tabel 1.1 Data Target dan Aktual Produksi Bulanan PT. XYZ selama Tahun 2020  

Bulan

Jumlah 

produksi 

aktual (ton)

Target/bulan 

(ton)

Januari 1,067 1,440

Februari 1,270 1,680

Maret 1,325 1,050

April 875 1,050

Mei 930 1,020

Juni 1,024 1,260

Juli 897 660

Agustus 862 1,100

September 1,074 1,320

Oktober 995 1,050

November 956 1,050

Desember 1,029 1,100  
Sumber : arsip divisi produksi PT XYZ 

Dengan hanya melakukan sistem produksi JIT bukan berarti suatu perusahaan sudah 

menerapkan lean manufacturing karena konsep lean lebih dari itu  (Liker, 2004). Lean thinking 

dapat diringkas dalam 5 prinsip lean yaitu spesifikasi nilai berdasarkan produk tertentu, 

identifikasi value stream setiap produk, membuat alur value dan membiarkan customer menarik 

nilai dari produsen, serta mengejar kesempurnaan  (Hines dan Taylor, 2000). Penelitian ini 

bertujuan untuk membantu PT XYZ mengidentifikasi pemborosan yang terjadi sepanjang lini 

produksi cat waterbased diwakilkan dengan mengidentifikasi pemborosan pada proses produksi 

cat mbyc dan mencari penyelesaian masalahnya dengan menggunakan pendekatan lean 

manufacturing menggunakan value stream mapping, konsep seven waste dan Eliminate, 

Combine, Rearrange, Simplify (ECRS).  

 

2. Metode 

 
Gambar 2.1 Metodologi Penelitian  
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 Observasi lapangan dilakukan di pabrik waterbased PT XYZ berlangsung selama 5 hari 

mulai dari tanggal 1 Maret 2021 hingga 5 Maret 2021. Dalam jangka waktu tersebut, ditemukan 

pemborosan disepanjang lini produksi cat mbyc sehingga diperlukan pengamatan lebih lanjut 

pada setiap stasiun kerja untuk mengetahui letak pemborosan yang terjadi. Pada tanggal 8 Maret 

2021 hingga 9 Maret 2021 diambil data pengamatan waktu proses setiap stasiun mulai dari 

stasiun penyiapan bahan baku, stasiun mixing, stasiun filling hingga stasiun packing. 

Pengamatan dilakukan pada shift 1 karena pada shift kerja tersebut operator yang hadir lengkap. 

Dalam melakukan pekerjaannya, operator bekerja sesuai dengan acuan instruksi yang terdapat 

dalam batch ticket. Tahap selanjutnya adalah melakukan studi literatur untuk menemukan 

gambaran mengenai permasalahan yang pernah terjadi pada penelitian-penelitian sebelumnya. 

Kemudian dilakukan perumusan masalah dan menentukan tujuan penelitian yaitu untuk 

membantu PT XYZ mengidentifikasi pemborosan yang terjadi sepanjang lini produksi cat 

waterbased dan mencari penyelesaian masalahnya. Data yang diambil adalah data tahapan 

produksi cat mbyc dan data pengamatan waktu siklus disepanjang lini produksi cat mbyc untuk 

memperoleh lead time. Pengolahan data dilakukan dengan menghitung waktu baku untuk setiap 

elemen kerja, pengklasifikasian VA, NVA, dan NNVA, pembuatan C-VSM, identifikasi waste, 

dan pembuatan F-VSM. 
 

3. Hasil dan Pembahasan 

Perhitungan Waktu Baku  
Tabel 3.1 Waktu Baku Stasiun Persiapan Bahan Baku 

Pengamatan 1 Pengamatan 2 Pengamatan 3 Pengamatan 4

1 Memegang bahan baku 2.05 2.60 2.05 2.04 2.19 0.95 2.08 0.1 2.31

2 Mengangkat bahan baku 6.56 6.50 6.58 6.43 6.52 0.95 6.19 0.1 6.88

3 Menuangkan bahan baku ke tangki timbangan 15.01 14.55 15.06 15.07 14.92 0.95 14.18 0.1 15.75

4 Memeriksa hasil timbangan 2.37 2.30 2.42 2.58 2.42 0.95 2.30 0.1 2.55

5 Memegang bahan baku 2.07 2.10 1.55 1.48 1.80 0.95 1.71 0.1 1.90

6 Mengangkat bahan baku 10.41 10.52 10.43 10.55 10.48 0.95 9.95 0.1 11.06

7 Membawa bahan baku menuju pallete 22.03 22.54 22.50 22.46 22.38 0.95 21.26 0.1 23.63

8 Mengangkat bahan baku ke pallete 10.53 9.55 10.58 11.49 10.54 0.95 10.01 0.1 11.12

9 Memanggil fork lift 15.33 11.1 12.48 13.58 13.12 0.95 12.47 0.1 13.85

10 Menunggu fork lift 470.55 400.05 460.33 484.09 453.76 0.95 431.07 0.1 478.96

11 Membawa bahan baku ke  fork lift 20.00 20.58 21.33 21.56 20.87 0.95 19.82 0.1 22.03

12 Membawa bahan baku ke  hoist crane 20.30 20.58 21.23 22.11 21.06 0.95 20.00 0.1 22.22

13 Membawa bahan baku menuju stasiun mixing 405.30 499.27 400.00 415.57 430.04 0.95 408.53 0.1 453.93

1066.19

Waktu Baku 

(detik)

Total Waktu Siklus

Stasiun Kerja : Persiapan Bahan Baku

Penyesuaian Waktu Normal
WP Rata- Rata 

(detik)
No Elemen Kerja

Waktu Proses (detik)
Kelonggaran

 
Tabel 3.2 Waktu Baku Stasiun Mixing  

Pengamatan 1 Pengamatan 2 Pengamatan 3 Pengamatan 4

1 Mengambil batch ticket 450.93 430.87 410.28 400.02 423.03 0.95 401.87 0.1 446.53

2 Memeriksa kesesuaian bahan baku dengan batch ticket 38.42 37.1 37.65 38.5 37.92 0.95 36.02 0.1 40.02

3 Menuangkan bahan baku ke tangki sesuai batch ticket 643 689 642 676 662.50 0.95 629.38 0.1 699.31

4 Melakukan proses mixing  menggunakan mesin 1865 1837 1982 1873 1889.25 0.95 1794.79 0.1 1994.21

5 Mengambil sampel cat untuk QC 10.87 9.86 9.73 10.34 10.20 0.95 9.69 0.1 10.77

6 Membawa sampel cat ke bagian QC 386 424 394 304 377.00 0.95 358.15 0.1 397.94

7 Menunggu hasil pemeriksaan QC 1873 1865 1802 1927 1866.75 0.95 1773.41 0.1 1970.46

8
QC menyerahkan surat (batch ticket ) yang menyatakan bahwa 

pemeriksaan selesai, produksi dapat dilanjutkan
510.25 411.13 410.87 410.32

435.64 0.95 413.86 0.1 459.84

9 Menuangkan bahan baku tambahan ke crane 368.21 374.23 356.28 395.01 373.43 0.95 354.76 0.1 394.18

10 Menuangkan bahan baku ke tangki cat menggunakan crane 387 368 309 393 364.25 0.95 346.04 0.1 384.49

11 Melakukan proses mixing  menggunakan mesin 984 843 836 938 900.25 0.95 855.24 0.1 950.26

12 Mengambil sampel cat untuk QC 8.71 9.73 9.81 10.73 9.75 0.95 9.26 0.1 10.29

13 Membawa sampel cat ke bagian QC 382 482 386 368 404.50 0.95 384.28 0.1 426.97

14 Menunggu hasil pemeriksaan QC 1875 1830 1905 1956 1891.50 0.95 1796.93 0.1 1996.58

15
Mendistribusikan hasil mixing menuju stasiun filling menggunakan pipa 

439.01 421.08 408.63 492.05 440.19 0.95 418.18 0.1 464.65

10646.50

Stasiun Kerja : Mixing

WP Rata- Rata 

(detik)
Penyesuaian Waktu Normal Kelonggaran

Waktu Baku 

(detik)

Total Waktu Siklus

No Elemen Kerja

Waktu Proses (detik)

 
Tabel 3.3 Waktu Baku Stasiun Filling  

Pengamatan 1 Pengamatan 2 Pengamatan 3 Pengamatan 4

1 Mengambil kemasan 2.69 1.32 2.1 2.03 2.04 0.95 1.93 0.1 2.15

2 Meletakkan kemasan di atas mesin filling 5.67 5.68 5.63 5.6 5.65 0.95 5.36 0.1 5.96

3 Melakukan filtering dan filling menggunakan mesin 10.32 13.93 13.01 10.29 11.89 0.95 11.29 0.1 12.55

20.65Total Waktu Siklus

Penyesuaian Waktu Normal Kelonggaran
Waktu Baku 

(detik)

WP Rata- Rata 

(detik)

Stasiun Kerja : filling

No Elemen Kerja

Waktu Proses (detik)

 
Tabel 3.4 Waktu Baku Stasiun Packing 

Pengamatan 1 Pengamatan 2 Pengamatan 3 Pengamatan 4

1 Mengambil kardus 2.76 1.57 2.3 3.22 2.46 0.95 2.34 0.1 2.60

2 Memeriksa nomor batch 9.36 8.01 8.71 9.29 8.84 0.95 8.40 0.1 9.33

3 Menyesuaikan nomor batch dengan kemasan 8.29 9.06 8.29 8.23 8.47 0.95 8.04 0.1 8.94

4 Mengambil kemasan 2.83 2.02 1.68 2.09 2.16 0.95 2.05 0.1 2.27

5 Memeriksa tutup kemasan 2.58 1.29 1.82 2.38 2.02 0.95 1.92 0.1 2.13

6 Mengencangkan tutup kemasan menggunakan palu 5.18 5.38 6.1 5.39 5.51 0.95 5.24 0.1 5.82

7 Merakit kardus 60.34 65.39 65.29 64.28 63.83 0.95 60.63 0.1 67.37

8 Mengambil produk jadi 2.73 2.92 3.92 2.47 3.01 0.95 2.86 0.1 3.18

9 Memasukkan produk jadi ke kardus 13.11 13.82 13.01 12.72 13.17 0.95 12.51 0.1 13.90

10 Menutup kardus dengan lakban 12.94 13.49 14.05 14.49 13.74 0.95 13.06 0.1 14.51

11 Serah terima produk jadi ke gudang menggunakan surat jalan 15.35 16.81 17.52 17.19 16.72 0.95 15.88 0.1 17.65

147.69Total Waktu Siklus

Stasiun Kerja : Packing

No Elemen Kerja
Waktu Proses (detik) WP Rata- Rata 

(detik)
Penyesuaian Waktu Normal Kelonggaran

Waktu Baku 

(detik)

 
Sumber : hasil perhitungan 
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Waktu baku untuk setiap stasiun dihitung untuk mencari waktu siklus. Waktu siklus 

merupakan waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produk pada stasiun kerja 

(Purnomo, 2003) dan ditentukan dengan menghitung waktu normal dari setap elemen kerja pada 

masing-masing stasiun terlebih dahulu. Rating factor yang digunakan adalah 95% untuk seluruh 

operator dengan perhitungan berdasarkan tabel westinghouse dan allowance sebesar 10% 

berdasarkan perhitungan menggunakan metode shumard. Berikut ini merupakan contoh 

perhitungan dari waktu baku pada elemen kerja “memegang bahan baku” pada stasiun kerja 

persiapan bahan baku 

Rating Factor (faktor penyesuaian) didapatkan dari total perhitungan tabel rating factor 

westinghouse  yang didasarkan pada 4 faktor yaitu skill, effort, condition, dan consistency. 

Skill = Good (+0.03) 

Effort = Good (+0.02) 

Condition = Average  (+0.00) 

Consistency = Average (0.00) 

Jumlah = 0.05 

P = (1-0.05) 

P = 0.95 
Tabel 3.5 Tabel Rating Factor Westinghouse 

SKILL EFFORT 

+0,15        A1           Superskill 

+0,13        A2            

+0,11        B1           Excellent 

+0,08        B2  

+0,06        C1           Good 

+0,03        C2            

  0,00        D             Average 

-0,05         E1           Fair 

-0,10         E2 

-0,16         F1           Poor 

-0,22         F2 

+0,13         A1             Superskill 

+012          A2  

+0,10         B1             Excellent 

+0,08         B2 

+0,05         C1             Good 

+0,02         C2 

  0,00         D               Average 

-0,04          E1             Fair 

-0,08          E2 

-0,12          F1             Poor 

-0,17          F2 

CONDITION CONSISTENSY 

+0,06        A            Ideal 

+0,04        B            Excellent 

+0,02        C            Good 

  0,00        D            Average 

-0,03         E            Fair 

-0,07         F            Poor 

+0,04        A            Ideal 

+0,03        B            Excellent 

+0,01        C            Good 

  0,00        D            Average 

-0,02         E            Fair 

-0,04         F            Poor 

Sumber:  (Sritomo, 2008) 

Allowance atau kelonggaran didapatkan dari tabel elemen – elemen yang mempengaruhi 

proses kerja, yaitu: 

1. Tenaga Kerja yang dikeluarkan = sangat ringan = (7%) 

2. Sikap Kerja = berdiri diatas dua kaki (1%) 

3. Gerakan Kerja = normal (0%) 

4. Pandangan terputus-putus = (2%) 

5. Keadaan temperatur = normal (0%) 

6. Keadaan atmosfer = baik (0%) 

Maka, total kelonggaran = 10% atau 0.1 
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Tabel 3.6 Tabel Kelonggaran  

 
Sumber:  (Sritomo, 2008) 

Setelah didapatkan nilai rating factor dan allowance, maka dilakukan perhitungan waktu 

normal (WN), dan waktu baku (WB). Berikut ini merupakan contoh perhitungan pada elemen 

kerja memegang bahan baku: 

                                           (1) 

                                                                    (2) 

Sehingga, didapatkan waktu baku sebesar: 

                                    (3) 
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Berdasarkan hasil perhitungan waktu baku seluruh stasiun, didapatkan waktu siklus untuk 

menyelesaikan seluruh produksi sebesar 11881.03 detik.  

Klasifikasi VA, NVA, dan NNVA 

Elemen kerja pada setiap stasiun kemudian dikelompokkan jenisnya kedalam kategori 

Value Added Activity (VA), Necessary but Non Value Added Activity (NNVA), dan Non Value 

Added (NVA). Berikut merupakan tabel pengelompokan elemen kerja setiap stasiun.  
Tabel 3.7 Pengategorian Elemen Kerja Stasiun Penyiapan Bahan Baku 

VA NNVA NVA

1 Memegang bahan baku 2.31 P

2 Mengangkat bahan baku 6.88 P

3 Menuangkan bahan baku ke tangki timbangan 15.75 P

4 Memeriksa hasil timbangan 2.55 P

5 Memegang bahan baku 1.90 P

6 Mengangkat bahan baku 11.06 P

7 Membawa bahan baku menuju pallete 23.63 P

8 Mengangkat bahan baku ke pallete 11.12 P

9 Memanggil fork lift 13.85

P

10 Menunggu fork lift 478.96
P

11 Menempatkan bahan baku ke  fork lift 22.03 P

12

Membawa bahan baku ke hoist crane

22.22 P

13 Membawa bahan baku menuju stasiun mixing 453.93 P

1066.19 0 585.33 480.86

Stasiun Kerja : Persiapan Bahan Baku

Total Waktu Siklus

No Elemen Kerja Time
Klasifikasi aktivitas

 
Tabel  3.8 Pengategorian Elemen Kerja Stasiun Mixing 

VA NNVA NVA

1 Mengambil batch ticket 446.53 P

2 Memeriksa kesesuaian bahan baku dengan batch ticket 40.02 P

3 Menuangkan bahan baku ke tangki sesuai batch ticket 699.31 P

4 Melakukan proses mixing  menggunakan mesin 1994.21 P

5 Mengambil sampel cat untuk QC 10.77 P

6 Membawa sampel cat ke bagian QC 397.94 P

7 Menunggu hasil pemeriksaan QC 1970.46 P

8
QC menyerahkan surat (batch ticket ) yang menyatakan 

bahwa pemeriksaan selesai, produksi dapat dilanjutkan
459.84

P

9 Menuangkan bahan baku ke crane 394.18 P

10 Menuangkan bahan baku ke tangki cat menggunakan crane 384.49 P

11 Melakukan proses mixing  menggunakan mesin 950.26 P

12 Mengambil sampel cat untuk QC 10.29 P

13 Membawa sampel cat ke bagian QC 426.97 P

14 Menunggu hasil pemeriksaan QC 1996.58 P

15
Mendistribusikan hasil mixing menuju stasiun filling 

menggunakan pipa 
464.65

P

10646.50 1083.79 5135.82 4426.89

Klasifikasi aktivitas

Total Waktu Siklus

No Elemen Kerja Time

 
Tabel  3.9 Pengategorian Elemen Kerja Stasiun Filling 

VA NNVA NVA

1 Mengambil kemasan 2.15 P

2 Meletakkan kemasan di atas mesin filling 5.96 P

3 Melakukan filtering dan filling menggunakan mesin 12.55
P

20.65 12.55 8.11 0Total Waktu Siklus

No Elemen Kerja Time
Klasifikasi aktivitas

 
Tabel  3.10 Pengategorian Elemen Kerja Stasiun Packing 

VA NNVA NVA

1 Mengambil kardus 2.60 P

2 Memeriksa nomor batch 9.33 P

3 Menyesuaikan nomor batch dengan kemasan 8.94 P

4 Mengambil kemasan 2.27 P

5 Memeriksa tutup kemasan 2.13 P

6 Mengencangkan tutup kemasan menggunakan palu 5.82 P

7 Merakit kardus 67.37 P

8 Mengambil produk jadi 3.18 P

9 Memasukkan produk jadi ke kardus 13.90 P

10 Menutup kardus dengan lakban 14.51 P

11 Serah terima produk jadi ke gudang menggunakan surat jalan 17.65 P

147.69 0 141.87 5.82

11881.03 1083.79 5871.12 4907.75Total waktu siklus seluruh stasiun

Total Waktu Siklus

Klasifikasi aktivitas
No Elemen Kerja Time
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Pembuatan Current State Value Stream Mapping 

 
Gambar 3.1 Current State Value Stream Mapping (C-VSM) 

Value Stream Mapping dibuat untuk memberikan gambaran mengenai alur proses produksi 

yang terjadi di PT XYZ, berisi informasi mengenai alur proses, lead time keseluruhan dan 

waktu proses VA, NNVA dan NVA. Data yang terdapat dalam value stream berdasarkan hasil 

wawancara dengan petugas lapangan, dan observasi langsung. Berdasarkan C-VSM, didapatkan 

waktu lead time produksi sebesar 11881.03 detik 

Identifikasi Waste 

Selanjutnya, dilakukan identifikasi lebih lanjut mengenai pemborosan yang terjadi 

disepanjang lini produksi. Waste berasal dari aktifitas yang tidak memberikan nilai tambah 

kepada proses produksi.  Berdasarkan hasil identifikasi waste, didapatkan bahwa terdapat 

aktifitas yang termasuk kedalam pemborosan pada stasiun kerja mixing dengan jenis 

pemborosan unnecessary motion pada elemen kerja mengambil batch ticket, dan waiting pada 

elemen kerja QC menyerahkan surat (batch ticket) yang menyatakan bahwa pemeriksaan 

selesai, produksi dapat dilanjutkan. Kemudian, pada stasiun kerja packing juga ditemukan 

pemborosan berjenis unnecessary motion pada elemen kerja mengambil batch ticket, dan 

merakit kardus. 

Usulan Perbaikan ECRS 

Perbaikan yang diusulkan berdasarkan hasil identifikasi waste adalah sebagai berikut.  
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Tabel 3.11 Usulan Perbaikan  

Jenis Waste Jenis Aktivitas Usulan Perbaikan
Waktu Proses Awal 

(detik)

Waktu Proses 

Usulan (detik)

Unnecessary Motion : Mengambil Batch Ticket NNVA 446.53 5

Waiting : QC menyerahkan surat (batch ticket) 

yang menyatakan bahwa pemeriksaan selesai, 

produksi dapat dilanjutkan

NVA 459.84 5

Jenis Waste Jenis Aktivitas Usulan Perbaikan
Waktu Proses Awal 

(detik)

Waktu Proses 

Usulan (detik)

Unnecessary Motion : Mengencangkan tutup 

kemasan menggunakan palu
NVA

Eliminate : pengecangan tutup kemasan 

menggunakan palu tidak perlu dilakukan 

karena proses pengepressan sudah 

memakai mesin.

5.82 0

Unnecessary Motion : Merakit Kardus NNVA

Simplify :  proses pemeriksaan nomor 

batch,  pemeriksaan tutup kemasan dan 

pengepressan kemasan dilakukan secara 

paralel dengan proses perakitan kardus. 

Dengan jumlah operator lebih dari 2

67.37 0

Stasiun Mixing

Stasiun  Packing

Total Waktu Baku Diperbaiki 969.56

Simplify : melakukan perbaikan sistem 

database , sehingga semua update 

mengenai batch ticket dapat langsung 

diinput ke sistem, sehingga 

operator/admin/qc tidak perlu bolak-balik 

menghantarkan batch ticket  secara manual 

 
Pada stasiun mixing, jenis waste yang dihasilkan berupa unnecessary motion pada kegiatan 

mengambil batch ticket. Kegiatan ini dianggap tidak perlu, karena dilakukan berkali-kali pada 

satu hari dengan waktu sebanyak 446.53 detik tiap kegiatan. Perbaikan yang diusulkan adalah 

dengan simplify yaitu melakukan perbaikan sistem database, sehingga semua update mengenai 

batch ticket dapat langsung diinputkan ke sistem, sehingga operator dan admin tidak perlu 

berkali-kali menghantarkan batch ticket secara manual. Waktu yang dikurangi adalah sebesar 

441.53 detik dari waktu awal proses yaitu sebesar 446.53 detik menjadi 5 detik. Selanjutnya, 

pada stasiun mixing juga terdapat jenis waste berupa waiting pada kegiatan QC menyerahkan 

surat (batch ticket) yang menyatakan bahwa pemeriksaan selesai. Perbaikan yang diusulkan 

adalah sama, yaitu dengan memperbaiki sistem database. Waktu yang dikurangi adalah sebesar 

454.84 detik dari waktu awal proses yaitu sebesar 459.84 detik menjadi 5 detik. Adapun usulan 

ini sedang dilakukan oleh perusahaan.  

Pada stasiun packing, jenis waste yang dihasilkan berupa unnecessary motion pada 

kegiatan mengencangkan tutup kemasan menggunakan palu dan merakit kardus. Perbaikan yang 

diusulkan adalah dengan eliminate pada kegiatan mengancangkan tutup kemasan menggunakan 

palu, karena proses pengepresan sudah memakai mesin, maka kegiatan ini tidak perlu 

dilakukan. Waktu yang dikurangi adalah sebesar 5.82 detik dari waktu proses awal menjadi 0 

detik. Selain itu, perbaikan yang diusulkan pada kegiatan merakit kardus adalah simplify dengan 

melakukan kegiatan pemeriksaan nomor batch, pemeriksaan tutup kemasan dan pengepressan 

kemasan secara parallel dengan proses perakitan kardus, serta menambah operator. Waktu yang 

dikurangi adalah 67.37 detik dari proses awal menjadi 0 detik.  

Berdasarkan hasil penjabaran tersebut, total waktu yang dikurangi adalah sebesar 969.56 

detik. Setelah dilakukan usulan perbaikan, dapat dihitung perubahan waktu yang dihasilkan 

apabila usulan tersebut diterapkan melalui future state value stream mapping (F-VSM).  
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Pembuatan Future State Value Stream Mapping 

 
Gambar 3.2 Future State Value Stream Mapping 

Future State Value Stream Mapping bertujuan untuk memetakan kembali penyebaran 

waktu VA, NNVA, dan NVA pada setiap stasiun kerja. Pada stasiun penyiapan bahan baku dan 

filling, tidak terdapat perubahan pada waktu VA, NNVA dan NVA. Perubahan terdapat pada 

stasiun mixing dan packing.  

Pada stasiun mixing, terdapat perubahan waktu siklus dari 10646.50 detik menjadi 9750.13 

detik yang terdiri dari pengurangan waktu NNVA dari 5153.82 detik menjadi 4694.29 detik dan 

waktu NVA dari 4426.89 detik menjadi 3,972.04 detik.  

Pada stasiun packing, terdapat perubahan waktu siklus dari 147.69 detik menjadi 74.50 

detik yang terdiri dari pengurangan waktu waktu NNVA  dari 141.87 detik menjadi 74.5 detik 

dan waktu NVA dari 5.82 detik menjadi 0 detik.  

Sehingga didapatkan total waktu siklus atau lead time secara keseluruhan setelah dilakukan 

perbaikan menjadi sebesar 10911.47 detik yang terdiri dari waktu VA sebesar 1083.79, waktu 

NNVA sebesar 5,3632.23 detik, dan NVA sebesar 4,452.91 detik. Dari pengurangan waktu 

siklus atau lead time tersebut, dapat dihitung keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dari 

produksi tangka 2 ton untuk cat 3 kg dengan waktu produksi per-batch sebanyak 3 jam adalah 

sebagai berikut.  

1 batch = 667 unit/ 3 jam 

1 unit = Rp100.000,00 

Berdasarkan perhitungan, didapatkan bahwa pemborosan yang dihasilkan sebesar 969.56 

detik/hari. Jika dikonversikan kedalam Jam/Bulan maka menjadi 8.079684 jam/bulan, 

dibulatkan keatas menjadi 9 jam/bulan. Maka,  

= 9 jam : 3 jam  = 3 batch 

= 3 batch x 667 unit = 2001 unit cat. 

= Rp200.100.000,00 

Maka, dapat disimpulkan bahwa dengan mengurangi pemborosan sebanyak 969.56 

detik/hari, perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.100.000,00. 
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4. Simpulan 

1. Berdasarkan hasil perhitungan waktu baku untuk seluruh stasiun , maka didapatkan total 

waktu baku pada proses produksi cat mbyc di PT XYZ adalah sebesar 11881.03 detik yang 

terdiri dari waktu value added activity  sebesar 1083.79 detik, non value added activity 

sebesar 4907.75 detik dan necessary but non value added activity sebesar 5871.12 detik. 

2. Current State Value Stream Mapping kemudian dibuat untuk memberikan gambaran 

mengenai alur proses produksi yang terjadi di PT XYZ. Didapatkan waktu lead time 

produksi sebesar 11881.03 detik 

3. Pada proses identifikasi waste, didapatkan bahwa aktifitas yang termasuk kedalam 

pemborosan terdapat pada stasiun kerja mixing dengan jenis pemborosan unnecessary 

motion pada elemen kerja mengambil batch ticket, dan waiting pada elemen kerja QC 

menyerahkan surat (batch ticket) yang menyatakan bahwa pemeriksaan selesai, produksi 

dapat dilanjutkan. Kemudian, pada stasiun kerja packing juga ditemukan pemborosan 

berjenis unnecessary motion pada elemen kerja mengambil batch ticket, dan merakit 

kardus. 

4. Perbaikan yang diusulkan adalah dengan simplify yaitu melakukan perbaikan sistem 

database, sehingga semua update mengenai batch ticket dapat langsung diinputkan ke 

sistem. Dengan ini, operator dan admin tidak perlu berkali-kali menghantarkan batch ticket 

secara manual. Selain itu, diusulkan juga perbaikan dengan eliminate pada kegiatan 

mengancangkan tutup kemasan menggunakan palu, dan simplify dengan melakukan 

kegiatan pemeriksaan nomor batch, pemeriksaan tutup kemasan dan pengepressan kemasan 

secara parallel dengan proses perakitan kardus, serta menambah operator. Perbaikan usulan 

tersebut mengurangi waktu sebesar 969.56 detik. Dengan pengurangan lead time tersebut, 

dapat dihitung keuntungan bagi perusahaan dari produksi tangki 2 ton untuk cat 3 kg 

dengan waktu produksi per-batch sebanyak 3 jam sebesar Rp200.100.000,00. 
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PENDEKATAN HUMAN RESOURCE SCORECARD 
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ABSTRAK 

PT XYZ adalah perusahaan dengan Penanaman Modal Asing dengan kegiatan utama yaitu industri 

garmen. PT XYZ memiliki beberapa departemen, salah satunya Departemen HSC-HSE (Health Safety 

Compliance-Health, Safety, and Environment). Selama ini, pengukuran kinerja yang dilakukan pada 

Departemen HSC-HSE hanya diukur melalui status finansial yang dilaporkan pada manajer perusahaan. 

Jika dilihat dari status finansialnya saja, kinerja para karyawan tidak bisa terukur. Hal itu kurang bisa 

dijadikan tolak ukur karena bisa saja status finansial yang dilaporkan berubah menjadi lebih buruk 

dikarenakan karyawan lain dan berpengaruh pada keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan evaluasi pengukuran kinerja dari berbagai aspek bagi karyawan untuk mengetahui kinerja 

sumber daya manusia pada Departemen HSC-HSE di PT XYZ. Langkah-langkah penelitian dari awal 

yaitu mengidentifikasi KPI (Key Performance Indicator) menggunakan rancangan HR Scorecard, 

kemudian menghitung bobot tiap KPI dengan metode Analytical Hierarchy Process, lalu menentukan 

nilai kinerja dengan metode Scoring System, dan yang terakhir evaluasi hasil pengukuran kinerja dengan 

metode Traffic Light System. Penelitian yang dilakukan menghasilkan 19 KPI, yaitu 5 KPI HR 

Deliverable, 6 KPI dari perspektif High Performance Work System, 5 KPI HR Efficiency, dan 3 KPI HR 

System Alignment. Dari hasil pengukuran kinerjanya didapatkan 2 KPI memiliki Traffic Light System 

berwarna merah, yaitu kepemimpinan dan tingkat keterlambatan karyawan. Walaupun hasil kinerja 

keseluruhannya berada pada level hijau sebesar 94,17%, perusahaan tetap harus melakukan perbaikan 

segera pada kedua KPI tersebut agar dapat meningkatkan nilai persentasenya sehingga kinerja 

Departemen HSC-HSE menjadi semakin baik. 

 

Kata kunci: pengukuran kinerja, key performance indicator, human resources scorecard, scoring system 

dan traffic light system, analytical hierarchy process 
 

1. Pendahuluan 

Dunia perindustrian yang selalu berkembang menuntut perusahaan selalu berkembang 

demi menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Strategi perusahaan merupakan alat untuk 

mencapai visi dan misi perusahaan (Ramadhan et al., 2017). Untuk itulah perusahaan harus 

selalu siaga menghadapi segala jenis perubahan yang ada, mulai dari perubahan harga hingga 

munculnya para pesaing bisnis baru. Karena itulah sebuah perusahaan dituntut untuk mampu 

mengikuti perubahan tersebut agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Agar terwujudnya 

keseimbangan antara kebutuhan karyawan dengan tuntutan, sumber daya manusia di perusahaan 

perlu dikelola secara profesional. Untuk itu diperlukan suatu alat yang berfungsi untuk 

mengukur kinerja karyawan demi mengetahui sejauh mana pencapaian strategi dan sasaran 

perusahaan yang sudah ditentukan sebelumnya (Putra & Eng, 2016). 

PT XYZ adalah perusahaan dengan kegiatan utama yaitu industri garmen. Selama ini, 

pengukuran kinerja yang dilakukan pada Departemen HSC-HSE (Health Safety Compliance- 

Health, Safety, and Environment) hanya diukur melalui status finansial yang dilaporkan pada 

manajer perusahaan. Jika dilihat dari status finansialnya saja, kinerja para karyawan tidak bisa 

terukur. Hal itu kurang bisa dijadikan tolak ukur karena bisa saja status finansial yang 

dilaporkan berubah menjadi lebih buruk atau lebih baik dikarenakan karyawan lain dan 

berpengaruh pada keuntungan perusahaan. Maka dari itu perlu dilakukan evaluasi pengukuran 
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kinerja secara keseluruhan bagi karyawan Departemen HSC-HSE untuk mengetahui kinerja 

sumber daya manusianya, sehingga didapatkan usulan perbaikan pada beberapa aspek Human 

Resources. Karena peningkatan kinerja aspek Human Resources sangat berpengaruh bagi 

perusahaan terutama untuk meningkatkan keuntungan perusahaan (Putri & Handayani, 2015). 

Berdasarkan situasi di atas, penulis berkeinginan melakukan penelitian mengenai kinerja 

karyawan Departemen HSC-HSE dengan menggunakan pendekatan metode Human Resource 

Scorecard. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Analytical Hierarchy Process 

(AHP), Scoring System, dan Traffic Light System. AHP adalah alat pengambilan keputusan 

dengan beberapa kriteria yang telah digunakan di hampir semua aplikasi/software yang terkait 

dengan pengambilan keputusan (Vaidya & Kumar, 2006). Salah satu software yang juga 

digunakan pada penelitian ini yaitu Super Decision. Super decision menyediakan alat untuk 

membuat dan mengelola model AHP, memasukkan penilaian, mendapatkan hasil, dan 

melakukan analisis sensitivitas pada hasil (Adams & Saaty, 2003). Scoring system dan traffic 

light system digunakan untuk menentukan apakah nilai KPI yang dihasilkan baik atau buruk. 

Mula-mula penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi KPI (Key Performance 

Indicator) dengan rancangan Human Resource Scorecard dari visi dan misi perusahaan, lalu 

menghitung bobot tiap KPI dengan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) menggunakan 

software Super Decision, kemudian dilakukan penilaian dengan metode Scoring System, dan 

pengelompokkan pengukuran kinerja dengan metode Traffic Light System. Dari penelitian yang 

dilakukan, diharapkan kinerja sumber daya manusia dapat terukur lalu penulis dapat 

memberikan usulan perbaikan dalam upaya mendukung implementasi kinerja sumber daya 

manusia yang lebih baik lagi pada strategi perusahaan di PT XYZ. 

 

2. Metode 

2.1 Metodologi Penelitian 

Terdapat tiga tahap penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu survei pendahuluan, 

pengumpulan data, dan analisis. HR Scorecard adalah pemantauan dan pelaporan secara terus 

menerus terhadap target parsial yang telah ditetapkan yaitu tujuan strategis yang dicapai. KPI 

berfungsi untuk mengikuti fase implementasi HR Scorecard (Gabcanova, 2012). Perancangan 

HR Scorecard didapatkan dengan menjabarkan visi dan misi perusahaan menjadi Strategy 

Objectives (SO) dan KPI yang mempresentasikan kinerja sumber daya manusia pada 

Departemen HSC-HSE. 

 

2.2 Model Konseptual Penelitian 

Penelitian ini dikembangkan berdasarkan model pada penelitian sebelumnya sebagai acuan 

yang dibuat oleh Huseid, Beatty, dan Scheier yang ditunjukkan pada Gambar 1. Model ini 

dikembangkan dari metode Balance Scorecard yang dicanangkan oleh Kaplan & Norton. Dari 

model acuan tersebut kemudian dilakukan perancangan HR Scorecard, sehingga didapatkan 

model konseptual untuk penelitian ini. 
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Gambar 1. Model Acuan Penelitian Dibuat Oleh Huseid, Beatty dan Scheier 

2.3 Konfirmasi KPI 

Menurut (Sinambela, 2016), kinerja adalah capaian untuk mencapai tujuan organisasi oleh 

seseorang atau kelompok sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. KPI yang telah 

dirancang dari perumusan visi dan misi perusahaan selanjutnya akan dikonfirmasi. Konfirmasi 

ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner konfirmasi KPI kepada beberapa orang yang 

sudah diberi arahan tentang sistem pengukuran kinerja yaitu staff Enviro-GHG, staff Health 

Training, staff OT Analysis, staff K3 Kimia, dan staff HSC Environment. 

 

2.4 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dikembangkan oleh Dr. Thomas Saaty pada 

tahun 1980 sebagai alat untuk membantu memecahkan masalah teknis dan manajerial (Paleie & 

Lalic, 2009). Setelah KPI telah dikonfirmasi dan disetujui, langkah selanjutnya yaitu melakukan 

pembobotan pada semua KPI yang ada dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 

menggunakan kuesioner perbandingan berpasangan. Kuesioner diberikan kepada lima 

responden yaitu staff Enviro-GHG, staff Health Training, staff OT Analysis, staff K3 Kimia, dan 

staff HSC Environment. Jawaban para responden dirata-rata menggunakan rataan geometric, 

selanjutnya dilakukan perhitungan pembobotan dengan bantuan software Super Decision. 

Tahapan melakukan perhitungan pembobotan dengan metode AHP adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun hirarki permasalahan. 

Hirarki penelitian disusun dengan menentukan tujuan penelitian yang menjadi sasaran 

sistem secara keseluruhan pada level paling atas. Level dibawahnya merupakan kriteria-

kriteria yang digunakan untuk menilai atau mempertimbangkan alternatif-alternatif yang 

ada dan menentukan alternatif-alternatif tersebut. Setiap kriteria dapat memiliki sub kriteria 

dibawahnya yaitu KPI yang sudah dikonfirmasi dan setiap KPI dapat memiliki nilai bobot 

kepentingan masing-masing yang sebelumnya ditentukan dengan kuesioner perbandingan 

berpasangan (Tominanto, 2018). 

b. Menentukan prioritas KPI. 

Prioritas tiap KPI ditentukan dengan membuat perbandingan berpasangan dengan 

membandingkan KPI secara berpasangan sesuai dengan kriteria yang ditentukan 

menggunakan bentuk matriks. Matriks ini merupakan kerangka untuk menentukan bobot 

prioritas yang nantinya menentukan konsistensi rasio dari perbandingan berpasangan yang 

ada untuk menganalisis prioritas secara keseluruhan (Tominanto, 2018). Prioritas ini 

ditentukan berdasarkan pihak yang berkontribusi mengisi kuesioner perbandingan 

berpasangan, baik secara langsung melalui diskusi dan wawancara maupun tidak langsung 
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dengan pengisian kuesioner. Hasil dari kuesioner kemudian diolah dengan menggunakan 

bantuan software Super Decision. 

c. Mengukur Konsistensi Logis. 

Dari perbandingan berpasangan yang telah didapat tadi menghasilkan konsistensi rasio dari 

keseluruhan prioritas. Cara menentukan konsistensi rasio yaitu sebagai berikut (Tominanto, 

2018): 

1) Menjumlahkan nilai-nilai tiap kolom pada matriks perbandingan berpasangan tiap KPI 

yang dibuat.  

2) Tentukan rata-rata matriks dengan membagi setiap nilai tiap kolom dengan total kolom 

yang bersangkutan.  

3) Menjumlahkan nilai dari setiap matriks dan membaginya dengan jumlah elemen untuk 

mendapatkan nilai bobot prioritasnya.  

4) Menentukan konsistensi pertimbangan dengan konsistensi rasionya (consistency ratio). 

Konsistensi rasio penting untuk mendapatkan hasil yang valid dalam dunia nyata. Pada 

penelitian ini, nilai konsistensi rasio yang didapat harus dibawah 10%.  

HR Efficiency HR Deliverable

HR Alignment

High 

Performance 

Work System

Tingkat 

produktivitas 

karyawan

Kenaikan 

gaji sesuai 

UMK

Biaya 

stationery 

kantor

Optimalisasi 

jadwal kerja

Tingkat 

keterlambatan 

karyawan

Training 

karyawan

Rasio 

ketersediaan 

teknologi

Waktu 

pelayanan

Rasio 

ketersediaan 

komputer

Biaya 

asuransi 

kecelakaan 

kerja

Biaya THR 

karyawan

Jaminan 

Kesehatan

Biaya 

penjagaan 

lingkungan

Biaya 

turnover

Transfer 

Informasi
Kepemimpinan

Transfer 

Knowledge

Transfer 

Skill

Kepuasan 

Kerja

Kinerja 

Karyawan

 
 Gambar 2. Struktur Hirarki Penelitian 

 

2.5 Scoring System 

Tahapan selanjutnya yaitu menentukan skor dengan menggunakan metode scoring system. 

Scoring system dilakukan untuk mengetahui seberapa besar nilai pencapaian terhadap target 

masing-masing KPI yang akan menentukan warna untuk metode traffic light system yaitu 

metode selanjutnya (Putri & Handayani, 2015). Penentuan scoring system didasarkan pada 

beberapa indikator kriteria yaitu higher is better, lower is better, must be one, dan must be zero 

yang ditentukan dengan diskusi bersama karyawan yang memiliki ilmu tentang HR Scorecard. 

Menurut Efendi & Hanoum (2011), penentuan scoring system pencapaian kinerja masing-

masing KPI memiliki ketentuan sebagai berikut. Jika indikator kinerja menunjukkan penilaian:  
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1. Higher is better memiliki arti semakin baik pencapaian kinerjanya maka semakin tinggi 

pula skor yang dihasilkan. Cara menghitung skor pencapaian kinerjanya yaitu:  

Skor = (achievement/target) x 100%  

2. Lower is better memiliki arti semakin baik pencapaian kinerjanya maka semakin rendah 

pula skor yang dihasilkan. Cara menghitung skor pencapaian kinerjanya yaitu:  

Skor = (2 - (achievement/target)) x 100% dimana angka 2 tersebut merupakan nilai mutlak. 

3. Must be Zero memiliki arti skor yang dihasilkan harus 0. Cara menentukannya yaitu skor = 

100 jika aktual = 0, atau skor = 0 jika aktual ≠ 0  

4. Must be One memiliki arti skor yang dihasilkan harus 1. Cara menentukannya yaitu skor = 

100 jika aktual = 1, atau skor = 0 jika aktual ≠1 

 

2.6 Traffic Light System 

Setelah scoring system ditentukan, maka selanjutnya yaitu penentuan keputusan nilai KPI 

menggunakan metode traffic light system. Traffic light system digunakan untuk mengetahui KPI 

mana yang perlu diperbaiki dengan mengevaluasi sumber daya manusia yang tidak sesuai pada 

target awal. Traffic light system terdiri dari warna merah, kuning, dan hijau dimana cara 

penentuan warnanya yaitu sebagai berikut (Putri & Handayani, 2015): 

1. Warna merah memiliki arti jika skor KPI yang dicapai jauh dari target, maka perlu 

diadakan perbaikan pada KPI terkait. Batas skor yang ditentukan perusahaan yaitu: KPI < 

65.  

2. Warna kuning memiliki arti jika skor KPI yang dicapai mendekati target namun masih 

perlu dilakukan peningkatan pada KPI terkait. Batas skor yang ditentukan perusahaan 

yaitu: 65 ≤ KPI < 80.  

3. Warna hijau memiliki arti jika skor KPI yang dicapai telah sesuai dengan target 

perusahaan. Batas skor yang ditentukan perusahaan yaitu: KPI ≥ 80. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Identifikasi Key Performance Indicators 

Tiap objectives yang telah diturunkan akan didapatkan Key Performance Indicators yang 

nantinya akan dianalisis. Key Performance Indicators inilah yang menjadi acuan untuk 

mengukur kinerja sumber daya manusia pada Departemen HSE-HSE. Penentuan KPI diperoleh 

dari studi pustaka yang sesuai dengan objectives yang telah ditentukan sebelumnya. KPI yang 

diperoleh melalui tahapan perancangan yang telah dikonfirmasi sesuai dengan pendekatan 

Human Resources Scorecard ditunjukkan pada tabel 1. 

 
Tabel 1. Daftar Key Performance Indicator HR Scorecard 

HR Deliverable 

Kepemimpinan 

Kepuasan Kerja 

Transfer Skill 

Transfer Informasi 

Transfer Knowledge 

High Performance Work System 

Tingkat produktivitas karyawan 

Kenaikan gaji sesuai UMK 

Biaya stationery kantor 

Optimalisasi jadwal kerja 

Tingkat keterlambatan karyawan 

Training karyawan 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2021          ISSN: 2579-6429 

26-27 Juli 2021 

 

C01.6 

 

HR Efficiency 

Jaminan Kesehatan 

Biaya THR karyawan 

Biaya asuransi kecelakaan kerja 

Biaya turnover 

Biaya penjagaan lingkungan 

HR Alignment 

Waktu pelayanan 

Rasio ketersediaan teknologi 

Rasio ketersediaan komputer 

 

3.2 Hasil Pembobotan 

Nilai bobot didapatkan dari perbandingan berpasangan melalui kuesioner yang diisi oleh 

lima responden. Agar dapat memberikan penjelasan apabila terdapat responden yang kesulitan, 

peneliti mengawasi responden selama pengisian kuesioner sehingga data yang didapatkan akurat 

(Hadi, 2009). Tiap KPI dari hasil kuesioner tersebut kemudian dirata-rata agar didapatkan satu 

angka per KPI untuk diolah menggunakan software Super Decision untuk didapatkan nilai 

konsistensi rasionya. Hasil dari pembobotan dan nilai konsistensi rasio tiap KPI dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Rekap Pembobotan Perbandingan Berpasangan HR Scorecard 

Perbandingan antar Perspektif Bobot Inconsistency Ratio 

HR Deliverable 0.1390 

0.0345 
High Performance Work System 0.5196 

HR Efficiency 0.2630 

HR Alignment 0.0811 

Perbandingan antar Kriteria HR Deliverable Bobot Inconsistency Ratio 

Kepemimpinan 0.2163 

0.0242 

Kepuasan Kerja 0.0899 

Transfer Skill 0.1908 

Transfer Informasi 0.3368 

Transfer Knowledge 0.1662 

Perbandingan antar Kriteria High Performance Work System Bobot Inconsistency Ratio 

Tingkat produktivitas karyawan 0.3558 

0.0433 

Kenaikan gaji sesuai UMK 0.2249 

Biaya stationery kantor 0.0519 

Optimalisasi jadwal kerja 0.1707 

Tingkat keterlambatan karyawan 0.0669 

Training karyawan 0.1300 

Perbandingan antar Kriteria HR Efficiency Bobot Inconsistency Ratio 

Jaminan Kesehatan 0.1731 

0.0637 

Biaya THR karyawan 0.2202 

Biaya asuransi kecelakaan kerja 0.4198 

Biaya turnover 0.0735 

Biaya penjagaan lingkungan 0.1135 

Perbandingan antar Kriteria HR Alignment Bobot Inconsistency Ratio 

Waktu pelayanan 0.2495 

0.0137 Rasio ketersediaan teknologi 0.5650 

Rasio ketersediaan komputer 0.1855 
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3.3 Konsistensi Rasio 

Dari Tabel 2 didapatkan hasil pembobotan dan inconsistency ratio-nya. Syarat konsistensi 

rasio yang dapat diterima atau logis yaitu nilainya di bawah 10% atau CR ≤ 0,1 seperti yang 

sudah dijelaskan sebelumnya. Jika konsistensi rasio yang didapatkan lebih dari 10% maka 

dilakukan perhitungan ulang (Anshori, 2019). Hasil perhitungan KPI dari semua metode yang 

digunakan ditunjukkan pada Tabel 3. Semua KPI bisa dinyatakan logis karena konsistensi rasio 

yang dihasilkan berada di bawah 10%. 

 

3.4 Scoring System dan Evaluasi Traffic Light System 

Hasil scoring system dan traffic light system dari seluruh KPI ditunjukkan pada Tabel 3. 

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 2 KPI berwarna merah, 1 KPI berwarna 

kuning, dan 16 KPI berwarna hijau. KPI yang masih berada pada indikator merah adalah 

kepemimpinan dan tingkat keterlambatan karyawan. Dari Tabel 3 juga diketahui skor terbobot 

masing-masing kriteria yaitu HR Deliverable sebesar 14,57%, High Performance Work System 

sebesar 44,60%, HR Efficiency sebesar 26%, dan HR System Alignment sebesar 9%. Jadi, skor 

total pencapaian kinerja keseluruhannya sebesar 94,17%, sehingga dapat disimpulkan kinerja 

Departemen HSC-HSE sudah baik karena mendekati 100%. 

Dua KPI yang berindikator merah ditunjukkan pada Tabel 4. Hal tersebut, berarti bahwa 

perusahaan akan mendapatkan kerugian dan efek negatif jika tidak segera melakukan perbaikan 

pada KPI tersebut sehingga perusahaan harus memperbaikinya sesegera mungkin. Menerapkan 

disiplin reward dan punishment terhadap seluruh karyawan di Departemen HSC-HSE 

merupakan salah satu cara untuk mengatasi tingkat keterlambatan karyawan. Misalnya, 

karyawan yang terlambat dalam 1 bulan mencapai 3 kali maka akan mendapat punishment 

berupa teguran dengan surat peringatan, dan apabila masih melanggar jukan akan dikenakan 

sanksi tegas seperti pemotongan gaji (Putri & Handayani, 2015). 

 
Tabel 4. Hasil Perhitungan Skor KPI yang Berada Pada Indikator Merah 

No 

Key 

Performance 

Indicator 

Satuan Bobot Target Aktual 
Scoring 

System 
Skor 

Traffic 

Light 

System 

Skor 

Ter-

bobot 

1 Kepemimpinan % 22% 80 50 
Higher 

is Better 
62.50  13.75 

10 

Tingkat 

keterlambatan 

karyawan 

n 

terlambat 
7% 8 14 

Lower is 

Better 
25.00  1.75 

 
Tabel 5. Hasil Perhitungan Skor KPI yang Berada Pada Indikator Kuning 

No 

Key 

Performance 

Indicator 

Satuan Bobot Target Aktual 
Scoring 

System 
Skor 

Traffic 

Light 

System 

Skor 

Ter-

bobot 

8 

Biaya 

stationery 

kantor 

Rp 5% 150000 180000 
Lower is 

Better 
80.00  4.00 

 

KPI kepemimpinan dapat diatasi dengan mengasah kemampuan karyawan dengan 

mengikuti pelatihan dan bimbingan sesuai bidangnya masing-masing. Hal itu dapat 

meningkatkan kreativitas karyawan sehingga mereka dapat memberikan kontribusi lebih kepada 
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perusahaan. Pemimpin harus mengenali setiap karyawannya, mereka memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. Dari situlah pemimpin dapat menyesuaikan pekerjaan yang 

dipercayakan kepada mereka (Arifin et al., 2020). 

KPI tingkat biaya stationery kantor dalam Tabel 5 merupakan satu-satunya KPI yang masih 

berada pada indikator kuning yang berarti KPI belum memenuhi target yang diinginkan 

perusahaan, akan tetapi tidak terlalu darurat untuk diperbaiki. Continuous improvement harus 

selalu diberikan kepada selalu diberikan kepada seluruh aspek yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pekerjaan di perusahaan. Bukan hanya pada aspek yang saat ini masih berada pada 

indikator merah atau darurat, sehingga alangkah baiknya apabila perusahaan terus melakukan 

perbaikan pada KPI yang telah disebutkan di atas. 

Selain 8 KPI yang masih di bawah target tersebut, 12 KPI lainnya sudah berada pada 

indikator hijau yang berarti sudah memenuhi target. Akan tetapi, perusahaan harus tetap 

mempertahankan KPI yang telah berada pada indikator hijau dengan cara tetap 

mempertahankan kinerja karyawan dan terus melakukan continuous improvement. 

 

 

 

4. Simpulan 

Objek penelitian ini adalah Departemen HSC-HSE di PT XYZ. Selama ini, pengukuran 

kinerja yang dilakukan pada Departemen HSC-HSE hanya diukur melalui status finansial yang 

dilaporkan pada manajer perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi pengukuran 

kinerja secara keseluruhan bagi karyawan Departemen HSC-HSE untuk mengetahui kinerja 

sumber daya manusianya, sehingga didapatkan usulan perbaikan pada beberapa aspek Human 

Resources. Hal itu dikarenakan peningkatan kinerja aspek Human Resources sangat 

berpengaruh bagi perusahaan terutama untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. 

Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui skor terbobot masing-masing kriteria yaitu 

HR Deliverable sebesar 14,57%, High Performance Work System sebesar 44,60%, HR 

Efficiency sebesar 26%, dan HR System Alignment sebesar 9%. Jadi, skor total pencapaian 

kinerja keseluruhannya sebesar 94,17%. Evaluasi sistem pengukuran kinerja menghasilkan 19 

KPI yang dibagi ke dalam 4 perspektif HR Scorecard, 5 KPI pada perspektif HR Deliverable, 5 

KPI pada perspektif HR Efficiency, 3 KPI pada perspektif HR System Alignment, dan 6 KPI 

pada perspektif High Performance Work System. Dari 19 KPI yang telah diukur, didapatkan 2 

berada pada indikator merah yaitu KPI tingkat keterlambatan karyawan dan KPI Kepemimpinan 

yang berarti darurat sehingga harus segera diperbaiki. 

KPI yang memiliki indikator berwarna merah yaitu kepemimpinan dan tingkat 

keterlambatan karyawan sangat direkomendasikan untuk segera dilakukan perbaikan. 

Rekomendasi perbaikan dari penulis untuk KPI kepemimpinan yaitu karyawan mengikuti 

pelatihan dan bimbingan serta pemimpin harus dapat percaya dengan kemampuan karyawannya. 

Sedangkan rekomendasi perbaikan untuk KPI tingkat keterlambatan karyawan yaitu 

menerapkan disiplin reward dan punishment terhadap seluruh karyawan di Departemen HSC-

HSE. 
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Tabel 3. Hasil Perhitungan Skor KPI Keseluruhan 

No Key Performance Indicator Satuan Bobot Target Aktual Scoring System Skor Traffic Light System Skor Ter-bobot 

HR Deliverable  14%    104.08  14.57 

1 Kepemimpinan % 22% 80 50 Higher is Better 62.50  13.75 

2 Kepuasan Kerja % 9% 75 80 Higher is Better 106.67  9.60 

3 Transfer Skill % 19% 75 90 Higher is Better 120.00  22.80 

4 Transfer Informasi % 33% 100 100 Higher is Better 100.00  33.00 

5 Transfer Knowledge % 17% 60 88 Higher is Better 146.67  24.93 

High Performance Work System  52%    85.78  44.60 

6 Tingkat produktivitas karyawan % 36% 100 90 Higher is Better 90.00  32.40 

7 Kenaikan gaji sesuai UMK Rp 22% 70400000 66000000 Higher is Better 93.75  20.63 

8 Biaya stationery kantor Rp 5% 150000 180000 Lower is Better 80.00  4.00 

9 Optimalisasi jadwal kerja % 17% 100 90 Higher is Better 90.00  15.30 

10 Tingkat keterlambatan karyawan n terlambat 7% 8 14 Lower is Better 25.00  1.75 

11 Training karyawan % 13% 100 90 Higher is Better 90.00  11.70 

HR Efficiency  26%    100.00  26.00 

12 Jaminan Kesehatan Rp 18% 2808366 2808366 Higher is Better 100.00  18.00 

13 Biaya THR karyawan Rp 22% 36000000 36000000 Higher is Better 100.00  22.00 

14 Biaya asuransi kecelakaan kerja Rp 42% 0 0 Must be zero 100  42.00 

15 Biaya turnover Rp 7% 0 0 Must be zero 100  7.0000 

16 Biaya penjagaan lingkungan Rp 11% 3100000 3100000 Lower is Better 100.00  11.00 

HR System Alignment  8%    112.50  9.00 

17 Waktu pelayanan hari 25% 4 2 Lower is Better 150.00  37.50 

18 Rasio ketersediaan teknologi % 56% 100 100 Higher is Better 100.00  56.00 

19 Rasio ketersediaan komputer % 19% 100 100 Higher is Better 100.00  19.00 

Kinerja HR Perusahaan 94.17 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan alternatif strategi pengembangan usaha mikro berbasis 

industri kreatif subsektor seni kriya yaitu pengolah kain perca berupa handmade pouch dan tote bag. 

Teknik analisis data menggunakan analisis SWOT dengan mengidentifikasi faktor internal yang menjadi 

kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal yang menjadi peluang maupun hambatan pengembangan 

usaha. Dari hasil analisis didapatkan nilai skor IFE sebesar -0,11 dan nilai skor EFE sebesar 0,44 yang 

menempatkan usaha mikro ini pada kuadran III dengan strategi turn around yang memfokuskan pada 

eliminasi kelemahan faktor internal agar dapat merebut peluang pasar secara lebih optimal. Pilihan 

strategi yang menjadi prioritas adalah strategi WO dengan beberapa alternatif strategi pengembangan 

yaitu, (1) rekrut tenaga kerja lepas dari sekolah kejuruan bidang busana dan pemasaran, (2) rekrut dan 

beri pelatihan ibu rumah tangga yang ingin belajar membuat handmade pouch maupun tote bag, dan (3) 

perlunya memperluas kerjasama dengan pihak lain diantaranya lembaga pelatihan keterampilan kerja 

untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan. 

 

Kata kunci: Analisis SWOT, Produk handmade, Produsen lokal, Strategi bisnis, Usaha mikro 

 

1. Pendahuluan 

Sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Timur, Kota Madiun dengan new city brand 

sebagai Kota Karismatik yang telah dicanangkan pada awal tahun 2018 berharap agar seluruh 

elemen masyarakat Kota Madiun dapat kian menunjukkan karismanya, salah satunya adalah 

sektor UMKM. Dengan jumlah UMKM sebanyak 23.360 unit, yang terdiri dari 20.941 jenis 

usaha mikro, 2.196 jenis usaha kecil, dan 223 jenis usaha menengah (Dewi, 2019), Pemerintah 

Kota Madiun memberikan perhatian besar pada pengembangan UMKM di Kota Madiun, 

diantaranya melalui kemudahan proses perijinan usaha, pembinaan dan pelatihan, kemudahan 

permodalan, juga penyediaan stand pameran produk UMKM yang bekerjasama dengan para 

pelaku usaha besar di Kota Madiun (Stevani, 2019).  

Soethink’s Corner merupakan usaha mikro di Kota Madiun yang memproduksi handmade 

pouch dan tote bag dengan variasi lukis. Usaha ini tergolong dalam industri kreatif subsektor 

seni kriya karena memiliki aktivitas kerajinan yang menggunakan material seperti kayu, logam, 

kulit, kaca, keramik, tekstil dan kreativitas menjadi faktor utama subsektor ini (Ismayanti, 

2018). Usaha yang dimulai sejak tahun 2017 ini membuat produk pouch dan tote bag 

menggunakan potongan kain sisa (kain perca) sebagai kombinasi. Hal ini dilakukan agar dapat 

memanfaatkan kain sisa potongan pembuatan pakaian. Produk tote bag dan sejenisnya banyak 

dijumpai di pasaran sehubungan dengan isu lingkungan karena dinilai multi fungsi, praktis, 

ramah lingkungan dan dapat mengurangi penggunaan kantong plastik (Farida dkk., 2020). 

Bahkan Yusvita dkk. (2021) menyatakan bahwa pembuatan tote bag ramah lingkungan dapat 

menjadi alternatif bisnis yang potensial.  

Sekalipun tote bag dapat menjadi peluang usaha, namun UMKM Soethink’s Corner masih 

mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Sistem produksi job order dengan 

durasi waktu pengerjaan yang cukup lama serta variasi lukis yang membutuhkan kreativitas 

menjadi kesulitan tersendiri bagi usaha ini. Kondisi ini menyebabkan volume produksi menjadi 

terbatas sehingga wilayah pemasaran pun belum cukup luas sekalipun telah menggunaan media 

sosial. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ismayanti (2018) yang menyatakan 
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bahwa kondisi SDM yang rendah, teknologi yang relatif tradisional, pemasaran yang masih 

terbatas, serta permodalan yang kecil, menjadi faktor penghambat perkembangan industri kreatif 

subsektor seni kriya. Maka dari itu dibutuhkan perencanaan strategi karena menurut Chandler 

(1962) dalam Rangkuti (2017) strategi dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya terkait 

dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. 

Strategi erat kaitannya dengan manajemen strategi yang berarti mencapai dan mempertahankan 

keunggulan kompetitif. David (2010) mendefinisikan manajemen strategi sebagai seni dan 

pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-

keputusan lintas fungsional yang memampukan organisasi mencapai tujuannya. Maka dari itu 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk-bentuk strategi yang dapat diformulasikan 

bagi pengembangan UMKM Soethink’s Corner.   

 

2. Metode 

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Objek penelitian adalah UMKM Soethink’s 

Corner yang berlokasi di Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Teknik 

pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber 

data diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak manajemen Soethink’s Corner dan observasi. 

Wawancara dilakukan kepada pihak manajemen Soethink’s Corner untuk menggali informasi 

seputar operasional usaha dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

usahanya, baik secara internal maupun eksternal. Sedangkan pengumpulan data dengan cara 

observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara utuh proses usaha yang dilakukan 

oleh UMKM Soethink’s Corner.   

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Analisis SWOT 

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode SWOT 

dengan langkah-langkah sebagai berikut (Rangkuti, 2017):  

1. Mengidentifikasi faktor-faktor strategi IFAS (Internal Factors Analysis Strategy) yaitu 

faktor-faktor strategi kekuatan dan kelemahan.  

2. Memberi bobot masing-masing faktor mulai dari 0,0 (tidak penting) hingga 1,0 (sangat 

penting).  

3. Menghitung rating untuk masing-masing faktor dengan memberi skala mulai dari 1 (poor) 

sampai 4 (outstanding) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan.  

4. Mengalikan bobot dengan rating untuk memperoleh faktor pembobotan. Hasilnya berupa 

skor pembobotan untuk masing-masing faktor.  

5. Menjumlahkan skor pembobotan untuk memperoleh total skor pembobotan bagi 

perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan bereaksi 

terhadap faktor-faktor strategis internalnya.  

6. Melakukan cara yang sama pada analisis EFAS (Eksternal Factors Analysis Strategy) 

untuk faktor peluang dan ancaman perusahaan. 

Untuk dapat memetakan posisi usaha pouch dan tote bag yang dijalankan oleh UMKM 

Soethink’s Corner pada diagram kartesius SWOT, dilakukan perhitungan SWOT yang 

ditunjukkan pada tabel 1 dan 2.  

Berdasarkan pada tabel 1 analisis IFAS diperoleh nilai skor faktor kekuatan internal adalah 

1,55 dan nilai skor faktor kelemahan adalah 1,66 dengan selisih nilai skor -0,11. Sedangkan 

pada tabel 2 analisis EFAS diperoleh nilai skor untuk faktor peluang eksternal adalah 2,07 dan 

nilai skor faktor ancaman eksternal adalah 1,63 dengan selisih nilai skor 0,44.  
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Tabel 1. Hasil Analisis Faktor Internal (IFAS) 

No. Faktor Internal Bobot Rating Skor 

Kekuatan (Strengths) 

1. Gambar lukis yang dihasilkan rapi dan menarik 0,092 3,0 0,28 

2. Memasarkan produk melalui media sosial 0,086 3,1 0,27 

3. Model dan gambar lukis yang bervariasi 0,090 3,2 0,29 

4. Menggunakan bahan baku yang berkualitas 0,078 3,1 0,24 

5. Mampu menangani pesanan model atau gambar lukis 

sesuai keinginan konsumen  

0,090 2,6 0,23 

6. Harga produk yang relatif terjangkau 0,078 3,1 0,24 

 Total Faktor Kekuatan 0,513 18,1 1,55 

Kelemahan (Weaknesses) 

1. Proses lukis kain masih menggunakan cara manual 0,078 3,7 0,29 

2. Tidak memiliki tenaga kerja lukis/gambar kain 0,084 3,1 0,26 

3. Kontinyuitas produksi tergantung pada demand konsumen 0,092 3,4 0,31 

4. Tidak memiliki tenaga pemasaran sehingga promosi masih 

sebatas melalui media sosial dan dari mulut ke mulut 

0,082 3,5 0,29 

5. Kurangnya pengetahuan pasar 0,080 3,5 0,28 

6. Terkendala waktu karena peran ganda sebagai ibu rumah 

tangga 

0,072 3,2 0,23 

 Total Faktor Kelemahan 0,487 20,4 1,66 

 TOTAL FAKTOR INTERNAL 1,000 26,5 -0,11 

 

Tabel 2. Hasil Analisis Faktor Eksternal (EFAS) 

No. Faktor Eksternal Bobot Rating Skor 

Peluang (Opportunities) 

1. Bahan baku mudah didapatkan 0,109 3,8 0,42 

2. Produk asesoris cukup banyak diminati kalangan anak 

muda 

0,120 3,8 0,46 

3. Tingkat daya beli masyarakat cukup baik 0,115 3,7 0,42 

4. Respon positif terhadap produk Soethink’s Corner 0,101 3,7 0,37 

5. Fasilitas yang disediakan pemerintah Kota Madiun berupa 

kredit usaha dan aneka pelatihan 

0,101 3,9 0,40 

 Total Faktor Peluang 0,547 18,9 2,07 

Ancaman (Threats) 

1. Banyaknya persaingan produk asesoris khususnya pouch 

dan totebag dengan berbagai model dan variasi gambar 

0,115 3,6 0,41 

2. Persaingan pemasaran online dan offline yang semakin 

ketat 

0,104 3,8 0,40 

3. Produk sejenis memiliki mutu produk yang berbeda-beda 0,115 3,8 0,44 

4. Harga produk sejenis yang relatif lebih murah 0,120 3,2 0,38 

 Total Faktor Ancaman 0,453 10,5 1,63 

 TOTAL FAKTOR EKSTERNAL 1,000 24,6 0,44 

 

Strategi SWOT 
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Dari hasil pada tabel 1 dan 2, dilakukan perumusan strategi untuk dapat mengembangkan 

usaha yang dijalankan oleh UMKM Soethink’s Corner. Formulasi strategi dengan menggunakan 

matriks SWOT didapatkan dengan menggabungkan antara faktor kekuatan dan peluang (SO), 

faktor kelemahan dan peluang (WO), faktor kekuatan dan ancaman (ST), serta faktor kelemahan 

dan ancaman (WT).  

Dari hasil penelitian, formulasi strategi untuk UMKM Soethink’s Corner ditunjukkan pada 

tabel 3 berikut ini.  

 

Tabel 3. Formulasi Strategi UMKM Soethink’s Corner 

IFAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFAS 

Kekuatan (Strengths) 

• Gambar lukis yang 

dihasilkan rapi dan menarik 

• Memasarkan produk melalui 

media sosial 

• Model dan gambar lukis 

yang bervariasi 

• Menggunakan bahan baku 

yang berkualitas 

• Mampu menangani pesanan 

model atau gambar lukis 

sesuai keinginan konsumen 

• Harga produk yang relatif 

terjangkau 

Kelemahan (Weaknesses) 

• Proses lukis kain masih 

menggunakan cara manual 

• Tidak memiliki tenaga kerja 

lukis/gambar kain 

• Kontinyuitas produksi 

tergantung pada demand 

konsumen 

• Tidak memiliki tenaga 

pemasaran sehingga promosi 

masih sebatas melalui media 

sosial dan dari mulut ke mulut 

• Kurangnya pengetahuan pasar 

• Terkendala waktu karena peran 

ganda sebagai ibu rumah tangga 

Peluang (Opportunities) 

• Bahan baku mudah 

didapatkan 

• Produk asesoris cukup banyak 

diminati kalangan anak muda 

• Tingkat daya beli masyarakat 

cukup baik 

• Respon positif terhadap 

produk Soethink’s Corner 

• Fasilitas yang disediakan 

pemerintah Kota Madiun 

berupa kredit usaha dan aneka 

pelatihan 

STRATEGI S-O 

 

• Perdalam kemampuan 

gambar tematik 

• Jaga mutu produk 

• Rutin ikuti pembinaan dan 

pelatihan dari pemerintah 

Kota Madiun 

• Gabung dan promosi 

melalui marketplace 

STRATEGI W-O 

 

• Rekrut tenaga kerja lepas atau 

tenaga magang dari SMK 

jurusan tata busana dan jurusan 

pemasaran 

• Rekrut dan beri pelatihan ibu 

rumah tangga yang ingin 

belajar membuat handmade 

pouch dan totebag  

• Perluas kerjasama dengan 

lembaga pelatihan keterampilan 

kerja untuk meningkatkan 

volume produksi dan penjualan 

Ancaman (Threats) 

• Banyaknya persaingan produk 

asesoris khususnya pouch dan 

totebag dengan berbagai 

model dan variasi gambar 

• Persaingan pemasaran online 

dan offline yang semakin 

ketat 

• Produk sejenis memiliki mutu 

produk yang berbeda-beda 

• Harga produk sejenis yang 

relatif lebih murah 

STRATEGI S-T 

 

• Buat varian produk pouch 

dan totebag dari berbagai 

macam bahan agar harga 

juga bervariasi 

• Buat varian produk selain 

pouch dan totebag dengan 

jenis bahan beragam 

• Perluas pemasaran melalui 

marketplace 

• Perluas jaringan pemasaran 

dengan mengikuti pameran 

STRATEGI W-T 

 

• Perdalam kemampuan melalui 

keterlibatan pada komunitas 

handmade produk  

• Berkoordinasi dengan dinas 

untuk mendapatkan informasi 

pembinaan dan pelatihan 

• Mempelajari produk-produk 

handmade lain yang sejenis 

dengan pouch dan totebag 

 

Dari hasil identifikasi keseluruhan faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan kondisi 

yang dihadapi oleh UMKM Soethink’s Corner seperti yang tergambar pada diagram kartesius 

matriks SWOT berikut ini.  
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Gambar 1. Diagram Kartesius SWOT Soethink’s Corner 

Berdasarkan pada gambar 1 tampak bahwa posisi UMKM Soethink’s Corner berada pada 

kuadran III yang mendukung strategi turn around. Dalam hal ini UMKM Soethink’s Corner 

menghadapi peluang pasar yang cukup potensial namun menghadapi beberapa kendala internal. 

Posisi ini menandakan Soethink’s Corner berada pada kondisi yang lemah namun berpeluang 

untuk berkembang. Hal ini dapat dilihat dari nilai skor faktor internal yang menunjukkan 

adanya kreativitas Soethink’s Corner dalam menghasilkan jenis gambar yang bervariasi, 

sekalipun masih tergantung pada pesanan (demand) pelanggan. Untuk itu fokus strategi 

Soethink’s Corner sebaiknya adalah meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat 

merebut peluang pasar yang lebih besar.   

 

Prioritas Strategi Pengembangan Usaha 

Selanjutnya ditentukan strategi yang dapat dijadikan prioritas yang dapat diterapkan oleh 

UMKM Soethink’s Corner. Penentuan prioritas strategi menggunakan kombinasi nilai skor 

yang terdapat pada tabel IFAS dan EFAS. Berikut pada tabel 4 diberikan hasil strategi prioritas 

UMKM Soethink’s Corner.  

 

Tabel 4. Prioritas Strategi UMKM Soethink’s Corner 

IFAS 

EFAS 
Strengths (S) Weaknesses (W) 

Opportunities (O) 

 

STRATEGI S-O 

 

1,55 + 2,07 = 3,62 

STRATEGI W-O 

 

1,66 + 2,07 = 3,73 

Threats (T) 

 

 

STRATEGI S-T 

 

1,55 + 1,63 = 3,18 

 

STRATEGI W-T 

 

1,66 + 1,63 = 3,29 

Peluang 

[2,07] 

Kekuatan 

[1,55] 

Kelemahan  

[(-)1,66] 

Ancaman 

[(-)1,63] 

Kuadran I 

Agresif 

Kuadran II 

Diversifikasi 

Kuadran IV 

Defensif 

Kuadran III 

Turn Around 

(-0,11, +0,44) 
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Berdasarkan pada nilai skor kombinasi strategi matriks SWOT yang tersaji pada tabel 4 

didapatkan hasil bahwa nilai yang paling tinggi adalah pada strategi weaknesses dan 

opportunities (W-O) dengan jumlah skor 3,73. Hal ini sesuai dengan posisi UMKM Soethink’s 

Corner yang berada pada kuadran III diagram kartesius SWOT sehingga diperlukan langkah 

strategi turn around yang menyarankan Soethink’s Corner untuk meminimalkan masalah-

masalah internal sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih besar. Maka dari itu, strategi 

yang diusulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (strategi W-O): 

1. Rekrut tenaga kerja lepas atau tenaga magang dari SMK jurusan tata busana dan pemasaran 

Formulasi strategi ini muncul karena adanya kelemahan yang dimiliki oleh UMKM 

Soethink’s Corner yang tidak memiliki tenaga kerja lukis/gambar selain pemilik usaha, 

sehingga kreativitas model gambar lukis yang dihasilkan menjadi terbatas. Alasan perlunya 

merekrut tenaga kerja lepas atau tenaga magang dari SMK terutama jurusan tata busana 

dikarenakan adanya kompetensi desain produk kreatif yang terkait dengan produk-produk 

fashion. Harapannya dengan melibatkan SMK pada proses bisnis UMKM Soethink’s 

Corner dapat menambah variasi produk dan model gambar lukis. Demikian pula usulan 

merekrut tenaga kerja lepas atau tenaga magang bidang pemasaran terlebih yang juga 

memiliki kemampuan di bidang penggunaan teknologi media sosial, harapannya dapat 

menambah penjualan produk tanpa harus menunggu demand konsumen karena promosi 

yang dilakukan secara terus-menerus. Dengan adanya perekrutan ini harapannya Soethink’s 

Corner bisa menjawab peluang pemenuhan minat anak muda akan kebutuhan asesoris. 

2. Rekrut dan beri pelatihan ibu rumah tangga yang ingin belajar membuat handmade pouch 

dan tote bag  

Formulasi strategi ini dimungkinkan menjadi jawaban terhadap rendahnya kontinuitas 

produksi. Situasi yang dihadapi oleh UMKM Soethink’s Corner yang ingin usaha ini 

berkembang namun terbatas pada jam kerja karena perannya sebagai ibu rumah tangga dan 

di sisi lain juga belum memiliki tenaga kerja yang memadai, maka Soethink’s Corner dapat 

mengupayakan memberikan pelatihan kepada ibu rumah tangga atau orang yang ingin 

belajar membuat tote bag dan pouch sehingga akan semakin banyak produk tote bag dan 

pouch yang dihasilkan.  

3. Perluas kerjasama dengan pihak lain diantaranya dengan lembaga pelatihan keterampilan 

kerja untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan 

Formulasi strategi ini adalah solusi lain apabila tidak dimungkinkan untuk memberikan 

pelatihan sendiri maka UMKM Soethink’s Corner dapat bekerjasama dengan pihak lain 

seperti lembaga pelatihan keterampilan kerja atau instansi lain untuk mengadakan pelatihan 

pembuatan pouch dan tote bag. Kerjasama dapat berupa perekrutan peserta, penyusunan 

materi dan modul pelatihan, hingga pada upaya pemasaran secara online. Dengan demikian 

pola pelatihan yang diberikan merupakan pola yang terintegrasi dimulai dari pembuatan 

hingga penjualan produk.  

 

4. Simpulan 

Dari adanya pengolahan data yang bertujuan untuk perbaikan dan pengembangan usaha 

mikro pembuatan handmade pouch dan tote bag, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:  

a. Berdasarkan identifikasi faktor internal kekuatan dan kelemahan didapatkan faktor 

tertinggi yang menjadi kekuatan produk pouch dan tote bag karya UMKM Soethink’s 

Corner adalah model dan gambar lukis yang bervariasi. Namun Soethink’s Corner juga 

memiliki kelemahan utama adalah ketergantungan produksi pada demand konsumen. 

Sedangkan peluang terbesar yang didapatkan oleh Soethink’s Corner adalah tren kalangan 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2021          ISSN: 2579-6429 

26-27 Juli 2021 

C02.7 

 

muda yang senang menggunakan asesoris namun juga menghadapi ancaman eksternal 

berupa mutu produk sejenis yang berbeda-beda tergantung bahan yang digunakan yang 

mengakibatkan perbedaan harga. Sedangkan kecenderungan konsumen lebih menyukai 

produk dengan harga yang murah tanpa mempertimbangkan mutu produk.  

b. Berdasarkan pada total nilai skor faktor internal dan faktor eksternal, Soethink’s Corner 

berada pada kuadran III diagram kartesius SWOT dengan titik yang mendukung strategi 

turn around dimana UMKM Soethink’s Corner mengalami persoalan-persoalan internal 

sehingga perlu dilakukan pembenahan internal agar dapat meraih peluang pasar yang lebih 

luas.  

c. Berdasarkan pada perhitungan kombinasi strategi matriks SWOT, prioritas strategi yang 

dapat dilakukan oleh UMKM Soethink’s Corner adalah strategi WO. Dengan demikian 

Soethink’s Corner dapat melakukan strategi-strategi prioritas untuk meminimasi kelemahan 

dan menghindari ancaman dengan formulasi:  

(1) Rekrut tenaga kerja lepas atau tenaga magang dari SMK jurusan tata busana dan 

pemasaran. 

(2) Rekrut dan beri pelatihan ibu rumah tangga yang ingin belajar membuat handmade 

pouch dan tote bag. 

(3) Perluas kerjasama dengan pihak lain diantaranya dengan lembaga pelatihan 

keterampilan kerja untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan. 
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ABSTRAK  

Salah satu usaha jasa yang saat ini pertumbuhan bisnisnya sedang berkembang adalah usaha bisnis 

laundry yang kegiatannya berfokus kepada cuci, setrika, dan dry cleaning. Pada Usaha Laundry K, 

terdapat masalah terkait sistem usaha yang belum optimal dan persaingan yang banyak berpotensi 

merugikan secara finansial. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor 

internal (kekuatan dan kelemahan), dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) dari pemasaran usaha 

laundry dengan menggunakan metode penelitian matriks SWOT dan AHP. Hasil dalam penelitian ini 

ditemukan bahwa strategi untuk mengembangkan usaha laundry yaitu dengan mempertahankan harga 

yang terjangkau agar semakin banyak pelanggan, meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen 

keuangan, meningkatkan pemasaran dengan melakukan penyebaran brosur, bernegosiasi dengan pemilik 

tempat usaha agar tempat tidak disewakan kepada orang lain secara tiba-tiba, meningkatkan pelayanan 

yang ramah agar tidak kalah saing dengan pelayanan laundry lain, menambahkan berbagai paket cuci 

yang variatif agar semakin banyak pelanggan yang tertarik sehingga dapat menambah omset penjualan. 

 

Kata kunci: Analisis SWOT, Analytical Hierarchy Process (AHP), Potensi, Strategi, Usaha Laundry 
 

1. Pendahuluan 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha 

kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha, dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 

tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil 

dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu 

dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.” Pada UKM terdapat usaha 

jasa. 

Usaha jasa merupakan sebuah bisnis yang menggunakan tenaga, ilmu dan juga keahlian 

dalam bidang tertentu. Perkembangan usaha dalam sektor jasa saat ini terus berkembang pesat. 

Seiring dengan era globalisasi, perusahaan jasa terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan 

bahkan dapat mencapai target omset yang terus meningkat. Selain memiliki banyak produk dan 

pelayanan, usaha jasa juga memiliki persaingan yang sangat ketat. Persaingan usaha jasa dewasa 

ini dapat dilihat dari peningkatan pelayanan yang diberikan pada konsumen sehingga konsumen 

merasakan kepuasaan. (Nirmala, P. A., 2018) 

Salah satu usaha jasa yang saat ini pertumbuhan bisnisnya sedang berkembang adalah 

usaha atau bisnis jasa binatu atau laundry yang kegiatannya berfokus kepada cuci, setrika, dan 

dry cleaning. Perubahan gaya hidup dan tuntutan kesibukan yang menjadikan sebagian besar 

masyarakat lebih memilih menggunakan jasa laundry untuk meringankan pekerjaan mereka. 

Usaha atau bisnis jasa laundry ini tersebar tidak hanya di kota-kota saja, dipelosok daerah pun 

kini mulai menjamur dengan tawaran berbagai fasilitas dan pelayanan. (Nirmala, P. A., 2018) 

Menurut Ketua Umum Asosiasi Profesi Laundry Indonesia (APLI) Wasono Raharjo, pada 

satu bulan jumlah pendapatan jasa laundry seluruh Indonesia mencapai 700 miliar atau 8.4 

triliun dalam satu tahun dan bertumbuh sebesar 14-15 persen. Sebagian masyarakat melakukan 

pertimbangan untuk memilih laundry koin dikarenakan tingkat kesibukan mereka yang tinggi 
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dan tidak mempunyai waktu luang untuk melakukan aktivitas pencucian (Hayat, 2012). 

Sebagian lagi memilih laundry konvensional dikarenakan tidak adanya pilihan lain untuk 

mencuci pakaian. (Mitralaundry, 2014 di dalam Saputra, R. G., 2017) 

Penelitian ini dilakukan pada usaha Laundry K yang mempunyai berbagai masalah baik 

terkait sistem usaha yang belum optimal dan persaingan yang banyak yang menjadikan potensi 

kerugian secara finansial dalam manajemen usaha laundry. Maka dari itu digunakan analisis 

SWOT untuk membantu pelaku bisnis menganalisa dan para pelaku bisnis dapat mengetahui 

serta menentukan kekuatan atau strengths agar dapat menjadi acuan untuk mengembangkan 

bisnisnya, kelemahan atau weakness merupakan hal yang harus diwaspadai atau dibenahi oleh 

para pelaku bisnis agar tidak menjadi faktor penghambat dan menjadi celah bagi para pesaing. 

Analisis SWOT bisa juga digunakan untuk mengevaluasi kesempatan dan tantangan di 

lingkungan bisnis maupun lingkungan internal perusahaan (Kuncoro, 2005). Pada dasarnya 

kelemahan yang ada pada bisnis tidak bisa dihilangkan seluruhnya, namun dapat diminimalisir 

salah satunya dengan menggunakan metode analisis SWOT agar kelemahan tersebut tidak 

menjadi faktor penghambat kemajuan bisnis tersebut dalam memanfaatkan peluang-peluang 

yang ada untuk menjaring lebih banyak konsumen.  

Dalam menjalankan usahanya, usaha laundry “K” belum pernah melakukan dan 

menerapkan analisis terhadap dampak lingkungan secara luar atau dalam. Sehingga laundry “K” 

tidak dapat menentukan strategi yang tepat diaplikasikan pada usaha laundry “K” dalam 

menghadapi persaingan dengan usaha laundry lain. Oleh karena itu diperlukan analisis SWOT 

pada laundry “K”. 

 

2. STUDI LITERATUR 

2.1 Analisis SWOT 

 Analisis SWOT dipopulerkan oleh Andrew pada tahun 1965. Analisis SWOT telah menjadi 

salah satu alat yang berguna dalam dunia bisnis. Metode ini merupakan sebuah analisa yang 

cukup baik, efektif dan efisien serta sebagai alat yang cepat dan tepat dalam menemukan dan 

mengenali kemungkinan–kemungkinan yang berkaitan dengan inovasi baru dalam dunia bisnis 

(Noor, S., 2014). Analisis SWOT bertujuan agar perusahaan menghasilkan strategi setelah 

mengevaluasi faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal meliputi kekuatan 

(strengths) dan kelemahan (weaknesses), sedangkan faktor eksternal meliputi peluang 

(opportunities) dan ancaman (threats). Dengan mengevaluasi faktor tersebut, strategi yang 

didapatkan adalah memaksimalkan potensial kekuatan dan peluang dengan meminimalkan 

kelemahan dan ancaman. (Seckli et al., 2012 di dalam Zaman, A. N. dkk, 2017).  

Kekuatan (Strengths) adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan 

lain yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar yang dapat 

dilayani oleh perusahaan yang diharapkan dapat dilayani. Kelemahan (Weakness) adalah 

keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, kapabilitas yang secara efektif 

menghambat kinerja perusahaan. Peluang (Opportunity) adalah bagian dari analisis lingkungan 

eksternal perusahaan yang membantu manajemen dalam mencari dan mengetahui apa saja yang 

menjadi peluang dan kesempatan bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya sehingga 

perusahaan tersebut dapat meraih pangsa pasar dan keuntungan yang lebih besar. Ancaman 

(Threaths) adalah bagian dari analisis lingkungan eksternal perusahaan yang membantu 

manajemen untuk mengetahui tantangan yang akan dan telah dihadapi perusahaan yang timbul 

karena adanya suatu kecenderungan atau perkembangan yang tidak menguntungkan diluar 

perusahaan. (Asmawati, H., 2018) 
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Tabel 1. Matrik SWOT 

Eksternal dan 

Internal 

Strengths (S) Daftar kekuatan 

internal 

Weaknesses (W) Daftar kelemahan  

internal 

Opportunities (O) 

Daftar peluang 

eksternal 

Strategi SO Menggunakan 

kekuatan untuk memanfaatkan 

peluang 

Strategi WO Meminimalkan 

kelemahan untuk memanfaatkan 

peluang 

Threats (T) Daftar 

ancaman eksternal 

Strategi ST Menggunakan 

kekuatan untuk mengatasi 

ancaman 

Strategi WT Meminimalkan dan 

menghindari ancaman 

Sumber: Rangkuti, 2014  

 

2.2 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Secara definisi, AHP suatu metode umtuk mengurutkan alternatif pengambilan keputusan 

dan memilih salah satu yang terbaik ketika tersedia banyak kriteria. Setiap kriteria pengambilan 

keputusan dibandingkan dengan cara pairwise comparison (perbandingan berpasangan). AHP 

adalah sebuah metode untuk memecahkan suatu permasalahan yang rumit dalam situasi yang 

tidak terstruktur menjadi bagian-bagian komponen (Sjamsuridjal, 2019). Metode  ini  

dikembangkan  oleh Thomas  L.,  Saaty ahli  matematika  yang  dipublikasikan  pertama kali 

dalam bukunya The Analytical Hierarchy Process tahun 1980 (dikutip dalam Hardiyansyah, A., 

Ikhwana, A., dan Kurniawati, R., 2015).  
Tabel 2. Perbedaan dua skala antara 1-9 dan 1-5 

Skala tingkat 

kepentingan 1-9 
Keterangan skala 

Skala tingkat 

kepentingan 1-5 

1 Dua atribut sama penting 1 

3 Cukup penting 2 

5 Kuat penting 3 

7 Lebih kuat penting 4 

9 Mutlak lebih kuat penting 5 

 Sumber: Hossain et al., 2014  

Terkadang dalam suatu  penelitian dengan penerapan skala 1-9 ada beberapa terdapat CR > 

0.1, salah satu untuk CR < 0.1 dengan menggunakan skala 1-5. (Aupetit dan ganest, 1993 di 

dalam Zaman, A. N. dkk, 2017). 

 

3. Metode 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Kecenderungan 

penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif dan penekanan terhadap proses penyelesaian 

berdasarkan kondisi di lapangan yang didapat dari data penelitian. Penelitian deskriptif 

merupakan metode yang berusaha menggambarkan suatu objek sesuai dengan keadaan atau apa 

adanya. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mengetahui kondisi di lapanan dan menemukan letak 

permasalahan secara lebih luas dan terbuka melalui cara meminta pendapat dari pihak terkait. 

Adapun yang menjadi objek untuk wawancara adalah pengelola dan beberapa karyawan di 

perusahaan terkait. 

2. Observasi / Penelitian Lapangan 
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Observasi merupakan kegiatan pengamatan di lokasi penelitian yang dalam hal ini adalah 

tempat usaha tersebut. Penelitian ini akan dapat lebih detail dan mendalam mengenai 

lingkungan internal serta lingkungan eksternal perusahaan di lapangan. 

3. Penelitian Kepustakaan 

Mengumpulkan data sekunder atau data yang telah dibukukan, baik berupa laporan maupun 

hasil penelitian terdahulu. 

Teknik analisa data yang digunakan jurnal ini adalah: 

1. Matriks SWOT 

Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan 

strategi perusahaan. Analisa ini didasarkan pada logika untuk memaksimalkan kondisi 

perusahaan dengan empat faktor Strenghts-Weakness-Opportunities-Threats. 

Matriks SWOT terdiri dari susunan empat tipe strategi pengembangan usaha, antara lain: 

a. Strategi SO (strengths-opportunities) 

Strategi ini memaksimalkan kekuatan yang dimiliki lingkungan internal untuk 

memanfaatkan peluang lingkungan eksternal perusahaan. 

b. Strategi WO (weakness-opportunities) 

Strategi ini memperbaiki kelemahan lingkungan internal dengan memaksimalkan peluang 

yang didapatkan dari lingkungan luar perusahaan. 

c. Strategi ST (strength-threats) 

Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk meminimasi pengaruh 

ancaman dari lingkungan luar perusahaan. 

d. Strategi WT (weakness-threats) 

Strategi ini merupakan taktik defensive untuk mengurangi pengaruh kelemahan lingkungan 

internal dan menghindari ancaman dari lingkungan luar. 

2. Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Sebuah cara untuk menyusun alternatif pengambilan sikap dan memilih satu cara yang 

dianggap baik dengan banyaknya tolak ukur dari pairwise comparison (perbandingan 

berpasangan). 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

3.1  Analisis SWOT 

Tabel 5 di bawah ini menunjukan variabel-variabel pada faktor internal dan eksternal pada 

UKM “Laundry K” di Limo dekat kampus UPN Veteran Jakarta. 

Setelah diidentifikasi hasil dari faktor internal dan eksternal, kemudian dibuatkan ke dalam 

diagram cartesius analisis SWOT yang didapat dari matriks IFAS dan matriks EFAS. Data yang 

dimasukkan yaitu total dari perkalian antara (rating x bobot). Berikut gambaran dari tahapan 

pencocokan yang digunakan matriks SWOT pada tabel 3, 4, 6, dan 7. 
Tabel 3. Faktor SWOT (strengths) Hasil AHP 

 

 

 

 

 

 
 

Tabel 4. Faktor SWOT (weaknesses) Hasil AHP 

No. Faktor SWOT Bobot  Rating Score 

1 Weaknesses/ 

Kelemahan 

W1 0,1 1 0,1 

2 W2 0,1 1 0,1 

No Faktor SWOT Bobot  Rating Score 

1 

Strengths/ 

Kekuatan 

S1 0,1 4 0,4 

2 S2 0,1 2 0,2 

3 S3 0,15 3 0,45 

4 S4 0,15 3 0,45 

 Total   0,5  1,50 
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3 W3 0,15 2 0,3 

4 W4 0,15 4 0,6 

 Total   0,5  1,10 
 

Tabel 5. Variabel-Variabel Faktor Internal dan Eksternal 

Faktor Internal 

Strengths / Kekuatan Sumber 

1 Harga yang sesuai kemampuan mahasiswa (S1) 
Wawancara 

dengan 

narasumber 

2 Keramahan dan service yang baik (S2) 

3 Lokasi terdekat dengan kampus dan beberapa kost-kostan (S3) 

4 Kualitas jasa memiliki reputasi yang baik (S4) 

Weaknesses / Kelemahan Sumber 

5 Tempat usaha bukan aset pribadi/sewa (W1) 
Wawancara 

dengan 

narasumber 

6 Masih banyak Human Error pada pelayanan jasa (W2) 

7 Keuangan tidak dimanajemen dengan baik (W3) 

8 Sistem usaha yang kurang terorganisir (W4) 

Faktor Eksternal 

Opportunities / Peluang Sumber 

9 Pesaing usaha yang menetapkan harga relatif lebih tinggi (O1) 

Wawancara 

dengan 

narasumber 

10 
Banyak mahasiswa yang belum menentukan atau ragu untuk 

berlangganan laundry (O2) 

11 Pemasaran dari mulut ke mulut mahasiswa yang sudah mencoba (O3) 

12 
Berada di pinggir jalan sehingga akses mudah dan pemasaran lebih 

mudah (O4) 

Threats / Ancaman Sumber 

13 Cukup banyak mahasiswa/i yang memilih cuci sendiri (T1) 
Wawancara 

dengan 

narasumber 

14 Pesaing memiliki paket yang lebih variatif  (T2) 

15 
Kualitas pelayanan pesaing juga dikenal lebih baik daripada toko ini 

(T3) 
 

Tabel 6. Faktor SWOT (opportunites dan threats) Hasil AHP 

No Faktor SWOT Bobot  
Rating 

Score 
  

No 
Faktor 

SWOT 
Bobot  Rating 

Score 

1 

Opportunities/ 

Peluang 

O1 0,14 3 0,42   1 
Threats/ 

Ancaman 

T1 0,12 3 0,32 

2 O2 0,12 2 0,24   2 T2 0,12 2 0,24 

3 O3 0,15 
2 

0,3 
  3 T3 0,15 2 0,3 

   Total   0,39  0,86 

4 O4 0,2 4 0,8     

 Total   0,61  1,76     
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Tabel 7. Hasil Perhitungan 

Sumbu x s-w 0,4 

Sumbu y o-t 0,9 

Sumbu x Sumbu y  

1,5 -0,86  

1,5 1,76  

Sumbu x Sumbu y  

-1,1 -0,86  

-1,1 1,76  

Sumbu x Sumbu y  

-1,1 -0,86  

1,5 -0,86  

Sumbu x Sumbu y  

-1,1 1,76  

1,5 1,76  

 

 
Gambar 1. Grafik SWOT 

Kordinat titik (0,4;0,9) berada pada kuadran I pada grafik. Hal itu menunjukkan 

solusi/strategi yang diprioritaskan lebih ke arah strengths dan opportunities (SO). Berada pada 

posisi ini memperoleh situasi usaha yang menguntungkan. Berdasarkan analisis SWOT, 

diperoleh strategi yang dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini : 
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Tabel 8. Hasil Analisis Matriks SWOT 

Internal 

Eksternal 

Kekuatan (S) 

1. Harga yang sesuai 

kemampuan 

mahasiswa 

2. Keramahan dan 

service yang baik 

3. Lokasi terdekat dengan 

kampus dan beberapa 

kost-kostan 

4. Kualitas jasa memiliki 

reputasi yang baik 

Kelemahan (W) 

1. Tempat usaha bukan 

aset pribadi/sewa 

2. Masih banyak Human 

Error pada pelayanan 

jasa 

3. Keuangan tidak 

dimanajemen dengan 

baik 

4. Sistem usaha yang 

kurang terorganisir 

Peluang (O) 

1. Pesaing usaha yang 

menetapkan harga 

relatif lebih tinggi 

2. Banyak mahasiswa 

yang belum 

menentukan atau 

ragu untuk 

berlangganan 

laundry 

3. Pemasaran dari 

mulut ke mulut 

mahasiswa yang 

sudah mencoba 

4. Berada di pinggir 

jalan sehingga akses 

mudah dan 

pemasaran lebih 

mudah 

Menggunakan kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang 

Strategi SO 

1. Mempertahankan 

harga yang terjangkau 

agar semakin banyak 

pelanggan (S1,O1) 

2. Meningkatkan kualitas 

pelayanan agar 

pelanggan tidak 

berpindah ke tempat 

lain (S2,S4,O2,O3) 

3. Membuka cabang 

usaha di tempat lain 

yang dekat dengan 

jalan (S3,04) 

Memperkecil kelemahan 

dengan memanfaatkan peluang 

Strategi WO 

1. Bernegosiasi dengan 

pemilik tempat agar 

tempat tidak 

disewakan kepada 

orang lain secara tiba-

tiba (W1,O4) 

2. Memperbaiki kualitas 

pelayanan dan 

manajemen keuangan 

agar semakin banyak 

pelanggan yang datang 

dan banyak 

keuntungan yang 

didapat 

(W2,W3,W4,O1,O2,O

3) 

Ancaman (T) 

1. Cukup banyak 

mahasiswa/i yang 

memilih cuci sendiri 

2. Pesaing memiliki 

paket yang lebih 

variatif 

3. Kualitas pelayanan 

pesaing juga dikenal 

lebih baik daripada 

toko ini 

Menggunakan kekuatan untuk 

menghindari ancaman 

Strategi ST 

1. Meningkatkan 

pelayanan yang ramah 

agar tidak kalah saing 

dengan pelayanan 

laundry lain (O2,T4) 

2. Menambahkan 

berbagai paket cuci 

yang variatif agar 

Memperkecil kelemahan dan 

menghindari ancaman 

Strategi WT 

1. Mengurangi kesalahan 

dan meningkatkan 

kecepatan pelayanan 

agar pelanggan tidak 

kecewa (O2,T2,T3) 

2. Memperbaiki 

manajemen keuangan 

agar mendapatkan 
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semakin banyak 

pelanggan  sehingga 

dapat menambahkan 

omset penjualan 

(O1,O3,T1,T2) 

keuntungan yang 

banyak dan tidak telat 

membayar sewa 

tempat (O1,O3,O4,T1) 

 

 

5. Simpulan 

Berdasarkan analisa SWOT, ditunjukkan bahwa usaha laundry “K”  berada pada kuadran 

1, yang artinya bahwa posisi usaha laundry “K” lebih ke arah strengths dan opportunies (SO). 

Berada pada posisi ini memperoleh situasi usaha yang menguntungkan. Kekuatan dan peluang 

menjadi kekuatan utama dalam merancang strategi usaha yang lebih baik. Masukan strategi dari 

segi strengths dan opportunies (SO) adalah dengan mempertahankan harga terjangkau agar 

semakin banyak langganan dan pelanggan baru yang menjadi tertarik. Lalu masukan strategi 

dari segi weakness dan opportunity (WO) adalah dengan  memperbaiki kualitas pelayanan dan 

manajemen keuangan agar semakin banyak pelanggan yang datang dan banyak keuntungan 

yang didapat,. Selanjutnya, masukan strategi dari segi strengths dan threatness (ST) adalah 

dengan meningkatkan pelayanan yang ramah agar tidak kalah saing dengan pelayanan laundry 

lain, menambahkan berbagai paket cuci yang variatif agar semakin banyak pelanggan  sehingga 

dapat menambahkan omset penjualan. Dan masukan strategi dari segi weakness dan threatness 

(WT) adalah dengan mengurangi kesalahan dan meningkatkan kecepatan pelayanan agar 

pelanggan tidak kecewa, memperbaiki manajemen keuangan agar mendapatkan keuntungan 

yang banyak dan tidak telat membayar sewa tempat kepada pemilik tenpat usaha laundry “K”. 

 

6. Saran 

Usaha laundry “K” sudah memiliki strategi bisnis yang baik dan didukung oleh banyak 

peluang yang menguntungkan, hanya saja karena beberapa faktor menyebabkan kurang 

dikenalnya usaha laundry “K” di masyarakat. Setelah dilakukan analisis SWOT berikut saran 

yang diberikan yaitu:  

a. melakukan promosi dengan penyebaran brosur,  

b. memberikan inovasi terhadap pegorganisiran sisten usaha dan mengurangi human error,  

c. bernegosiasi dengan pemilik tempat agar tempat tidak disewakan kepada orang lain secara 

tiba-tiba,  

d. memperbaiki kualitas pelayanan dan manajemen keuangan agar semakin banyak 

keuntungan yang didapat.  

Pada penelitian ini penilaian strategi masih dilakukan secara subjektif, diharapkan pada 

penelitian selanjutnya dapat dilakukan penilaian secara objektif untuk menghasilkan strategi 

yang juga objektif dan dibantu dengan metode yang lebih baik. 
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ABSTRAK  
 

Kualitas produk menjadikan harapan bagi konsumen dan akan terus mencari kepuasan produk yang 

dikonsumsinya. Untuk menjaga dan mempertahankan kepuasan konsumen, pelaku usaha memerlukan 

informasi tentang kualitas produk yang sesuai kepentingan dan harapan konsumen. Pelaku usaha sambal 

pecel perlu mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap produknya. Dengan diketahuinya 

karakteristik dan persepsi produk sambal pecel dapat digunakan pengembangan usaha melalui program 

peningkatan usaha berdasarkan prioritas tingkat kepentingannya berdasarkan persepsi konsumen. 

Berdasarkan pengolahan data dan analisis hasil disimpulkan bahwa persepsi kepuasan dirasakan 

yang telah sesuai harapan konsumen adalah karakteristik operasi pokok produk, ciri-ciri tambahan 

(features), kemungkinan kerusakan atau gagal pakai produk, kecepatan, kompetensi, kenyamanan, dan  

penanganan keluhan. Sedangkan  persepsi kepuasan yang dirasakan yang belum sesuai harapan konsumen 

adalah pemenuhan karakteristik desain dan operasi produk sambal pecel dengan standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya, lama produk sambal pecel dapat dikonsumsi, daya tarik produk sambal pecel, 

citra dan reputasi produk sambal pecel serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Variabel kualitas 

produk sambal pecel yang penting untuk ditingkatkan performansinya adalah meningkatkan kualitas rasa, 

pelayanan return produk, dan jaminan kualitas, dan kemenarikan kemasan.   

 

Kata kunci: kualitas produk, performansi, sambal pecel,  

1. Pendahuluan 
 

Kepuasan konsumen adalah tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku usaha dan tentunya 

juga menjadi dambaan konsumen. Faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen salah 

satunya kualitas produk. Kottler (2009) menyatakan bahwa kepuasan tergantung oleh kualitas 

produk perusahaan, karena jika semakin tinggi tingkat kualitas poduk maka semakin tinggi 

tingkat kepuasan konsumen yang dihasilkan. Kualitas produk menjadikan harapan bagi 

konsumen dan jika konsumen terus merasakan akan kepuasan produk yang dikonsumsinya 

maka konsumen akan berusaha mencari kepuasan tersebut dengan melakukan pembelian ulang, 

karena produk yang dikonsumsinya telah sesuai dengan harapan konsumen. Untuk menjaga dan 

mempertahankan kepuasan konsumen akan kualtas produk pelaku usaha memerlukan ketetapan 

atau standarisasi kualitas yang sesuai kepentingan dan harapan konsumen.  

Begitu juga halnya kelompok usaha ibu-ibu dasa wisma Delima dan Larasati Kota 

Madiun yang perlu mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap produknya, apakah 

karakteristik dan kualitas produk sambal pecelnya telah sesuai dengan harapan konsumen. Oleh 

karena itu, informasi persepsi konsumen terhadap produk sambal pecel yang diproduksinya 

sangatlah diperlukan agar kelompok usaha ibu-ibu dasa wisma ini perkembangannya tidak 

stagnan dan dengan harapan dapat digunakan untuk melakukan pengembangan usaha melalui 

program peningkatan usaha berdasarkan prioritas tingkat kepentingannya berdasarkan persepsi 

konsumen.   
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2. Metode 

Bidang penelitian ini adalah bidang pemasaran, dengan tujuan mengidentifikasi persepsi 

kepuasan yang dirasakan dan yang diharapkan konsumen, menentukan prioritas variabel 

kualitas produk yang penting untuk ditingkatkan performansinya, dan menentukan strategi 

pemasaran produk sambal pecel kelompok usaha Dasa Wisma Delima dan Larasati Madiun. 

Desain penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu penyelidikan yang diadakan untuk 

memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan secara aktual, baik 

tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah (Nasir, 

1999). Data penelitian dari sumber data primer yang dicari oleh peneliti yaitu data sikap 

responden melalui instrumen (angket).  

Populasi penelitian ini adalah semua orang yang telah membeli produk sambal pecel 

kelompok usaha Dasa Wisma Delima dan Larasati Madiun. Data sampel diperoleh dari para 

pedagang yang menjualkan produk sambal pecel kelompok usaha Dasa Wisma Delima dan 

Larasati Madiun dengan metode Systemic random sampling, yaitu metode yang digunakan 

apabila sudah tersedia suatu daftar yang berisi nama atau identifikasi dari satuan-satuan individu 

populasinya (Djarwanto, 1996).  

Variabel yang diteliti adalah variabel kualitas produk yang terukur dari dimensi kualitas 

produk yang mengacu menurut pendapat dari Gaspersz (2005), yaitu: 

a. Kinerja (performance), yaitu karakteristik operasi pokok produk sambal pecel (X1).   

b. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features), yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap 

produk sambal pecel (X2). 

c. Kehandalan (reliability), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal 

pakai produk sambal pecel (X3).   

d. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specification), yaitu sejauh mana 

karakteristik desain dan operasi produk sambal pecel memenuhi standar-standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya (X4). 

e. Daya tahan (durability), yaitu berkaitan dengan berapa lama produk sambal pecel dapat 

dikonsumsi (X5).   

f. Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, penanganan keluhan yang 

memuaskan produk sambal pecel (X6). 

g. Estetika, yaitu daya tarik produk sambal pecel terhadap panca indera (X7). 

h. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu citra dan reputasi produk sambal pecel 

serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya (X8). 
 

Teknik analisis data penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap kepuasan yang dirasakan dan diharapkan 

produk sambal pecel kelompok usaha Dasa Wisma Delima dan Larasati Madiun dengan cara 

menghitung selisih (gap) antara persepsi dan harapan konsumen terhadap produk sambal 

pecel kelompok usaha Dasa Wisma Delima dan Larasati. Jika gap positif (+) artinya persepsi 

konsumen telah sesuai dengan yang diharapkan dan jika gap adalah negatif (-) artinya 

persepsi konsumen belum sesuai dengan yang diharapkan. 

b. Untuk menentukan kualitas produk sambal pecel kelompok usaha Dasa Wisma Delima dan 

Larasati Madiun yang penting untuk ditingkatkan performansinya menggunakan metode 

rumah kualitas. 

c. Untuk mengidentifikasi strategi pemasaran usaha kelompok ibu-ibu dasa wisma Delima dan 

Larasati Madiun dilakukan dengan cara me-rangking nilai raw weight sehingga dapat dilihat 

kebutuhan konsumen mana yang perlu dipenuhi melalui strategi pemasaran yang tepat.   
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3. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan pengumpulan data dapat dilakukan pengolahan data dengan hasil sebagai 

berikut:  

a. Kesesuaian  persepsi  dan  harapan  konsumen  terhadap Produk Sambal Pecel 

Kesesuaian  antara  persepsi  dengan  harapan  konsumen diperoleh dari perhitungan 

selisih antara persepsi yang dirasakan dengan harapan konsumen dengan hasil seperti tabel 

berikut, 
 

Tabel 1. Nilai Kesesuaian Persepsi dengan Harapan Konsumen terhadap Sambal Pecel  

Hasil Produksi Ibu-Ibu Dasa Wisma 

 
 
 

b. Penentuan prioritas variabel-variabel yang penting untuk ditingkatkan performansinya 

Langkah-langkah menentukan prioritas variabel-variabel yang penting untuk 

ditingkatkan performansinya adalah: 

1) Membuat matrik perencanaan (planning Matrix), dengan langkah: 

a) Menghitung importance to customer 

Importance to customer didapat dari rata-rata tingkat kepentingan tiap varabel, 

dengan hasil perhitungan seperti pada tabel 2. 
 

b) Menghitung gap/target value 

Nilai  gap  diperoleh  dari  perkalian  antara  nilai  selisih  persepsi  dan harapan 

dengan nilai importance to customer. Adapun hasil perhitungan nilai gap adalah 

seperti pada tabel 3. 
 

Tabel 2. Importance to Customer 

 

 

 

Tabel 3. Perhitungan Nilai Gap 

 

c)  Menghitung competitive satisfaction performance 

Competitive   satisfaction   performance   diperoleh   dari   nilai   persepsi kepuasan 

yang dirasakan dan diharapkan oleh konsumen selain sambal pecel produksi ibu-ibu 

Dasa Wisma, dengan hasil sebagai berikut. 
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Tabel 4. Nilai Competitive Satisfaction Performance 

 
 

d)  Menghitung nilai goal / target value 

Nilai goal/target value diperoleh dari nilai tingkat kepuasan yang diharapkan 

konsumen terhadap produk sambal pecel. Adapun nilai goal/target value penelitian 

ini seperti pada tabel 5. 
 

e)  Menentukan nilai improvement ratio 

Nilai Improvement ratio didapat dari perbandingan antara goal dengan tingkat 

kepuasan yang dirasakan konsumen. Perhitungan nilai improvement ratio seperti 

pada tabel 6. 
 

Tabel 5. Goal/target value 

 

Tabel 6. Nilai Improvement Ratio 

 
f)   Menentukan sales point 

Sales point diperoleh dari brainstorming dengan ibu-ibu Dasa Wisma dengan hasil 

seperti pada tabel 7. 
 

g) Menentukan nilai raw weight 

Nilai raw weight didapatkan dari perkalian antara nilai importance to customer,  

improvement  ratio,  dan  sales  point.  Nilai raw weight hasil perhitungan seperti 

pada tabel 8. 
 

Tabel 7. Nilai Sales Point 

 

Tabel 8. Perhitungan Raw Weight 
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2)  Mendesain respon teknis 

Respon teknis didesain untuk menanggapi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan 

cara melakukan brainstorming dengan pihak pengusaha/ibu-ibu Dasa Wisma dengan  

hasil sebagai berikut. 
 

Tabel 9. Respon Teknis 
 

No Respon Teknis 

1 Penetapan harga 

2 Return produk 

3 Kualitas bahan baku 

4 Kemenarikan Kemasan 

5 Variasi kemasan 

6 Rasa 

7 Tampilan produk 

8 Daya tanggap keluhan 

9 Jaminan kualitas 

 

3) Membuat rumah kualitas 

Rumah  kualitas  dirancang  melalui  2  tahap,  yaitu  membuat  relationship matrix, 

technical correlations, dan technical matrix. 

a) Relationship matrix 

Relationship matrix menggambarkan hubungan antara keinginan dengan respon 

teknis yang didefinisikan dalam empat kemungkinan, yang memperlihatkan semua 

pengaruh respon teknis dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang diperoleh dari 

brainstorming dengan pelaku usaha. Pemetaan relationship matrix penelitian ini 

dapat dilihat seperti berikut. 

 
b)    Technical correlations 

Technical correlations merupakan tahap pemetaan hubungan antar respon teknis, 

yang digunakan untuk mengetahui sejauhmana tingkat pengaruh antara respon teknis 

satu dengan respon teknis lainnya yang diperoleh melalui brainstorming dengan 

pelaku usaha. Simbol-simbol yang digunakan untuk memetakan technical 

correlations, adalah sebagai berikut: 
 

 

 
 

Adapun hasil technical correlations dan pemetaan hubungan antara kebutuhan 

konsumen dan respon teknis seperti yang terlihat pada gambar 1 dan 2 di bawah ini. 
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Gambar 1. Technical Correlations 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.  Pemetaan Hubungan antara Kebutuhan Konsumen  

dan Respon Teknis 
 

c) Technical Matrix 

Technical Matrix menunjukan nilai prioritas dan respon teknis yang dapat dilakukan 

oleh pelaku usaha berdasarkan kebutuhan konsumen. Nilai prioritas diperoleh dari 

jumlah dari perkalian nilai raw weight masing-masing indikator variabel yang terisi 

penilaian dengan relationship matrix numeric yang berkaitan dengan respon, atau dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 
 

Nilai prioritas    :   ∑ [raw weight X nilai numerik simbol]                                (1) 
 

Keterangan nilai numerik simbol: 
 

 
 

Adapun hasil perhitungan prioritas pada respon teknis, seperti pada tabel berikut : 

Tabel 10. Perhitungan Prioritas pada Respon Teknis 
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Berdasarkan langkah di atas, berikutnya adalah membuat rumah kualitas dengan hasil 

seperti berikut, 

 
 

Gambar 3. Rumah Kualitas Produk Sambal Pecel 

 

c. Identifikasi strategi pemasaran 

Identifikasi strategi pemasaran kelompok usaha ibu-ibu Dasa Wisma Wisma  Delima  dan  

Larasati  Madiun  diketahui  dari  rangking  nilai  raw weight masing-masing variabel 

dengan hasil seperti tabel 11. 
 

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya akan dilakukan pembahasan terhadap hasil 

penelitian. 

a. Kesesuaian antara persepsi dan harapan konsumen 

Kesesuaian  antara persepsi  dengan  harapan  konsumen terhadap  produk sambal pecel 

hasil produksi ibu-ibu Dasa Wisma Delima dan Larasati Madiun dihitung berdasarkan 

selisih antara persepsi dengan harapan konsumen. Dari perhitungan selisih tersebut dapat 

diketahui variabel mana yang mempunyai nilai selisih paling besar sampai yang terkecil. 

Nilai selisih positif berarti nilai harapan konsumen sudah terpenuhi dan jika nilai selisih 

adalah negatif maka harapan konsumen belum dapat terpenuhi. Kesesuaian persepsi dan 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2021          ISSN: 2579-6429 

26-27 Juli 2021 

D01.8 

 

harapan konsumen terhadap produk sambal pecel hasil produksi ibu-ibu Dasa Wisma 

Delima dan Larasati Madiun, seperti tabel 12 berikut, 

 

Tabel 11.  Pe-ranking-an Nilai Raw Weight 

 

Tabel 12. Pembahasan Kesesuaian Persepsi dan 

Harapan Konsumen 

 
 

Berdasarkan tabel 12 di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1) Variabel dimensi kualitas produk yang telah sesuai harapan konsumen adalah: 

a) Kinerja (X1), mengenai karakteristik operasi pokok produk sambal pecel 

b) Keistimewaan  (X2),  mengenai  ciri-ciri  produk  sambal pecel 

c) Kehandalan (X3), mengenai kemungkinan kerusakan atau gagal pakai produk 

sambal pecel 

d) Servis (X6), mengenai kecepatan, kompetensi, kenyamanan, penanganan keluhan 

yang memuaskan produk sambal pecel 

2) Variabel  dimensi  kualitas  produk  yang  belum  sesuai  harapan  konsumen adalah: 

a) Kesesuaian (X4), mengenai pemenuhan karakteristik desain dan operasi produk 

sambal pecel dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya 

b) Daya tahan (X5), mengenai lama produk sambal pecel dapat dikonsumsi 

c) Estetika (X7), mengenai daya tarik sambal pecel 

d) Kualitas  (X8),  mengenai  citra  dan  reputasi  produk  sambal  pecel  serta 

tanggung jawab perusahaan terhadapnya 
 

b. Prioritas     variabel     produk     yang     penting     untuk     ditingkatkan performansinya 

Prioritas variabel  digunakan sebagai  dasar kegiatan  yang bisa dilakukan perbaikan 

untuk ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas produk oleh pelaku usaha ibu-ibu 

Dasa Wisma Delima dan Larasati Madiun. Analisa prioritas variabel  yang penting untuk 

ditingkatkan performansinya dalam penelitian ini dilihat nilai ranking prioritas pada 

respon teknis. 

Tabel 13.  Perhitungan Prioritas pada Respon Teknis 
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Berdasarkan tabel 13 diatas menunjukkan bahwa empat prioritas utama (nilai 90 ke atas) 

variabel yang perlu dilakukan perbaikan untuk ditingkatkan dalam rangka meningkatkan  

kualitas  produk  adalah  meningkatkan  kualitas  rasa,  pelayanan return produk, dan 

jaminan kualitas, dan kemenarikan kemasan. 
 

c. Identifikasi strategi pemasaran produk sambal pecel 

Berdasarkan ranking nilai raw weight dapat diidentifikasi prioritas tiga strategi pemasaran 

produk sambal pecel yang bisa diterapkan, yaitu:  

1) Strategi Serviceability 

Strategi   kecepatan,   kompetensi,   kenyamanan,   penanganan   keluhan  yang 

memuaskan produk sambal. Strategi   produk   yang   sebaiknya   diterapkan   adalah   

selalu   memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 

2) Strategi durability 

Strategi  berkaitan  dengan  lama  produk  sambal  pecel  dapat  dikonsumsi 

konsumen. 

3) Strategi conformance to specification 

Strategi berkaitan dengan karakteristik desain dan operasi produk sambal pecel 

yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. 
 

4. Simpulan 

Kesimpulan penelitian ini adalah: 

a. Persepsi kepuasan yang dirasakan dan diharapkan konsumen terhadap produk sambal pecel 

kelompok usaha Dasa Wisma Delima dan Larasati Madiun. 

Persepsi kepuasan yang dirasakan yang telah sesuai harapan konsumen adalah persepsi 

mengenai: 

1) Karakteristik operasi pokok produk sambal pecel 

2) Ciri-ciri (features) produk sambal pecel  

3) Kemungkinan kerusakan atau gagal pakai produk sambal pecel  

4) Kecepatan, kompetensi, kenyamanan, penanganan keluhan yang memuaskan produk 

sambal pecel  

dan persepsi kepuasan yang dirasakan yang belum sesuai harapan konsumen adalah persepsi 

mengenai: 

1) Pemenuhan karakteristik desain dan operasi produk sambal pecel dengan standar yang 

telah ditetapkan sebelumnya 

2) Lama produk sambal pecel dapat dikonsumsi 

3) Daya tarik produk sambal pecel  

4) Citra dan reputasi produk sambal pecel serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya 
 

b. Variabel kualitas produk sambal pecel kelompok usaha Dasa Wisma Delima dan Larasati 

Madiun yang penting untuk ditingkatkan performansinya. 

Terdapat empat prioritas variabel (nilai prioritas 90 ke atas) yang perlu dilakukan perbaikan 

untuk ditingkatkan adalah meningkatkan kualitas rasa, pelayanan return produk, dan jaminan 

kualitas, dan kemenarikan kemasan. 
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ABSTRAK  

PT. XYZ sebagai manufaktur dan distributor sepeda motor matik. Hasil proses pemeriksaan klaim baterai 

masih ditemukan klaim yang ditolak dengan beban biaya klaim sebesar Rp. 15.840.000,00. Tujuan 

penelitian untuk mengetahui faktor penyebab tingginya klaim baterai dan meningkatkan kualitas proses 

pemeriksaan untuk menurunkan biaya klaim. Desain penelitian dengan deskriptif eksploratif melalui 

pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, diskusi, dokumentasi dan kajian 

literatur. Teknik analisis data menggunakan diagram pareto, diagram sebab akibat dan analisis 5W+1H. 

Tahapan kegiatan perbaikan kualitas menggunakan PDCA. Berdasarkan hasil analisis bahwa faktor 

penyebab tingginya klaim baterai dipengaruhi dari kemampuan teknisi, komponen baterai, prosedur kerja, 

alat ukur dan cara pemakaian. Untuk meningkatkan kualitas proses pemeriksaan dengan mengadakan 

pelatihan,  pemeriksaan secara disiplin, membuat standar operasional prosedur, standarisasi alat ukur dan 

edukasi kepada konsumen. Setelah perbaikan dengan penerapan PDCA dapat meningkatkan kualitas proses 

pemeriksaan klaim baterai dan dapat menurunkan biaya klaim sebesar Rp. 6.480.000,00. 

 

Kata kunci: Analisis 5W+1H, Klaim, Kualitas dan PDCA 
 

1. Pendahuluan 

Perusahaan memberikan surat garansi (warranty) sebagai surat keterangan jaminan terhadap 

standar kualitas produk yang tidak mengandung kesalahan atau kegagalan dan dapat berfungsi 

secara normal dalam jangka waktu tertentu. Jaminan kualitas produk dalam garansi jika dilihat 

dari sudut pandang konsumen merupakan suatu daya tarik yang dapat memberikan keuntungan 

dengan adanya perlindungan berupa kompensasi dari produk yang mengalami kerusakan. Bagi 

produsen, garansi merupakan batasan tanggung jawab sesuai dengan persyaratan dan ketentuan 

yang sudah ditetapkan baik dari aspek waktu maupun jenis kerusakan, sehingga apabila terjadi 

kerusakan setelah batas waktu garansi sudah habis, maka kerusakan tersebut di luar tanggung 

jawab produsen.  

Kehandalan produk akan ditentukan berdasarkan interaksi antara faktor pemakaian yang 

dirasakan oleh konsumen dengan faktor karakteristik desain produk, sehingga dalam suatu 

kondisi konsumen merasa dirugikan dengan kehandalan produk yang tidak dapat berfungsi secara 

normal karena adanya kerusakan maka konsumen diberikan kompensasi dengan mengajukan 

klaim untuk mendapatkan penggantian komponen yang mengalami kerusakan. Dengan adanya 

klaim dari konsumen maka produsen mempunyai tanggung jawab untuk memberikan garansi 

sebagai bentuk pelayanan purna jual terhadap produk yang dijual ke pasar. 

PT. XYZ sebagai salah satu manufaktur dan distributor sepeda motor matik memiliki 

jaringan dealer yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Proses penanganan klaim 

ditangani departemen warranty klaim yang bertugas untuk membuat kebijakan garansi dan 

bertanggungjawab untuk  menyelesaikan klaim yang diterima perusahaan. Ketentuan garansi 

yang dijamin dalam klaim dibatasi berdasarkan parameter waktu (umur kendaraan) dan tingkat 

pemakaian (jarak tempuh kendaraan), tergantung mana yang dicapai lebih dulu. Untuk garansi 

komponen kelistrikan selama satu tahun atau pemakaian maksimal 10.000 km (salah satu tercapai 

terlebih dahulu). Kebijakan garansi untuk komponen kelistrikan adalah mengganti komponen 

yang mengalami kerusakan dengan yang baru tanpa adanya waktu penundaan.  
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Klaim yang dibuat konsumen sebagai bentuk keluhan terhadap kehandalan produk yang 

tidak dapat berfungsi secara normal. Data klaim konsumen terhadap komponen kelistrikan sepeda 

motor matik dalam periode bulan Oktober sampai Nopember 2020 pada tabel 1.  
 

Tabel 1. Data klaim komponen kelistrikan sepeda motor matik 

No. Nama Komponen 
Jumlah 

(klaim) 

Persentase 

(%) 

1 Bohlam lampu depan 37 14,98 

2 Bohlam lampu belakang 44 17,81 

3 Baterai 119 48,18 

4 Switch unit klakson 29 11,74 

5 Relay lampu sein 18 7,29 

Total 247 100 
 

Jenis klaim yang banyak dikeluhkan oleh konsumen yaitu baterai tidak berfungsi secara 

normal sehingga sepeda motor tidak dapat dihidupkan sebanyak 119 klaim dari jumlah total 247 

klaim atau sebesar 48,18%. Baterai yang mengalami kerusakan dapat diakibatkan oleh beberapa 

faktor antara lain yaitu kerusakan komponen kiprok atau regulator sehingga arus pengisian 

menjadi berlebihan atau overcharge, kondisi pemakaian lampu rem belakang terus menyala, 

pemasangan klakson tambahan, motor jarang dipakai atau pemakaian jarak dekat, masalah 

konseling kelistrikan (hubungan arus pendek kutub positif dengan negatif), pengikat baterai lepas 

dan kurang menjaga kebersihan baterai. 

Dalam proses pemeriksaan baterai yaitu melakukan pemeriksaan terhadap fisik, pemeriksaan  

tanggal produksi dan pemeriksaan kinerja baterai. Pemeriksaan kinerja baterai dengan 

menggunakan alat ukur baterai tester untuk mengukur tegangan dengan kriteria diatas 10,7 volt  

maka baterai dinyatakan bagus, jika dibawah 10,7 volt maka baterai dinyatakan rusak. Dalam 

proses pemeriksaan klaim baterai yang dilakukan jaringan dealer masih ditemukan hasil analisa 

yang kurang tepat dalam membuat keputusan untuk menyatakan bahwa klaim layak diterima atau 

ditolak. Hasil pemeriksaan supplier terhadap klaim baterai yang menyatakan bahwa klaim yang 

dinyatakan layak (diterima) maka biaya klaim akan ditanggung oleh supplier dengan mengganti 

komponen yang mengalami kerusakan, sedangkan klaim yang dinyatakan tidak layak (ditolak) 

maka biaya klaim menjadi beban perusahaan. Komponen baterai meskipun berdasarkan hasil 

pemeriksaan dinyatakan masih berfungsi secara normal namun secara teknis baterai tersebut tidak 

dapat dimanfaatkan karena komponen tersebut sudah pernah digunakan sehingga dikategorikan 

menjadi barang bekas yang sudah tidak bernilai ekonomis. Untuk mengurangi kerugian yang 

ditimbulkan dari biaya klaim, maka diperlukan upaya tindakan perbaikan dalam proses 

pemeriksaan klaim baterai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tingginya 

klaim baterai dan meningkatkan kualitas proses pemeriksaan untuk menurunkan biaya klaim 

dengan metode PDCA (Plan, Do, Check, Action).  

Konsep kualitas merupakan kesesuaian dari karakteristik produk atau jasa yang dapat 

memenuhi keinginan konsumen. Kualitas berkaitan dengan kesuaian suatu barang dapat 

digunakan secara nyaman oleh konsumen (Suyadi, 2007). Kualitas menjadi salah satu faktor 

keputusan konsumen terpenting dalam pemilihan produk atau service yang diinginkannya. 

Kualitas produk menjadi perhatian penting bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing dan 

mendapatkan kepercayaan dari konsumen dengan memberikan jaminan produk yang akan 

dipasarkan tidak mengandung cacat atau kesalahan. Pengendalian kualitas sebagai langkah 

penting yang perlu dilakukan dari tahapan awal sampai tahapan akhir dari rangkaian proses 

produksi untuk menghasilkan suatu produk. Pengendalian kualitas sebagai langkah kegiatan 
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untuk meberikan kepastian terhadap spesifikasi standar kualitas dapat tercermin dalam produk 

akhir yang dibuat (Assauri, 2004).  

Pengendalian kualitas sebagai tahapan kegiatan untuk memberikan jaminan proses produksi 

sudah dilakukan dengan benar untuk menghasilkan produk akhir. Pengendalian kualitas bertujuan 

untuk memberikan pengawasan dari tahapan proses produksi  dan untuk memberikan jaminan 

terhadap produk atau jasa yang dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan. 

Kegiatan pengendalian kualitas memberikan perhatian untuk menjaga produk yang dihasilkan 

dapat memenuhi standar kualitas yang sudah ditetapkan dengan biaya pemeriksaan yang dibuat 

sekecil mungkin.  

Aktivitas perbaikan dengan metode PDCA dapat menjamin karakteristik kualitas utama 

produk yang dihasilkan sesuai dengan standard kualitas yang diinginkan oleh customer dengan 

melakukan perbaikan secara terus menerus (Tannady, 2016). Faktor yang paling dominan 

mempengaruhi output perusahan disebabkan karena adanya defect, dengan implementasi metode 

PDCA dapat menurunkan tingkat defect produksi (Khaerudin dan Rahmatullah, 2020). Metode 

PDCA dapat diaplikasikan dalam kegiatan perbaikan yang dilakukan secara terus menerus 

(Hermawan, dkk. 2017). Penerapan siklus PDCA dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan 

dengan cara mengurangi nilai loss potential value. Implementasi metode PDCA dapat 

menurunkan jumlah produk cacat (Prasojo, dkk. 2020). Produktivitas sebagai pencapaian tujuan 

pada tingkat kualitas keluaran dan efesiensi penggunaan sumber daya sehingga produktivitas 

berkaitan dengan aspek kualitas, efektifitas, dan efisiensi (Gaspersz, 2011). 

 

2. Metode 

Penelitian menggunakan desain penelitian deskriptif eksploratif  untuk menggambarkan 

langkah perbaikan dalam meningkatkan kualitas proses pemeriksaan klaim baterai sepeda motor 

matik melalui penerapan metode PDCA. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan 

kualitatif untuk mengidentifikasi faktor penyebab masalah dan mengembangkan solusi 

pemecahan masalah dalam kegiatan pengendalian kualitas. Penelitian dilakukan pada salah satu 

manufaktur dan distributor sepeda motor matik yang  berlokasi di daerah Bekasi Jawa Barat, yang 

dilakukan selama 6 bulan  dari bulan Oktober 2020 sampai Maret 2021. 

Populasi penelitian meliputi jaringan dealer yang terlibat dalam tahapan proses pemeriksaan 

klaim baterai sepeda motor matik, sedangkan yang menjadi sampel penelitian pada teknisi 

electrikal dan pimpinan yang terlibat langsung dalam kegiatan pemeriksaan klaim baterai. Jenis 

data yang digunakan dalam pemecahan penelitian mencakup (1) Data primer yang diperoleh dari 

sumber secara langsung dalam proses pemeriksaan klaim baterai dan diagram aliran proses (2) 

Data sekunder yang diperoleh dari dokumen perusahaan meliputi data jumlah klaim komponen 

kelistrikan.  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui (a) Observasi yang dilakukan dengan 

melakukan pengamatan langsung. (b) Diskusi dengan teknisi electrikal dan pihak yang memiliki 

hubungan secara langsung dengan proses pemeriksaan klaim baterai untuk mengumpulkan 

informasi dan pemikiran  dalam mencari solusi pemecahan masalah. (c) Studi dokumentasi untuk 

mengumpulkan berbagai informasi tentang tahapan kegiatan proses pemeriksaan klaim baterai. 

(d) Studi kepustakaan sebagai tahapan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

membaca serta mempelajari ilmu dari literatur yang mempunyai hubungan langsung dengan topik 

dalam penelitian. 

Tahapan pengolahan data dilakukan dengan pembuatan diagram pareto untuk 

mengindetifikasikan masalah dan faktor penyebab dalam menentukan urutan penyelesaian 

masalah, pembuatan diagram sebab akibat untuk mengetahui faktor yang berpengaruh dan akar 

penyebab yang mempunyai ketekaitan dengan permasalahan dan analisis 5W+1H untuk 

melakukan investigasi dan mengetahui pokok permasalahan  yang terjadi. Tahapan kegiatan 
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perbaikan kualitas untuk meningkatkan kualitas proses pemeriksaan klaim baterai dengan 

menggunakan metode PDCA dengan membuat perencanaan dan tindakan perbaikan yang 

meliputi tahap (1) Plan untuk merencanakan pencapaian dalam pengendalian kualitas. Tahap (2) 

Do untuk melakukan tindakan perbaikan yang sudah dibuat dalam tahapan perencanaan. Tahap 

(3) Check untuk melakukan evaluasi tindakan perbaikan yang sudah dilakukan dengan 

penyesuaian untuk mencapai hasil secara maksimal. Tahap (4) Action untuk mengambil langkah 

perbaikan yang dipilih dan dapat ditetapkan sebagai standar perbaikan kegiatan pengendalian 

kualitas. Tahapan analisa dilakukan untuk mengetahui sejauh mana langkah kegiatan perbaikan 

kualitas yang sudah dilakukan dapat meningkatkan kualitas proses pemeriksaan klaim baterai. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Dalam mengindetifikasikan masalah dan faktor penyebab klaim konsumen terhadap 

komponen kelistrikan sepeda motor matik dalam periode bulan Oktober sampai Nopember 2020 

dilakukan dengan pembuatan diagram pareto untuk menentukan urutan penyelesaian masalah 

pada gambar 1.  
 

 
 

Gambar 1. Diagram pareto klaim komponen kelistrikan 

 

 Data klaim konsumen terhadap komponen kelistrikan sepeda motor matik berdasarkan 

diagram pareto dapat diketahui bahwa jenis kalim yang paling tinggi adalah baterai sehingga 

menjadi prioritas utama untuk dilakukan tindakan perbaikan dan pengendalian kualitas. Klaim 

yang diajukan konsumen terhadap baterai sepeda motor matik dilakukan proses pemeriksaan 

dijaringan dealer kemudian dilakukan pemeriksaan ulang oleh supplier untuk membuat keputusan 

apakah klaim diterima atau ditolak. Data hasil pemeriksaan klaim baterai dalam periode bulan 

Oktober sampai Nopember 2020 yang dilakukan supplier pada tabel 2.  
 

Tabel 2. Hasil pemeriksaan klaim baterai  

No. Status klaim Jumlah (klaim) Biaya (Rp) Tanggung jawab 

1 Layak (diterima)  53 12.720.000,00 Supplier 

2 Tidak layak (ditolak) 66 15.840.000,00 Perusahaan 

Total 119 28.560.000,00  
 

Hasil pemeriksaan baterai yang dilakukan oleh supplier dari 119 klaim mendapatkan 53 

klaim dinyatakan layak (diterima) dengan beban biaya klaim ditangung supplier sebesar Rp. 

12.720.000,00 sedangkan 66 klaim dinyatakan tidak layak (ditolak)  dalam hal ini beban biaya 

ditangung oleh perusahaan sebesar Rp. 15.840.000,00. Untuk mengetahui faktor penyebab 
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masalah masih tingginya klaim baterai yang ditolak maka dilakukan perbaikan dengan 

menggunakan metode PDCA.  

Tahap (1) Plan dimulai dengan melakukan identifikasi masalah untuk mencari faktor 

penyebab kualitas hasil pemeriksaan klaim baterai masih banyak yang ditolak oleh supplier 

dilakukan dengan menggunakan diagram sebab akibat pada gambar 2: 

 

 

 
 

Gambar 2. diagram sebab akibat kualitas pemeriksaan baterai masih rendah 

 

Hasil analisis dengan menggunakan diagram sebab akibat dapat diketahui bahwa faktor 

penyebab yang berpengaruh besar terhadap rendahnya kualitas kegiatan pemeriksaan klaim 

baterai berasal dari faktor (1) manusia yaitu pengetahuan dan kemampuan teknisi masih kurang, 

hal ini dipengaruhi dari pengalaman kerja yang masih belum banyak. Aspek yang lain berasal 

dari  human error dalam melakukan pembacaan alat ukur sehingga berpengaruh terhadap hasil 

analisis yang dibuat kurang tepat. Faktor (2) material yaitu kualitas baterai  masih dibawah standar 

normal sehingga komponen mudah rusak dan masa pakai baterai cepat drop, hal tersebut 

dipengaruhi karena adanya cacat produksi. Faktor (3) metode yaitu prosedur kegiatan 

pemeriksaan tidak sama yang dilakukan teknisi di jarigan dealer karena masih belum ada 

sosialisasi prosedur kerja standar hal ini dipengaruhi masih belum optimalnya koordinasi dan 

komunikasi serta pengawasan dari kepala teknisi. Faktor (4) mesin/alat yaitu keterbatasan alat 

ukur yang digunakan untuk pemeriksaan baterai, hal lain berkaitan dengan tingkat akurasi alat 

ukur sudah  mulai berkurang karena belum adanya kalibrasi sehingga akan berpengaruh terhadap 

display bacaan alat ukur yang berpotensi terjadi kesalahan, aspek yang  lain dipengaruhi kegiatan 

perawatan yang masih belum baik. Faktor (5) lingkungan yaitu kebiasaan cara pemakaian 

konsumen yang belum sesuai standar yang dipengaruhi kondisi geografis, lokasi dan jarak 

sehingga berpengaruh terdapat masa pakai baterai yang cepat drop. 

Berdasarkah hasil identifikasi akar penyebab dengan mengunakan diagram sebab akibat, 

maka dapat diketahui akar penyebab masalah yang perlu dilakukan tindakan perbaikan untuk 

mencegah permasalahan yang sama dapat terjadi kembali dengan mengembangkan solusi yang 

paling efektif sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di jaringan dealer dalam proses 
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pemeriksaan kalim baterai. Langkah pengendalian kualitas pemeriksaan baterai dilanjutkan 

dengan melakukan analisis 5W+1H, hasil analisis pada tabel 3. 
Tabel 3. Analisis 5W+1H  pengendalian kualitas pemeriksaan klaim baterai 

What Who Where When Why How 

Kemampuan 

teknisi belum 

merata 

Teknisi Jaringan 

dealer 

Okt - 

Nop 20 

Program 

pelatihan belum 

ada 

Mengembangkan 

pengetahuan dan 

keterampilan teknisi 

Komponen 

cepat rusak 

Supplier Rantai 

pasok 

Okt - 

Nop 20 

Cacat produksi Kualitas baterai dibawah 

standar normal 

prosedur 

kerja  tidak 

sama 

Teknisi Jaringan 

dealer 

Okt - 

Nop 20 

Pemahaman  

teknisi  berbeda 

Memperbaiki koordinasi 

dan komunikasi serta  

pengawasan secara teratur. 

Alat ukur  

berbeda 

Teknisi Jaringan 

dealer 

Okt - 

Nop 20 

Keterbatasan  

alat ukur 

Alat ukur yang digunakan 

sesuai dengan jenis dan 

fungsinya. 

Masa pakai 

baterai cepat 

drop 

Konsumen Jaringan 

dealer 

Okt - 

Nop 20 

Kebiasaan/cara 

pemakaian  

konsumen  

Meningkatkan wawasan 

dan pengetahuan 

konsumen. 

 

Tahap (2) Do dengan melakukan tindakan perbaikan dalam pengendalian kualitas 

pemeriksaan klaim baterai yang dikembangkan berdasarkan hasil analisis 5W+1H yang sudah 

dilakukan terdapat 5 permasalahan yang meliputi (a) Kemampuan teknisi belum merata, maka 

tindakan perbaikan yang dilakukan dengan mengadakan pelatihan untuk teknisi sehingga dapat 

menambah pengetahuan,  memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan dalam 

melakukan proses pemeriksaan klaim baterai. (b) Komponen cepat rusak, maka tindakan 

perbaikan yang dilakukan dengan melakukan kegiatan pemeriksaan dilakukan secara teratur dan 

disiplin sehingga dapat mengurangi barang yang cacat dapat lolos ke tahapan proses berikutnya. 

(c) Prosedur kerja proses pemeriksaan tidak sama, maka tindakan perbaikan yang dilakukan 

dengan membuat standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman langkah kerja yang sama 

dan seragam bagi teknisi di jaringan dealer dalam melakukan proses pemeriksaan kliam baterai. 

(d) Alat ukur berbeda, maka tindakan perbaikan yang dilakukan pengadaan alat ukur pemeriksaan 

baterai sesuai dengan kebutuhan. (e) Masa pakai baterai cepat drop, maka tindakan perbaikan 

yang dilakukan dengan memberikan edukasi kepada konsumen untuk memberikan pengetahuan 

tentang teknik cara perawatan baterai agar tidak cepat drop. 

Tahap (3) Check dengan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan perbaikan kualitas yang 

sudah dilakukan dalam tahap sebelumnya dan melakukan analisis tindakan perbaikan apakah 

sudah berjalan secara baik atau perlu dilakukan penyesuaian lebih lanjut. Langkah pengendalian 

kualitas dengan cara melakukan kegiatan pelatihan dilakukan secara berkala dan teratur, 

menetapkan standar pemeriksaan antara teknisi di jaringan dealer, electrik analysis dan supplier. 

Kepala teknisi melakukan pengawasan pelaksanaan SOP dan membuat standarisasi alat ukur 

dalam pemeriksaan baterai serta melakukan edukasi perawatan baterai pada saat kosumen 

membeli motor dan melakukan service secara berkala. Pelaksanaan kegiatan perbaikan dan 

pengendalian kualitas dilakukan mulai bulan Desember 2020 sampai Februari 2021 sedangkan 

evaluasi kegiatan perbaikan kualitas dilakukan pada periode bulan Februari sampai Maret 2021 

dengan jumlah total sebanyak 74 klaim mendapatkan hasil pemeriksaan 48 klaim dinyatakan 

layak (diterima) dengan biaya klaim yang ditangung supplier sebesar Rp. 11.520.000,00 

sedangkan sebanyak 27 klaim dinyatakan tidak layak (ditolak)  dalam hal ini beban biaya 

ditangung oleh perusahaan sebesar Rp. 6.480.000,00. Perbandingan hasil pelaksanaan kegiatan 
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perbaikan kualitas dalam proses pemeriksaan klaim baterai yang sudah dilakukan berdasarkan 

klaim yang dinyatakan tidak layak (ditolak) dan beban biaya klaim pada tabel 4. 

 
Tabel 4. Perbandingan hasil kegiatan pengendalian kualitas 

No. Deskripsi Sebelum perbaikan Sesudah perbaikan Penurunan 

1 Klaim ditolak 66 klaim 27 klaim 39 klaim 

2 Biaya klaim Rp. 15.840.000,00 Rp. 6.480.000,00 Rp.9.360.000,00 
 

Hasil hasil kegiatan pengendalian kualitas dalam pemeriksaan klaim baterai, jumlah klaim 

yang tidak layak (ditolak) sebanyak 66 klaim, sesudah perbaikan jumlahnya berkurang menjadi 

27 klaim dengan presentase penurunan sebesar 59,09%. Dalam aspek beban biaya klaim untuk 

penggantian komponen yang ditanggung perusahaan sebelum perbaikan sebesar Rp. 

15.840.000,00, sesudah perbaikan berkurang menjadi Rp. 6.480.000,00 sehingga terjadi 

penurunan biaya klaim sebesar Rp.9.360.000,00. 

Tahap (4) Action untuk mengendalikan kualitas pemeriksaan baterai dengan menetapkan 

standarisasi proses sehingga dapat meningkatkan kualitas. Langkah pengendaian kualitas 

dilakukan dengan langkah yaitu teknisi yang sudah mengikuti pelatihan agar  memberikan 

sharing pengetahuan kepada teknisi yang lain, kepala teknisi  harus membantu mengawasi proses 

pemeriksaan baterai dan membantu mengawasi proses pemeriksaan baterai. Sosialiasi SOP proses 

pemeriksaan klaim baterai untuk  memberikan pemahaman dan pengetahuan yang sama. Alat 

ukur yang digunakan di jaringan dealer sesuai dengan standar yang dipakai oleh supplier dan 

penyampaian informasi dilakukan secara detail tentang teknik perawatan baterai yang baik dan 

benar. 

Berdasarkan uraian diatas bahwa pengendalian kualitas proses pemeriksaan klaim baterai di 

jaringan dealer dengan melakukan langkah perbaikan terhadap 5 faktor penyebab yang paling 

berpengaruh meliputi (1) faktor manusia yaitu kemampuan teknisi belum merata hal ini 

bersumber dari teknisi yang melakukan proses pemeriksaan belum memiliki pengetahuan yang 

luas dan pengalaman kerja yang masih kurang serta kemampuan teknisi yang belum merata, 

sehingga proses pemeriksaan klaim baterai yang dilakukan teknisi sudah membuat keputusan 

hasil analisis secara benar, namun ada teknisi di tempat dealer yang lain masih belum benar. 

Aspek yang lain berasal dari adanya kesalahan dalam melakukan pembacaan alat ukur sehingga 

dapat mempengaruhi dalam menentukan keputusan layak atau tidak layak sebagai klaim menjadi 

kurang tepat. Untuk mengatasi sumber penyebab yang berasal dari kemampuan teknisi belum 

merata, maka tindakan perbaikan yang dilakukan dengan mengadakan pelatihan untuk teknisi 

sehingga dapat menambah pengetahuan, memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan 

dalam melakukan proses pemeriksaan klaim baterai. Langkah kegiatan pengendalian kualitas 

dengan cara melakukan kegiatan pelatihan secara berkala. Teknisi yang sudah mendapatkan 

pelatihan memberikan sharing pengetahuan kepada teknisi yang lain. 

Faktor (2) material yaitu komponen mudah rusak hal ini bersumber karena kualitas baterai 

masih dibawah standar normal yang dapat dipengaruhi adanya cacat produksi, sehingga 

kehandalan baterai tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Untuk mengatasi 

sumber penyebab yang berasal dari komponen mudah rusak, maka tindakan perbaikan yang 

dilakukan dengan melakukan kegiatan pemeriksaan dilakukan secara teratur dan disiplin sehingga 

dapat mengurangi barang yang cacat dapat lolos ke tahapan proses berikutnya. Langkah kegiatan 

pengendalian kualitas dilakukan meningkatkan garansi jaminan kualitas  dari supplier baterai dan 

menetapkan standar pemeriksaan material. 

Faktor (3) metode yaitu prosedur kerja proses pemeriksaan klaim baterai tidak sama sehingga 

pemahaman teknsi dalam membuat keputusan hasil analisis klaim baterai kurang tepat, hal 

tersebut dipengaruhi karena masih belum ada prosedur kerja standar dalam tahapan proses 
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pemeriksaan klaim baterai yang disosialisasikan ke teknisi di jaringan dealer. Pengaruh yang lain 

disebabkan masih belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antara jaringan dealer serta 

masih belum sepenuhnya menjalankan kegiatan pengawasan secara disiplin yang dilakukan 

kepala teknisi. Untuk mengatasi sumber penyebab yang berasal dari prosedur proses pemeriksaan 

klaim baterai tidak sama, maka tindakan perbaikan yang dilakukan dengan membuat standar 

operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman langkah kerja yang sama dan seragam bagi teknisi 

di jaringan dealer dalam melakukan proses pemeriksaan kliam baterai, memperbaiki koordinasi 

dan komunikasi serta  pengawasan secara teratur. Langkah kegiatan pengendalian kualitas 

dilakukan dengan mengadakan sosialiasi SOP proses pemeriksaan klaim baterai untuk  

memberikan pemahaman dan pengetahuan yang sama  serta adanya keterlibatan dari kepala 

teknisi untuk melakukan pengawasan untuk menjamin pekerjaan dapat dilakukan dengan benar 

sesuai standar. 

Faktor (4) mesin/alat yaitu alat ukur yang digunakan untuk pemeriksaan baterai berbeda hal 

ini berkaitan dengan keterbatasan alat ukur sesuai dengan jenis dan fungsinya. Hal yang lain 

dipengaruhi oleh tingkat akurasi alat ukur karena belum adanya kalibrasi dan kegiatan perawatan 

yang masih belum dilakukan dengan baik. Untuk mengatasi sumber penyebab yang berasal dari 

alat ukur yang berbeda, maka tindakan perbaikan yang dilakukan dengan menyusun anggaran 

untuk pengadaan alat ukur sesuai dengan kebutuhan yang ada di jaringan dealer. Langkah 

kegiatan pengendalian kualitas dilakukan dengan standarisasi jenis alat ukur dalam proses 

pemeriksaan klaim baterai sesuai dengan standar alat ukur yang digunakan supplier untuk 

mencegah perbedaan hasil analisis dalam penerimaan klaim baterai. 

Faktor (5) lingkungan yaitu kebiasaan cara pemakaian konsumen yang belum sesuai standar 

sehingga masa pakai baterai cepat drop, hal tersebut dapat dipengaruhi dari kondisi geografis 

yang berbeda dari aspek lokasi maupun jarak. Untuk mengatasi sumber penyebab yang berasal 

dari kebiasaan cara pemakaian konsumen maka tindakan perbaikan yang dilakukan dengan 

memberikan edukasi kepada konsumen untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan 

wawasan tentang cara perawatan baterai agar tidak cepat drop. Langkah kegiatan pengendalian 

kualitas dilakukan dengan  penyampaian informasi secara detail tentang kegiatan merawat baterai 

yang dilakukan dengan teknik  promosi pada saat kosumen membeli motor dan pada saat 

konsumen melakukan service motor secara berkala. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, dkk. 

(2017) menyatakan bahwa faktor manusia menjadi penyebab utama timbulnya cacat sedangkan 

Fatma, dkk. (2020) menyatakan bahwa faktor manusia, faktor material dan faktor mesin 

merupakan akar penyebab masalah kualitas produk. Hasil penelitian ini diperkuat dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Casban dan Dewi (2019) menyatakan bahwa faktor manusia dan 

mesin adalah faktor terbesar sebagai akar penyebab masalah sedangkan faktor yang lain masih 

berkaitan sebagai akar penyebab masalah yang berasal dari faktor metode, material dan 

lingkungan. Sedangkan Prihastono dan Amirudin (2017) menyatakan bahwa faktor penyebab 

kerusakan dalam proses produksi berasal dari faktor manusia, material, metode kerja, lingkungan 

dan mesin produksi. 

Langkah penerapan metode PDCA dilakukan melaui kegiatan pengawasan dan evaluasi 

terhadap proses perbaikan yang sudah dilakukan maupun rencana perbaikan yang masih belum 

berjalan dengan  mengembangkan solusi tindakan perbaikan yang paling efektif  untuk menjaga 

agar permasalahan yang sudah dilakukan perbaikan mendapatkan hasil yang lebih optimal. Hasil 

peneitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yonatan dan Palit (2015) menyatakan 

bahwa aktivitas perbaikan dengan metode PDCA dapat menjamin karakteristik kualitas utama 

produk yang dihasilkan sesuai dengan standard kualitas yang diinginkan oleh konsumen 

sedangkan Azwir dan Satriawa (2018) menyatakan bahwa penerapan PDCA diperoleh hasil 

pemakaian jam kerja mengalami peningkatan dan produktivitas tenaga kerja meningkat. Tingkat 
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kerusakan mesin mengalami penurunan setelah perbaikan dengan penerapan metode PDCA 

(Kurniawan dan Azwir, 2018). 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis  maka dapat dibuat kesimpulan bahwa faktor penyebab tingginya 

klaim baterai disebabkan oleh kemampuan teknisi yang belum merata, komponen baterai cepat 

rusak, prosedur kerja masih tidak sama, alat ukur yang digunakan masih berbeda dan cara 

pemakaian dari konsumen belum sesuai standar. Untuk meningkatkan kualitas proses 

pemeriksaan baterai dengan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, kegiatan 

pemeriksaan dilakukan secara disiplin, membuat standar operasional prosedur sebagai pedoman 

langkah kerja yang sama bagi teknisi, standarisasi alat ukur dan edukasi kepada konsumen tentang 

cara perawatan baterai agar tidak cepat drop. Setelah perbaikan kualitas dengan penerapan PDCA 

dapat meningkatkan kualitas proses pemeriksaan klaim baterai dan dapat menurunkan biaya 

klaim yang ditanggung perusahaan sebesar Rp. 6.480.000,00. 
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Abstrak 
Peningkatan demand guna memenuhi keinginan pelanggan merupakan spesifikasi perusahaan yang harus 

ditetapkan. Hal tersebut berdampak pada pengelolaan sumber daya yang harus diproses secara maksimal, meliputi 

material, cost, manusia. PT.XYZ, yang bergerak dibidang fabrik pembuatan peralatan migas dengan proporsi yang 

besar harus terus memenuhi demand untuk keberlangsungan proses produksi hingga pelayanan untuk 

meningkatkan mutu perusahaan. Penelitian ini mengambil pada workshop pengelasan untuk mengidentifikasi 

serta menganalisis faktor pengendalian kualitas sebagai penentuan dari efesiensi. Hasil penelitian dengan total 

pengujian sebesar 764.760 mm, kecacatan sebesar 5.987 mm. Serta analisis pada kecacatan pengujian antara lain 

Incomplete Fusion (IF), Incomplete Penetration (IP), Root Concavity (RC), Root Undercut (RUC), Porosity (P), 

Slug Inclusion (SI), Crack (Crk). Jenis cacat SI  teridentifikasi sebesar 64 %. Telah  dilakukan analisis Fault Tree 

Analysis (FTA) pada aspek manusia dan peralatan. Faktor manusia dikarenakan adanya human error seperti 

terburu-buru dalam pengerjaan, tidak menaati SOP. Faktor peralatan dikarenakan bahan material yang tidak sesuai 

prosedur.   

 
Kata Kunci: Fault Tree Analysis, Kecacatan produk, Pengendalian kualitas, Proses Produksi 

 
I. Pendahuluan 

Beragam demand yang diterima oleh suatu perusahaan yang menuntun untuk memenuhi segala 

keinginan dari pelanggan. Segala aktivitas untuk memulai sebuah rantai pasok dari pemenuhan 

keinginan pelanggan hingga pendistribusian produk sangat memberikan nilai dimata pelanggan. 

Melihat pada aspek sebuah kualitas produk yang dihasilkan, sebagaimana menjadi pokok untuk 

spesifikasi atau standar produk yang akan dipasarkan oleh sebuah perusahaan.  

Pemenuhan segala aspek untuk menentukan spesifikasi produk dengan peningkatan kualitas bagi 

konsumen memang sangat perlu untuk dilakukan (Hidayat & Rochmoeljati, 2020). Karena akan 

menyebabkan sebuah mutu perusahaan. Selama adanya proses produksi pada perusahaan akan melihat 

pada baik dan buruknya output dari perusahaan. Penilaian baik ketika produk memiliki mutu hingga 

pelanggan dapat menerima dan menggunakan produk tersebut. Penilaian buruk dapat dilihat dari 

kecacatan produk yang terjadi. Apabila produk mengalami kecacatan akan menurunkan tingkat mutu 

produk hingga perusahaan. Hal ini dapat melihat pula tingkat efektifitas sebuah perusahaan dalam 

beroperasi.  

Ketidaksesuaian dengan harapan produk yang dihasilkan dapat dikatakan sebagai kerusakan atau 

cacat produk (Yuliasih, 2014).Memiliki banyak kekurangan jika perusahaan banyak menghasilkan 

produk cacat. Selain perlunya adanya pemeriksaan ulang hingga perbaikan ulang bahkan pembuatan 

ulang produk. Akan memakan biaya yang banyak dan dapat menurunkan sebuah performansi 

perusahaan. Faktor dari kecacatan produk beragam, yaitu income perusahaan, kepuasan dari pelanggan 

dan image perusahaan. Selain itu pelanggan dapat menilai perusahaan dalam kategori baik apabila dapat 

menghasilkan dan selalu ingin meningkatkan kualitas dari output produk yang dihasilkan (Fauzi & 

Aulawi, 2016). 

Selain itu, pemberian pelayanan untuk peningkatan mutu perusahaan dapat memberikan umpan baik 

kepada pelanggan atas loyalitas terhadap pemasaran produk pada perusahaan (Isiyowati et al., 2020). 

Aspek kepuasan pelanggan dapat dilihat pada peningkatan kualitas produk serta pemahaman konsep 

apa yang diinginkan oleh pelanggan (Kusumawati & Fitriyeni, 2017). Perlu adanya pemberian kepuasan 

pada konsumen terhadap suatu hasil produksi. Karena berdampak pula pada penilaian pelanggan. 

Sehingga, akan menjadi penilaian kurang baik pada kepercayaan pelanggan jika belum adanya 

pengendalian kualitas produk. Hal yang diperhatikan dalam kualitas adalah bagaimana cara 

menghasilkan sebuah produk bebas dari kecacatan serta pemborosan material dan menekan biaya 

produksi seminimal mungkin untuk satu unit produk yang dibuat (Windarti, 2014).  
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Perusahaan XYZ merupakan perusahaan terkemuka di Asean yang bergerak dibidang fabrik. 

Perusahaan yang memiliki demand dengan client terbesar memiliki perusahaan perusahaan oil mining. 

Spesialisasi peralatan migas dengan volume yang besar dengan detail tinggi. Hal itu menjadikan PT 

XYZ  dituntut untuk selalu meningkatkan kepuasan client antara lain dengan terus memperbaiki kualitas 

produk yang dihasilkan untuk meminimalisir biaya produksi dan meningkatkan hasil produksi. 

Melakukan pengendalian kualitas secara terus menerus demi menekan jumlah produk cacat atau 

kerusakan khususnya pada pengerjaan welding atau pengelasan agar menjaga kualitas produk sesuai 

standar perusahaan dan standar client. Menggunakan metode six sigma untuk pengendalian proses 

industri dan pengendalian sistem proses produksi untuk melihat sebuah analisis serta perbaikan proses 

dari pengurangan kecacatan (Izzah & Rozi, 2019). Serta melakukan sebuah identifikasi permasalahan 

dan analisis dari data yang dimiliki perusahaan untuk melihat sistem dari pengendalian kualitas yang 

nantinya dapat menjadikan bahan evaluasi serta perbaikan kedepannya. Hal ini bertujuan untuk tetap 

terus menjaga kestabilan produk dan efisien proses produksi.  

 

II. Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan pada sebuah Perusahaan XYZ yang bergerak pada pembuatan peralatan 

migas dengan proporsi yang besar. Melakukan pengambilan data dengan melihat pada data primer 

perusahaan untuk pengendalian kualitas pada proses pengerjaan welding atau pengelasan. Hal ini untuk 

mengetahui identifikasi serta analisis dari pengendalian kualitas. Berikut merupakan alur penelitian 

pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Alur Penelitian (Sumber: Sanjoyo, 2021) 

III. Kajian Pustaka 

a. Kualitas 

Menurut Sunyoto (2012), kualitas merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui 

apakah nilai guna dari suatu barang atau jasa seperti yang dikehendaki. Dalam kata lain dapat 

dikatakan bahwa suatu barang atau jasa dianggap berkualitas apabila memiliki fungsi dan nilai guna 

yang diinginkan. Terdapat kategori kecacatan pada pengelasan untuk tingkat kegagalan dalam 

mencapai kualitas. 

 
Tabel 1. Kategori Kecacatan pada Proses Pengelasan (Sumber: Achmadi, 2019) 

Kategori Deskripsi 

Incomplete Fusion (IF) 

Adanya hasil ketidaksempurnaan proses 

penyambungan antara logam las dan logam 

induk pada proses pengelasan. 

Incomplete Penetration (IP) 

Kecacatan pengelasan pada daerah root atau 

akar las. Pengelasan ini terjadi apabila daerah 

root tidak tembus atau reinforcemen pada akar 

las berbentuk cekung. 

Root Concavity  (RC) 
Kurangnya penyempurnaan daerah akar atau 

hasil pengelasan penetrasi berbentuk cekung. 
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Kategori Deskripsi 

Root Undercut (RUC) 

Kecacatan yang berada pada permukaan atau 

akar yang berbentuk cerukan yang terjadi pada 

base metal atau logam induk. 

Porosity (P) 

Kecacatan adanya lubang lubang kecil pada 

weld metal (logam las) yang berada pada 

permukaan ataupun dalamnya. 

Slug Inlcusion (SI) 

Kecacatan adanya fluc yang mencair pada 

bagian pengelasan dan biasanya terjadi pada 

awal dan berhentinya proses pengelasan. 

 

Pengumpulan data akan didasarkan pada ketentuan dari perusahaan. Melalui data sekunder perusahaan 

untuk melihat Target Quality Objective PT XYZ pada Tabel berikut: 

 
Tabel 2. Target Quality Objective PT XYZ  (Sumber: PT XYZ, 2015 dalam Sanjoyo, 2021) 

Category Name Formula Frequency Target Source 

Weld 

Repair 

Rate 

Cumulative 

(PV, Piping 

& 

Structures) 

(Length of Rejected 

weld on PV / Length 

of weld examined) x 

100% 

Monthly ≤ 2% NDT (Non 

Destruction 

Test) 

Coordinator 

Weld 

Repair 

Rate 

Project 

Repair Rate 

(Length of Rejected 

weld in the project / 

Length of examined) 

x 100% 

Monthly ≤ 2% NDT (Non 

Destruction 

Test) 

Coordinator 

Weld 

Repair 

Rate 

Individual 

Welder / 

Welding 

Operator 

(Length of Rejected 

weld welded by a 

welder/ Length of 

weld examined) 

100%) 

Monthly ≤ 2,5% NDT (Non 

Destruction 

Test) 

Coordinator 

 

b. Fault tree Analysis (FTA) 

Fault tree Analysis (FTA) merupakan sebuah metode yang mapan dan mudah untuk dipahami 

dengan baik yang digunakan untuk evaluasi keandalan berbagai sistem (Kabir, 2017). Terdapat 5 

tahapan yang digunakan dalam melakukan analisis Fault Tree Analysis (FTA) Menurut Priyanta 

(2000), sebagai berikut: 

1. Melakukan definisi madalah dan Batasan dari suatu sistem yang akan diidentifikasi. 

2. Menggambarkan  model grafis Fault Tree. 

3. Menentukan dan mencari bagian minimal cut set dari analisa Fault Tree. 

4. Menganalisis secara kualitatif hasil Fault Tree. 

5. Menganalisis secara kuantitatif hasil Fault Tree. 

Simbol-simbol dalam Fault Tree Analysis yang digunakan sebagai berikut: 

 
Tabel 3. Simbol Fault Tree Analysis 

Simbol Keterangan 

 Top Event 

 Logic Event OR 

 Logic Event AND 

 Transferred Event 

 Undeveloped Event 
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Simbol Keterangan 

 Basic Event 

 

 

IV. Hasil dan Pembahasan 

Melakukan sebuah pengambilan data difokuskan pada workshop pengelasan dengan 3 Type of Job yaitu 

Structure, Piping, dan Vessel. Tahan pengambilan data berdasarkan data primer dan sekunder dengan 

pengumpulan data yang akan diolah. Tahapan awal setelah pengumpulan data melakukan sebuah 

identifikasi awal terkait pengendalian kualitas menggunakan Six Sigma dan kemudian mengembangkan 

menggunakan analisis sebuah permasalahan dengan metode Fault Tree Analysis (FTA). Terdapat 

spesifikasi untuk jenis kecatatan pada setiap produk dengan melihat pada Target Quality Objective yang 

tertera pada Tabel. 2. 

a. Control Chart 

Control Chart adalah grafik yang merupakan ilustrasi dari subuah pengamatan yang berjalan sesuai 

dengan satuan waktu yang ditetapkan (Rizal & Akbar, 2015). Pada penelitian ini pengujian untuk 

mengetahui batasan pengambilan data yang tersedia pada tiap minggunya. Melakukan sebuah 

identifikasi apakah cacat produk yang dihasilkan berada pada batas yang disyaratkan. Berikut 

merupakan hasil dari data pengujian pengelasan berdasarkan tipe proyek Structure, Piping, dan 

Vessel. Pada Tabel 4 menjelaskan terkait pengujian serta kecacatan yang diperoleh pada setiap 

pengujian dengan satuan mm untuk keseluruhan dari produk yang diujikan. 
  

Tabel 4. Hasil Pengamatan Kecatatan 5 Minggu (Sumber: Sanjoyo, 2021) 

Type of Job Structure Piping Vessel 

Minggu 

Pertama 

Pengujian 9.680 79.715 22.148 

Cacat (mm) 0 662 255 

Minggu 

Kedua 

Pengujian 14.975 65.253 85.653 

Cacat (mm) 0 344 2.380 

Minggu 

Ketiga 

Pengujian 5.804 67.080 100.960 

Cacat (mm) 0 344 222 

Minggu 

Keempat 

Pengujian 740 63.236 45.828 

Cacat (mm) 0 622 318 

Minggu 

Kelima 

Pengujian 279 72.030 113.379 

Cacat (mm) 0 820 20 

 

Hasil pengumpulan data setelah 5 minggu pengujian dengan total pengujian sebesar 746.760 mm 

dan memiliki kecacatan sebesar 5.987 mm. Telah dilakukan analisis guna mengetahui batasan atas 

dan batasan bawah dari kecatatan pada setiap produk, yaitu pada structure, piping, dan vessel. 
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Gambar 2. Control Chart Structure (Sumber: Sanjoyo, 2021) 

Hasil dari pengerjaan structure selama 5 minggu dilakukan pengujian pengelasan sebesar 31.478 

mm. Hasil pengujian struktur adalah tidak terdapat kecacatan pengelasan sehingga tidak ada 

kendala dalam proses fabrikasi selanjutnya. Kemudian melakukan pada produk piping sebagai 

berikut: 

 
Gambar 3. Control Chart Piping (Sumber: Sanjoyo, 2021) 

Hasil dari pengujian piping selama 5 minggu sebesar 347.314 mm. Pada pengujian las piping 

tersebut terdapat sebesar 2.792 mm kecacatan las. Berdasarkan diagram diatas, tiap – tiap minggu 

pengujian berada diluar kontrol pengendalian atau melebihi UCL dan LCL. 
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Gambar 4 Control Chart Vessel (Sumber: Sanjoyo, 2021) 

Hasil dari pengujian vessel selama 5 minggu sebesar 367.968 mm dan terdapat kecacatan proses 

pengelasan sebesar 3.195 mm. Pada minggu kedua pengujian proyek vessel tingkat kecacatan 

sebesar 2,78 % dimana diatas dari ambang batas tingkat kecacatan perusahan sebesar 2,5 %. 

Berdasarkan diagram diatas, tiap – tiap minggu pengujian berada diluar kontrol pengendalian atau 

melebihi UCL dan LCL.   

b. Diagram Pareto 

Data yang digunakan adalah jumlah kecacatan dari tipe – tipe kecacatan dari 5 minggu pengujian, 

yaitu Incomplete Fusion (IF), Incomplete Penetration (IP), Root Concavity (RC), Root Undercut 

(RUC), Porosity (P), Slug Inclusion (SI), dan Crack (Crk). Berikut merupakan data jumlah 

kecacatan berdasarkan jenis kecacatan. 

Tabel 5. Jumlah Kecacatan pada Setiap Jenis Kecacatan (Sumber: Sanjoyo, 2021) 

Minggu 

ke- 

IF 

(mm) 

IP 

(mm) 

RC 

(mm) 

RUC 

(mm) 

P 

(mm) 

SI 

(mm) 

Crk 

(mm) 

 

1 297 0 0 0 50 570 0 

2 134 30 0 0 100 2460 0 

3 124 0 0 0 277 165 0 

4 235 100 0 0 274 331 0 

5 290 9 0 0 251 290 0 

Total 1080 139 0 0 952 3816 0 5987 
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Gambar 5. Diagram Pareto Jenis Kecacatan Las (Sumber: Sanjoyo, 2021) 

Mengidentifikasi jenis kecacatan yang terjadi pada produk yaitu pada SI, IF, P dan IP. Pada SI 

dengan prosentase sebesar 64% yang dijadikan para,ater kecatatan produk terbesar. Dalam hal ini 

mengetahui prosesntase tertinggi sebagai penyusun faktor dari dampak kecacatan yang ada dan 

nantinya akan dilakukan sebuah analisis terhadap aspek yang memengaruhinya. 

c. Fault Tree Analysis 

Faktor analisis berikutnya terkait dari hasil penyebab 64% keseluruhan jenis kecacatan setiap 

produk yang akan dianalsiis menggunakan metode Fault Tree Analysis (FTA). Segala jenis 

kecacatan dari SI,IF,P dan IP akan dianalisi berdasarkan pada faktor manusia dan peralatan yang 

digunakan.  

1. Analisis Fault Tree Analysis Pada Slag Inclusion (SI) 

Salah satu potensi penyebab kegagalan produk yaitu slag inclusion. Adapun faktor penyebab 

munculnya SI yakni faktor manusia. Faktor manusia terjadi akibat operator kurang membersihkan 

objek las yang mengakibatkan hasil pengelasan menjadi tertumpuk. Kemudian operator mengatur 

ampere root terlalu rendah. Hal ini disebabkan operator tidak mengikuti welding procedure 

specification sebagai panduan pengelasan. Akibatnya operator harus membersihkan terlebih dahulu 

kerak yang tertumpuk menggunakan gerinda kemudian melanjutkan melakukan pengelasan. 

Berikut gambar fault tree analysis pada kecacatan yang diakibatkan slag inclusion. 

 

Gambar 6. Fault Tree Analysis pada SI (Sumber: Sanjoyo,2021) 

2. Analisis Fault Tree Analysis pada Incomplete Fusion (IF) 
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Incomplete fusion dibagi menjadi dua macam, yaitu incomplete fusion pada daerah pengaruh panas 

yang terjadi pada suhu 500 – 700 derajat celcius dan incomplete fusion yang terjadi pada suhu diatas 

900 derajar celcius, yaitu saat peristiwa pengendapan (precipitation) logam las. Incomplete fusion 

panas sering terjadi pada logam las karena pembekuan, biasanya berbentuk kawah dan retak 

memanjang antara base material dengan daerah lasan. Kawah panas ini terjadi karena pembebasan 

tegangan pada daerah kaki didalam daerah pengaruh panas. 

Faktor manusia terjadi karena pemilihan jenis elektroda yang salah. Hal ini disebabkan oleh 

operator tidak mengikuti panduan yang ada pada welding procedure specification. Faktor manusia 

selanjutnya adalah pendinginan setelah melakukan pengelasan terlalu cepat disebabkan operator 

terburu – buru dalam melakukan pendinginan. Faktor berikutnya yaitu faktor alat disebabkan benda 

kerja yang terbuat dari baja karbon tinggi berdasarkan welding procedure specification sehingga 

kawat las sulit untuk bersatu dengan objek las. Berikut gambar fault tree analysis pada kecacatan 

yang diakibatkan Incomplete Fusion. 

 

Gambar 7. Fault Tree Analysis pada IF (Sumber: Sanjoyo, 2021) 

3. Analisis Fault Tree Analysis  pada Porosity (P) 

Porosity merupakan salah satu cacat yang dikarenakan adanya gas yang terperangkap di daerah 

lasan dalam jumlah yang melebihi syarat batas. Potensi penyebab kegagalan produk disebabkan 

oleh kecacatan las porosity. Adapun faktor penyebab kecacatan las tersebut yakni faktor manusia 

dan faktor alat. Faktor manusia terjadi karena las kawat yang basah diakibatkan operator tidak teliti 

untuk mengeringkan kawat las sehingga  kawat las tidak sempurna untuk bersatu dengan objek las. 

Faktor manusia selanjutnya adalah objek las kotor disebabkan operator kurang membersihkan objek 

las terlebih dahulu sebelum melakukan pengelasan. Berikut gambar fault tree analysis pada 

kecacatan yang diakibatkan Porosity. 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2021          ISSN: 2579-6429 

26-27 Juli 2021 

D03.9 

 

 

Gambar 8. Fault Tree Analysis pada P (Sumber: Sanjoyo, 2021) 

4. Analisis Fault Tree Analysis  pada Incomplete Penetration (IP) 

Incomplete Penetration terjadi jika pengelasan pada daerah root tidak tembus pada akar las yang 

berbentuk cekung. Adapun faktor penyebab kecacatan las tersebut yakni faktor manusia dan faktor 

alat. Faktor manusia terjadi karena travel speed dan ampere las terlalu tinggi yang diakibatkan 

operator tidak mengikuti panduan yang ada pada Welding Procuder Specification (WPS) sebelum 

melakukan pengelasan. Selanjutnya faktor alat juga menjadi alasan terjadinya kecacatan tersebut 

material yang berkarat yang dapat membuat kecacatan las terjadi diakibatkan oleh tempat 

penyimpanan yang terbuka. Berikut gambar fault tree analysis pada kecacatan yang diakibatkan 

Incomplete Penetration. 

 

 

 

Gambar 9. Fault Tree Analysis pada IP (Sumber: Sanjoyo, 2021) 
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IV.Kesimpulan 

PT. XYZ , perusahaan manufaktur yang bergerak pada bidang produksi alat migas dengan 

mengambil sampel pada bagian pengelasan dengan total pengujian sebesar 764.760 mm dan 

kecacatan sebesar 5.987 mm. Melakukan sebuah identifikasi awal menggunakan control chart 

untuk melihat batas penerimaan dari control pengendalian kualitas yang dilanjut dengan 

mengetahui sebab-akibat menggunakan diagram parreto.  Kecacatan yang pada saat pengujian 

antara lain Incomplete Fusion (IF), Incomplete Penetration (IP), Root Concavity (RC), Root 

Undercut (RUC), Porosity (P), Slug Inclusion (SI), dan Crack (Crk). Jenis cacat terbesar pada jenis 

SI  sebesar 64 %. Serta tahap analisis dengan FTA yang disebabkan oleh faktor manusia dan 

peralatan. Melihat pada faktor human error dan materian atau kualitas dari hasil produksi.   
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ABSTRAK  

PT. XYZ adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang industri makanan dan minuman sering 

mengalami permasalahan Loss Defect pada proses filling kecap kemasan pouch 60ml pada saat proses 

produksi salah satunya yaitu pada mesin Leepack D0, sehingga menghambat proses produksi yang 

berdampak pada penurunan kapasitas produksi. Kegiatan pengendalian kualitas tersebut dilakukan dengan 

menggunakan metode pengendalian kualitas dengan alat bantu siklus Plan – Do – Check – Action (PDCA). 

Analisis dimulai dengan menentukan Loss Defect dengan diagram Pareto, kemudian menentukan 

Rootcause yang menyebabkan Loss Defect menggunakan Fishbone lalu dianalisis menggunakan 5WHY, 

kemudian menyelesaikan permasalahan menggunakan metode PDCA (Plant – Do – Check – Action). 

Setelah itu diperoleh hasil penurunan loss defect sebesar 0,33%. Setelah menurunkan loss defect, lalu 

melakukan perhitungan analisis cost pada pergantian karet vacum baru dan karet gripper baru. Pada karet 

vacum baru, potensi saving pertahun sebesar Rp 8.728.000. Sedangkan pada karet gripper baru, potensi 

saving pertahun sebesar Rp 9.325.000. 

Kata kunci: Fishbone diagram, Loss Defect, PDCA, 5 WHY. 

 

1. Pendahuluan 

Memasuki era perdagangan bebas dan semakin majunya ilmu pengetahuan serta 

perkembangan perekonomian yang semakin meningkat menuntut peningkatan sumber daya, 

perekonomian mengalami kemajuan yang sangat pesat dan persaingan sesama pelaku ekonomi 

juga semakin ketat. Kemampuan penyerapan dan penggunaan teknologi dalam usaha 

meningkatkan kinerja perusahaan harus tetap ditingkatkan agar menghasilkan produk yang 

berkualitas bagus yang mampu bersaing di pasar. Proses produksi adalah proses utama dalam 

sebuah usaha (Widiasih & Aziza, 2019). 

Selama ini untuk menanggulangi permasalahan Loss Defect, langkah yang dilakukan 

perusahaan berupa trainning operator, membersihkan kecap yang tumpah di dalam mesin, setting 

mesin, melakukan perbaikan mesin saat itu juga. Langkah tersebut dapat mengurangi Loss 

menjadi 2,5%. Proses yang dilakukan tersebut kurang efektif untuk menanggulangi permasalahan 

Loss Defect, maka dari itu untuk membantu menurunkan/mengurangi Loss Defect hingga 2% 

akan dilakukan dengan menggunakan metode PDCA. 

Fishbone  Diagrams merupakan suatu analisis sebab akibat yang dilakukan oleh Dr. Kaoru 

Ishikawa  yang  menggambarkan  masalah  dan  sebab  dalam  suatu kerangka pada metode 

tersebut (Asmoko, 2013). Sedangkan PDCA, merupakan suatu proses dan tindakan  dalam 

melakukan perbaikan dengan merencanakan suatu masalah, melakukan observasi, periksa, dan 

tindakan setelahnya. Siklus PDCA dapat digunakan untuk mengimplementasikan perubahan 

untuk langkah perbaikan pada kinerja produk, proses atau suatu sistem di masa yang akan datang 

(Handoko, 2017).  

 

2. Metode 

2.1 Diagram Pareto 

Diagram Pareto pertama kali diperkenalkan oleh Alfredo Pareto dan diagram pareto 

digunakan pertama kali oleh Joseph Juran. Fungsi dari Diagram Pareto adalah untuk menyeleksi 

suatu permasalahan utama untuk peningkatan kualitas dari yang paling besar ke yang paling kecil 

(Wirawati, 2019). 
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2.2 Fishbone Diagram 

Fishbone diagram sering disebut sebagai Cause – and – Effect Diagram. Fishbone diagram 

dapat digunakan saat akan melakukan identifikasi kemungkinan penyebab sebuah masalah. 

Fishbone dapat memberikan manfaat yaitu dapat menjadi penolong untuk menentukan suatu akar 

penyebab masalah. Diagram sebab-akibat disebut juga diagram tulang ikan (Fishbobe Diagram) 

dan berfungsi untuk memperlihatkan faktor-faktor/penyebab utama yang dapat berpengaruh pada 

kualitas dan memiliki akibat pada suatu permasalahan yang dapat dipelajari. Fishbone  Diagrams 

(Diagram Tulang Ikan) merupakan suatu analisis sebab akibat yang dikembangkan oleh Dr. Kaoru 

Ishikawa  yang  memberikan gambaran suatu  permasalahan serta penyebabnya  dalam  bentuk 

suatu kerangka yang dinamakan diagram tulang ikan (Asmoko, 2013).  

2.3 PDCA 

Kaizen berasal/berawal dari bahasa Jepang Kai yang memiliki arti yaitu perubahan  dan Zen 

yang  memiliki arti yaitu  baik,  jadi  arti  dari kaizen merupakan suatu  perubahan  yang mengarah   

lebih  baik. Kaizen pun dapat diartikan sebagai suatu perbaikan yang dapat dilakukan 

berkelanjutan,  karena  awal  mula  pada konsep ini adalah  mengadopsi  konsep  PDCA  (Plan – 

do – check - action)  yang  dicetuskan  oleh  Edward  Deming pertama  kali pada  tahun  1950 

(Yonatan & Palit, 2015).  

 

3. Hasil Dan Pembahasan 

3.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data didapatkan dari proses Filling dengan melakukan wawancara dan 

observasi secara langsung. Pada penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu mengamati kondisi 

mesin, spesifikasi mesin untuk upaya menurunkan Loss Defect pada proses Filling yang 

diterapkan terhadap mesin Leeepack D0.  
Tabel 1. Identifikasi Masalah pada Kualitas selama 6 Bulan (September 2020 - Februari 2021) 

No Masalah yang terjadi pada kualitas No Masalah yang terjadi pada kualitas 

1 Berat produk kurang/lebih 11 Seal produk kotor 

2 Produk Dripping (menetes) 12 Printing produk tidak rapi 

3 Printing produk tidak standart 13 Isi kardus kurang 

4 Produk pouch bocor 14 Isi kardus lebih 

5 Seal pouch tidak standart 15 Packing kardus tidak rapi 

6 Bottom pouch lengket 16 Box rusak/cacat 

7 Produk kosong/tidak terisi 17 Salah koding pada kardus 

8 Seal produk miring 18 Koding pada kardus tidak jelas 

9 Seal produk tidak kuat 19 Sealtape tidak rapi 

10 Tanda koding tidak jelas 20 Saletape tidak rapat 
 

Pada Tabel 1 terdapat data identifikasi masalah pada kualitas dari bulan September 2020 

hingga bulan Februari 2021. Terdapat 20 masalah yang terjadi pada kualitas. 

1. Historical Data 6 Bulan 

Berikut merupakan historical data Loss Defect (kosong maupun isi) selama 6 bulan. 

 
Tabel 2. Data Defect (Kosong & Isi) Bulan September 2020 - Februari 2021 

Bulan Tahun Jumlah Output (unit) Jumlah Defect (unit) 

September 2020 253.781 17.585 

Oktober 2020 265.421 18.337 

November 2020 227.894 9.152 

Desember 2020 276.899 10.839 

Januari 2021 334.521 24.391 

Februari 2021 235.799 9.606 

Total 1.594.315 89.910 

 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2021          ISSN: 2579-6429 

26-27 Juli 2021 

D04.3 

 

Pada Tabel 2 Historical data pada bulan September 2020 hingga Februari 2021 total output 

yang dihasilkan sebesar 15.94315 dan total loss defect yang dihasilkan saat proses filling pada 

bulan September 2020 hingga Februari 2021 sebesar 89.910. 

 

2. DT (Downtime) 

Berikut merupakan data Downtime selama 6 bulan dari bulan September 2020 – bulan 

Februari 2021. 

 
Gambar 1. Grafik Identifikasi Loss 

Dari Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang sering terjadi pada saat proses 

filling adalah plastik pouch kosong. 

 

3. Faktor Penyebab Loss 

 
Gambar 2. Fishbone Diagram 

Setelah mencari faktor penyebab terjadinya Loss, hasil yang didapatkan terletak pada mesin 

yaitu Vacum Pad abnormal, Karet Gripper Abnormal, dan Top Bottom Opening abnormal. 

 

4. Mencari Letak Loss 

 
Gambar 3. Letak Loss Proses Filling Kecap 
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Setelah melakukan analisis menggunakan Fishbone, terdapat letak Loss ada pada  awal dan 

tengah. Yang menyebabkan loss terletak pada awal dan tengah yaitu pada karet vacum pad, vacum 

Top Bottom Opening dan karet gripper yang bermasalah. Pada awal proses filling karet vacum 

tidak dapat menghisap plastik dengan sempurna, alhasil kemasan tidak dapat diterima oleh bag 

transfer dan plastik terjatuh. Jika plastik berhasil diambil oleh vacum pad, lalu diterima oleh bag 

transfer, maka selanjutnya bag transfer akan memberikan plastik pada gripper, jika karet gripper 

bermasalah, maka plastik tidak akan bisa diterima oleh gripper. Dengan begitu plastik yang tidak 

dapat diterima oleh gripper akan terjauh. Pada bagian tengah proses filling karet vacum tidak 

dapat menghisap plastik pouch dengan sempurna, alhasil kemasan tidak dapat terbuka dengan 

sempurna. Jika plastik tidak dapat terbuka sempurna, maka plastik tidak akan bisa menyentuh 

sensor. Itulah yang menyebabkan plastik tidak terisi dengan kecap.  

 

3.2 Pengolahan Data 

1. Perhitungan Loss Defect 

Pada proses pengolahan data ini, akan disajikan perhitungan Loss Defect kecap kemasan 

pouch 60ml. 
Tabel 3. Total Loss Defect Kemasan pouch 60ml 

Bulan 
Total Duration Mesin Leepack Kemasan 60ml 

D0 D1 D2 D3 

September 2020 8.363 1.313 2.155 5.754 

Oktober 2020 10.673 2.373 2.885 2.405 

November 2020 5.350 1.175 1.532 1.095 

Desember 2020 6.560 1.141 1.972 1.166 

Januari 2021 12.105 3.742 4.167 4.377 

Februari 2021 5.549 1.208 1.573 1.276 

Total  48.600 10.952 14.284 16.073 

Total Keseluruhan 89.909 

 
Gambar 4. Diagram Loss Defect 

Pada tabel 3.7 dan gambar 3.4 terdapat 89.909 dari total keseluruhan Loss Defect dari 6 bulan 

terakhir. Setelah melakukan perhitungan dan membuat diagram, dapat disimpulkan bahwa dari 6 

bulan terakhir Loss terbanyak ada di mesin Leepack D0. 

 

2. 5 WHY 

Berikut adalah analisis 5 WHY setelah mencari masalah dengan menggunakan Fishbone 

diagram. 
Tabel 3. Analisis 5 WHY 

Analisis 5WHY 

Permasalahan 
Vacum Pad dan Top Bottom 

Opening abnormal 
Permasalahan Gripper abnormal 

W1 
Vacum tidak dapat mengambil 

plastik pouch dengan sempurna 
W1 

Karet gripper sering 

hilang 

W2 Vacum rusak W2 Karet mudah lepas 
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Analisis 5WHY 

Permasalahan 
Vacum Pad dan Top Bottom 

Opening abnormal 
Permasalahan Gripper abnormal 

W3 
Life time vacum yang sudah 

habis 
W3 

Dimensi karet gripper 

kurang pas 

W4 Material vacum tipis W4  

W5   W5   

Rootcause Material vacum tipis Rootcause 
Dimensi karet gripper 

kurang pas 

Dari Tabel 4 Rootcause yang dapat diambil dari permasalahan yang terjadi adalah material 

pada karet vacum tipis sehingga plastik pouch tidak terbuka sempurna yang akhirnya plastik 

menjadi kosong tidak terisi oleh kecap, dan dimensi pada karet gripper yang kurang pas pada 

penjepit sehingga karet mudah lepas dan plastik tidak dapat diambil oleh penjepit yang dapat 

menyebabkan plastik terjatuh dan tidak dapat melanjutkan proses selanjutnya 

 
Gambar 3. Permasalahan Proses Filling Leepack 

Pada Gambar 5 dapat dilihat bahwa masalah yang terjadi pada proses filling berada pada 3 

tempat, yaitu pada vacum pad, gripper, dan top bottom opener. Pada vacum pad dan top bottom 

opener masalah yang terjadi adalah material karet vacum tipis yang mengakibatkan plastik tidak 

dapat terbuka dengan sempurna. Pada gripper masalah yang terjadi adalah karet gripper mudah 

lepas yang mengakibatkan plastik tidak dapat di tangkap oleh gripper dan akhirnya plastik 

terjatuh didalam mesin.  

 

3. PDCA (Plan – Do – Check – Action) 

Dari rootcause pada analisis 5 WHY diatas dapat diketahui bahwa dalam menerapkan 

metode PDCA (Plan – Do – Check – Action) yaitu sebagai berikut : 

1) Plan 
Tabel 4. Action Plan 

Improve 

No Action Plan Waktu Pelaksana 

1 Trial karet vacum model yang lain 12-Mei-21 
Supervisor Produksi dan 

Mahasiswa 

2 Modifikasi ukuran karet gripper 17-Mei-21 
Supervisor Produksi dan 

Mahasiswa 

3 Breafing Operator 
1 minggu 

sekali 

Supervisor Produksi dan 

Mahasiswa 

Pada tahap ini planning yang akan dilakukan yaitu pada tanggal 12 Mei 2021 kegiatan yang 

dilakukan adalah trial karet vacum model lain, lalu pada tanggal 17 mei 2021 kegiatan yang 

dilakukan adalah melakukan modifikasi ukuran karet gripper, lalu planning ke 3 kegiatan yang 

dilakukan adalah breafing operator yang akan dilakukan setiap 1 minggu sekali selama 1 bulan. 

 

2) Do 
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Pada tahap ini, yang dilakukan setelah melakukan Planning sebagai berikut. 

a. Vacum Pad dan Top Bottom Oppening 

 
Gambar 4. Do pada Bag Transfer dan Top Bottom Opening 

 

b. Gripper 

 
Gambar 5. Do pada gripper 

3) Check 

a. Bag Transfer dan Top Bottom Oppening 
Tabel 5. Checklist Pergantian Vacum 

Improve 

No.  Action Plan 12-04-21 15-04-21 16-04-21 18-04-21 

1 

Diskusi dengan teknik dan 

Supervisor Produksi untuk 

sharing dengan pihak 

Supplier Pad 

 

      

2 

Permintaan sample karet 

vacum model lain dari 

supplier (free)   

  

    

3 Melakukan Trial  
    

    

4 Kesimpulan Trial        

5 Implementasi       
 

 

b. Gripper 
Tabel 6. Checklist Pergantian Karet gripper 

Improve 

No.  Action Plan 12-4-21 15-4-21 16-4-21 18-4-21 

1 

Diskusi dengan teknik dan 

Supervisor Produksi untuk 

sharing dengan pihak Supplier 

Pad 

 

      

2 
Permintaan sample karet vacum 

model lain dari supplier (free)   

  
    

3 Melakukan Trial  
    

  
  

4 Kesimpulan Trial     
 

  

5 Implementasi       
 

4) Action 
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Setelah melakukan Checklist, langkah selanjutnya yaitu mentracking loss pouch 6 bulan lalu, 

hingga Rabu, 12 Mei 2021 sebagai berikut. 

 
Gambar 6. Grafik Penurunan Loss 

Dari Gambar 8 terjadi tracking penurunan loss pouch sebesar 4,92%. Dari prosentase loss 

pouch selama 6 bulan sebesar 5,52%, dalam 4 minggu dari tanggal 15 April 2021 hingga 12 Mei 

2021 telah terjadi penurunan di setiap  minggunya yaitu dari 0,80%, 0,52%, 0,41%, dan 0,33%. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan pada PT. XYZ berhasil 

menurunkan tingkat loss pouch pada produk kecap kemasan 60 ml. 

 

4. Analisis Cost  

1) Saving Karet Vacum Pertahun 

Berikut merupakan data Potensi Saving Karet Vacum (Vacum Pad) dalam kurun waktu 1 

tahun. 
Tabel 8. Potensi Saving Vacum Pad Per Tahun 

Item Check Vacum Lama A15LW SUX501 VESTO 

Supplier 
CV. Artista 

Teknik 

CV. Artista 

Teknik 

CV. Artista 

Teknik 

CV. Artista 

Teknik 

Konsumsi di 

Line D 
8 8 8 8 

 Harga/pcs   Rp  50.000   Rp 50.000   Rp 50.000   Rp 78.000  

Life Time 1 minggu 1 minggu 1 minggu 2 minggu 

Pemakaian 1 th  Rp  20.800.000   Rp  20.800.000   Rp 20.800.000   Rp 16.224.000  

Pada Tabel 8 dapat disimpulkan bahwa vacum VESTO, walaupun dengan harga yang lebih 

mahal dibandingkan model yang lain, akan tetapi vacum VESTO memiliki Life Time selama 2 

minggu, sedangan jenis vacum lain hanya 1 minggu. Dengan demikian, dalam 1 tahun pemakaian 

vacum VESTO sejumlah 8 buah dalam 1 mesin Leepack, maka didapatkan harga Rp16.224.000. 

dan jenis vacum VESTO merupakan vacum yang paling efisien. Berikut merupakan perhitungan 

Aktual Saving Konsumsi Karet Vacum (Vacum Pad) baru dalam kurun waktu 1 tahun. 

 
Tabel 7. Actual Saving Konsumsi Vacum Pad 1 Tahun 

Perkiraan Saving 1 tahun Mendatang 

Bulan 
Plan Vacum Lama Actual Karet Vacum Baru 

Saving 
Konsumsi Cost Konsumsi Cost 

01/04/21 16 Rp     800.000 8 Rp    624.000 Rp    176.000 

01/05/21 32 Rp   1.600.000 11 Rp    858.000 Rp    742.000 

01/06/21 32 Rp   1.600.000 9 Rp    702.000 Rp    898.000 

01/07/21 32 Rp   1.600.000 10 Rp    780.000 Rp    820.000 

01/08/21 32 Rp   1.600.000 10 Rp    780.000 Rp    820.000 

01/09/21 32 Rp   1.600.000 11 Rp    858.000 Rp    742.000 

01/10/21 32 Rp   1.600.000 12 Rp    936.000 Rp    664.000 

01/11/21 32 Rp   1.600.000 13 Rp 1.014.000 Rp    586.000 
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Perkiraan Saving 1 tahun Mendatang 

Bulan 
Plan Vacum Lama Actual Karet Vacum Baru 

Saving 
Konsumsi Cost Konsumsi Cost 

01/12/21 32 Rp   1.600.000 8 Rp    624.000 Rp    976.000 

01/01/22 32 Rp   1.600.000 12 Rp    936.000 Rp    664.000 

01/02/22 32 Rp   1.600.000 11 Rp    858.000 Rp    742.000 

01/03/22 32 Rp   1.600.000 9 Rp    702.000 Rp    898.000 

Total 368 Rp 18.400.000 124 Rp 9.672.000 Rp 8.728.000 

Total Saving 1 Tahun Rp 8.728.000 

Average saving Perbulan Rp    727.333 

Pada Tabel 9 dapat disimpulkan bahwa vacum lama dengan harga yang lebih murah dan 

memiliki Life Time hanya selama 1 minggu, tidak effisien jika dibanding dengan vacum baru 

karena Life Time yang lebih lama yaitu selama 2 minggu, sehingga Cost produksi lebih effisien. 

Total saving pertahun jika menggunakan vacum baru adalah sebesar Rp 8.728.000. Dengan rata 

– rata saving perbulan sebesar Rp 727.333. 

 

2) Saving Karet Gripper Pertahun 

Berikut merupakan data Potensi Saving Karet Vacum (Vacum Pad) dalam kurun waktu 1 

tahun. 
Tabel 8. Potensi Saving Karet gripper Pertahun 

Item Check Karet Gripper Lama Karet Gripper Baru 

Supplier Import Korea CV. Artista Teknik 

Konsumsi di Line D 16 16 

 Harga/pcs   Rp 75.000   Rp 35.000  

Life Time 1 bulan 1 bulan 

Pemakaian 1 th  Rp 14.400.000   Rp 6.720.000  

Saving Cost    Rp 7.680.000  

Pada Tabel 10 dapat disimpulkan bahwa Karet Gripper yang di Import dari Korea seharga 

Rp. 75.000, dengan harga yang lebih mahal dibandingkan yang diproduksi oleh CV. Artista 

Teknik seharga Rp. 35.000 dengan jumlah konsumsi yang sama sejumlah 16 pcs dan Life Time 

yang sama. Dalam pemakaian 1 tahun, Karet Gripper lama sebesar Rp. 14.400.000 sedangkan 

Karet Gripper baru, dalam pemakaian 1 tahun sebesar Rp. 6.720.000. Dengan begitu selisih 

saving cost sebesar Rp 7.680.000. Maka dapat disimpulkan bahwa Karet Gripper Baru lebih 

effisien daripada Karet Gripper lama. Berikut merupakan perhitungan Aktual Saving Konsumsi 

Karet Gripper baru dalam kurun waktu 1 tahun. 
Tabel 9. Actual Saving Konsumsi Karet Gripper 1 Tahun 

Perkiraan Saving 1 th Mendatang 

Bulan 
Plan Karet Gripper Lama Actual Karet Gripper Baru 

Saving 
Konsumsi Cost Konsumsi Cost 

01/04/21 16  Rp   1.200.000  10  Rp    350.000   Rp    850.000  

01/05/21 16  Rp   1.200.000  11  Rp    385.000   Rp    815.000  

01/06/21 16  Rp   1.200.000  13  Rp    455.000   Rp    745.000  

01/07/21 16  Rp   1.200.000  9  Rp    315.000   Rp    885.000  

01/08/21 16  Rp   1.200.000  14  Rp    490.000   Rp    710.000  

01/09/21 16  Rp   1.200.000  16  Rp    560.000   Rp    640.000  

01/10/21 16  Rp   1.200.000  16  Rp    560.000   Rp    640.000  

01/11/21 16  Rp   1.200.000  12  Rp    420.000   Rp    780.000  

01/12/21 16  Rp   1.200.000  11  Rp    385.000   Rp    815.000  

01/01/22 16  Rp   1.200.000  9  Rp    315.000   Rp    885.000  

01/02/22 16  Rp   1.200.000  10  Rp    350.000   Rp    850.000  

01/03/22 16  Rp   1.200.000  14  Rp    490.000   Rp    710.000  

Total 192  Rp 14.400.000  145  Rp 5.075.000   Rp 9.325.000  

Total Saving 1 Tahun  Rp 9.325.000  
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Perkiraan Saving 1 th Mendatang 

Bulan 
Plan Karet Gripper Lama Actual Karet Gripper Baru 

Saving 
Konsumsi Cost Konsumsi Cost 

Average saving Perbulan  Rp    777.083  

Pada Tabel 11 karet Gripper lama, dibandingkan dengan karet Gripper baru dengan Life 

Time yang sama, dalam pemakaian 1 tahun total pemakaian yang dihasilkan oleh Karet Gripper 

lama sebesar Rp. 14.400.000 sedangkan Karet Gripper baru, dalam pemakaian 1 tahun total 

pemakaian yang dihasilkan sebesar Rp. 5.075.000. Dengan mengganti karet gripper baru, 

Perusahaan menghasilkan saving dalam 1 tahun sebesar Rp. 9.325.000. Dengan rata – rata saving 

cost per bulan pada karet gripper baru sebesar Rp. 777.083. Maka dapat disimpulkan bahwa Karet 

Gripper Baru lebih efisien daripada Karet Gripper lama karena dapat menghasilkan saving Rp. 

9.325.000. Berikut merupakan perhitungan total saving antara karet Vacum dan karet Gripper. 

 

3) Saving Keseluruhan 

Berikut merupakan data Potensi Saving keseluruhn dalam kurun waktu 1 tahun. 
Tabel 10. Saving Keseluruhan 

PROJECT EVALUATION 

ITEM CHECK 
Sebelum  

inprovement 

Setelah 

 inprovement 
Cost saving 

Rata-rata defect 5.52% 0.33% 5.19% 

Cost Biaya IDR      8.128.829 IDR     3.450.928 IDR       4.667.901 

Cost Akibat Down Time IDR      2.261.457 IDR     1.095.458 IDR       1.165.999 

Cost Karet Vacum   IDR          727.333 

Cost Karet Gripper   IDR          777.083 

Total saving per bulan IDR            7.338.316 

Potensi saving pertahun IDR          88.059.792 

Pada Tabel 12 merupakan total saving yang diperoleh dalam 1 tahun setelah melakukan 

perbaikan. Dengan adanya pergantian/perbaikan, maka perusahaan dapat memperoleh saving 

dalam 1 tahun sebesar Rp 88.059.792. 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat di tarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Setelah melakukan analisis menggunakan Fishbone diagram, hasil yang didapat berupa karet 

Vacum pada Bag Transfer Abnormal, karet Vacum pada Top Bottom Oppening Abnormal, 

dan karet pada Gripper Abnormal, setelah itu melakukan analisis Fishbone, langkah 

selanjutnya yaitu 5 WHY guna untuk mencari Rootcause yag terjadi, hasil yang didapatkan 

berupa material Vacum tipis, dan dimensi karet Gripper kurang pas. 

2. Berdasarkan analisis menggunakan PDCA yang telah dilakukan telah terjadi penurunan Loss 

dari 5,52% menjadi 0,33% yaitu dengan selisih sebesar 5,19% yang dilakukan selama 4 

minggu, dengan melakukan perhitungan Saving untuk karet vacum dan karet gripper, 

didapatkan hasil yaitu untuk saving karet vacum yang baru menghasilkan saving selama 1 

tahun sebesar Rp 8.728.000 dan dengan rata – rata saving setiap bulan sebesar Rp 727.333. 

Sedangkan untuk saving pada karet Gripper yang baru menghasilkan saving selama 1 tahun 

sebesar Rp 9.325.000 dan dengan rata – rata saving setiap bulan sebesar Rp 777.083. Dengan 

demikian pergantian karet pada vacum dan karet pada gripper bisa dikatakan effisien, karena 

dapat menghasilkan saving total sebesar Rp 18.053.000 dalam 1 tahun. Setelah menghitung 

saving pada karet vacum dan karet griper, langkah selanjutnya yang dilakukan  total saving 

yang diperoleh dalam 1 tahun setelah melakukan perbaikan. Dengan adanya 

pergantian/perbaikan, maka perusahaan dapat memperoleh saving dalam 1 tahun sebesar Rp 

88.059.792. 
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ABSTRAK 

CV. XYZ bergerak di bidang manufaktur karoseri bus. Selama bulan November 2020-Januari 2021, 

proses dempul dan cat memiliki rata-rata Defect per Unit sebesar 17,18 yang mana melebihi standar 

perusahaan yaitu 15. Jumlah cacat yang tinggi akan meningkatkan aktivitas perbaikan. Layout produksi 

yang kurang memadai menyebabkan aktivitas menunggu dan aktivitas pemindahan. Cacat dan aktivitas-

aktivitas tersebut merupakan waste yang harus diminimalkan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis jenis waste dengan metode Lean Six Sigma, menganalisis penyebab 

waste dengan Root Cause Analysis, memberikan rekomendasi perbaikan critical waste dengan metode 5S 

dan memberikan rekomendasi perbaikan layout produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

dua critical waste yaitu cacat clear coat dan overprocessing. Cacat clear coat disebabkan oleh kesalahan 

pengaturan alat, kesalahan proses pengecatan, kesalahan pemilihan jenis material, dan kondisi 

lingkungan. Overprocessing disebabkan oleh kesalahan operator karena bekerja terlalu cepat. 

Berdasarkan estimasi dengan diagram VSM Future State, penerapan rekomendasi perbaikan dapat 

mengurangi waste sebesar 49,18%. 

 

Kata kunci: 5S, Diagram VSM, Lean Six Sigma, Root Cause Analysis, Waste 
 

1. Pendahuluan 

CV. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur karoseri bus. CV. 

XYZ memiliki tanggungjawab untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk untuk 

menjamin keamanan konsumen, kenyamanan konsumen serta memiliki daya saing dengan 

industri karoseri lain. Proses dempul dan cat adalah salah satu proses yang penting karena 

sangat mempengaruhi nilai estetika bus yang diproduksi. Supervisor bersama tim quality 

control menilai kualitas hasil proses dempul dan cat dengan melakukan inspeksi 100% sehingga 

setiap cacat yang ditemukan harus dilakukan perbaikan.  

 
Gambar 1. Perbandingan DPU dengan Target DPU 

Gambar 1 adalah perbandingan nilai dan target Defect per Unit (DPU) yang merupakan 

salah satu key performance proses dempul dan cat. DPU dihitung setiap periode Calendar Week 

(CW). Selama periode bulan November 2020 – Januari 2021, terdapat 13 CW yaitu minggu ke-

45 sampai minggu ke-53 untuk tahun 2020 dan minggu ke-1 sampai minggu ke-4 untuk tahun 

2021. Selama periode tersebut, proses dempul dan cat memiliki rata-rata DPU sebesar 17,18 

yang mana melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan perusahaan yaitu sebesar 15. 

Perbandingan nilai DPU dan target DPU perusahaan dapat dilihat pada gambar 1. 

Rata-rata nilai DPU yang tinggi menyebabkan aktivitas perbaikan produk meningkat. 

Supervisor produksi dempul dan cat menjelaskan bahwa layout produksi yang kurang memadai 

menyebabkan aktivitas menunggu unit bus yang akan dikerjakan serta aktivitas pemindahan 

material dan produk. Cacat, aktivitas perbaikan, aktivitas menunggu, dan aktivitas pemindahan 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2021          ISSN: 2579-6429 

26-27 Juli 2021 

D05.2 

 

merupakan waste yang tidak ingin dibayar oleh konsumen serta merugikan perusahaan. Waste 

tersebut menyebabkan produktivitas pekerja menurun, kebutuhan material bertambah, 

kebutuhan waktu produksi bertambah, dan reschedule proses pengerjaan yang berakibat pada 

bertambahnya lead time produksi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan 

perbaikan proses dempul dan cat dengan meminimalkan waste di sepanjang proses produksi 

sehingga perusahaan dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan permintaan 

pelanggan, menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, dan beroperasi dengan sumber daya 

yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis jenis waste 

dengan metode Lean Six Sigma, menganalisis penyebab waste dengan Root Cause Analysis, 

memberikan rekomendasi perbaikan critical waste dengan metode 5S dan memberikan 

rekomendasi perbaikan layout produksi. 

Lean dapat diartikan sebagai teknik komprehensif yang dapat membuat proses berjalan 

dengan menggunakan lebih sedikit material, membutuhkan lebih sedikit investasi, 

menggunakan lebih sedikit inventory, memakan lebih sedikit ruang, dan menggunakan lebih 

sedikit pekerja (Wilson, 2010). Dalam konsep lean, waste atau pemborosan diartikan sebagai 

aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah dan harus dikurangi atau dihilangkan jika 

memungkinkan. Cudney, Furterer, dan Dietrich (2014) menjelaskan terdapat delapan jenis 

waste yaitu overproduction, inventory, waiting or delay, transportation, motion, 

overprocessing, defects, dan non-utilized talent. Lean Six Sigma adalah pendekatan yang 

berfokus pada peningkatan kualitas, mengurangi variasi, dan menghilangkan waste dalam suatu 

organisasi. Lean Six Sigma merupakan kombinasi dari dua program perbaikan yaitu Six Sigma 

dan Lean Enterprise (Cudney, Furterer, & Dietrich, 2014). Pada Lean Six Sigma digunakan 

pendekatan DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) yang merupakan prosedur 

pemecahan masalah yang dipakai secara luas dalam masalah perbaikan proses dan peningkatan 

kualitas.  

Lean tools merupakan alat-alat yang dapat digunakan perusahaan atau organisasi untuk 

dapat mencapai lean enterpise. Lean tools yang digunakan dalam penelitian ini adalah diagram 

SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer), diagram VSM (Value Stream Mapping), 

diagram Pareto, dan 5S. Diagram SIPOC adalah alat yang berguna dalam fase define untuk 

membantu memahami proses produksi dalam perusahaan yang menunjukkan keterkaitan antara 

pemasok dan pelanggan terhadap proses tersebut. Diagram VSM adalah alat dari manajemen 

kualitas yang memetakan aliran produk dari bahan mentah memasuki proses sampai produk 

akhir dikirim ke pelanggan. Diagram VSM terdiri dari current state map yang menggambarkan 

kondisi awal suatu proses dan future state map yang menggambarkan proses setelah perbaikan 

(Voehl dkk., 2014). Diagram Pareto membantu mengidentifikasi area kritis yang menyebabkan 

sebagian besar masalah. Prinsip Pareto menyatakan bahwa 80% masalah dibuat oleh 20% 

penyebab, sehingga akar masalah ini dapat diselidiki dalam fase analyze. Istilah 5S berasal dari 

lima istilah Jepang yaitu seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke. 5S merupakan metode yang 

digunakan untuk mengatasi dan mengurangi waste yang terjadi di perusahaan (Gaspersz & 

Fontana, 2011). 

Root Cause Analysis (RCA) adalah salah satu alat yang digunakan untuk memcari 

penyebab yang mendasari masalah kualitas (Barsalou, 2015).  Jing (2008) menjelaskan terdapat 

5 metode yang sering digunakan dalam RCA yaitu is/is not comparative analysis, 5 why 

methods, fishbone diagram, cause and effect matrix, dan root cause tree. Pada penelitian ini 

digunakan 5 why methods dan fishbone diagram. 5 why methods merupakan metode terstruktur 

yang dengan pertanyaan mengapa secara berulang dengan tujuan untuk memahami penyebab 

dari masalah. Fishbone Diagram atau sering juga disebut diagram tulang ikan merupakan alat 

analisis yang sangat baik untuk menginvestigasi penyebab masalah dalam jumlah yang besar. 
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2. Metode 

Penelitian ini dilakukan di CV. XYZ pada bulan Desember 2020 sampai Februari 2021. 

Objek penelitian yang diteliti yaitu proses dempul dan cat body bus. Data yang digunakan terdiri 

dari dua jenis yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer didapatkan dari pengamatan secara langsung proses dempul dan cat body bus 

serta hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait. Wawancara dilakukan dengan pihak 

supervisor dan tim quality control proses dempul dan cat.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder didapatkan dari data historis quality control dan cycle time proses dempul 

dan cat. 

Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini digambarkan dalam flowchart sebagai berikut. 

 
Gambar 2. Flowchart Metode Penelitian 

Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang ada pada proses dempul dan cat 

body bus. Dari permasalahan yang ada kemudian ditentukan tujuan penelitian, studi pustaka dan 

studi lapangan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengumpulan data primer dan sekunder. 

Pembahasan dan analisis data dilakukan dengan metode Lean Six Sigma dengan pendekatan 

DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Tahap control tidak dilakukan pada 

penelitian ini karena pada tahap improve, perbaikan yang diberikan hanya sebatas usulan. 

Setelah data diolah dan dibahas maka langkah selanjutnya adalah memberikan kesimpulan 

sesuai dengan tujuan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. 
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3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Tahap Define 

Tahap define dilakukan dengan menjelaskan secara rinci proses dempul dan cat dengan 

diagram SIPOC dan mengidentifikasi masalah dengan diagram VSM. Diagram SIPOC proses 

dempul dan cat dapat dilihat pada gambar 3. 

 
Gambar 3. Diagram SIPOC Proses Dempul dan Cat 

Material yang diperlukan dalam proses dempul dan cat dipasok oleh supplier terpilih. 

Dempul dan cat terdiri dari 10 proses utama yaitu pra epoxy primer, epoxy primer, dempul, 

gosok dempul, epoxy filler, gosok epoxy, base coat, stripping, pasang stiker, dan clear coat 

serta 3 kali inspeksi. Output dari proses ini yaitu finish good bus yang sudah dicat yang akan 

dikirimkan ke customer yaitu stasiun 0 departemen finishing. 

Rincian proses dari diagram SIPOC akan menjadi input diagram VSM. Diagram VSM 

membantu melihat dimana letak aktivitas Non-Value Added (NVA) atau waste dan aktivitas 

Value Added (VA) di sepanjang proses produksi. Diagram VSM proses dempul dan cat dapat 

dilihat pada gambar 4. 

 
Gambar 4. Diagram VSM Proses Dempul dan Cat 

Dari hasil perhitungan didapatkan total lead time proses sekitar 13,18 hari dengan aktivitas 

VA sekitar 6,444 hari dan aktivitas NVA sekitar 6,74 hari. Aktivitas NVA sebesar 51% yang 

mana lebih tinggi 2% dari aktivitas VA. 
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Berdasarkan data lapangan dan hasil wawancara, terdapat 5 dari 8 jenis waste yang ada 

yaitu waiting, transportation, unnecessary motions, overprocessing, dan defects. 

3.2 Tahap Measure 

3.2.1Perhitungan Waste 

Waste waiting, transportation, unnecessary motions, dan overprocessing dihitung total 

waktu berdasarkan data cycle time untuk proses dempul dan cat satu unit produk. Pemborosan 

waktu akibat waste waiting sebesar 2010 menit, transportation sebesar 202 menit, unnecessary 

motions sebesar 190 menit, dan overprocessing sebesar 382 menit. Total pemborosan waktu 

akibat waste tersebut yaitu sebesar 2784 menit.  

Pada waste defect dihitung nilai DPU, DPMO, dan level sigma berdasarkan data cacat 

produksi. Selama bulan November 2020 – Januari 2021, jumlah bus yang diproduksi sebanyak 

125 unit dengan total defect yang terjadi yaitu sebanyak 158. 

Critical to Quality (CTQ) merupakan jumlah jenis-jenis defects yang penting dan harus 

diperbaiki agar menghasilkan kualitas produk yang baik. Terdapat 19 jenis defects yang penting 

selama proses dempul dan cat. 

Perhitungan DPU, DPMO, dan level sigma diperoleh sebagai berikut. 

a. Perhitungan DPU 

 (1) 

 
b. Perhitungan DPMO 

 (2) 

2 

c. Perhitungan Level Sigma 

 (3) 

 
Nilai sigma sebesar 3,002 dengan DPMO 66.526,32 menunjukkan bahwa setiap 1.000.000 

kali, probabilitas menghasilkan produk yang cacat adalah sebesar 66.526,32 produk. 

3.2.2Lean Metrics Actual 

Pengukuran lean metric dilakukan untuk mengetahui kondisi suatu pabrik dari 

sudut pandang lean.  

1. Efisiensi Siklus Proses 

Efisiensi siklus proses dapat dihitung sebagai berikut. 

 (4) 

 
2. Kecepatan Rata-Rata Penyelesaian 

Kecepatan rata-rata penyelesaian dapat dihitung sebagai berikut. 

 (5) 
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3. Lead Time Proses 

Lead time proses dapat dihitung sebagai berikut. 

 (6) 

 
4. Kecepatan Proses 

Kecepatan proses dapat dihitung sebagai berikut. 

 (7) 

 

3.3 Tahap Analyze 

3.3.1Analisis Waste Waiting, Transportation, Unnecessary Motions, dan Overprocessing 

Analisis waste waiting, transportation, unnecessary motions, dan overprocessing dilakukan 

dengan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Hasil analisis dengan FMEA diketahui 

bahwa waste overprocessing yang disebabkan man power terburu-buru dalam bekerja memiliki 

nilai RPN paling besar sehingga penyebab ini perlu untuk segera diperbaiki. Hasil analisis 

dengan FMEA dapat dilihat pada tabel 3. 
Tabel 2. FMEA 

Waste Potential Failure Mode Sev Potential Causes Occ 
Current 

Control 
Det RPN 

Waiting 

Menunggu dempul atau 

cat kering dan menunggu 

tim quality control 

6 

Cuaca mendung dan hujan 5 
sedang 

berjalan 
6 180 

Sirkulasi dan kelembapan udara 

kurang baik 
6 

sedang 

berjalan 
6 216 

Tim quality control masih 

menyelesaikan pekerjaan lain 
5 

belum 

ada 
8 240 

Unnece-

ssary 

Motions 

Loss time pekerja pada 

proses dempul, stripping, 

dan pasang stiker 

3 
Pengawasan supervisor masih 

kurang 
6 

sedang 

berjalan 
5 90 

Transp-

ortation  

Pemindahan bus dari 

proses satu ke proses lain 

dan pengambilan material 

atau alat dengan waktu 

yang cukup lama 

5 

Layout yang kurang memadai 7 belum 

ada 
8 280 

Letak warehouse material dan 

alat yang jauh 
7 

belum 

ada 
8 280 

Overpr-

ocessing 

Pengerjaan ulang, 

kebutuhan material 

bertambah, lead time 

bertambah, dan 

reschedule. 

9 

Man power kurang teliti 7 
sedang 

berjalan 
6 378 

Man power terburu-buru dalam 

bekerja 
8 

sedang 

berjalan 
6 432 

Pengawasan supervisor masih 

kurang 
6 

sedang 

berjalan 
5 270 

Kebersihan lingkungan, sirkulasi 

dan kelembapan udara, serta 

pencahayaan masih kurang baik 

5 
sedang 

berjalan 
6 270 

Waste overprocessing yang disebabkan man power terburu-buru dalam bekerja akan 

dianalisis lebih lanjut dengan five why diagram. Five why diagram dari waste overprocessing 

dapat dilihat pada gambar 5. 
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Gambar 5. Five Why Diagram 

Hasil five why diagram tersebut menunjukkan bahwa masalah utama man power bekerja 

dengan terburu-buru agar upah yang mereka dapatkan semakin banyak karena mereka adalah 

karyawan borong. 

3.3.2Analisis Waste Defect 

Analisis waste defect dilakukan dengan diagram Pareto untuk mengetahui presentase 

masing-masing cacat dibandingkan dengan jumlah cacat yang terjadi. Diagram Pareto jenis-

jenis cacat pada proses dempul dan cat dapat dilihat pada gambar 6. 

 
Gambar 6. Diagram Pareto 

Dari hasil diagram pareto diketahui bahwa cacat paling besar adalah clear coat meler. 

Defect clear coat meler menyumbang 52,04% dari total cacat yang terjadi selama bulan 

November 2020 – Januari 2021. Dengan demikian defect clear coat meler akan menjadi kepala 

fishbone untuk dianalisis penyebabnya. Diagram fishbone dari cacat meler dapat dilihat pada 

gambar 7. 

 
Gambar 7. Diagram Fishbone 
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Dari hasil diagram fishbone dapat dilihat bahwa clear coat meler disebabkan beberapa 

faktor yaitu pekerja kurang terampil dan tidak memperhatikan SOP, kesalahan pengaturan alat, 

kesalahan dalam proses pengecatan, kesalahan pemilihan jenis material, dan kondisi 

lingkungan. 

3.4 Tahap Improve 

3.4.1Rekomendasi Perbaikan Critical Waste 

a. Waste Overprocessing 

Waste overprocessing yang sering terjadi adalah proses repair.  Aktivitas repair perlu 

diminimalkan dengan melakukan tindakan perbaikan pada penyebab potensial yang telah 

teridentifikasi pada tahap analisis dengan FMEA. Usulan perbaikan dapat dilihat pada tabel 4. 
Tabel 3. Usulan Perbaikan Waste Overprocessing 

Penyebab Waste Usulan Perbaikan 

Man power kurang teliti 

- Supervisor mengawasi kinerja grup borong yang sering melakukan kesalahan 

- Menerapkan sistem reward and punishment  

- Supervisor dapat memberikan brainstorming dalam jangka waktu tertentu 

Man power terburu-buru dalam 

bekerja 

- Supervisor mengawasi kinerja grup borong yang sering menyelesaikan unit 

bus lebih cepat dari SPK yang dijadwalkan 

- Menerapkan sistem reward and punishment 

- Mengangkat karyawan borong menjadi karyawan tetap (Karyawan berorientasi 

pada kualitas, bukan hanya kuantitas) 

Pengawasan supervisor masih 

kurang 

- Supervisor mengawasi setiap pertengahan proses pada setiap proses yang ada 

- Memasang cctv pada area produksi 

Kebersihan lingkungan, 

sirkulasi dan kelembapan udara, 

serta pencahayaan masih kurang 

baik 

- Menerapkan 5S untuk kebersihan dan kerapian lingkungan kerja 

- Menambah ventilasi udara 

- Menambah jumlah lampu dan penerangan alami (misalkan atap yang 

transparan) 

Perbaikan kebersihan dan kerapihan lingkungan kerja dengan metode 5S adalah sebagai berikut. 

1. Seiri (Sort) 

Seiri dilakukan dengan memilah alat atau material yang masih digunakan dan sudah tidak 

digunakan. Amplas yang sudah tidak dipakai, koran dan isolasi yang sudah dipakai, kaleng 

cat, kaleng dempul, dan kaleng thinner yang sudah tidak terpakai dapat dipisah dengan 

memasukkannya ke tempat sampah sesuai dengan label pada tempat sampah.  

2. Seiton (Stabilize) 

Seiton dilakukan dengan menyediakan meja atau rak khusus untuk tempat dempul, amplas, 

cat, koran, dan isolasi agar tidak digeletakkan di lantai dan dapat ditemukan dengan mudah. 

Setiap rak dan meja diberikan identitas yang jelas sesuai dengan jenis alat dan material. 

3. Seiso (Shine) 

Seiso dilakukan dengan membersihkan spatula dempul, mesin amplas dempul dan spray gun 

dari sisa-sisa material untuk menjaga fungsi dan kinerja alat. Selain itu juga dilakukan 

dengan membersihkan lingkungan dari kotoran dan debu. Hal ini dapat dilakukan dengan 

membuat poster peringatan agar pekerja tidak lupa untuk membersihkan alat dan lingkungan.  

4. Seiketsu (Standarize) 

Seiketsu dapat dilakukan dengan membuat SOP mengenai kebersihan dan kerapihan 

lingkungan kerja, membuat jadwal piket untuk karyawan, jadwal maintenance alat dan 

mesin, dan membuat peraturan yang tegas agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik dan 

berkelanjutan. 

5. Shitsuke (Sustain) 

Shitsuke dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang disiplin untuk menerapkan 

keempat S sebelumnya dan melakukan evaluasi rutin untuk continuous improvement. Pada 

tahap ini dapat ditambah poster peringatan untuk membudayakan 5S di lingkungan kerja. 
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b. Waste Defect 

Waste defect yang memiliki presentase paling tinggi yaitu defect meler pada proses clear 

coat. Pada waste ini akan diberikan rekomendasi perbaikan yang dapat mengurangi waste 

tersebut. Usulan perbaikan untuk defect cat meler dapat dilihat pada tabel 5. 
Tabel 4. Usulan Perbaikan Defect Clear Coat 

Penyebab Waste Usulan Perbaikan 

M
et

h
o

d
 

Kecepatan penyemprotan terlalu pelan 
Memberikan pelatihan pada man power agar dapat 

melakukan pengecatan dengan kecepatan yang stabil 

Jarak penyemprotan terlalu dekat 
Membuat SOP: penyemprotan harus dilakukan dengan 

jarak 25-30 cm 

Overlapping kurang pas 
Memberikan seminar dan pelatihan tentang sistem 

overlapping yang sesuai 

Penyemprotan terlalu tebal 
Membuat SOP: penyemprotan clear coat harus dilakukan 

secara bertahap sebanyak 3 lapis 

M
a

ch
in

e 

Setelan tekanan cat pada spray gun terlalu besar Membuat SOP: tekanan angin disetel sebesar 3-4 kg/cm2 

Setelan lebar pattern terlalu kuncup 
Membuat SOP: penyesuaian lebar pattern dengan bidang 

kerja 

E
n

vi
ro

-

n
m

en
t 

Cahaya kurang memadai 
Menambah jumlah lampu atau sumber cahaya alami (atap 

yang transparan) 

Kelembapan suhu ruangan tinggi Memperbaiki sirkulasi udara 

M
a

te
-

ri
a

l 

Viskositas campuran cat dengan thinner terlalu 

encer 

Membuat SOP: pencampuran cat dengan thinner dengan 

perbandingan 1:1. 

Karakter thinner yang lambat dalam penguapan Mencari thinner yang sesuai dengan suhu ruang 

M
a

n
 Kurang terampil Memberikan pelatihan pada karyawan 

Tidak memperhatikan SOP 
Membuat papan SOP yang mudah dilihat pada setiap 

ruangan dengan proses berbeda. 

3.4.2Rekomendasi Perbaikan Layout Produksi 

Rekomendasi perbaikan layout lantai produksi dempul dan cat dilakukan untuk mengurangi 

waste waiting, transportation, dan unnecessary motions. Perbandingan layout saat ini dan 

rekomendasi perbaikan dapat dilihat pada gambar 8 dan 9. 

 
Gambar 8. Layout Sebelum Perbaikan Gambar 9. Layout Setelah Perbaikan 

3.4.3Diagram VSM Future State 

Diagram VSM future state dapat menjadi landasan perbaikan untuk di terapkan di area 

kerja nyata yang dirancang untuk mengurangi waste yang teridentifikasi pada VSM Current 

State. Pengurangan waste pada VSM dilakukan dengan menerapkan rekomendasi perbaikan 

critical waste dan layout. Berdasarkan asumsi dan estimasi dengan process activity mapping, 

dihasilkan diagram VSM future state yang dapat dilihat pada gambar 10. 
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Gambar 10. Diagram VSM Future State 

Dari perhitungan didapatkan aktivitas VA sebesar  6,444 hari sedangkan aktivitas NVA 

berkurang menjadi 3,425 hari. Nilai VA sebesar 65%, sedangkan nilai NVA sebesar 35%. 

Kondisi ini lebih baik dibandingkan current state dimana nilai VA sebesar 49%, sedangkan 

nilai NVA sebesar 51%. Dengan demikian, perbaikan proses, layout, serta penambahan 

teknologi pada proses dempul dan painting, dapat menurunkan aktivitas NVA sebesar 49,18%. 

4. Simpulan 

Proses dempul dan cat pada CV. XYZ memiliki 5 dari 8 jenis waste yaitu waiting, 

transportation, unnecessary motions, overprocessing, dan defects. Hasil dari perhitungan dan 

analisis menunjukkan bahwa jenis defect clear coat meler merupakan defect yang paling sering 

terjadi. Sedangkan hasil dari analisis waste lain menunjukkan bahwa waste overprocessing 

mempunyai nilai RPN yang paling tinggi. Hasil analisis penyebab defect clear coat meler 

menunjukkan terdapat beberapa faktor seperti pekerja yang kurang terampil, setelan alat kurang 

sesuai, metode penyemprotan yang kurang sesuai, material yang kurang tepat, dan kondisi 

lingkungan. Sedangkan overprocessing dengan potential cause man power terburu-buru dalam 

bekerja disebabkan man power ingin mengerjakan lebih banyak unit agar upah yang mereka 

dapat semakin besar. Usulan perbaikan diberikan pada masing-masing potential cause dari 

critical waste. Usulan perbaikan yang diberikan berkaitan dengan pelatihan karyawan, 

perbaikan SOP, perbaikan lingkungan kerja, pengawasan supervisor, dan penerapan budaya 5S. 

Rekomendasi layout diberikan untuk meminimalkan waste transportation. VSM Future State 

Map memetakan kondisi masa yang akan datang apabila dilakukan perbaikan pada proses dan 

layout saat ini. VSM Future State Map menunjukkan aktivitas NVA dapat berkurang sebesar 

49,18%. 
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ABSTRAK 

PT. XYZ merupakan perusahaan di bidang industri makanan dengan produk unggulan wafer roll. 

Permasalahan pada PT.XYZ adalah capaian gramatur yang masih berada di luar batas sebesar 0,78%. Hal 

ini tidak sesuai dengan keinginan perusahaan yang menghendaki 0,00036% dari hasil pengujian yang 

diperbolehkan berada di luar batas spesifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

proses PT. XYZ dalam memenuhi spesifikasi gramatur yang diminta serta mengetahui penyebabnya 

dengan menggunakan analisis fishbone diagram. Metode penelitian yang digunakan adalah peta kendali I-

MR, uji normalitas, pencarian plot distribusi non normal, serta analisis kapabilitas proses yang semuanya 

dilakukan dengan menggunakan software Minitab. Dari hasil pengolahan data, diketahui bahwa 

perusahaan memiliki capaian <1,00 yang memiliki arti proses kurang mampu dalam menghasilkan 

produk sesuai dengan spesifikasi. Faktor penyebab terbesar adalah faktor mesin dan kemampuan pekerja. 

Usulan perbaikan secara umum adalah melakukan persiapan yang matang di awal pergantian shift agar 

kontrol gramatur menjadi lebih baik. 

Kata kunci: Analisis Kapabilitas Proses, Minitab, Peta Kendali I-MR 
 

1. Pendahuluan 

PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan. 

Perusahaan ini sudah memiliki wilayah pemasaran ke beberapa negara seperti Eropa, China, 

Hongkong, Thailand, Arab Saudi, Filipina, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Kanada 

serta Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan di divisi wafer PT. XYZ yang memproduksi 

wafer dalam berbagai varian rasa. Selain memiliki berbagai varian rasa, divisi wafer juga 

menyediakan beragam ukuran wafer untuk menyesuaikan dengan keinginan pasar. Ukuran yang 

paling umum adalah ukuran gramatur 8,5 gram dan batas spesifikasi 7,7 – 9,3 gram. Hal ini 

sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-Dag/Per/10/2011 mengenai 

BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) di mana gramatur 0-50 gram diberikan keringanan 

untuk mendapat spesifikasi sebesar 9%. 

Dalam pemenuhan peraturan pemerintah tersebut, PT. XYZ telah berusaha semaksimal 

mungkin untuk meminimalisasi adanya wafer yang berada di luar batas spesifikasi. Namun, 

berdasarkan data capaian gramatur pada bulan Desember 2020 untuk varian choco nut dan 

choco choco, masih terdapat 0,78% data yang berada di luar batas spesifikasi. Hal ini tidak 

sesuai dengan keinginan perusahaan yaitu sebanyak 0,00036% yang merupakan suatu standar 

untuk mencapai proses tingkat Six Sigma. Dengan tingkat defect yang lebih tinggi dari 

keinginan perusahaan, perusahaan harus segera melakukan suatu tindakan untuk mengatasi hal 

tersebut.  

Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melakukan analisis kapabilitas proses untuk 

mengetahui kemampuan proses dalam memenuhi spesifikasi yang diminta serta melakukan 

analisis penyebab terjadinya penyimpangan gramatur menggunakan diagram sebab-akibat. 

Software Minitab digunakan untuk mempermudah pengolahan data karena memiliki berbagai 

macam menu untuk mengolah data seperti menu graphical summary untuk melakukan uji 
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normalitas dan menu capability analysis yang tersedia dalam berbagai pilihan distribusi data 

untuk memudahkan pengguna menghitung analisis kapabilitas proses. 

 

2. Metode 

Menurut Wooluru (2014) metode untuk melakukan analisis kapabilitas proses pada data 

non normal adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 1. Metode Penelitian 

Penjelasan Flowchart :  

a. Studi Pustaka 

Melakukan studi pustaka terkait tema analisis kapabilitas proses dari buku dan paper yang 

tersedia. 

b. Pembuatan Peta Kendali 

Pembuatan peta kontrol dilakukan pada tahap awal penelitian untuk memastikan bahwa 

data yang digunakan berada dalam batas kontrol. Peta kontrol yang digunakan adalah peta 

kontrol I-MR di mana peta kontrol I-MR merupakan peta kontrol dengan jumlah sampel 1. Hal 
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ini dikarenakan jumlah sampel data perusahaan yang berubah-ubah karena adanya breakadown 

mesin, listrik, dan perbaikan. 

c. Uji Normalitas Data  

Uji normalitas data digunakan untuk melihat apakah data yang diambil berdistribusi 

normal. Apabila data tidak lolos uji normalitas, maka dilakukan uji randomisasi. 

d. Mencari Probabilitas Plot dengan Software 

Apabila data tidak berdistribusi normal, maka dapat dilakukan pencarian probabilitas plot 

menggunakan software. Pada tahap ini dilihat tingkat probabilitas kecocokan data dengan suatu 

distribusi tertentu. Distribusi dengan probabilitas paling banyak akan terpilih untuk tahap 

selanjutnya (Wooluru,2014). 

e. Melakukan Analisis Kapabilitas Proses 

Pada tahap ini dilakukan analisis kapabilitas proses dengan distribusi terpilih untuk 

mengetahui capaian kapabilitas proses gramatur wafer roll 8,5 gram. 

f. Analisis 

Melakukan analisis dengan fishbone diagram untuk mengetahui penyebab dari masalah 

yang dihadapi untuk mencapai gramatur yang sesuai. 

g. Kesimpulan dan Saran 

Pada langkah ini akan ditarik sebuah kesimpulan dari permasalahan yang ada. Penarikan 

sebuah kesimpulan berasal dari hasil pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan. Selain 

kesimpulan, saran – saran juga diberikan baik bagi penulis maupun bagi perusahaan. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data capaian gramatur 8,5 gram 

periode Desember 2020 dengan jumlah data 4734 data. 

3.2 Peta Kendali I-MR 

Berikut merupakan hasil peta kendali I-MR pada capaian gramatur wafer roll 8,5 gram : 

 
Gambar 2. Peta Kendali I-MR 

• Batas Kendali Individu 

CL = X-bar 

= 8,52 

UCL = X-bar + 3MR/D2 

   = 8,52 + 3 (0,211/1,128) 
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   = 9,08 

LCL = X-bar - 3MR/D2 

   = 8,52 - 3 (0,211/1,128) 

   = 7,967 

• Batas Kendali MR 

MR = R-bar 

   = 0,211 

UCL = D4*R-Bar 

   = 3,267*0,211 

   = 0,687 

LCL = D3*R-Bar 

   = 0*0,211 

   = 0 

 Karena terdapat banyak data yang berada di luar UCL dan LCL, maka dilakukan revisi 

sebanyak 6 kali hingga data berada di dalam kontrol. 

 Berikut merupakan hasil revisi peta kendali I-MR pada capaian gramatur wafer roll 8,5 

gram : 

 
Gambar 2. Revisi Peta Kendali I-MR 

3.3 Uji Normalitas 

Setelah data berada dalam kendali, maka dilakukan uji normalitas untuk mengetahui 

apakah data berdistribusi normal. 

• H0 = Data berdistribusi normal 

• H1 = Data tidak berdistribusi normal 

• Daerah kritis = pValue > 0,05 

• Perhitungan : 
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Gambar 4. Hasil Uji Normalitas 

• Keputusan : 

Tolak H0 karena p-Value <0,05 

• Kesimpulan 

Data tidak berdistribusi normal 

 Maka dapat diketahui bahwa data tidak berdistribusi normal sehingga harus dicari 

distribusi mana yang paling cocok untuk digunakan pada analisis kapabilitas proses dengan 

cara mencari plot. 

3.4 Pemodelan Probabilitas Plot 

Pemodelan probabilitas plot dilakukan terhadap semua kemungkinan distribusi yaitu 

normal, lognormal, logistik, dan largest extreme value.  

Berikut merupakan hasil pemodelan probabilitas plot : 

 
Gambar 5. Pemodelan Probabilitas Plot 

Dari pemodelan di atas, data dilihat bahwa nilai p-Value tertinggi terdapat pada distribusi 

Largest Extreme Value. Sehingga distribusi inilah yang digunakan untuk melakukan analisis 

kapabilitas proses. 

3.5 Kapabilitas Proses 
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Berikut merupakan hasil perhitungan kapabilitas proses menggunakan software Minitab : 

 
Gambar 6. Kapabilitas Proses 

Berdasarkan hasil perhitungan kapabilitas proses menggunakan software Minitab diperoleh 

Pp < 1,00, yang mengidentifikasikan bahwa proses tersebut menghasilkan produk yang tidak 

sesuai dengan spesifikasi dan tidak capable. Sedangkan berdasarkan hasil CpK diperoleh nilai 

0,95 (PpK < 1,0) yang menunjukkan bahwa proses menghasilkan produk yang tidak sesuai 

spesifikasi. 

3.6 Analisis Fishbone Diagram 

Berikut merupakan hasil analisis fisbone diagram : 

 
Gambar 7. Fishbone Diagram 

Dari diagram di atas, dapat diketahui bahwa terdapat dua faktor penyebab yang dominan, 

yaitu faktor manusia atau man dan faktor mesin atau machine. Faktor manusia dominan karena 

cenderung sering kehilangan fokus saat bercengkrama dan terburu – buru. Selain itu, tak jarang 

pengawas gramatur tidak berada di tempatnya saat kegiatan produksi berlangsung. Kemudian 

pada faktor mesin, terdapat banyak hal yang mempengaruhi variasi gramatur yaitu gear pump 

aus, mesin lama dalam merespon, sensor potong bergeser, jarakk lini dan loyang yang berbeda – 

beda, serta tuas yang tidak stabil. 

Adapun untuk faktor lain seperti material, metode, dan faktor lingkungan tidak begitu 

dominan walupun tetap berpengaruh. Pada faktor material terdapat adonan pasta yang terlalu 
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kental dan kulit yang dingin sehingga mempengaruhi variasi gramatur. Lalu pada faktor metode, 

penimbangan gramatur antar pengawas berbeda sehingga data yang dihasilkan tidak seragam. 

Serta pada faktor lingkungan terdapat lingkungan pabrik yang bising dan kipas angin yang 

terlalu kencang sehingga mengganggu komunikasi operator dan timbangan yang digunakan. 

4. Simpulan 

Berikut merupakan simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini :  

1. Tingkat kemampuan proses produksi wafer dalam mencapai gramatur 8,5 gram masih 

berada di bawah batas kapabel yaitu <1,00. Angka tersebut menunjukkan bahwa proses 

produksi wafer dalam mencapai gramatur 8,5 gram belum cukup kapabel. Oleh karena itu, 

masih harus dilakukan proses analisis penyebab terjadinya ketidaksesuaian tersebut.  

2. Penyebab terjadinya ketidaksesuaian gramatur wafer 8,5 gram dianalisis menggunakan 

fishbone diagram. Di mana secara garis besar permasalahan disebabkan oleh faktor mesin 

yang digunakan dan kemampuan pekerja.  

3. Usulan perbaikan untuk divisi wafer PT. XYZ berdasarkan penyebab terjadinya 

ketidaksesuaian gramatur secara umum adalah sangat penting untuk melakukan persiapan 

yang matang di awal pergantian shift agar pada saat mesin WS masih belum stabil, mesin 

dan pekerja sudah siap untuk menangani hal tersebut dan tidak ada wafer di luar batas 

spesifikasi yang lolos ke dalam proses packaging 
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ABSTRAK 

TB. Intan Jaya adalah salah satu perusahaan di Cianjur yang memproduksi batako. Untuk dapat bersaing 

dengan perusahaan lainnya, TB. Intan Jaya perlu merancang strategi untuk menarik konsumen, salah 

satunya dengan meningkatkan kualitas produk batako mengingat seringnya ditemukan kecacatan dalam 
produk, serta belum diterapkannya komposisi baku untuk pembuatan batako. Metode Taguchi akan 

diterapkan untuk memperbaiki kualitas produk dan proses dalam waktu yang bersamaan. Penelitian ini 

bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor yang mempunyai kontribusi atau pengaruh 

terhadap kualitas daya tekan batako di mana merupakan karakteristik yang sangat kritis dalam pembuatan 

batako serta menentukan komposisi optimal dari faktor-faktor tersebut. Rancangan parameter dalam 

penelitian ini adalah Orthogonal Array dengan 4 faktor dan 3 level. Penelitian menghasilkan informasi 

bahwa faktor yang berpengaruh pada karakteristik kualitas kuat tekan pada batako adalah komposisi 

bahan pasir-kapur dan lama tekanan, sedangkan jumlah air dan lama pengadukan tidak berpengaruh. 

Komposisi optimal dalam pembuatan batako adalah A2B2C2D3. 

 

Kata kunci: Batako, Kualitas, Orthogonal Array, Taguchi 
 

1. Pendahuluan 

Persaingan bisnis di era globalisasi semakin dinamis, kompleks, dan tidak pasti. Oleh 

karena itu, perusahaan harus kompetitif untuk mendapatkan pangsa pasar dan memimpin di 

sektor tertentu. Mereka berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi serta meningkatkan 

kreatifitas agar selalu memberikan diferensiasi, serta keunggulan bagi perusahaannya 

dibandingkan dengan para pesaingnya. 

Kualitas menjadi ukuran untuk menyatakan baik buruknya suatu produk atau jasa. Oleh 

karena itu, penentuan suatu perusahaan dan bertahan dan eksis dalam ketatnya persaingan 

industri salah satunya dilihat dari bagaimana mereka menerapkan kualitas pada produk dan 

pelayanannya. American society for Quality Control dalam Kotler & Keller (2016) menyatakan 

bahwa kualitas merupakan sifat dari suatu produk atau jasa yang mampu memenuhi kebutuhan-

kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat tersembunyi. Definisi ini memusatkan pada 

konsumen, yang artinya bahwa ketika perusahaan telah memenuhi atau melebihi harapan 

konsumen setiap memberikan produk atau pelayanan maka perusahaan tersebut telah 

memberikan kualitas.  

TB. Intan Jaya adalah salah satu perusahaan yang menyediakan alat dan bahan-bahan untuk 

konstruksi yang terletak di Kabupaten Cianjur dan sudah beroperasi selama 1,5 tahun. Salah 

satu produksi yang dihasilkan adalah batako. Batako adalah jenis unsur bangunan berbentuk 

bata yang terdiri dari komponen utama air, semen Portland, dan agregat yang dipergunakan 

untuk pelapis dinding. Berdasarkan bentuknya batako dapat dibedakan menjadi 2 jenis: batako 

berlubang (hollow block) dan batako tidak berlubang (solid block) (SNI 03-0349-1989). 

Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap perumahan berpengaruh pada peningkatan 

permintaan bahan-bahan bangunan, termasuk permintaan akan batako. Batako adalah salah satu 

alternatif bahan pelapis dinding dengan harga murah dan relatif kuat serta tahan lama. Untuk 

pekerjaan-pekerjaan di bidang konstruksi, seperti pembangunan gedung, rumah, stadion, hotel, 

jembatan, maupun jalan, batako sangat bisa digunakan sebagai bahan utama atau tambahannya 

mailto:tbungsu13@gmail.com
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(Nasrudin, 2014) dalam (Murniati, 2015). Frick dan Koesmartadi (1999) menyatakan bahwa 

penggunaan batako sebagai bahan pengganti memiliki beberapa keuntungan dan beberapa aspek 

penghematan (Siregar dkk., 2013). Karena keuntungan-keuntungan tersebut kebutuhan 

masyarakat terhadap batako tinggi dan mendorong para wirausahawan untuk terjun dalam usaha 

ini, terlihat dari banyaknya usaha yang memproduksi batako di Cianjur. Oleh karena itu, TB. 

Intan Jaya perlu membuat strategi yang dapat membantu meningkatkan minat masyarakat 

terhadap produknya dan tidak kalah bersaing yaitu salah satunya dengan membuat batako yang 

berkualitas, yang kokoh atau memiliki daya tekan yang tinggi. Namun, dalam pembuatan batako 

di TB. Intan Jaya masih sering ditemukan batako yang tidak sesuai hasilnya dengan kualitas 

yang diinginkan seperti retak, patah, tidak simetris, dan permukaan yang tidak halus serta 

terlihat seperti keropos. TB. Intan Jaya juga tidak pernah melakukan pengujian terhadap batako-

batako yang dihasilkannya. 

Metode Taguchi merupakan metode yang secara bersamaan dapat meningkatkan kualitas 

produk dan proses, mengurangi biaya dan sumber daya. Disini Taguchi menekankan bahwa 

penting untuk membuat rencana produk yang kokoh (robust) agar dapat berfungsi dengan baik 

dalam hal pembuatan dan pengoperasian produk. (Soejanto, 2009) dalam (Gina dkk., 2019). 

Pada penelitian sebelumnya yang mendesain optimasi parameter menggunakan Desain 

Eksperimental Taguchi, mengahasilkan penyesuaian tingkat faktor kontrol yang dibuat yaitu 

lama pengadukan, tekanan, air, pengeringan, serta komposisi air dan kapur memiliki pengaruh 

terhadap kuat tekan batu bata yang dihasilkan. Setelah melakukan setting level pada faktor-

faktor tersebut dan menghasilkan set yang optimum, kualitas batako meningkat sebesar 51,91% 

dan loss function menurun sebesar 78,5% (Sutoni, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas batako di TB. Intan Jaya dengan metode Taguchi 

dengan judul Penerapan Desain Eksperimen Taguchi Untuk Optimasi Kuat Tekan Batako (Studi 

Kasus TB. Intan Jaya). 

 

2. Metode 

Metode dalam penelitian ini terbagi dalam 3 tahap di antaranya tahapan persiapan, 

eksperimen, dan pengolahan data. 

Tahap pertama yaitu tahap persiapan, adapun langkah yang harus dilakukan yaitu: 

(1) Melakukan identifikasi karakteristik kualitas batako yang akan diteliti. Berdasarkan SNI 03 

0349-1989 tentang Bata Beton untuk Pasangan Dinding, syarat-syarat fisis batako harus 

memenuhi kriteria standar berikut: 

Tabel 1. Syarat-Syarat Fisis Bata Beton 

Syarat Fisis Satuan 
Tingkat Mutu Bata Beton Pejal 

I II III IV 

Kuat tekan bruto rata-rata min Kg/cm2 100 70 40 25 

Kuat tekan bruto satuan benda uji 

minimal 
Kg/cm2 90 65 35 21 

Penyerapan air rata-rata maksimal % 25 35 -  -  

Selain itu, persayaratan yang harus dipenuhi batako antara lain tidak boleh ada cacat pada 

permukaannya, desain pada permukaan lain diperbolehkan, rusuk harus siku satu sama lain, 

dan sudut rusuknya tidak dapat dengan mudah dirapikan dengan kekuatan jari. Berdasarkan 

syarat-syarat mutu batako di atas, karakteristik kualitas batako yang memungkinkan bisa 

diukur adalah kuat tekan dan daya penyerapan air karena sudah memiliki nilai standar 

minimum yang jelas dibandingkan dengan syarat yang lainnya. Dalam penelitian ini, 
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peneliti akan mengukur karakteristik kualitas batako berdasarkan nilai kuat tekan saja 

karena keterbatasan alat pengujian. 

(2) Mengidentifikasi faktor kontrol dan faktor noise yang mempengaruhi kualitas batako. 

Faktor kontrol merupakan parameter yang bisa disesuaikan sedangkan sebaliknya faktor 

noise merupakan faktor yang sulit disesuaikan (Aprilyanti & Suryani, 2020). Dalam 

menentukan faktor kontrol dan noise dilakukan dengan menggunakan brainstorming 

terlebih dahulu, yaitu dengan menanyakan kepada pegawai mengenai faktor-faktor apa 

sajakah yang mungkin mempengaruhi karakteristik kualitas kuat tekan dari batako. Setelah 

itu, faktor-faktor dapat diidentifikasi dengan menggunakan diagram fishbone. 

Kuat Tekan Batako

Lingkungan

Mesin

Metode

Manusia

Material

Volume air

Pasir

Komposisi 

pasir

Jenis Pasir

Kualitas 

Pasir

Kapur

Komposisi 

Kapur

Jenis Kapur

Kualitas Kapur

Tekanan 

Pembentukkan

Tenaga Manusia

Kelelahan Lama 

Pengadukan

Pengeringan 

yang manual 

dari sinar 

matahari

Cuaca (suhu 

udara)

Keahlian 

Operator

Pengalaman

Kecerobohan 

OperatorAlat cetak 

rusak

Umur

Kurang 

maintanance

Berat Tekanan

Lama tekanan

 
Gambar 1. Fishbone Kuat Tekan Batako di TB. Intan Jaya 

Berdasarkan hasil diskusi dengan pihak produsen dan seperti yang terlihat dari gambar 1 

mengenai faktor penyebab yang mempengaruhi kuat tekan batako di TB. Intan Jaya, faktor 

kontrol dan noise-nya adalah: 

Tabel 2. Faktor Kontrol dan Noise Kuat Tekan Batako TB. Intan Jaya 

Faktor Kontrol Faktor Noise 

Komposisi Pasir; Kapur Cuaca 

Jumlah Air Alat cetak yang rusak 

Tekanan Pembentukkan Kecerobohan Operator 

Lama Pengadukan Jenis Pasir 

Lama Pengeringan Jenis Kapur 

(3) Menentukan setting level untuk masing-masing faktor. Berdasarkan pertimbangan ekonomi 

dan diskusi dengan produsen, jumlah dan level/tingkat faktor adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. Setting Level Faktor 

Kode Faktor Kontrol 
Level Faktor 

1 2 3 

A Komposisi Pasir; Kapur 1:0,17 1:0,28 1:0,36 

B Jumlah Air 0,5 Liter 1,5 Liter 2 Liter 

C Lama Pengadukan  1 menit 4 menit 7 menit 

D Lama Tekanan Pembentukkan 30 detik 2 menit 5 menit 
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Faktor kontrol lama pengeringan tidak diikutkan dalam penelitian dikarenakan waktu yang 

terbatas, semua batako hasil kombinasi eksperimen akan dikeringkan dalam waktu 5 hari. 

Sedangkan faktor noise atau faktor seperti cuaca, jenis pasir dan jenis kapur yang mana 

nilainya tidak bisa disesuaikan atau dikontrol, atau meskipun dapat disesuaikan akan mahal 

biaya yang harus dikeluarkan ataupun membutuhkan penelitian yang lebih lama. Oleh 

karena itu, faktor noise akan diabaikan dalam penelitian ini. 

(4) Menentukan fungsi objektif (SN Ratio). Rasio signal-to-noise (SN ratio) digunakan untuk 

memilih faktor-faktor yang membantu mengurangi disperse respon (Hartono, 2010). 

Smaller is better, Nominal is the best,  dan Higher is better adalah tiga karakterisik SN 

ratio menurut Taguchi (Zayendra & Yozza, 2016). Kualitas kuat tekan dilihat berdasarkan 

tingginya nilai kuat tekan itu sendiri. Semakin tinggi nilai kuat tekan menghasilkan kualitas 

batako yang semakin baik pula. Oleh karena itu, fungsi objektif yang akan digunakan pada 

penelitian ini yaitu larger is better. 

(5) Pemilihan matriks orthogonal array. Orthogonal array adalah desain eksperimen khusus 

yang merupakan desain faktorial. Orthogonal artinta pengaruh setiap faktor diperkirakan 

secara matematis dan independen dari pengaruh faktor lainnya. Jumlah baris pada tabel 

orthogonal array menentukan jumlah eksperimen yang harus dilaksanakan sedangkan 

jumlah kolom menentukan faktor-faktor pembuatnya (Harahap dkk., 2018). Dengan 

bantuan Minitab ada 2 pilihan matriks orthogonal array yang bisa digunakan yaitu L9 (3
4) 

dan L27 (3
4). Keduanya memiliki nilai derajat kebebasan yang sama yaitu Vtotal = 4 x (3-1) 

= 4 x 2 = 8,  namun pada L9 (3
4) percobaan dilakukan sebanyak 9 kali, sedangkan pada L27 

(34) percobaan dilakukan sebanyak 27 kali. Oleh karena itu, peneliti memilih matriks 

orthogonal array L9 (34) karena telah sesuai, mencukupi, dan lebih efisien karena 

pengeluaran biaya untuk percobaan menjadi lebih minimum. 

Tabel 4. Orthogonal Array L9 (3
4) 

Percobaan 

ke- 

Faktor 

A B C D 

1 1 1 1 1 

2 1 2 2 2 

3 1 3 3 3 

4 2 1 2 3 

5 2 2 3 1 

6 2 3 1 2 

7 3 1 3 2 

8 3 2 1 3 

9 3 3 2 1 

 

(6) Menentukan alat&bahan 

Alat : Gelas ukur, timbangan, cetakan batako, cangkul,  stopwatch 

Bahan : Pasir, kapur, air 

Tahap kedua adalah tahap eksperimen, atau tahap percobaan dilakukan atas dasar informasi 

yang diperoleh dari langkah sebelumnya (langkah persiapan). Tugas-tugas dalam tahap ini di 

antaranya adalah menyiapkan alat & bahan; menimbang berat pasir, kapur, dan air sesuai 

dengan yang telah ditentukan; mencampurkan semua adonan sesuai dengan komposisi pertiap 

kali percobaan; menghitung waktu pengadukan; memasukkan adonan ke cetakan; menghitung 

lama waktu penekanan; mengeluarkan batako hasil cetak; diamkan dan jemur batako hingga 

kering; ukur karakteristik kualitas batako. Eksperimen dilakukan langsung di TB. Intan Jaya dan 
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dilakukan langsung oleh pegawainya. Dari setiap percobaan, peneliti membuat 3 replikasi dan 

hasil uji kuat tekan. 

Tahap ketiga adalah tahap pengolahan data. Selama tahap pengolahan data, pengaruh 

level/tingkat faktor pada nilai rata-rata serta variasi karakteristik kualitas batako dihitung secara 

berurutan. Langkah-langkah kerja dalam hal ini adalah : 

(1) Melakukan perhitungan rata-rata karakteristik kualitas batako/SN ratio. 

(2) Melakukan perhitungan pengaruh faktor respon rata-rata/SN ratio terhadap karakteristik 

kualitas batako. 

(3) Menghitung Analysis of Varians (ANOVA). 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Data yang diperoleh dari hasil percobaan sampel batako dengan lama pengeringan selama 5 

hari dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Pengujian Kuat Tekan Batako dengan 3 Kali Replikasi 

Percobaan ke- 
Faktor Kontrol 

Hasil Uji Kuat Tekan 

(kg/cm2) Rata-rata 

A B C D 1 2 3 

1 1 1 1 1 23,90 15,93 23,90 21,24 

2 1 2 2 2 23,90 15,93 23,90 21,24 

3 1 3 3 3 39,83 39,83 38,24 39,30 

4 2 1 2 3 63,73 111,53 79,67 84,98 

5 2 2 3 1 79,67 63,73 63,73 69,04 

6 2 3 1 2 63,73 71,70 71,70 69,04 

7 3 1 3 2 63,73 71,70 63,73 66,39 

8 3 2 1 3 87,63 87,63 79,67 84,98 

9 3 3 2 1 63,73 63,73 79,67 69,04 

Dari data tersebut maka dihitung faktor-faktor yang optimum dengan karakteristik respon 

kuat tekan batako semakin besar semakin baik (the larger is the better) seperti pada tabel 6. 

Tabel 6. Pengaruh Faktor Terhadap Rata-Rata Respon 

Level 
Faktor Kontrol 

A B C D 

1 27,26 57,54 58,42 53,11 

2 74,35 58,42 58,42 52,23 

3 73,47 59,13 58,24 69,75 

Delta 47,09 1,59 0,18 17,53 

Ranking 1 3 4 2 

 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2021          ISSN: 2579-6429 

26-27 Juli 2021 

 

D07.6 

 

 
Gambar 2. Pengaruh Level terhadap Rata-Rata Respon Kuat Tekan Batako 

Berdasarkan perhitungan rata-rata respon dapat diketahui bahwa kombinasi optimal untuk 

meningkatkan kuat tekan batako adalah A2B3C2D3. Untuk memilah faktor-faktor yang 

berkontribusi terhadap pengurangan variansi respon maka digunakan SN ratio (Hartono, 2010). 

SN ratio dipakai untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi variabilitas respon. Rasio 

S/N juga dipakai untuk mengetahui faktor mempengaruhi hasil eksperimen (Harahap dkk., 

2018). Hasil SN ratio pada penelitian ini tertera pada tabel 7 dan 8. 

Tabel 7. Hasil Perhitungan SN Ratio 

Percobaan ke- 
Faktor Kontrol Hasil Uji Kuat Tekan 

SN Ratio 
A B C D 1 2 3 

1 1 1 1 1 23,90 15,93 23,90 26,05 

2 1 2 2 2 23,90 15,93 23,90 26,05 

3 1 3 3 3 39,83 39,83 38,24 31,88 

4 2 1 2 3 63,73 111,53 79,67 37,92 

5 2 2 3 1 79,67 63,73 63,73 36,64 

6 2 3 1 2 63,73 71,70 71,70 36,74 

7 3 1 3 2 63,73 71,70 63,73 36,40 

8 3 2 1 3 87,63 87,63 79,67 38,56 

9 3 3 2 1 63,73 63,73 79,67 36,64 

Rata-rata 34,10 

Tabel 8. Hasil Perhitungan SN Ratio 

Level 
Faktor Kontrol 

A B C D 

1 28,00 33,46 33,79 33,11 

2 37,10 33,75 33,54 33,07 

3 37,20 35,09 34,98 36,12 

Delta 9,20 1,63 1,44 3,06 

Ranking 1 3 4 2 
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Gambar 3. Pengaruh Level dan Faktor terhadap SN Ratio Larger is Better 

Urutan ranking faktor dilihat pada delta yaitu selisih SN ratio  antar faktor. Semakin tinggi 

selisih SN ratio maka semakin besar pula pengaruh faktor tersebut terhadap respon. 

Berdasarkan perhitungan SN ratio dapat diketahui bahwa kombinasi optimal untuk 

meningkatkan kuat tekan batako adalah A3B2C3D3. 

Untuk mengetahui lebih jelas faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kuat 

tekan batako maka perlu dilakukan analisis varian (ANOVA). Dengan menggunakan tingkat 

kepercayaan 95% (α: 0,05), hasil perhitungan ANOVA dengan Minitab19 disajikan pada Tabel 

9. 

Tabel 9. ANOVA 

Source DF Seq SS Contribution Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

A 2 167,70 86,37% 167,70 83,852 19,00 0,003 

Error 6 26,48 13,63% 26,48 4,413   

Total 8 194,18 100,00%     

Tabel ANOVA di atas memperlihatkan faktor yang dengan signifikan berkontribusi pada 

kuat tekan batako yaitu faktor A atau komposisi pasir dan kapur yang ditunjukkan oleh nilai P-

value 0,03 < α 0,05 dengan persen kontribusi hingga 86,37%. Hal ini sesuai dengan peringkat 

pada rata-rata respon dan SNR yang menunjukkan faktor A pada peringkat pertama. Sedangkan 

3 faktor lainnya tidak signifikan pengaruhnya terhadap kuat tekan batako. 

Berdasarkan hasil pengolahan data, terdapat perbedaan antara setting level optimal dari 

rata-rata kuat tekan dan SN Ratio. Oleh karena itu untuk melakukan percobaan konfirmasi bisa 

menggunakan kedua kombinasi tersebut. Namun, untuk mendapat kualitas yang baik tetapi tetap 

menekan biaya, serta menggunakan waktu yang efisien, maka dari 2 kombinasi tersebut bisa 

digabung kembali menjadi A2B2C2D3. Pemilihan setting level di atas dikarenakan pada faktor 

A, baik level 2 maupun level 3 sama-sama menghasilkan nilai terbesar dan selisihnya sangat 

kecil, terutama pada nilai SN Ratio yang hanya berselisih 0,1 saja. Sedangkan untuk faktor B 

dan C, karena tidak berpengaruh maka dipilih yang nilainya lebih kecil. Terutama untuk faktor 

C, pada level 2 waktu pengadukannya 4 menit dan level 3 waktu pengadukannya 7 menit. 

Maka, dipilih waktu yang terkecil, selain untuk menghemat waktu ini juga bisa meminimalisir 

sakit akibat kerja, karena proses pengadukan masih manual oleh manusia. Sedangkan untuk 

faktor D tetap level 3. 
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4. Simpulan 

Pembuatan keputusan mengenai faktor kontrol yang harus diikutsertakan dalam 

eksperimen serta pemilihan setting level sangat penting untuk diperhatikan karena berpengaruh 

pada hasil eksperimen. Kemudian memastikan bahwa hasil eksperimen homogen juga sangat 

penting karena akan mempengaruhi kualitas hasil pengolahan data. Pada penelitian ini hanya 

faktor A atau komposisi bahan pasir dan kapur saja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kuat tekan batako, sedangkan faktor B (jumlah air), faktor C (lama pengadukan), dan faktor D 

(lama tekan) tidak berpengaruh signifikan terhadap kuat tekan batako. Adapun komposisi 

optimal untuk pembuatan batako pada penelitian ini adalah A2B3C2D3, A3B2C3D3, dan 

peneliti menambahkan usulan kombinasi A2B2C2D3 untuk efisiensi waktu dan biaya. Pada 

penelitian selanjutnya dianjurkan untuk melakukan eksperimen konfirmasi untuk melihat 

kembali kombinasi mana yang lebih baik serta menghitung loss function. 
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ABSTRAK 

Data penerimaan mahasiswa baru yang diperoleh tiap tahun belum sepenuhnya dimanfaatkan 

untuk evaluasi dan untuk penentukan bentuk strategi pemasaran yang akan digunakan. Data history sangat 

bermanfaat untuk menentukan strategi promosi yang tepat. Pengolahan data sangat penting saat ini 

terutama untuk memperoleh pengetahuan yang baru, dimana pengetahuan baru tersebut nantinya akan 

digunakan sebagai penunjang penentuan keputusan bagi institusi dalam menentukan strategi pemasaran 

penerimaan calon mahasiswa baru. 

Data mining sangat membantu institusi baik perusahaan maupun perguruan tinggi dalam 

mendapatkan pola-pola dari data yang tersimpan dalam data base yang mereka miliki. Dalam penelitian ini 

akan digunakan metode algoritma K-Means untuk penerapan data mining clustering. 

Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun 

akademik 2020/2021 dengan jumlah 172 mahasiswa, dengan menggunkan 3 clustering maka didapat hasil 

analisis sebagai berikut : (1) clustering 0 terdiri 99 mahasiswa, (2) clustering 1 terdiri 49 mahasiswa, dan 

(3) clustering 2 terdiri 24 Mahasiswa. Setelah dilakukan analisis data mining  dengan menggunakan metode 

algoritma K-Means maka dapat dilihat untuk cluster 1 berdasarkan asal kota terdapat 41% dari Kota 

Madiun, berdasarkan jenis sekolah SMAN terdapat 20%, berdasar pilihan prodi Akuntansi 21%, dan nilai 

rata-rata test >=80 sebesar 36%. Pada cluster 2 terdapat 10% berasal dari kota Madiun, 8% jenis sekolah 

SMA dan SMA swasta,berdasar pilihan prodi Manajemen 10%, dan 16% nilai rata-rata test >=80. 

Sedangkan cluster 3 berdasarkan asal kota Madiun 4%, berdasarkan jenis sekolah SMAN sebesar 6%, dan 

9% nilai rata-rata tes yang >=80.  

Kata kunci: daya mining, K-Means, clustering, promosi 

 

1. Pendahuluan 

Pada awal tahun ajaran baru perguruan tinggi pasti melakukan proses penerimaan 

mahasiswa baru, data yang didapatkan tidaklah sedikit, tetapi pemanfaatan data untuk kebutuhan 

penentuan strategi baik untuk evaluasi promosi maupun strategi pemasaran belum sepenuhnya 

dilakukan menggunakan data-data yang telah miliki. Sebagai contohnya Universitas Katolik 

Widya Mandala Surabaya (UKWMS) Kampus Kota Madiun data yang diperoleh tiap tahun 

belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk evaluasi dan penentukan bentuk strategi pemasaran yang 

akan digunakan tahun berikutnya. Data history sangat bermanfaat untuk menentukan strategi 

promosi yang tepat. Sementara yang sudah dilakukan adalah sekedar analisis sederhana guna 

mengevaluasi dan memetakan data mahasiswa untuk sekedar mengetahui sebaran mahasiswa 

baru yang didapat. Pengolahan data sangat penting saat ini terutama untuk memperoleh 

pengetahuan yang baru, dimana pengetahuan baru tersebut nantinya akan digunakan sebagai 

penunjang keputusan bagi institusi dalam menentukan strategi pemasaran penerimaan calon 

mahasiswa baru.  
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Data mahasiswa UKWMS Kampus Kota Madiun tahun akademik 2020/2021 adalah 172  

mahasiswa sebagian besar berasal dari wilayah Jawa Timur dan sampai pulau Jawa (Kalimantan, 

Sumatara, dan NTT).   

 

Gambar 1. Sebaran mahasiswa berdasarkan asal daerah. 

Gambar 1 menunjukkan sebaran berdasarkan asal daerah mahasiswa yang diterima di 

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya kampus Kota Madiun, 84% dari Jawa Timur, 10% 

dari Kalimantan dan sisanya dari Sumatra, NTT dan Yogyakarta.  

Dengan memanfaatkan proses data mining keberadaan data dan informasi yang cukup 

besar dapat digunakan untuk menganalisis dalam penentuan kebijakan pimpinan dalam 

menentukan strategi berikutnya, data mining sangat membantu institusi baik perusahaan maupun 

perguruan tinggi dalam mendapatkan pola-pola dari data yang dimilikinya, dan tersimpan dalam 

data base yang mereka miliki. Data yang telah diolah akan mendapatkan pengetahuan baru yang 

akan digunakan dalam menentukan strategi dan sebagai pedoman dalam pengambilan keputsan 

ditingkat pemimpinan. Dengan adanya perangkat lunak (software) untuk membantu dalam 

analisis data mining, tetapi peran manusia masih dibutuhkan dalam setiap langkah penyelesaian 

masalah yang akan dihadapi. Software hanya membantu dalam pengelolaan model statistik dan 

matematik, sedangkan analisis dan implementasi pengetahunan memerlukan manusia dalam 

penerapannya. Data mining memiliki kemampuan dalam mencari dan memperoleh informasi-

informasi yang sangat penting dari basis data yang sangat besar (Yunita, 2018).  Proses yang 

digunakan dalam data mining menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan 

machine learning untuk mengektraksi serta mengidentifikasi informasi yang yang berguna dan 

ada keterkaitannya dengan pengetahuan(Ria et al., 2015). Salah satu algoritma yang sangat 

popular dalam penelitian data mining adalah algoritma K-means, metode ini memiliki pronsip 

mengelompokkan data sesuai dengan karakteristik yang sama dalam satu cluster. Data mining 

yang menggunakan algoritrma K-means bertujuan untuk mendapatkan dan menemukan pola-pola 

data yang tersembunyi. Clustering dapat membantu dalam pengelompokan data-data secara 

otomatis yang memiliki kemiripan/kesamaan, sehingga data-data yang dianggap mirip di gabung 

bersama karena persamaan atau kedekatnnya (Yudiarta et al., 2018) 

Dalam penelitian sebelumnya, algoritma K-means digunakan untuk mendukung strategi 

promosi dengan memanfaatkan data lulusan dan hasil dari analisis didapat sebaran wilayah 

berdasarkan potensi akademik yang dimiliki mahasiswa (Asril et al., 2015). Penelitian lainnya 

yaitu analisa penerapan data mining pada penerimaan mahasiswa Poltek Negri Lhokseumawe 

menggunakan algoritma K-means menghasilkan tampilan grafik pengelompokan data jumlah 

mahasiswa berdasarkan jalur masuk menurut jurusan yang dipilih (Ria et al., 2015). Clustering 

data mahasiswa dengan menggunakan algoritma K-means digunakan untuk menunjang strategi 

promosi dan di masing-masing program studi sesuai dengan hasil yang paling banyak diminati 

berdasarkan masing-masing cluster (Lestari et al., 2019). 
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Berdasarkan pertimbangan penelitian sebelumnya dan beberapa referensi yang telah 

didapat, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis data calom mahasiswa baru dengan 

menggunakan algoritma K-means pada UKWMS Kampus Kota Madiun. Atribut yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah data mahasiswa baru tahun akademik 2019/2020 dan 

sumber data berasal dari bagian Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Manfaat yang diharapkan 

pada penelitian ini,  dapat  membantu pimpinan dan tim promosi universitas dalam melaksanakan 

strategi promosi yang tepat. 

2. Metode. 

2.1. Diagram Alir Penelitian  

Diagram alir penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 

dibawah ini. 

 

Gambar 2. Diagram Alir Penelitian 

2.2.  Algoritma K-Means. 

Dengan algoritma K-Means kita dapat pengelompokan data dengan memaksimalkan 

kemiripan data dalam  satu cluster dan meminimalkan kemiripan data antar cluster. Algoritma ini 

dinilai cukup efektif dalam pengolahan data mining yang digunakan dalam pengelompokan 

(clustering) data yang akan dianalisa (Helilintar & Farida, 2018). Metode algoritma K-Means 

adalah sebagai berikut (Muhima et al., 2020): 

Input   : k = cluster, d = dataset {d1,d2,d3,…….,dn} 

Metode : a. Tentukan nilai cluster yang ada didalam dataset untuk digunakan sebagai 

centroid awal. 

 b. Menghitung jarak antara setiap titik data x,j dan centroid dengan 

menggunkan persamaan Euclidean. 
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 c. Mengelompokkan setiap data dengan berdasarkan jarak terdekat antara data 

dengan centroid awal 

d. Menentukan centroid baru dengan menghitung nilai rata-rata dari tiap 

cluster 

e. Di uji jika posisi centroid baru dengan centroid lama sama (centroid 

lama dikurangi centroid baru = nol), maka proses selesai, jika tidak 

sama maka proses kembali ke langkan b untuk iterasi yang ke dua dan 

seterusnya hingga mendapatkan nilai centroid baru dengan centroid 

lama sama. 

Output : Cluster baru untuk dilakukan evaluasi. 

3. Hasil dan Pembahasan  

3.1. Seleksi Data 

Dalam tahap ini peneliti menggunakan data profil mahasiswa, dari data yang didapat 

kemudian dipilih atribut yang bisa dipakai untuk penelitian ini. Dari beberapa atribut yang ada 

kemudian dipilih 5 atribut yang dipakai sebagai bahan penelitian yaitu Asal Kota, Program Studi, 

Asal Sekolah, Nilai Matematika, dan Nilai Bahasa Inggris. Tabel 1 menunjukkan data mahasiswa 

yang dipakai untuk penelitian ini. 

Tabel 1. Data penelitian 

No Asal Kota Program Studi Sekolah Asal Mat Inggris  

1 Madiun Bahasa Inggris  SMAK St. Bonaventura Madiun  74.5 80.25 

2 Madiun Akuntansi SMAK St. Bonaventura Madiun  79.75 81.5 

3 Kab. Ngawi Manajemen SMK PGRI 4 Ngawi 81 76.5 

4 Madiun Manajemen SMAK St. Bonaventura Madiun  77.25 78.5 

5 Madiun Manajemen SMKN 1 Mejayan      78.5 82.75 

6 Madiun Manajemen SMKN 1 Mejayan      80.25 81.25 

… ………… …………… …………………… …… …… 

172 Kab. Madiun Farmasi SMAN 1 Geger 79 82 

 

3.2.  Pre-Processing 

Pre-Processing diperlukan untuk melihat data yang tidak sempurna, dengan cara 

menghapus data yang hilang, missing, dan pada data diatas untuk memudahkan dalam 

pengelompokan maka atribut nilai Matematika dan nilai Inggis di hitung rata-ratanya. Sehingga 

atribut yang diperoleh setelah dilakukan pre-processing seperti pada tabel 2 dibawah ini. 

Tabel 2. Data Setelah dilakukan Pre-Processing 

No Asal Kota Program Studi Sekolah Asal Rerata 

1 Madiun Bahasa Inggris  SMAK St. Bonaventura Madiun  77 

2 Madiun Akuntansi SMAK St. Bonaventura Madiun  81 

3 Kab. Ngawi Manajemen SMK PGRI 4 Ngawi 79 

4 Madiun Manajemen SMAK St. Bonaventura Madiun  78 

5 Madiun Manajemen SMKN 1 Mejayan      81 

6 Madiun Manajemen SMKN 1 Mejayan      81 
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… ………… …………… …………………… …… 

172 Kab. Madiun Farmasi SMAN 1 Geger 81 

 

3.3. Transformasi 

Tujuan dari transformasi adalah untuk mengelompokkan/mengubah data sehingga dapat 

dilakukan analisis data dengan menggunakan metode K-means. Adapun untuk variabel asal 

sekolah dikelompokkan menjadi 16 kelompok yaitu untuk Kota Madiun di transformasikan 

menjadi 1, Kabupaten Madiun di transformasikan menjadi 2, Ngawi di transformasikan menjadi 

3, dan setrusnya sampai Kabupaten Pacitan di transformasikan menjadi 16. Variabel prodi 

dikelompokkan menjadi 10, prodi PBSI di transformasikan menjadi 1, prodi BK di 

transformasikan menjadi 3, prodi Matematika di transformasikan menjadi 3 dan seterusnya 

sampai prodi Farmasi di transformasikan menjadi 10, sedangkan variabel asal sekolah SMA 

Negri di transformasikan menjadi 1, asal sekolah SMA Swasta di transformasikan menjadi 2, asal 

sekolah SMK Negri di transformasikan menjadi 3, asal sekolah SMK Swasta di transformasikan 

menjadi 4, dan variabel nilai rata-rata =>70 di transformasikan menjadi 1, nilai rata-rata 69-79 di 

transformasikan menjadi 2, dan nilai rata-rata 80<= di transformasikan menjadi 3. 

Sehingga setelah semua data di transformasi menjadi seperti pada tabel 4 dibawah ini. 

Tabel 4. Hasil Transformasi Data 

ID Asal Kota Prodi Jenis Sekolah Rerata 

1 1 5 2 2 

2 1 8 2 3 

3 3 7 4 2 

4 1 7 2 2 

5 1 7 3 3 

6 1 7 3 3 

… …… …… …… ……. 

172 2 10 1 3 

 

3.4. Kalkulasi Menggunakan Algoritma K-Means 

Setelah dilakukan proses transformasi, langkah berikutnya adalal mengolah data dengan 

menggunakan algoritma K-Means. Pada pengolahan data akan ditentukan cluster baru yang ingin 

dibuat. Pada penelitian ini claster yang akan dibuat adalah 3 cluster. Setelah menentukan cluster 

langkah berikutnya menentukan titip pusat awal dari tiap cluster, dalam penentuan titik pusat 

ditentukan secara random. Tabel 5 merupakan titik pusat awal dari tiap cluster. 

Tabel 5. Titik Pusat dari Awal Cluster 

Centroid 1 1 9 4 3 

Centroid 2 5 10 4 3 

Centroid 3 6 1 2 2 

 

Setelah menetukan titik pusat cluster, langkah berikutnya adalah menghitung jarak objek ke 

centroid, pada penelitian ini aplikasi yang digunakan untuk membantu perhitungan persamaan 

dengan menggunakan excel. Tabel 6 hasil perhitungan untuk iterasi pertama. 
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Tabel 6. Hasil Iterasi pertama 

 Jarak Data Ke Centroid    
 

M1 M2 M3 Cluster 

Jarak 

Terdekat 

 4.58 6.78 6.40 1 4.58 

 2.24 4.90 8.66 1 2.24 

 3.00 3.74 7.00 1 3.00 

 3.00 5.48 7.81 1 3.00 

 2.24 5.10 7.94 1 2.24 

 2.24 5.10 7.94 1 2.24 

 
……. ……. …….. ……. …….. 

 6.86 3.74 9.11 2 3.74 

 3.32 4.24 9.95 1 3.32 

Total 740.36 861.82 1330.85 269 544.90 

Rata-rata 4.30 5.01 7.74 1.56 3.17 

 

Tabel 7. Posisi claster iterasi pertama 

C1  C2  C3 

A B C D  A B C D  A B C D 

1 5 2 2                   

1 8 2 3                   

… …. … …  …. … … …  .. … … … 

2 10 4 3                

         7 10 1 2       

2 10 1 3                

1.3 7.7 2.6 2.6   5.8 8.4 2.4 2.5   5.5 3.1 2 2.6 

 

Setelah semua data ditempatkan dicluster terdekat seperti pada tabel 7, kemudian 

dihitung kembali dengan pusat cluster yang baru yaitu berdasarkan nilai rata-rata dari cluster 

sebelumnya. Dari tabel 7 didapat nilai rata-rata dari titik pusat claster yang baru. 

Tabel 8. Hasil Iterasi Pertama Titik Pusat dari Awal Cluster  

Centroid 1 1.3 7.7 2.6 2.6 

Centroid 2 5.8 8.4 2.4 2.5 

Centroid 3 5.5 3.1 2 2.6 

 

Proses selanjutnya menghitung ulang jarak objek ke centroid yang baru (nilai rata-rata 

dari cluster iterasi pertama). Setelah iterasi kedua diperoleh dan posisi clester iterasi kedua 

didapat, langkah selanjutnya adalah dilakukan pengujian jika nilai centroid baru dikurangi 

centroid lama sama dengan nol maka iterasi dihentikan, pada penelitian untuk memperoleh nilai 

nol perlu dilakukan 3 kali iterasi. 
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Hasil akhir dari penelitian ini adalah pengelompokan berdasarkan kedekatan jarak antara 

titik pusat dengan semua atribut dari data yang dianalisis. Proses menghasilkan cluster model 

dengan 3 cluster dimana cluster 0 terdiri dari 99 item, cluster 1 terdiri dari 48, dan cluster 2 

terdiri dari 24 item, sehingga total data sebanyak 172 mahasiswa. 

 

 

Tabel 9. Hasil Cluster 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Madiun 41% Magetan 10% Madiun 4% 

Kab. Madiun 12% Kalimantan 8% Kalimantan 2% 

SMAN 20% Ponorogo 3% SMAN  6% 

SMK Swasta 21% SMAN & SMA Swasta 8% SMA Swasta 6% 

Akuntansi 21% SMK Swasta 6% SMKN & SMK Swasta 3% 

Farmasi 13% SMKN 6% Manajemen 3% 

Manajemen 12% Manajemen 10% Bhs. Inggris & Matematika 3% 

Rekayasa Industri 3% Farmasi 9% PBSI &BK 3% 

Psikologi 5%  Psikologi  4% Biologi  1% 

Nilai >=80 36% Nilai >=80 16% Nilai >=80 9% 

 

Berdasarkan hasil analisi didapat hasi cluster yang dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan dalam penetapan strategi promosi di UKWMS Kampus Kota Madiun. Dalam tabel 9 

dapat dilihat cluster 1 berdasarkan asal kota terdapat 41% dari Kota Madiun, berdasarkan jenis 

sekolah SMAN terdapat 20%, berdasar pilihan prodi Akuntansi 21%, prodi Farmasi 13%, prodi 

Manajemen 12%, prodi Psikologi 5%, dan nilai rata-rata test >=80 sebesar 36%. Pada cluster 2 

terdapat 10% berasal dari Magetan, 8% jenis sekolah SMA dan SMA swasta, yang memilih prodi 

Manajemen 10%, prodi Farmasi 9%, prodi Psikologi 4%, dan 16% nilai rata-rata test >=80. Dan 

cluster 3 berdasarkan asal kota Madiun 4%, asal kota Kalimantan 4%,berdasarkan jenis sekolah 

SMAN sebesar 6%, berdasarkan prodi yang dipilih Bahasa Inggris dan Pendidikan Matematika 

3%, prodi PBSI dan BK 3%, prodi Biologi 1%, dan 9% nilai rata-rata tes yang >=80. 

4. Simpulan. 

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini, perlu adanya pertimbangan dalam 

menentukan tempat promosi berdasarkan kota asal calon mahasiswa dan program studi apa yang 

menjadi pilihan calon mahasiswa selain itu jenis sekolah yang dijadikan target promosi, sehingga 

pilihan asal kota, program studi dan jenis sekolah tidak salah sasaran dalam pengambilan strategi 

promosi yang dilakukan tim promosi UKWMS Kampus Kota Madiun. 
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ABSTRAK 

PT. ZYX merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor industri ekspor garmen. Berdasarkan 

pengamatan didapatkan produk cacat yang dihasilkan cukup tinggi. Perusahaan ini juga belum memiliki 

batas toleransi produk cacat yang diperbolehkan sehingga proporsi cacat yang muncul cukup fluktuatif. 

Dilakukan pencarian usulan perbaikan dengan metode six sigma menggunakan tahap DMAIC. Dilakukan 
identifikasi proses produksi menggunakan diagram SIPOC, pemetaan data produk cacat pada peta kendali 

Laney P’, perhitungan DPMO dan nilai sigma, penentuan cacat yang dianalisis menggunakan diagram 

pareto, pencarian faktor penyebab cacat menggunakan diagram fishbone, penentuan nilai RPN dan 

pencarian usulan perbaikan serta prioritasnya menggunakan metode FMEA, serta pencarian root cause 

dan penyebab terpentingnya menggunakan diagram interrelationship. Solusi prioritas yang diusulkan 

adalah standardisasi dan penjadwalan ganti jarum, training setting benang bagi operator, pemetaan 

keahlian dan training menyeluruh bagi operator sesuai pemetaaan, pengawasan di lini produksi, serta 

memastikan komitmen supplier dalam penyediaan material. Diusulkan pula pemberlakuan batas toleransi 

produk cacat bagi perusahaan. 

Kata kunci: garmen, kualitas, six sigma 

 

1. Pendahuluan 

Komoditas pakaian jadi merupakan komoditas penting pada industri tekstil dan pakaian 

serta menjadi salah satu komoditas ekspor nonmigas utama Indonesia. Akan tetapi, sejak tahun 

2019 komoditas ini mengalami penurunan nilai ekspor. Berdasarkan data BPS (2019, 2020), 

berat bersih produksi komoditas pakaian jadi pada tahun 2019 berada pada nilai 416,34 ribu ton, 

turun sebesar 6,01% jika dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 442,97 ribu ton dan semakin 

mengalami penurunan sebesar 7,16% pada tahun 2020 yang berada pada angka 385,81 ribu ton. 

Nilai jual barang atau free on board (FOB) komoditas pakaian jadi juga mengalami penurunan. 

Terjadi penurunan sebesar 3,64% dari 8,61 miliar dollar Amerika Serikat pada tahun 2018 

menjadi 8,30 miliar dollar Amerika Serikat pada tahun 2019. Bahkan di tahun 2020 nilai FOB 

yang diperoleh komoditas ini hanya sebesar 7,05 miliar dollar Amerika Serikat, cukup jauh jika 

dibandingkan dengan tahun 2019 karena mengalami penurunan sebesar 15,04%. 

Penurunan nilai ekspor ini sangat tidak diinginkan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah 

terus mendorong partisipasi perusahaan garmen dalam meningkatan nilai ekspor khususnya 

pada komoditas pakaian jadi. Persaingan antar perusahaan yang tinggi di bidang ekspor 

komoditas pakaian jadi serta tingginya ekspektasi konsumen menuntut perusahaan garmen 

untuk terus meningkatkan kualitas produk dengan menerapkan pengendalian kualitas pada 

produk. Pengendalian kualitas merupakan sistem yang mempertahankan level kualitas yang 

diinginkan melalui umpan balik pada karakteristik produk atau jasa serta implementasi tindakan 

perbaikan jika terjadi pergeseran karakteristik tersebut dari standar yang sudah ditetapkan 

(Mitra, 2016). Pengendalian kualitas dilakukan untuk mempertahankan memperbaiki, dan 

menjaga kualitas dengan mengurangi jumlah produk rusak sehingga dapat memberi manfaat 

serta memuaskan keinginan pelanggan. (Nailah, dkk. 2014). Dalam pelaksanaannya, banyak 

perusahaan menetapkan batas toleransi produk cacat untuk menentukan apakah proses produksi 

sudah memenuhi kualitas atau belum. Jika produk cacat yang dihasilkan berada di atas batas 

toleransi maka proses dikatakan kurang berkualitas karena menghasilkan banyak produk cacat 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2021          ISSN: 2579-6429 

26-27 Juli 2021 

D09.2 

 

yang mengindikasikan adanya pemborosan baik dari segi material, tenaga kerja, dan biaya. 

Banyaknya produk cacat yang dihasilkan menjadi indikator bahwa sistem pengendalian kualitas 

yang ada belum dapat mencapai tingkat optimal (Sunardi dan Suprianto, 2020). Oleh karena itu, 

perbaikan kualitas perlu terus dilakukan sehingga produk cacat yang dihasilkan semakin kecil. 

PT. ZYX merupakan salah satu perusahaan garmen yang memiliki orientasi ekspor. Produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan ini adalah produk pakaian kasual seperti celana, kemeja, jaket, 

dan pakaian anak. Perusahaan ini beroperasi dengan sistem make to order serta sudah memiliki 

pelanggan dari brand pakaian internasional. PT. ZYX selalu berusaha untuk menghasilkan 

produk yang berkualitas. Akan tetapi, PT. ZYX memiliki permasalahan yaitu masih banyak 

produk cacat yang dihasilkan sehingga sering terjadi rework dan reject produk. Dari jumlah 

produk yang dihasilkan pada satu hari dan satu batch produksi, hampir sepertiga dari produk 

tersebut harus mengalami rework karena cacat.  Selain itu PT. ZYX belum memiliki target batas 

toleransi produk cacat yang diperbolehkan. Hal ini membuat proses dan proporsi produk cacat 

yang muncul sangat fluktuatif serta tidak dapat dikontrol dengan baik. 

Metode yang dapat digunakan untuk perbaikan dan pengendalian kualitas di PT. ZYX 

adalah metode six sigma. Six sigma adalah metode terstruktur yang digunakan untuk 

memperbaiki proses dan difokuskan pada pengurangan produk cacat di luar spesifikasi 

menggunakan statistik serta problem solving tools secara intensif (Kurniawan, 2015). 

Performansi six sigma adalah terminologi statistik pada sebuah proses yang menghasilkan 

kurang dari 3,4 cacat atau error per satu juta kesempatan terjadinya cacat (Gygi, dkk, 2012). 

Standar six sigma tertinggi pada nilai 3,4 cacat ini merupakan respon dari meningkatnya 

ekspektasi pelanggan serta kompleksitas produk dan proses di era modern saat ini (Pyzdek dan 

Keller, 2014). Six sigma memiliki enam tingkatan level di mana semakin tinggi nilainya maka 

kualitas perusahaan semakin baik. Walau memiliki nama yang terkesan “rumit”, six sigma 

menggunakan tools pengendalian dan peningkatan kualitas yang sudah lama dikenal. Dengan 

menerapkan six sigma di perusahaan, perusahaan dapat memahami ancaman yang ada serta 

mengetahui peluang baru untuk dapat dimanfaatkan bagi pertumbuhan perusahaan sehingga 

perusahaan dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang kompetitif (Borror, 

2009). Diharapkan dengan dilakukannya perbaikan menggunakan metode six sigma, PT. ZYX 

dapat melakukan evaluasi sehingga produk cacat yang muncul semakin berkurang. 

 

2. Metode 

Dalam metode six sigma di penelitian ini, digunakan model peningkatan performansi yaitu 

tahap define-measure-analyze-improve-control (DMAIC). Dalam DMAIC, kualitas proses 

ditingkatkan dengan mengikuti metode terstruktur pada langkah-langkah yang sudah ditetapkan. 

Langkah selanjutnya hanya boleh dijalankan ketika langkah sebelumnya telah diselesaikan. 

Metode six sigma dikatakan telah selesai dilaksanakan ketika semua langkah DMAIC telah 

dijalankan dan didapatkan peningkatan serta keuntungan dari hasil tahap DMAIC tersebut 

(Gygi, dkk, 2012).  

Langkah pertama yang dilakukan pada penelitian ini adalah pengumpulan produk defect di 

PT. ZYX. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan tahap DMAIC. Pada tiap tahapan DMAIC 

digunakan pula beberapa tools untuk medapatkan hasil yang diinginkan. Berikut merupakan 

penjelasan tiap tahap DMAIC beserta tools yang dipakai. 

a. Tahap define 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi proses produksi secara menyeluruh di PT. ZYX. 

Identifikasi dilakukan dengan melihat langsung keadaan di lapangan ditambah wawancara 

dengan pihak supervisor instructor engineering (IE) dan pihak dari departemen quality 

control (QC). Identifikasi ini digambarkan menggunakan diagram supplier-input-process-
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output-customers (SIPOC) yang merupakan peta proses untuk mengidentifikasi aspek-

aspek penting dari proses yang ada (Borror, 2009). 

b. Tahap measure 

Pada tahap ini dilakukan pengukuran pada hal yang menjadi fokus perbaikan serta hal-

hal lain yang mendukungnya. Dilakukan pembuatan peta kendali Laney P’ untuk melihat 

apakah proses produksi terkendali atau tidak. Peta kendali Laney P’ digunakan karena 

jumlah produk yang diperiksa cukup banyak sehingga variasi dari produk cacat yang 

muncul juga semakin besar dan jika diukur menggunakan peta kendali P tradisional, akan 

didapatkan sangat banyak data yang berada di luar batas kendali yang disebut 

overdispersion data (Laney, 2002). Peta kendali ini mentransformasi tiap p-value menjadi 

z-score kemudian memplot nilai z-score tersebut. 

Dilakukan pula rekapitulasi kategori produk cacat berdasarkan critical to quality (CTQ) 

yang sudah ditentukan perusahaan. CTQ merupakan karakteristik cacat kualitas yang 

menjadi perhatian perusahaan. Selanjutnya dilakukan perhitungan defects per million 

opportunities (DPMO) dan nilai sigma untuk menentukan tingkat kualitas perusahaan. 

DPMO merupakan peluang berapa banyak terjadinya cacat dalam satu juga kesempatan 

(Tambunan, dkk, 2020). Nilai sigma merupakan konversi dari nilai DPMO yang 

menunjukkan tingkat kualitas perusahaan. Semakin tinggi nilai sigma-nya, kualitas 

perusahaan semakin baik karena produk cacat yang dihasilkan semakin sedikit. 

c. Tahap analyze 

Pada tahap ini dilakukan pencarian dan analisis terhadap faktor-faktor penyebab 

permasalahan dengan pengamatan langsung ke lapangan ditambah wawancara pihak-pihak 

terkait di perusahaan. Hasil identifikasi ini divisualisasikan dengan menggunakan diagram 

fishbone. Diagram fishbone merupakan diagram yang menampilkan analisis dari faktor 

yang berhubungan dengan terjadinya suatu permasalahan dan dapat membantu proses 

analisis serta penyelesaian masalah bagaimana faktor-faktor tersebut berpengaruh pada 

masalah yang ada serta membantu penentuan langkah selanjutnya pada perbaikan proses 

(Borror, 2009). 

d. Tahap improve 

Pada tahap ini dilakukan pencarian tindakan perbaikan untuk menjadi solusi atas sebab-

sebab permasalahan yang muncul. Penyebab permasalahan yang sudah diidentifikasi 

menjadi mode kegagalan potensial yang kemudian dicari efek kegagalan potensialnya dan 

penyebab potensialnya menggunakan metode failure mode and effect analysis (FMEA). 

FMEA merupakan metode penyelesaian masalah yang digunakan untuk membantu 

mengidentifikasi dan mengeliminasi efek negatif dari kegagalan potensial sebelum 

kegagalan potensial tersebut terjadi di suatu sistem, subsistem desain produk atau proses, 

atau pada pelayanan jasa (Borror, 2009). 

Mode kegagalan yang ada kemudian diidentifikasi tingkat keparahannya (severity), 

tingkat munculnya kejadian (occurrence), dan tingkat deteksinya (detection) serta 

dilakukan perhitungan risk priority number (RPN) untuk menentukan prioritas perbaikan. 

Semakin tinggi nilai RPN-nya, semakin tinggi prioritas untuk menyelesaikan mode 

kegagalan tersebut (Mitra, 2016). Dilakukan pula pencarian root cause dan permasalahan 

utama menggunakan interrelationship diagram. Diagram ini merupakan diagram yang 

digunakan untuk membantu menemukan, memvisualisasikan, dan mengomunikasikan 

hubungan sekuensial serta hubungan sebab akibat (Borror, 2009). 

e. Tahap control 

Tujuan tahap ini adalah mengendalikan perbaikan yang telah diusulkan pada tahap 

sebelumnya. Ke depannya diharapkan dengan dilaksanakannya proses produksi yang sudah 
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diperbaiki, produk cacat yang dihasilkan menjadi berkurang dan kualitas proses produksi 

perusahaan semakin meningkat. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Dilakukan pengumpulan data sebagai langkah awal perbaikan kualitas pada PT. ZYX. Data 

yang dikumpulkan adalah data total produk cacat dengan batasan hari sejak tanggal 22 

Desember 2020 sampai 18 Januari 2021 selama tujuh belas hari pada delapan lini bagian sewing 

yang dimiliki PT. ZYX. Berikut merupakan data produk cacat di PT. ZYX. 

 
Tabel 1. Data Produk Cacat 

 
 

Persentasi defect merupakan persentasi jumlah produk cacat pada kategori cacat tertentu 

terhadap jumlah keseluruhan produk cacat. Right first time (RFT) merupakan persentasi jumlah 

produk cacat pada kategori cacat tertentu terhadap jumlah keseluruhan produk.  

Selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan metode six sigma dengan tahapan 

DMAIC. Tahap pertama merupakan tahap define yaitu pendefinisian proses produksi. Beikut 

merupakan diagram SIPOC di PT. ZYX. 

 

 
Gambar 1. Diagram SIPOC 
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Berdasarkan pengamatan, didapatkan produk cacat banyak dihasilkan di departemen 

sewing. Oleh karena itu, perbaikan difokuskan pada departemen sewing dengan tetap 

memperhatikan departemen lain sesuai proses bisnis pada diagram SIPOC. 

Tahap selanjutnya adalah tahap measure. Dilakukan rekapitulasi jumlah produksi, jumlah 

defect serta proporsi cacat per tanggal sebagai berikut. 

 
Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Produksi, Jumlah Defect, dan Proporsi Defect Per Tanggal 

No Tanggal
Jumlah 

Produksi

Jumlah 

Defect

Proporsi 

Defect
No Tanggal

Jumlah 

Produksi

Jumlah 

Defect

Proporsi 

Defect

1 22 Desember 2020 994 192 19,32% 10 7 Januari 2021 1349 229 16,98%

2 23 Desember 2020 1524 188 12,34% 11 8 Januari 2021 1550 199 12,84%

3 24 Desember 2020 1585 192 12,11% 12 11 Januari 2021 1652 200 12,11%

4 28 Desember 2020 1463 190 12,99% 13 12 Januari 2021 1732 233 13,45%

5 29 Desember 2020 1307 97 7,42% 14 13 Januari 2021 2017 248 12,30%

6 30 Desember 2020 1138 63 5,54% 15 14 Januari 2021 2423 261 10,77%

7 4 Januari 2021 751 66 8,79% 16 15 Januari 2021 2879 258 8,96%

8 5 Januari 2021 1286 156 12,13% 17 18 Januari 2021 2863 244 8,52%

9 6 Januari 2021 1189 194 16,32%  
 

Digunakan peta kendali P untuk mengukur proporsi cacat. Karena jumlah produk cacat 

yang diperiksa cukup banyak maka digunakan peta kendali Laney P yang dibuat menggunakan 

software Minitab 18. Tabulasi peta kendali Laney P’ jumlah defect seperti pada Tabel 3 

sedangkan grafik peta kendalinya seperti pada Gambar 2, Gambar 3, dan Gambar 4. 

 
Tabel 3. Tabulasi Peta Kendali Laney P’ Jumlah Defect 

 
 

 
Gambar 2. Peta Kendali Laney P’ 

Jumlah Defect 

 
Gambar 3. Peta Kendali Laney P’ 

Jumlah Defect Setelah Perbaikan 

Pertama 

 
Gambar 4. Peta Kendali Laney P’ 

Jumlah Defect Setelah Perbaikan 

Kedua 

 

Berikut merupakan contoh perhitungan peta kendali Laney P’ untuk data kelima belas di 

perbaikan kedua (18 Januari 2021). 

- Proporsi cacat, ditampilkan sebagai titik-titik yang diplot pada peta kendali Laney P’. 

p =       (1) 
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p =  = 0,0852 

- Proporsi cacat rata-rata, ditampilkan sebagai garis tengah di peta kendali Laney P’. 

 =  

 =  = 0,11 

     (2) 

- Nilai Z, merupakan transformasi proporsi subgrup (p) menjadi z-score. 

Zi =  

Zi =  = -4,2337 

     (3) 

- Moving range, merupakan selisih suatu z-score dengan satu z-score sebelumnya. 

MRi =  

MRi =  = 0,749 

     (4) 

- Moving range rata-rata, merupakan rata-rata dari semua moving range yang ada. 

 =  

 =  = 2,5056 

     (5) 

- Sigma Z, merupakan nilai untuk mengukur overdispersion atau underdispersion pada data. 

σZ =  

σZ =  = 2,2213 

     (6) 

- Lower control limit, merupakan garis batas bawah pada peta kendali 

LCL =     

LCL =  = 0,0710 

     (7) 

- Upper control limit, merupakan garis batas atas pada peta kendali 

UCL =     

UCL =  = 0,1489 

     (8) 

Berdasarkan Gambar 2, didapatkan data pertama (22 Desember 2020) dan data kesembilan 

(7 Januari 2021) berada di luar batas kendali sehingga dilakukan eliminasi pada dua data 

tersebut. Setelah eliminasi, didapatkan tidak ada data di luar batas kendali seperti pada Gambar 

4. Didapatkan pula rata-rata proporsi cacat yang dihasilkan di PT. ZYX sebesar 11%. 

Data jumlah dan jenis produk cacat setelah menghilangkan data tanggal 22 Desember 2020 

dan 7 Januari 2021 lalu dikelompokkan sesuai dengan CTQ yang ada yaitu cacat jahitan (cacat 

yang muncul pada jahitan sambungan antar pola panel), cacat kain (cacat pada kain yang 

menjadi bahan pembuatan produk), dan cacat bentuk (cacat di mana bentuk tidak sesuai dengan 

spesifikasi). Selanjutnya dilakukan pembuatan diagram pareto menggunakan software Minitab 

18 untuk menentukan cacat mana yang menjadi prioritas perbaikan. Berikut pengelompokan 

cacat berdasarkan CTQ (Tabel 4, Tabel 5, dan Tabel 6) dan diagram pareto cacat (Gambar 5). 

 
Tabel 4. Pengelompokan Cacat Jahitan Tabel 5. Pengelompokan Cacat Kain 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2021          ISSN: 2579-6429 

26-27 Juli 2021 

D09.7 

 

Cacat Jahitan Jumlah % dari total

Benang Putus/Broken 575 20,88%

Lubang Jarum/Needle Hole 85 3,09%

Loncat/Skip 341 12,38%

Jebol/Open Seam 267 9,69%

Jahitan Besar Kecil/Inconsistent Margin 83 3,01%

Jahitan Kedur/Loose Stitch 91 3,30%

Meleset/Run Off Stitch 529 19,21%

Miring/Slented 31 1,13%

Melintir/Twisted 84 3,05%

Jepit/Plated 71 2,58%

Trimming 12 0,44%

Sealling 171 6,21%

Total 2340 85,0%  

Cacat Kain Jumlah % dari total

Fabric Defect 5 0,18%

Belang/Shading 40 1,45%

Kotor, Minyak/Stain, Oil 94 3,41%

Total 139 5,0%  
 

Tabel 6. Pengelompokan Cacat Bentuk 

Cacat Bentuk Jumlah % dari total

Kerut/Puckering 201 7,30%

Gelembung/Bubbling 44 1,60%

Junjing/Hi-Low 30 1,09%

Total 275 10,0%  

 
Gambar 5. Diagram Pareto Cacat 

 

Berdasarkan diagram pareto di Gambar 5, didapatkan cacat jahitan merupakan cacat 

dengan frekuensi terbanyak dengan persentase 85% (lebih dari 80%). Oleh karena itu, cacat 

jahitan akan menjadi prioritas perbaikan dan akan dianalisis lebih rinci mengenai akar 

permasalahan serta solusi yang mungkin diberikan. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai 

DPMO dan nilai sigma menggunakan software Microsoft Excel seperti pada Tabel 7 serta 

visualisasinya dengan software Minitab 18 seperti pada Gambar 6 dan Gambar 7. 

 
Tabel 7. Perhitungan Nilai DPMO dan Nilai Sigma 

No Tanggal Jumlah Produksi Jumlah Defect CTQ DPMO Nilai Sigma

1 23/12/2020 1524 188 3 41119,86 3,24

2 24/12/2020 1585 192 3 40378,55 3,25

3 28/12/2020 1463 190 3 43290,04 3,21

4 29/12/2020 1307 97 3 24738,59 3,46

5 30/12/2020 1138 63 3 18453,43 3,59

6 04/01/2021 751 66 3 29294,27 3,39

7 05/01/2021 1286 156 3 40435,46 3,25

8 06/01/2021 1189 194 3 54387,44 3,10

9 08/01/2021 1550 199 3 42795,70 3,22

10 11/01/2021 1652 200 3 40355,13 3,25

11 12/01/2021 1732 233 3 44842,19 3,20

12 13/01/2021 2017 248 3 40984,96 3,24

13 14/01/2021 2423 261 3 35905,90 3,30

14 15/01/2021 2879 258 3 29871,48 3,38

15 18/01/2021 2863 244 3 28408,43 3,40

25359 2789

3 37017,43 3,30

Total

Nilai Proses  
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Gambar 6. Grafik DPMO 

 
Gambar 7. Grafik Nilai Sigma 

 

Berikut merupakan contoh perhitungan nilai DPMO dan nilai sigma untuk data kelima 

belas yaitu tanggal 18 Januari 2021. 

DPMO =  1.000.000 

DPMO =  1.000.000 = 28408,43 

     (9) 

 

Sigma =  1,5 

Sigma = 3,4 

   (10) 

 

Berdasarkan perhitungan, didapatkan nilai DPMO rata-rata proses sebesar 37.017,43. Hal 

ini menunjukkan bahwa tiap satu juta kesempatan yang ada akan terdapat 37.017,43 

kemungkinan pada proses yang dapat menimbulkan kecacatan. Nilai sigma rata-rata yang 

didapat adalah 3,30. Nilai ini sudah berada di atas rata-rata industri Indonesia (2 sigma, DPMO 

= 308.538). Namun, sesuai nilai sigma yang dinyatakan oleh Suprapto dan Triana (2015), nilai 

ini masih cukup kecil jika dibandingkan dengan rata-rata industri Amerika Serikat (4 sigma, 

DPMO = 6.210) dan rata-rata industri Jepang (5 sigma, DPMO = 233). Oleh karena itu, perlu 

dilakukan perbaikan untuk semakin meningkatkan kualitas produksi di PT. ZYX. 

Tahap selanjutnya adalah tahap analyze yaitu identifikasi dan analisis mengenai faktor-

faktor penyebab terjadinya produk cacat di PT. ZYX. Analisis dilakukan pada cacat jahitan 

selaku cacat yang menjadi prioritas perbaikan dengan diagram fishbone seperti pada Gambar 8. 

 
METHOD

Proses sealling kurang tepat

Kualitas benang kurang baik

Rework jahitan kurang sempurna

Penempatan panel kurang tepat

Proses sewing panel kurang tepat

Jarum patah dan tumpul

Operator terburu-buru

Setting mesin sewing kurang tepat

Setting mesin sealling kurang tepat Skill operator kurang

Terlalu tegang

Operator kurang teliti

Terlalu kendur

MACHINE MAN

Setting benang 

kurang tepat

MATERIAL

CACAT 

JAHITAN

Proses merapikan benang 

kurang sempurna
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Gambar 8. Diagram Fishbone Penyebab Cacat Jahitan 

 

Tahap selanjutnya adalah tahap improve untuk memberikan perbaikan pada masalah yang 

dihadapi. Faktor penyebab kecacatan yang sudah didapat pada diagram fishbone sebelumnya 

menjadi mode kegagalan potensial yang akan dianalisis efek kegagalan potensial dan penyebab 

potensialnya menggunakan metode FMEA (Tabel 8). Penilaian risiko ini mempertimbangkan 

tiga faktor yaitu severity (S), occurrence (O), dan detection (D). Kemudian dilakukan pencarian 

usulan perbaikan pada tiap mode kegagalan potansial dan perhitungan nilai risk priority number 

(RPN) untuk menentukan prioritas perbaikan seperti pada Tabel 8. Dibuat pula interrelationship 

diagram untuk melihat hubungan antar permasalahan seperti pada Gambar 9. 

 

 

 

 

 

 
Tabel 8. Failure Mode and Effect Analysis 

S O D

Pengadaan 

Material

Kualitas benang 

kurang baik
Benang Putus/Broken

Material dari supplier kurang 

baik mutunya
7 8 4 224

Memastikan komitmen supplier untuk menyediakan material 

sesuai standar

Jahitan Kedur/Loose 

Stitch
Setting  benang terlalu kendur 4 6 5 120

Benang Putus/Broken 7 8 5 280

Melintir/Twisted 3 5 5 75

Setting  mesin 

sewing  kurang tepat

Jahitan Besar 

Kecil/Inconsistent 

Margin

SOP kurang diperhatikan 2 5 7 70
Memastikan setting mesin sudah tepat dan sesuai SOP sebelum 

proses produksi

Penempatan posisi 

panel kurang tepat
Jepit/Plated

Skill  opeator kurang. Operator 

kurang teliti dan terburu-buru
2 5 8 80

Melakukan pemetaan keahlian, memberlakukan training 

berdasarkan pemetaan keahlian tersebut pada semua operator 

baik yang dulu sudah pernah bekerja di industri garmen maupun 

yang belum, dan melakukan pengawasan pada lini produksi

Loncat/Skip 2 7 8 112

Jahitan Besar 

Kecil/Inconsistent 

Margin

2 5 8 80

Meleset/Run Off 

Stitch
4 8 8 256

Miring/Slented 4 4 8 128

Melintir/Twisted 3 5 8 120

Rework  jahitan 

kurang sempurna

Lubang Jarum/Needle 

Hole

Proses sewing panel kurang 

tepat
4 5 6 120

Menekan rework  dengan cara melakukan pemetaan keahlian, 

memberlakukan training berdasarkan pemetaan keahlian 

tersebut pada semua operator baik yang dulu sudah pernah 

bekerja di industri garmen maupun yang belum, serta melakukan 

pengawasan pada lini produksi. 

Jarum patah dan 

tumpul
Loncat/Skip

Operator tidak tahu kapan 

jarum harus diganti
6 7 7 294

Melakukan standardisasi dan penjadwalan penggantian jarum 

sebelum jarum tersebut tumpul atau patah

Kualitas benang kurang baik 7 7 4 196
Memastikan komitmen supplier untuk menyediakan material 

sesuai standar

Setting  benang terlalu tegang 5 7 6 210 Training bagi operator untuk setting benang sesuai SOP

Setting  mesin 

sealling  kurang 

tepat

Setting mesin sealling kurang 

panas
4 6 5 120

Memastikan setting mesin sudah tepat dan sesuai SOP sebelum 

proses produksi

Proses sealing 

kurang tepat

Skill  opeator kurang. Operator 

kurang teliti dan terburu-buru
3 6 8 144

Melakukan pemetaan keahlian. Memberlakukan training 

berdasarkan pemetaan keahlian tersebut pada semua operator 

baik yang dulu sudah pernah bekerja di industri garmen maupun 

yang belum. Melakukan pengawasan pada lini produksi

Trimming
Proses merapikan 

benang kurang tepat
Trimming

Sisa benang tidak terpotong 

rapi karena operator kurang 

teliti, terburu-buru, dan gunting 

yang digunakan kurang tajam

4 3 8 96
Meningkatkan pengawasan di lini produksi dan menggunakan 

gunting yang tajam

Sewing

Benang putus Jebol/Open Seam

Sealling Sealling

RPN Tindakan yang Disarankan

Sewing

Setting  benang 

kurang tepat

Training bagi semua operator untuk setting benang sesuai SOP 

dan meningkatkan pengawasan di lini produksi
Setting  benang terlalu tegang

Proses sewing 

panel kurang tepat

Skill  opeator kurang. Operator 

kurang teliti dan terburu-buru

Melakukan pemetaan keahlian, memberlakukan training 

berdasarkan pemetaan keahlian tersebut pada semua operator 

baik yang dulu sudah pernah bekerja di industri garmen maupun 

yang belum, dan melakukan pengawasan pada lini produksi

Deskripsi 

Proses

Mode Kegagalan 

Potensial

Efek Kegagalan 

Potensial
Penyebab Potensial

Nilai
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Gambar 9. Interrelationship Diagram 

 

Berdasarkan interrelationship diagram, didapatkan akar permasalahan atau root cause dari 

penyebab produk cacat adalah SOP kurang diperhatikan, tidak ada pemetaan keahlian, training 

tidak menyeluruh, kurangnya komitmen supplier, dan tidak ada penjadwalan ganti jarum. Hal 

ini terlihat dari permasalahan tersebut yang tidak memiliki panah masuk. Kemudian didapatkan 

pula permasalahan utama yaitu skill operator kurang. Hal ini terlihat dari permasalahan tersebut 

yang memiliki panah keluar terbanyak yaitu tiga panah. Berdasarkan nilai-nilai RPN yang 

paling tinggi, didapatkan prioritas tindakan perbaikan yang disarankan sebagai berikut. 

 
Tabel 9. Prioritas Usulan Tindakan Perbaikan 

 
 

Terakhir pada tahap control dilakukan pengendalian dan evaluasi proses produksi setelah 

usulan diterapkan. Evaluasi dilakukan dengan menghitung nilai sigma setelah perbaikan dan 

dibandingkan dengan nilai sigma sebelum perbaikan. Jika didapatkan nilai sigma setelah 

perbaikan lebih kecil dari nilai sigma sebelum perbaikan, usulan perbaikan dikatakan berhasil. 

Usulan-usulan perbaikan tersebut kemudian distandardisasi dan dibuat standard operational 

procedure (SOP) sehingga dapat diimplementasikan dengan baik. Dilakukan pula dokumentasi 
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dan sosialisasi kepada semua karyawan di semua lapisan manajemen sehingga usulan perbaikan 

dapat dilaksanakan pada berbagai lapisan manajemen.  

 

4. Simpulan 

Penyebab terjadinya produk cacat di PT. ZYX terdiri dari empat faktor yaitu man (operator 

kurang teliti, operator terburu-buru, dan skill operator kurang), material (kualitas benang kurang 

baik, method (proses sewing, sealling, dan penempatan panel kurang tepat serta proses rework 

jahitan dan proses merapikan benang kurang sempurna), dan machine (setting benang, setting 

mesin sewing dan sealling kurang tepat, serta jarum yang patah dan tumpul). Kemudian 

penyebab munculnya produk cacat paling berpengaruh dan menjadi prioritas perbaikan adalah 

operator tidak tahu kapan jarum harus diganti (RPN = 294), setting benang terlalu tegang (RPN 

= 280), skill operator kurang dan operator kurang teliti serta terburu-buru (RPN = 256) serta 

material dari supplier kurang baik mutunya (RPN = 224). Solusi yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas produksi dan mengurangi munculnya produk cacat adalah melakukan 

standardisasi dan penjadwalan penggantian jarum sebelum jarum tersebut tumpul atau patah, 

training bagi semua operator untuk setting benang sesuai SOP dan meningkatkan pengawasan 

di lini produksi, memberlakukan training berdasarkan pemetaan keahlian tersebut pada semua 

operator, melakukan pengawasan pada lini produksi, serta memastikan komitmen supplier 

untuk menyediakan material sesuai standar. PT. ZYX disarankan pula untuk memberlakuan 

batas maksimal proporsi cacat yang diperbolehkan tiap batch dan tiap hari sehingga proses 

produksi dapat dipantau dan dikontrol dengan lebih baik. Jika ditemukan proporsi cacat 

melebihi batas di suatu proses, tindakan perbaikan dapat langsung diberikan di proses tersebut. 
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ABSTRAK  

PT. Urip Sugiharto merupakan perusahaan mitra dari PT. HM. Sampoerna Tbk. yang memproduksi rokok 

“Dji Sam Soe”. PT. Urip Sugiharto dalam pencatatan kegiatan inventorinya masih menggunakan sistem 

manual dan didukung oleh software Microsoft Excel. Sistem manual tersebut mengakibatkan sering 

terjadinya kesalahan dan membutuhkan ketelitian serta proses pencatatan keluar masuknya barang yang 

sangat lama. Selain itu, software Microsoft Excel tidak bisa menyimpan data dan informasi secara terpusat 

pada suatu basis data, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian informasi dan kehilangan data yang 

disebabkan oleh kesalahan manusia. Tujuan penelitian ini yaitu merancang sistem informasi inventory 

berbasis Visual Basic yang dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Perancangan 

sistem inventory ini menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC) dan Unified Modelling 

Language (UML) sebagai alat pemodelannya. Hasil penelitian ini berupa sebuah aplikasi sistem informasi 

inventory berbasis Visual Basic yang membantu perusahaan dalam penyimpanan dan pengolahan data pada 

warehouse dan menyajikan laporan sesuai periode.  

 

Kata Kunci: Sistem Informasi, Sistem Informasi Inventory, Visual Basic 

 

1. Pendahuluan 

PT. Urip Sugiharto merupakan perusahaan mitra dari PT. HM. Sampoerna Tbk yang 

memproduksi produk unggulan yaitu rokok “Dji Sam Soe” untuk kemudian dikirim menuju 

gudang-gudang persediaan sebelum nantinya didistribusikan. PT. Urip Sugiharto telah berdiri 

sejak 01 Juni 1995 dan telah membantu dalam melayani kebutuhan konsumsi rokok masyarakat 

Indonesia maupun luar negeri, dengan mengedepankan kualitas serta pelayanan maksimal dalam 

tiap-tiap produknya. Bagi perusahaan ini, segala kegiatan yang dilakukan tentunya sudah 

memiliki sistem yang baik, namun hal tersebut bukan berarti bahwa perusahaan dapat merasa 

puas dengan sistem yang sudah ada. Perusahaan harus selalu melakukan improvement serta 

perbaikan yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang optimal.  

Untuk mencapai tujuan tersebut, PT. Urip Sugiharto juga harus memperhatikan tujuan dari 

subsistem-subsistem yang ada didalamnya, karena subsistem-subsistem tersebut saling berkaitan. 

Salah satunya ialah PT. Urip Sugiharto selalu melakukan kontrol terhadap kegiatan yang berada 

di warehouse. Warehouse merupakan salah satu bagian terpenting dari PT. Urip Sugiharto yang 

memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan, baik barang hasil produksi ataupun bahan baku 

yang akan diproduksi oleh PT. Urip Sugiharto. Bagian warehouse berfungsi sebagai pengadaan 

serta pengolahan persediaan barang, diantaranya mencatat setiap barang yang masuk dan barang 

keluar sesuai permintaan produksi. PT. Urip Sugiharto dalam pencatatan kegiatan bisnisnya 

masih menggunakan software Microsoft Office Excel, dimana seorang pegawai bertugas 

mencatat data ketika barang masuk maupun keluar warehouse pada selembar kertas, kemudian 

harus memberikan hasil catatannya pada bagian administrasi warehouse untuk disalin dan 

diperbaharui ke dalam software tersebut. Akan tetapi, software tersebut tidak bisa menyimpan 

data dan informasi secara terpusat pada suatu basis data, sehingga dapat mengakibatkan 

ketidaksesuaian informasi dan kehilangan data yang disebabkan oleh kesalahan manusia. 

Kehilangan dokumen terjadi ketika pengguna tidak sengaja melakukan penghapusan atau 

penimpaan dokumen, sehingga informasi akhir persediaan barang yang dihasilkan terkadang 

tidak sesuai dengan stok fisik yang ada di warehouse.  
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Dari latar belakang tersebut, suatu alat bantu diperlukan untuk menunjang kegiatan bisnis 

perusahaan, sehingga semua masalah yang berkaitan dengan persediaan barang atau inventory 

dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan untuk 

merancang Aplikasi Sistem Informasi Inventory Berbasis Visual Basic Pada PT. Urip Sugiharto 

dengan menggunakan database Microsoft Access. Pada sistem informasi inventory tersebut, 

maka dilakukan perancangan sebuah sistem inventory yang dapat secara otomatis menambah 

data, seperti data barang masuk, data barang keluar, serta menampilkan laporan data perusahaan 

yang dapat di eksport dalam bentuk excel ataupun di cetak langsung dalam sistem tersebut apabila 

diperlukan. 

 

2. Metode 

 
Gambar 1. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah salah satu cara peneliti untuk mencapai tujuan serta menetapkan 

jawaban atas permasalahan (Sugiyono, 2016). Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

dalam mengerjakan penelitian dikarenakan penelitian ini menggunakan satu objek penelitian 

yaitu perancangan sistem informasi inventory berbasis Visual Basic pada PT. Urip Sugiharto dan 

hasilnya berupa suatu pemecahan masalah dari objek penelitian tersebut yang tidak berbentuk 

perhitungan atau statistik. 
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Pada pengumpulan data, peneliti mempergunakan metode wawancara dan observasi. Teknik 

pengumpulan data menggunakan metode observasi dilakukan dengan cara mengamati secara 

langsung terhadap aktivitas kerja PT. Urip Sugiharto khususnya bagian warehouse. Peneliti 

melakukan kegiatan observasi secara langsung ke warehouse milik PT. Urip Sugiharto yang 

beralamat di Jalan Kusuma Bangsa No 31, Pekalongan pada tanggal 5 Januari 2021 hingga 3 

Februari 2021. Hasil yang didapat dari kegiatan observasi adalah berupa data bon permintaan dan 

pengiriman material periode Desember 2020 dalam bentuk catatan kertas serta data laporan 

persediaan material PT. Urip Sugiharto periode Desember 2020 dalam bentuk Microsoft Excel. 

Pada metode wawancara, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan tanya jawab 

secara langsung pada supervisor dan juru tulis logistik warehouse yang terkait untuk memperoleh 

penjelasan sistem yang sedang berjalan. Dari hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh profile 

perusahaan PT. Urip Sugiharto beserta informasi yang bermanfaat dalam perancangan sistem 

informasi inventory seperti alur proses kegiatan bisnis pada perusahaan tersebut.  

Sedangkan untuk pengembangan dan analisis kebutuhan sistem, peneliti menggunakan 

metode SDLC (System Development Life Cycle). SDLC merupakan suatu pola yang untuk 

mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahapan rencana, analisis, desain, 

implementasi, uji coba, dan pengelolaan (Blanchard & Fabrycky, 2006). Siklus hidup 

pengembangan sistem informasi terdiri dari enam tahap yaitu:  

1. Perencanaan Sistem 

Pengembangan sistem dilakukan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan pemakai informasi. 

Pada tahap ini dibentuk struktur kerja strategis, evaluasi proyek sistem, dan penentuan 

prioritas dari sistem. 

2. Analisis Sistem 

Analisa sistem digunakan melalui proses penilaian, identifikasi dan evaluasi komponen 

serta hubungan komponen yang terkait dalam pengembangan sistem. 

3. Perencanaan Sistem Secara Umum atau Konseptual 

Pada tahapan ini dibentuk rancangan konseptual sebagai gambar kebutuhan user. User 

dapat memilih rancangan terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, pada bagian 

perencanaan sistem dikerjakan untuk merancang proses serta output yang dihasilkan oleh 

pengembangan sistem. 

4. Implementasi 

Perancangan pada tahap implementasi yang telah dibuat sebelumnya kemudian 

dikembangkan dengan menulis program sesuai dengan perencanaan sistem yang 

dibutuhkan. 

5. Pengujian sistem 

Pada tahap pengujian sistem, seluruh komponen pada sistem yang telah dibuat akan diuji 

serta dijelaskan secara detail sesuai dengan perancangan yang telah terkonsep 

sebelumnya. 

6. Pengelolaan sistem 

Tahap pengelolaan dilakukan setelah sistem telah berjalan. Didalam pengelolaan sistem, 

diperlukan maintenance supaya sistem dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-

perubahan atau perkembangan lingkungan secara signifikan. 

 

Perancangan sistem digunakan untuk menghasilkan sistem yang baru dengan teknologi 

terbaru untuk mengurangi serta mengatasi berbagai permasalahan yang ada pada sistem yang 

lama sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi (Sriwana, et al., 2018). Dalam 

perancangan sistem, digunakan UML (Unified Modelling Language) sebagai alat untuk 

perancangan dan pengembangan aplikasi sistem informasi inventory, yang meliputi Use Case 
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Diagram, Activity Diagram, dan Entity Relationship Diagram. Kemudian pada pemrograman 

sistem, peneliti menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dengan database Microsoft 

Access. Setelah itu, peneliti melakukan analisis dan pengujian sistem untuk mengetahui 

perbandingan antara sistem lama dengan sistem yang baru. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Pengumpulan Data 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, peneliti menganalisis 

prosedur- prosedur dari sistem inventory yang sedang berjalan pada PT. Urip Sugiharto, kemudian 

peneliti menemukan beberapa kelemahan pada sistem yang sedang berjalan diantaranya adalah: 

1. Dalam pengerjaannya, pencatatan data barang dan pencatatan laporan persediaan 

masih memerlukan waktu satu sampai dengan dua hari, hal ini disebabkan proses 

pencarian dan pencatatannya yang dilakukan masih bersifat manual. 

2. Sering terjadi kesalahan dalam proses pencatatan data dan informasi yang disajikan 

tidak tepat waktu, hal ini dikarenakan sering terjadinya keterlambatan dalam 

pencarian data. 

3. Anggaran biaya yang dikeluarkan khususnya dalam alat tulis, contohnya kertas yang 

dipakai dalam pencatatan data barang, hal ini disebabkan oleh pencatatan data barang 

yang masih bersifat manual. 

4. Tidak adanya database yang menyimpan data transaksi mulai dari data barang, data 

persediaan barang, dan jenis barang sehingga membuat kurangnya kualitas informasi 

yang dihasilkan dan data tidak dapat disajikan secara cepat tepat dan akurat. 

Berdasarkan pada analisis sistem yang berjalan saat ini serta menjabarkan permasalahan pada 

sistem, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk membenahi sistem kerja perlu dilakukan 

evaluasi terhadap sistem yang sedang berjalan. Berikut merupakan evaluasi terhadap sistem yang 

sedang berjalan: 

1. Dibutuhkan suatu perangkat lunak/ software untuk menangani sistem informasi 

pengelolaan data persediaan barang di warehouse yang cepat dan akurat dalam 

memberikan informasi mengenai barang yang ada di warehouse 

2. Bagaimana merancang sistem informasi inventory agar pengelolaan data/laporan 

persediaan barang, transaksi barang masuk dan barang keluar yang ada di PT. Urip 

Sugiharto bisa berjalan dengan maksimal. 

3.2 Perancangan Sistem 

Dalam perancangan aplikasi Sistem Informasi Inventory PT Urip Sugiharto ini terdiri dari 

perancangan proses Unified Modeling Language (UML) yang meliputi Use Case Diagram, 

Activity Diagram, dan Entity Relationship Diagram, serta perancangan database.  

3.2.1 Use Case Diagram 

Use case Diagram adalah sebuah alat bantu guna menstimulasi pengguna untuk 

mengatakan tentang suatu sistem dari sudut pandangnya ( Sriwana, et al., 2018). Use case 

Diagram menjelaskan apa saja yang akan dilakukan oleh sistem yang akan dibangun serta siapa 

yang akan berinteraksi dengan sistem. Berikut merupakan use case diagram pada penelitian yang 

dilakukan. 
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Gambar 2. Use Case Diagram Sistem Informasi Inventory  

Pada Use Case Diagram tersebut terdapat 3 aktor, yaitu Supervisor, Admin, dan JT 

Logistik. Pada rancangan Use Case Diagram menggambarkan bahwa dari hasil inventory work 

order, baik supervisor, admin, maupun JT Logistik dapat menginputkan data barang sesuai. 

Kemudian aktor admin dapat mengakses beberapa menu yang terdapat pada menu halaman utama 

seperti menu master data didalamnya serta melakukan input transaksi barang masuk dan barang 

keluar. Lalu, aktor supervisor dapat mengakses laporan pada grid yang berisikan laporan barang 

masuk, laporan barang keluar, serta laporan final inventory.  

3.2.2 Activity Diagram 

Activity Diagram menjelaskan model workflow proses bisnis serta urutan aktivitas 

didalam sebuah proses. Activity Diagram mirip dengan flowchart karena menggambarkan 

permodelan workflow dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya, yang mana sangat menguntungkan 

untuk membuat Activity Diagram pada awal pemodelan proses untuk membantu mengartikan 

keseluruhan proses (Firman, et al., 2016). Berikut merupakan Activity Diagram pada Sistem 

Informasi Inventory PT Urip Sugiharto. 
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Gambar 3. Activity Diagram untuk Input Master Data Barang 

Penjelasan: Gambar 3 merupakan Activity Diagram yang menggambarkan proses admin 

warehouse memasukkan master data barang ke dalam sistem. Dimulai dari proses login dengan 

memasukkan username dan password, jika salah maka admin akan mendapatkan pesan error 

“kombinasi username dan password salah” dari sistem, tetapi jika benar maka user dapat masuk 

ke halaman utama administrasi, kemudian admin memilih menu master data dan memilih 

submenu data barang, lalu admin memasukkan data barang pada form data barang lalu klik tombol 

simpan jika benar, tetapi jika salah admin akan memilih tombol batal. Saat admin memilih tombol 

simpan, maka data barang secara otomatis tersimpan kedalam database dan user dapat melihat 

langsung tampilannya pada halaman menu barang/ table grid view tersebut. Bila ada proses input 

data barang salah maka admin bisa memilih tombol ubah atau hapus, dan proses input data barang 

selesai. 

 
Gambar 4. Activity Diagram untuk Input Data Barang Masuk 

Penjelasan: Gambar 4 merupakan activity diagram yang menggambarkan proses admin 

warehouse memasukkan data barang masuk ke dalam sistem. Dimulai dari proses login dengan 

memasukkan username dan password, jika salah maka admin akan mendapatkan pesan error dari 

sistem, tetapi jika benar maka admin dapat masuk ke halaman utama administrasi, kemudian 

admin memilih menu transaksi dan memilih submenu barang masuk, lalu admin memasukkan 

data barang masuk pada form entry data barang masuk lalu memilih tombol simpan jika benar, 

tetapi jika salah admin akan memilih tombol hapus. Ketika admin memilih tombol simpan, akan 

muncul suatu pesan bahwa data barang telah tersimpan kedalam database, kemudian jika tidak 

ada proses input data lagi maka proses input data barang masuk selesai. 
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Gambar 5. Activity Diagram untuk Input Data Barang Keluar 

Penjelasan: Gambar 5 merupakan activity diagram yang menggambarkan proses admin 

warehouse memasukkan data barang keluar ke dalam sistem. Dimulai dari proses login dengan 

memasukkan username dan password, jika salah maka admin akan mendapatkan pesan error dari 

sistem, tetapi jika benar maka admin dapat masuk ke halaman utama administrasi, kemudian 

admin memilih menu transaksi dan memilih submenu barang keluar, lalu admin memasukkan 

data barang keluar pada form entry data barang keluar lalu memilih tombol simpan jika benar, 

tetapi jika salah admin akan memilih tombol hapus. Ketika admin memilih tombol “simpan”, 

maka akan muncul message-box bahwa data barang telah tersimpan kedalam database, lalu 

apabila tidak terdapat proses input data lagi maka proses input data barang keluar telah selesai. 

3.2.3 Entity Relationship Diagram 

Perancangan database ini menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) yang 

menggambarkan interaksi dan relasi antar entitas dalam sistem. Aplikasi Sistem Informasi 

Inventory pada PT Urip Sugiharto yang dirancang oleh peneliti ini dapat dilihat pada gambar 6 

untuk ERD sistem inventory data barang dan gambar 7 untuk ERD sistem inventory barang masuk 

dan barang keluar.  

 
Gambar 6. ERD Sistem Inventory Data Barang 
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Gambar 7. ERD Sistem Inventory Data Barang Masuk dan Keluar 

3.3 Pemrograman Sistem 

3.3.1 Rancangan Database dengan Microsoft Access 

Database atau basis data merupakan kumpulan data dimana berkaitan satu sama lain 

secara logikal beserta deskripsi dari data tersebut, dirancang untuk memenuhi kebutuhan 

informasi suatu organisasi (Connolly & Begg, 2010). Membangun database merupakan langkah 

awal dalam pembuatan sebuah aplikasi. Keberhasilan dalam membangun database akan 

menyebabkan program lebih mudah dipahami /dibaca, dimana dalam pengelolaannya dilengkapi 

dengan komponen-komponen didalamnya yang meliputi tabel, field key, dan lain sebagainya. 

Kemudian dari pengelolaan tersebut, user akan memperoleh kemudahan dalam melakukan 

pencarian informasi, menyimpan serta membuang informasi. Berikut merupakan contoh 

rancangan database pada Sistem Informasi Inventory dengan menggunakan Microsoft Access 

pada PT. Urip Sugiharto: 

Tabel 1. Design View Database Data Barang 

No Field Name Data Type Field Size Description (Optional) 

1 KODEBARANG Short Text  15 Kode Barang 

2 NAMABARANG Short Text  15 Nama Barang 

3 PERSEDIAAN Number Long Integer Persediaan 

 
Gambar 8. Design View Database Data Barang 

Penjelasan: Tabel 1 Design view Database Data Barang diatas merupakan rancangan database 

pada Microsoft Access, dimana diinputkan field name, data type, field size, serta keterangan yang 
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berfungsi sebagai sumber dan pengolahan data pada bahasa pemrograman Visual Basic.  Setiap 

perubahan pada input data material, input data barang masuk maupun barang keluar, serta 

pembuatan laporan persediaan warehouse pada Visual Basic akan langsung terintegrasi dan 

terekam dalam database Microsoft Access yang ditunjukkan pada Gambar 8. 

 

3.3.2 Rancangan Sistem dengan Microsoft Visual Basic 

 Microsoft Visual Basic adalah suatu bahasa pemrograman komputer. Bahasa 

pemrograman merupakan instruksi atau perintah yang dapat dimengerti komputer untuk 

melakukan tindakan-tindakan tertentu (Munawaroh, 2006). Jika dibandingkan dengan bahasa 

pemrograman yang lain, contohnya pascal yang mengharuskan penulisan kode program pada 

segala sesuatu yang diinginkan dalam kejadian, Visual Basic memberikan berbagai kemudahan 

juga fasilitas yang diberikan sehingga menjadi sangat praktis meskipun bagi pemula. Selain itu, 

program ini mudah untuk dipelajari ditambah dengan berbagai macam jenis buku yang telah 

diterbitkan mengenai bahasa pemrograman Visual Basic. 

Pada tahapan implementasi program yang telah selesai dilakukan oleh peneliti, dihasilkan 

output aplikasi Sistem Informasi Inventory pada PT. Urip Sugiharto Pekalongan. Berikut 

merupakan desain final hasil pengujian sistem yang telah dilakukan peneliti:  

1. Tampilan Login 

 
Gambar 9. Tampilan Login 

Penjelasan: Pada halaman login berfungsi untuk admin yang akan memasukan username dan 

password yang telah tersimpan dalam database, sehingga admin dapat diarahkan langsung ke 

tampilan halaman utama.   

2. Tampilan Home 

 
Gambar 10. Tampilan Home 

Penjelasan: Pada tampilan home berfungsi untuk menampilkan form mana yang ingin dibuka, 

meliputi master data yang berisi data inventory, kemudian transaksi yang terdiri atas barang 

masuk serta barang keluar, dan tombol menu keluar apabila tidak ingin membuka atau 

melakukan perubahan apapun. 

3. Tampilan Form Data Barang 
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Gambar 11. Form Data Barang 

Penjelasan: Pada tampilan form data berfungsi untuk admin melakukan input barang-barang 

apa saja pada inventory, meliputi kode barang, nama barang, serta persediaan barang. 

4. Tampilan Transaksi Barang Masuk 

 
Gambar 12. Form Transaksi Barang Masuk 

Penjelasan: Pada halaman form barang masuk berfungsi untuk admin dalam input data - data 

barang masuk yang berada di warehouse. Form tersebut berisikan kode transaksi, tanggal, 

kode barang, nama barang, persediaan, dan jumlah barang yang masuk. Setelah selesai 

memasukkan data barang masuk, maka data barang masuk tersebut akan langsung tersimpan 

dalam database. 

5. Tampilan Transaksi Barang Keluar 

 
Gambar 12. Form Transaksi Barang Keluar 

Penjelasan: Pada halaman form barang keluar berfungsi untuk admin dalam input data 

- data barang masuk yang berada di warehouse. Form tersebut berisikan kode transaksi, 

tanggal, kode barang, nama barang, persediaan, dan jumlah barang yang masuk. Setelah 

selesai memasukkan data barang keluar, maka data barang keluar tersebut akan 

langsung tersimpan dalam database. 

 

4. Simpulan 
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Berdasarkan hasil penelitian mengenai perancangan sistem informasi inventory berbasis 

Visual Basic pada PT. Urip Sugiharto Pekalongan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa aplikasi sistem informasi inventory ini sudah memiliki sistem yang lebih baik dari proses 

manual sebelumnya karena segala proses pengolahan data sudah terkomputerisasi. Sistem 

informasi inventory berbasis Visual Basic ini dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan 

dan pengolahan data - data pada warehouse yaitu data barang masuk, data barang keluar, serta 

laporan persediaan. Aplikasi sistem inventory ini dapat menampilkan laporan sesuai periode 

diantaranya laporan persediaan, laporan transaksi barang masuk dan barang keluar yang dapat 

dicetak langsung dalam sistem atau Microsoft Excel. Keuntungan dari aplikasi sistem informasi 

inventory ini adalah memberikan nilai produktivitas yang lebih tinggi, penghematan dalam aspek 

biaya, tenaga maupun waktu pencatatan, pencarian dan pengolahan data warehouse, serta dapat 

menyajikan informasi secara cepat, tepat dan akurat. 
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ABSTRAK 

Sistem informasi gudang adalah sistem berbasis komputer pengelola informasi gudang yang dapat 

digunakan untuk mengambil keputusan dan kebutuhan lain. CV Cipta Usaha Mandiri Temanggung 

bergerak di industri pengolahan kayu menjadi barecore dengan sistem manual pencatatan nota dan buku. 

Tercatat ada  611 jenis barang di gudang dan ditemukan 20 kesalahan terjadi selama satu bulan yang 

mempengaruhi workflow perusahaan. Perancangan sistem informasi gudang pendataan barang masuk dan 

keluar dilakukan karena masalah kelemahan sistem manual tersebut. Tujuan penelitian adalah merancang 

prototype sistem informasi pendataan barang masuk dan keluar gudang yang lebih efektif dan efisien. 

Perancangan menggunakan excel VBA karena mudah diimplementasikan pegawai perusahaan. Penelitian 

mengunakan model prototype mulai komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi dan pengujian. Form 

yang dibuat adalah form pendataan barang, form stock in out, dan form inventory. Fitur yang tersedia adalah 

edit, search dan informasi statistik gudang. Sehingga aplikasi dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

gudang CV Cipta Usaha Mandiri. 

 

Kata kunci: inventory, prototype, sistem informasi 
 

I. PENDAHULUAN 

Dalam evolusi teknologi saat ini, dua sumbu yang harus diperhatikan perusahaan adalah 

inovasi dan optimasi. Optimalisasi berarti mendapatkan kinerja terbaik dengan biaya terendah, 

dan inovasi berarti menciptakan sesuatu yang sama sekali baru. istem informasi adalah kumpulan 

elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk 

mengintegrasikan data, memproses, dan menyimpan serta mendistribusikan informasi.  (Oetomo, 

2002) 

Perusahaan CV Cipta Usaha mandiri merupakan salah satu perusahaan pengolahan kayu 

yang terletak di Kabupaten Temanggung, memproduksi barecore sebagai produk utamanya. 

Dibawah manager operasional perusahaan terdiri dari bagian personalia, produksi, teknik, 

pemasaran, humas dan gudang.  Gudang merupakan tempat penyimpanan barang yang 

dibutuhkan oleh semua perusahaan. Hal tersebut juga terjadi di CV Cipta Usaha Mandiri, barang 

yang disimpan di gudang tersebut antara lain bahan pendukung, bahan bakar, pisau, gergaji, v 

belt, sc nepel dan lainya ada 611 jenis barang. Dalam mengelola gudang tersebut CV Cipta Usaha 

Mandiri masih menggunakan sistem manual dengan mencatat setiap informasi barang masuk dan 

keluar menggunakan kertas nota. Dimana barang-barang tersebut tersimpan di satu gudang 

dengan hanya satu pekerja yang bekerja didalamnya. Seringkali ketika pekerja yang keluar 

gudang untuk melakukan restock membuat pekerja lain yang mengambil barang dari gudang 

harus mencatat sendiri dalam nota. Hal tersebut merupakan kelemahan sistem yang akan menjadi 

permasalahan dalam perusahaan. 

Kelemahan sistem manual adalah adanya biaya lebih untuk membeli kertas sehingga tidak 

ramah lingkungan, kesalahan akibat human error yang lebih tinggi ditemukan 20 kesalahan terjadi 

selama satu bulan kesalahan tersebut berupa 6 data yang kurang lengkap, 8 data yang memiliki 

kesalahan pencatatan dan 3 data salah menghitung, dan 4 data yang salah cetak. Perbaikan manual 

memerlukan lebih banyak waktu karena dibutuhkan tingkat akurasi. Tingkat akses yang terbatas, 
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pekerja harus terus dipantau dan update aktivitas. Hal tersebut akan sulit diawasi ketika pekerja 

sedang re-stock  diluar. Kecurangan dalam perusahaan yang tidak disadari karena pengawasan 

yang rendah sistem manual akan mempersulit dalam pengawasan. Resiko kehilangan data yang 

lebih tinggi karena sistem manual memiliki resiko hilang atau rusak yang lebih besar. Pendataan 

data barang yang masuk dan keluar tentunya menjadi sangat penting, karena pendataan gudang 

mempunyai pengaruh menjaga workflow perusahaan untuk tetap berjalan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, dikarenakan masalah 

kelemahan sistem manual dalam pendataan batang masuk dan keluar pada gudang  CV Cipta 

Usaha Mandiri, maka diperlukan adanya rancangan sistem informasi pada pendataan barang 

masuk dan keluar gudang lebih modern menggunakan Excel Visual Basic for Application 

sehingga lebih efektif dan efisien. 

Tujuan penelitian adalah merancang prototype sistem informasi pendataan barang masuk dan 

keluar gudang yang  efektif dan efisien untuk membantu mengatasi kelemahan sistem manual 

yang terdapat pada perusahaan. Mengidentifikasi informasi yang perlu ditampilkan terkait dengan 

pendataan barang pada gudang. Mengamati sistem yang bekerja di perusahaan terkait pendataan 

gudang dan aspek yang bisa diperbaiki kaitanya dengan sistem informasi. 

 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan adalah model prototype yang penggunaanya untuk menyelaraskan 

ketidaksesuaian pelanggan terkait materi teknis dan spesifikasi kebutuhan yang diharapkan 

pelanggan oleh pengembang sistem informasi secara berkelanjutan. (A.S Rosa, 2014). Metode 

dapat dilihat dibawah ini: 

 
Gambar 1. Metode Model Prototype 

 

Gambar tersebut menampilkan tahapan pengembangan dengan keterangan terkait tahapan 

yang digunakan pada metode pada penelitian, yaitu: 

1. Kegiatan komunikasi, mengidentifikasi permasalahan dan informasi yang diperlukan 

sistem dikembangkan. 

2. Perencanaan secara cepat. Ditentukan sumber kebutuhan, spesifikasi yang diperlukan, dan 

tujuan yang sesuai dengan ekspektasi.  

3. Kegiatan pemodelan. Pencitraan dari model pengembangan seperti perancangan proses 

digunakan Data Flow Diagram (DFD), hubungan antar-entitas yang dari sistem digunakan 

Entity Relation Diagram (ERD) dan perancangan keperluan database. 

4. Konstruksi (pembangunan prototype), membentuk prototype dan diujicoba sistem yang 

dibuat sudah dapat dilakukan menghasilkan hasil yang diharapkan. 

5. Penyerahan untuk pengujian. Mengevaluasi dan implementasi dari sistem yang 

dikembangkan dari langkah sebelumnya. 

A. Sistem Informasi Gudang 

Sistem informasi adalah kombinasi dari proses bisnis, informasi, orang dan teknologi 

informasi yang terorganisir untuk mencapai tujuan organisasi (Kadir 2014). Sistem informasi 

adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data 

menjadi informasi yang berguna  (Bodnar, 1993) 
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Gudang adalah tempat penyimpanan barang sampai permintaan cukup besar untuk 

melakukan pendistribusian, gudang akan menggunakan beban operasi penyimpanan barang 

untuk produksi sampai barang dibutuhkan sesuai dengan jadwal produksi. (Bowersox, 2006) 

Sehingga sistem informasi gudang adalah sistem berbasis komputer pengelola informasi 

gudang  tempat penyimpanan barang yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dan 

kebutuhan lain sehingga tercapai tujuan organisasi. 

B. Alat Pemodelan Sistem ( Flowchart, DFD dan ERD) 

Flowchart adalah bagan alir yang secara logis mewakili proses suatu program atau sistem. 

Diagram alir sistem adalah diagram yang menunjukkan alur kerja sistem secara keseluruhan. 

Gambar yang menunjukkan apa yang dilakukan suatu sistem dengan menunjukkan urutan 

langkah-langkah.  (Jogiyanto, 2005) 

Data Flow Diagram (DFD) adalah bagian dari metodologi Structured Sistems Analysis and 

Design (SSADM) adalah representasi grafis dari arus informasi dan transformasi yang diterapkan 

pada data dalam input dan output.  (Ladjamudin, 2013) 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah model konseptual yang menggambarkan 

hubungan antara repositori dalam DFD. ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan 

hubungan antar data. ERD memungkinkan Peneliti untuk menguji model dengan melewatkan 

proses yang perlu dijalankan. Peneliti juga dapat menggunakan DRE untuk menjawab 

pertanyaan tentang data apa yang Peneliti butuhkan dan bagaimana data tersebut berhubungan 

dengan data lain  (Pohan, 1997) 

C. Bahasa Visual Basic 

  Visual Basic adalah bahasa object support dalam pemrograman komputer (Object Oriented 

Program = OOP). Visual Basic adalah alat pengembangan untuk membangun aplikasi di 

lingkungan Windows. Dalam pengembangan aplikasi, Visual Basic menggunakan pendekatan 

intuitif untuk merancang antarmuka pengguna dalam bentuk formulir, sedangkan pengkodean 

menggunakan dialek asli yang mudah dipelajari. 

  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dijelaskan hasil yang diperoleh dari penelitian, dan keterangan tentang sistem yang dibentuk, 

analisis keberjalanan sistem, analisis komponen kebutuhan sistem, pemodelan dan desain sistem 

yang dengan metode penelitian yang digunakan. 

A. Sistem Informasi Gudang 

Flowchart sistem pencatatan barang masuk dan keluar dijalankan pada CV. Cipta Usaha 

Mandiri 

 
Gambar 2. Flowchart Proses Barang Masuk dan Keluar 
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Berikut merupakan identifikasi masalah dan perbaikan yang bisa dilakukan pada sistem : 
Tabel 1. Identifikasi Masalah Sistem 

Masalah Penyebab Usulan Perbaikan 

Pengolahan data stok 

barang masih dikukan 

secara manual 

Terkadang terjadi selisih perhitungan 

barang dan informasi stokbarang yang 

diberikan terkadang tidak sesuai dengan 

persediaan 

Proses perhitungan sistem secara computer 

mengurangi kesulitan dalam menghasilkan 

informasi stok yang tersedia pada gudang. 

Penatatan manual 

pengolahan data barang. 

Penimbunan berkas yang terlalu banyak 

dan pencarian data memakan waktu 

yang lama. 

Proses pengolahan pengolahan data persediaan 

barang yang sudah meminimalkan berkas fisik 

dan pencarian keperluan data karena sudah 

tersistem. 

Kesulitan dalam 

pendataan dan pembuatan 

laporan barang masuk dan 

keluar 

Terkadang terjadi kesalahan dalam 

pencatatan dan pembuatan laporan 

karena banyaknya barang yang masuk 

dan keluar 

Proses pendataan dan pembuatan laporan yang 

sudah mengurangi error dan meringkas sistem 

 

B. Perencanaan Secara Cepat (Quick planning) 

Kebutuhan fungsional mendeskripsikan layanan, fitur, atau fungsi yang dikembangkan 

sistem, tabel mendeskripsikan kebutuhan sistem yaitu: 
Tabel 2. Kebutuhan Fungsional Sistem 

No Kebutuhan Fungsional Responsibilities 

1. Admin Gudang Mengelola data barang 

Mengelola barang masuk 

Melihat barang keluar 

Mengelola dan melihat stock barang  

Melihat dan mengontrol reorder barang 

Mengelola laporan barang masuk dan keluar 

3. Staff Perusahaan (divisi 

produksi, packaging dan teknik) 

Melihat stok barang 

Melihat pengiriman (barang keluar) 

Mengambil barang 

4. Admin Akunansi Masuk sistem untuk mendapatkan: 

Laporan pengambilan 

Laporan pembayaran 

Laporan stok barang 

Laporan barang masuk 

Laporan barang keluar 

 

C. Pemodelan Secara Cepat (Quick modeling) 

Proses pemodelan sistem yang dibentuk dibagi menjadi empat bagian yaitu, aliran data 

sistem digunakan Data Flow Diagram (DFD), penggambaran hubungan digunakan Entity 

Relationship Diagram (ERD), dan database sistem yang dikembangkan  

DFD digunakan untuk mendeskripsikan arus informasi dan transformasi dari input menjadi 

output, berikut adalah diagram konteks sistem usulan: 
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Gambar 3. DFD Sistem Level 0 

 

Diagram level 1 menerangkan tentang proses yang ada di sistem beserta fungsinya dan 

penelitian mengenai sistem secara keseluruhan, berikut adalah diagram level 1 sistem usulan : 

 
Gambar 4. DFD Sistem Level 1 

 

Entity Relationship Diagram adalah kumpulan kegiatan pemodelan data dalam sistem ERD 

mengarahkan hubungan antara entitas atau komponen, relasi antar entitas, berikut adalah ERD 

sistem yang dibentuk. 

 

 
Gambar 5. ERD Sistem  

 

Perancangan tabel adalah pembangunan pada database untuk mencapai kebutuhan sistem  

yang dideskripsikan pada tahap pemodelan bisnis, perancangan tabel yang dibangun yaitu: 

1. Data Barang  

Memuat informasi apa saja digunakan di gudang seperti nama barang, satuan, cost per 

unit, price per unit, nomor laci dan reorder level 

Nama tabel  : DataBarang 

Primary key : id Barang 
Tabel 3. Database Data Barang 

No. Field Type Keterangan 
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1. Id Barang Varchar Primary key 

2. Nama Barang Varchar  

3. Satuan Varchar  

4. Cost per unit  Integer  

5. Price per unit  Integer  

6. Nomor Laci Integer  

7. Re-order Level Integer  

 

Berikut merupakan gambar database Data Barang yang dibuat  

 
Gambar 6. Database Data Barang  

 

2. In-Out  

Memuat informasi data barang yang ada digudang seperti nama barang, satuan, in/out, 

quantity in/out, nomor laci , cost per unit, price per unit, total cost dan  total price 

Nama tabel  : In-Out 

Primary key : Id Input 
Tabel 4. Database In Out 

No. Field Type Keterangan 

1. Id Input Varchar Primary key 

2. Tanggal Varchar  

3. Id Barang Varchar  

4. Nama Barang Varchar  

5. Satuan Varchar  

6. In/Out Integer  

7. Qty In / Out Integer  

8. Nomor Laci Integer  

9.  Cost per unit  Integer  

10.  Price per unit  Integer  

11.  Total Cost  Integer  

12.  Total Price  Integer  

 

Berikut merupakan gambar database In-Out yang dibuat  
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Gambar 7. Database In Out  

 

3. Inventory 

Memuat informasi status data barang yang ada digudang seperti nama barang, satuan, 

open stock, in, out, close stock, stock value, cost value, re-order level, re-order status  

dan nomor laci 

Nama tabel  : Inventory 

Primary key : Id Barang 
Tabel 5. Database Inventory 

No. Field Type Keterangan 

1. Id Barang Varchar Primary key 

2. Nama Barang Varchar  

3. Satuan Varchar  

4. Open Stok Integer  

5. In Integer  

6. Out Integer  

7. Close Stok Integer  

8.  Stok Value  Integer  

9. Cost Value Integer  

10. Re-order Level Integer  

11. Re-order Status Integer  

12. Nomor Laci Integer  

 

Berikut merupakan gambar database Inventory yang dibuat  

  

 
Gambar 8. Database Inventory 

4. Cari Barang dan Cari Order 

Memuat informasi pencarian data barang yang ada digudang seperti id barang, nama 

barang, satuan, cost per unit, price per unit, dan re-order level. Memuat informasi re-

order status yes atau no yang ada di gudang seperti nama barang, satuan, open stock, in, 

out, close stock, stock value, cost value, re-order level, re-order status  dan nomor laci 

Nama tabel  : Caribarang dan Cari Order 

Primary key : Id Barang 
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Berikut merupakan gambar database Cari Barang dan  Cari  Order yang dibuat  
Tabel 6. Database Cari Barang dan Cari Order 

No. Field Type Keterangan 

1. Id Barang Varchar Primary key 

2. Nama Barang Varchar  

3. Satuan Varchar  

4.  Cost per unit  Integer  

5.  Price per unit  Integer  

6. Nomor Laci Integer  

7. Re-order Level Varchar  

 

Perancangan Komponen Interface Program  

Interface program merupakan desain dibuat dan dirancang dalam sistem. Dibuat dashboard 

berisi grafik in out barang, total inventory, data barang, stok in out, inventory, total in , total 

out, total nilai cost, total nilai inventory dan re-order detail. Berikut rancangan interface 

program yang diusulkan : 

 
Gambar 9. Dashboard 

 

D. Konstruksi  

Konstruksi adalah pembangunan dan testing source code program dalam sistem.dilakukan 

berdasarkan hasil yang berjalan dalam sistem digunakan  visual basic for application dengan 

menggunakan database excel. 

1. Halaman utama Dashboard 

Halaman utama dashboard merupakan menu untuk mengakses seluruh form yang telah 

dibuat dan informasi yang ditampilkan berdasarkan database yang telah tercatat. Informasi 

berupa Grafik batang in out dihasilkan dari total barang yang masuk dan keluar setiap bulan, 

grafik lingkaran menunjukan perbandingan total in dan out satu tahun. Total cost adalah jumlah 

barang dikali cost per unit, sementara total nilai inventory adalah jumlah barang dikali price per 

unit. Pada detail re order menunjukan jumlah jenis barang yang harus di reorder dikarenakan 

jumlah barang per jenisnya kurang dari re-order level. 

2. Menu data barang  

Berisi form tabel barang dimana bisa dilihat id barang dan nama barang dan menambahkan 

barang ke dalam database data barang.  Disediakan fitur cari nama barang yang bisa digunakan. 

Pada form telah dimasukan data barang yang ada di CV Cipta Usaha Mandiri  

 
Gambar 10. Menu Data Barang 
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Gambar 11. Form Tabel Barang 

 

Jika akan ditambahkan barang baru bisa memilih tombol add dan tampilan form akan 

berubah sebagai berikut. 

 
Gambar 12. Form Input Barang 

 

 

3. Menu stok in out  

Menu stok in out  digunakan untk mencatat barang masuk dan keluar gudang beserta total 

cost dan total price nya . Jika di klik menu stok in out akan berisi form in out yang bisa terlihat 

pada gambar berikut: 

 
Gambar 13. Menu Stok In Out 

Berikut merupakan form in out padamenu stok in out: 

 
Gambar 14. Form In Out 

Pada listbox bisa scroll dan klik barang mana yang akan diberikan keterangan dengan catatan 

barang tersebut telah tercatat pada menu data barang. Disediakan fitur cari nama barang untuk 

memudahkan mencari barang yang dimaksud. Misalnya pengguna akan menggunakan barang 

sebelumnya yaitu barecore dengan mengetiknya di fitur cari nama barang. 
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4. Menu inventory  

Menu inventory berisi form data inventory barang berdasarkan yang ada di database 

inventory. Pada listbox didapat informasi open stok, in, out dan close stoknya. Stok value 

didapatkan dari jumlah close stock dikali dengan cost per unit dan cost value didapatkan dari 

close stok dikali price per unit. Kemudian nilai re-order level, status dan nomor laci. 

 
Gambar 15. Menu Inventory 

Berikut merupakan form data inventory barang yang telah dibuat: 

 
Gambar 16. Form Data Inventory Barang 

 

5. Menu Re-order Detail 

Menu ini berisi form barang yang kurang dari nilai re-order level sehingga diperlukan re-

order atau pembelian sebelum barang habis. Angka  52 diatas menu detail merupakan berapa 

jenis barang yang harus di re-order, maksudnya adalah ada 52 jenis barang yang harus di 

reorder. Klik detail untuk menampilkan form. 

 
Gambar 17. Menu Detail Re-Order 

Berikut merupakan tampilan berisi id barang, nama barang, close stoknya dan re-order level. 

Barang yang close stok kurang dari re-order akan masuk ke menu ini. 

 
Gambar 18. Detail Re-Order 

E. Pengujian (Testing) 

Testing yang digunakan yaitu Blackbox Testing, dilakukan pengujian terhadap sistem yang 

telah dijalankan yaitu: 
Tabel 7. Blackbox  Pengujian Sistem 

No  Fungsi yang diuji Cara pengujian Target pengujian Hasil Pengujian 

1. Fungsi Total inventory  Penambahan inventory 

pada menu data barang 

Penambahan jumlah 

inventory yang tertera 

Berhasil ✓ 

Gagal  

2.    Fungsi Total In Penambahan jumlah in 

barang pada menu stok in 

out  

Penambahan jumlah in 

barang pada total in 

Berhasil ✓ 

Gagal 

3.    Fungsi Total out Penambahan jumlah out 

barang pada menu stok in 

out  

Penambahan jumlah out 

barang pada total out 

Berhasil ✓ 

Gagal 

4.  Fungsi Total Nilai Cost Penambahan jumlah nilai 

cost barang pada menu stok 

in out  

Penambahan jumlah nilai 

cost barang pada total 

nilai cost 

Berhasil ✓ 

Gagal 
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5.  Fungsi Total Nilai 

Inventory 

Penambahan jumlah nilai 

inventory barang pada 

menu stok in out  

Penambahan jumlah nilai 

inventory barang pada 

total nilai inventory 

Berhasil ✓ 

Gagal 

6. Fungsi Diagram 

Lingkaran Total in out  

Perubahan data total in dan 

out 

Perubahan grafik total in 

out  

Berhasil ✓ 

Gagal 

7. Fungsi Diagram Batang 

Total in out per bulan 

Perubahan data total in dan 

out per bulan 

Perubahan diagram 

batang per bulan 

Berhasil ✓ 

Gagal 

8. Fungsi Menu Data 

Barang  

Ketika di klik menampilkan 

form tabel barang 

Menampilkan form tabel 

barang 

Berhasil ✓ 

Gagal 

9. Fungsi Form Tabel 

Barang  

Mencoba fitur cari nama 

barang dan klik tombol add 

Berhasil menampilkan 

box list, tombol add dan 

fitur cari nama barang 

yang berfungsi 

Berhasil ✓ 

Gagal 

10. Fungsi add pada Form 

Tabel Barang  

Mengisi data pada form 

input barang  

Data yang dimasukan di 

form input barang akan 

masuk ke database  

Berhasil ✓ 

Gagal 

11. Fungsi Menu Stok In out  Klik menu stok in out dan 

klik boxlist akan 

menampilkan keterangan di 

kanan  

Berhasil menampilkan 

form in out berisi listbox 

database, tombol new, 

fitur cari nama barang  

dan add 

Berhasil ✓ 

Gagal 

12. Fungsi Add dan New 

pada Form In out  

Mengklik new untuk 

mendapatkan id input 

Mengisi tanggal input, 

status barang dan kuantitas. 

Berhasil menambahkan 

barang in, out atau open 

stok  dan keterangan 

lainya pada database 

Berhasil ✓ 

Gagal 

13  Fungsi Menu Inventory Klik menu inventory  

Klik listbox untuk 

mendapatkan keteranganya 

Berhasil menampilkan 

form data inventory 

barang yang berasal dari 

databasedan 

keteranganya  

Berhasil ✓ 

Gagal 

14. Fungsi Re-order Detail  Klik Menu Re-order Detail 

untuk melihat detail barang 

yang harus re-order 

Berhasil menampilkan 

jumlah reorder yang 

berubah dan detal form 

re-order barang sesuai 

dengan database 

Berhasil ✓ 

Gagal 

 

 

IV. KESIMPULAN 

Kesimpulan  yang dapat diambil, yaitu : 

1. Hasil penelitian berhasil merancang prototype sistem informasi pendataan barang masuk 

dan keluar gudang yaitu dashboard, menu data barang, menu stok in out dan menu 

inventory disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Database yang dibuat adalah 

database data barang, database In-Out, database inventory, databse cari barang, dan 

database cari order. Sehingga prototype dirancang mengurangi kelemahan sistem manual 

menjadi lebih efektif dan efisien. 

2. Informasi yang perlu ditampilkan terkait dengan pendataan barang pada gudang pada 

dashboard adalah diagram batang in out barang per bulan dan diagram lingkaran total in 

out. Selain itu ada total Inventory, total in, total out, total nilai cost, total nilai inventory. 

Menu yang bisa di klik adalah menu data barang, menu stok in out, menu inventory dan 

menu detail re-order. 

3. Sistem yang bekerja di perusahaan terkait pendataan gudang dan aspek yang bisa 

diperbaiki kaitanya dengan sistem informasi dilkukan tahap identifikasi, usulan perbaikan 
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dan pengujian sistem. Hasil yang didapatkan setelah pengujian adalah semuanya berhasil.
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ABSTRAK  

Risiko operasional adalah kerugian yang diakibatkan oleh intenal perusahaan. Sebuah kerugian 

akibat risiko dapat diprediksi untuk bisa ditangani dan dicegah sebelum hal tersebut terjadi maupun 

dibuat mitigasinya, salah satu cara memprediksi kerugian adalah dengan cara menilai risiko tersebut. 

VAR (value at risk) adalah salah satu metode yang cukup populer untuk menilai sebuah kerugian 

operasional. Dasar dari perhitungan VAR adalah severity dan frekuensi kejadian. Penelitian sebelumnya 

milik Adiperdana dkk (2010), membahas mengenai potensi kerugian ekstrim dengan VAR simulasi 

Monte Carlo Samad-Khan di PT. X. Perhitungan tersebut menggabungkan distribusi severitas dan 

frekuensi kejadian sebagaimana ungkapan dari simulasi Monte Carlo Samad-Khan. Namun nilai yang 

dihasilkan cukup tinggi sehingga dapat membebani finansial perusahaan. Oleh sebab itu perlunya 

perhitungan untuk menghitung potensi kerugian rata-rata. Dilakukanlah fitting distribution untuk 

menyesuaikan distribusi severitas data, sedangkan distribusi frekuensi yang digunakan adalah distribusi 

poisson. Sebaran distribusi akan diambil parameternya, kemudian parameter kedua distribusi tersebut 

akan digunakan pada simlasi Monte Carlo. Penggabungan tersebut membangkitkan bilangan random 

yang menjadi konsep dasar dari simulasi Monte Carlo. Data yang tersedia cukup terbatas untuk 

menggambarkan sebaran distribusi, maka dari itu digunakan bootstrap dengan maximum entropy 

bootstrap atau MEBoot (Vinod, 2019) untuk simulasi dan mereplikasi data. 

 

Kata kunci: Maximum Entropy Bootstrap, Risiko Operasional, Simulasi Monte Carlo, VAR 

 

1. Pendahuluan 

Risiko operasional adalah kerugian yang diakibatkan oleh problem internal perusahaan, 

yang kurang mendapat perhatian dan pengendalian. Sebuah perusahaan diharapkan menerapkan 

tahapan manajemen risiko yang umum dilaksanakan, yaitu mengidentifikasi risiko, mengukur 

risiko dan mengendalikan risiko. Terdapat beberapa cara untuk mengukur atau menilai sebuah 

potensi risiko, salah satunya menggunakan VAR (Value at risk). Var adalah metode yang cukup 

populer, dan bahkan diakui oleh BASEL II sebagai salah satu alat ukur risiko yang baku. Hasil 

satuan yang diperoleh dari perhitungan VAR biasanya berupa rupiah/periode. 

VAR juga dibagi dengan beberapa cara untuk menghitung sebuah potensi risiko, salah 

satunya adalah menggunakan simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo menggunakan 

konsep dasar dari sebuah risiko, yaitu severity dan frekuensi kejadian. Penggabungan severity 

dan frekuensi kejadian menggunakan peranan distribusi statisik agar dapat menghasilkan 

expected total loss (kerugian total yang bisa diterima) (Samad-Khan, 2008). 

Sebuah penelitian terdahulu milik Adiperdana dkk (2010), menggunakan perhitungan VAR 

simulasi Monte Carlo dengan pendekatan ekstrim, perhitungan tersebut memprediksi potensi 

kerugian yang tidak diharapkan (unexpected) yaitu sebesar Rp 6.255.000.000, sementara rata-

rata kerugian pertahun yang diperoleh adalah Rp 856.310.00. Dimana pada dasarnya kerugian 

ekstrim memiliki probabilitas kejadian yang kecil, namun jika terjadi nilai kerugiannya (rupiah) 

sangat parah. 
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Jika dilihat dari perbandingan rata-rata kerugian pertahun dengan hasil perhitungan potensi 

kerugian dengan pendekatan ekstrim, hal tersebut bisa membawa dampak yang kurang baik bagi 

finansial perusahaan, karena perusahaan dituntut untuk mengantisipasi dan membuat mitigasi 

yang lebih besar dari yang biasannya. Oleh karena itu diperlukan perhitungan untuk potensi 

kerugian rata-rata, dimana pendekatan ini menghitung nilai kerugian yang bisa diterima oleh 

perusahaan serta pada penelitian sebelumnya tidak ditemukan aspek-aspek yang menyebabkan 

persuhaan berpotensi mengalami kerugian ekstrim. Jadi pada kali ini akan membahas 

perhitungan VAR simulasi Monte Carlo dengan perhitungan yang bisa diterima. 

Namun karena data pada penelitian sebelumnya terbilang cukup terbatas hanya sepuluh, 

maka dilakukan bootstrap dengan teknik MEBoot (Maximum Entropy Bootstrap) sebagai 

langkah pertama perhitungan. MEBoot yang dikembangkan oleh Vinod (2009) dapat 

memunculkan data berdasarkan pola data yang tersedia sebelumnya dengan konsep resample 

dan nantinya digunakan untuk menggambarkan distribusi data. 

 

2. Metode 

Samad-Khan (2008), menyebutkan bahwa perhitungan total loss hasil simulasi Monte 

Carlo didapat dari perkalian antara distribusi severitas dengan frequency of events. Simulasi 

Monte Carlo memanfaatkan bilangan random dari distribusi. Data dari penelitian sebelumnya 

(Adiperdana dkk, 2010), memiliki data yang cukup terbatas untuk bisa menggambarkan 

distribusi data, maka dari itu akan dilakukan bootstrap dengan MEBoot (maximum entropy 

bootstrap). Bootstrap dengan MEBoot dapat mereplikasi data dalam jumlah besar berdasarkan 

pola data yang tersedia sebelumnya. Algoritma MEBoot menggunakan peranan kuantile untuk 

menciptakan data, dan nantinya hasil dari MEBoot tidak akan jauh dari data-data original 

(Vinod, 2009). Terjemaahan MEBoot bisa dilihat pada penelitian Adiperdana dkk (2010). 

Data hasil bootstrap akan dilakukan fitting distribution untuk dilihat parameter 

distribusinya menggunakan software Easyfit ver.5.5 proffesional. Hasil parameter dari fitting 

distribution akan menunjukkan distribusi yang sesuai dan digunakan untuk membangkitkan 

nilai random berdasarkan distribusi data dan melakukan simulasi Monte Carlo.  

Parameter untuk distribusi poisson adalah  λ (Muslich, 2007). Paramter ini akan 

memunculkan nilai random berdasarkan distribusi yang sudah dijelaskan, dengan ini syarat 

pada Samad-Khan (2008) telah terpenuhi. Setelah diketahui parameter tersebut maka dilakukan 

penggabungan antara distribusi severitas dan frekuensi dengan 10.000 simulasi. Total data loss 

diurutkan dari yang terbesar sampai terkecil, kemudian dihitung VAR menggunakan 99% 

persentil (Muslich, 2007). 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Diketahui berikut ini adalah data risiko operasional pertahun pada PT. X penelitian 

Adiperdana dkk (2010). 
Tabel 1. Data Kerugian Operasional  

Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nilai 

Loss 

(dalam 

juta Rp)

695,2 694 723,8 684,5 841,2 814,5 920 918,4 858,1 1413,4

 
(Sumber: Adiperdana dkk, 2010) 

Data berikut akan dikonversi dengan sudut pandang era sekarang dengan asumsi i sebesar 

5% dari sumber Indonesian Economic Data tahun 2015 sampai 2019. Berikut akan ditampilkan 

tabel konversi nilai rupiah. 
Tabel 2 Konversi nilai rupiah 
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No Tahun
Nilai kerugian 

(Juta Rupiah)

Nilai ekuivalen di tahun 2021 dengan asumsi I 

= 5,5% dengan persamaan nilai kerugian x 

(1+i)^tahun yang akan dikonfersi (Juta Rupiah)

1 1999 695,2 2.140,0

2 2000 694 2.136,3

3 2001 723,8 2.228,0

4 2002 684,5 2.107,1

5 2003 841,2 2.589,4

6 2004 814,5 2.507,2

7 2005 920 2.832,0

8 2006 918,4 2.827,1

9 2007 858,1 2.641,4

10 2008 1413,4 4.350,8

11 2009 6225 19.162,0  
(Sumber: hasil pengolahan data) 

 Dikarenakan keterbatasan data yang ada, maka data kerugian akan dilakukan bootstrap 

menggunakan MEBoot. Berikut merupakan hasil bootstrap dengan 500 replikasi data. 
Tabel 2. Hasil MEBoot Data Kerugian Operasional 

2139,9 2133,4 2264,6 2125,7 2656,9 2457 3289,6 2745,7 2674,7 3834,4

2326,3 2284,4 2485,9 1810,4 2683,9 2570,8 3809,8 2714,5 2691,9 3833,5

2079,3 1971,4 2127,9 1939 2351,4 2218,4 3799,7 2590,7 2355,3 3865,7

2334,7 2135,6 2522,6 2083,1 2655,4 2563,3 3481,1 2771,5 2752,8 3681,4

2135,6 2083,1 2155,8 2081,2 2433,5 2171,7 2744,5 2593,4 2563,3 3681,4

2126,5 2122,2 2141,9 1853,3 2438,4 2142,6 2706,6 2565,1 2549,6 3904,8

2321,7 2220,2 2560,7 2027,5 2567,7 2562,2 3253,9 2749,1 2612,9 3487,7

2132,5 2115,7 2488,1 1968,7 2590,8 2509,5 3725,1 3535,1 2653,5 3852,5

2144,9 2128,4 2554,1 1793,3 2711,1 2685,2 3175,1 3136,4 2780,1 3921,3

2169,2 2144,8 2183,9 2128,8 2351,8 2227,2 2603,6 2565,9 2358 2746,3

2129,3 2128,2 2230 2125,2 2720,1 2468,1 3538,7 3501,2 2722,8 3777,6

2567,9 2439,1 2771,9 2172,3 3379,3 3084,7 3747,6 3735,7 3713,7 3782,8

2213,2 2163,9 2230,5 1820 2495,2 2377,1 2669,7 2565 2515,4 3570,3

2134,4 2125,4 2142,3 1974,4 2808,2 2756,4 3716,8 3646,1 3351,6 3776,4

2210,5 2157,4 2589,3 2131,2 3361,9 2756,4 3716,8 3669,5 3646,1 3776,4

2098,6 2085 2389,5 2040,9 2634,4 2417 3375,9 3323,4 3201,8 3840,7

2263,2 2251,4 2385,6 2149,8 2550 2469 3494,6 3230,4 2791,5 3550,4

2437,2 2305 2524,1 2038,2 2802,5 2594,5 3900,3 3766,4 2894,1 3910,1

2344,3 2255,5 2373,5 1847,4 2529,3 2479,7 3048,6 2819,6 2763,8 3602,6

2127,9 2127,2 2136,7 1874,9 2294,6 2188,1 2910,6 2622,2 2603,1 3387,8

2250 2219,5 2268,6 2198 2612 2314,4 2960,8 2779,5 2725,5 2972,7

2360,7 2135,1 2445,3 1792,6 2590 2569,8 2771,6 2759,3 2712 3045,2

2135,7 1804,5 2147,1 1802,5 2159,3 2152,5 2802,9 2388,8 2281,9 3079,4

2137,1 2135,5 2154,9 1886,4 2722,1 2159,4 3339,2 3027,3 2784,6 3836,8

1949,4 1886,4 2054 1822,7 2476,2 2161,4 3027,3 2784,6 2688 3339,2

2155,3 2152,6 2168,5 2126,4 2574,3 2293,8 2801,4 2605,8 2583,5 3136,7  
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Lanjutan Tabel 2. Hasil MEBoot Data Kerugian Operasional 

2135,4 1988,6 2183,8 1788,1 2750,5 2435,9 3695,3 2762,3 2757,9 3817,2

2169,2 2129,4 2245,4 2122,2 2415,7 2296,7 3157,5 3134,7 2556,9 3871

2137,5 2105 2144,7 2025,2 2289 2147 2632,1 2626 2401,5 2677,5

2144,7 2137,5 2153,7 2025,2 2537,5 2263,7 2910,7 2770,2 2626 3817,6

2161,3 2145,5 2350,8 1860,5 2668,6 2360,7 3025 2798,4 2794,3 3344,9

2617,8 2437,2 2702,2 2134,9 2797,8 2705 3783,3 3752,5 2812,1 3837,8

2053,2 2020,2 2115,2 1965,6 2313,5 2196,4 3024,2 2645,9 2517,2 3875,3

2419,2 2212,7 2492,8 2198,2 2658,1 2530,8 2771,9 2696,8 2675,5 2790,7

2336,7 2167,8 2397 1963,4 2590,1 2411,9 2756,5 2749,6 2688,2 3327,2

2444,2 2393,7 2466,6 2125,1 2760,9 2575 3018,2 2773,3 2762,4 3357,6

2191,5 2132,4 2259 2040,1 2584,2 2365,4 3542,2 2910 2717,6 3671,4

2180,3 2166,9 2586,8 2149,9 2689,5 2650,3 3079,1 2829,5 2747,6 3204,1

2136 2111,3 2369,8 1854 2533 2516,1 3852,6 3708,3 2778 3890,5

2111,3 1854 2136 1791,4 2492,7 2281,5 2741,1 2586,4 2533 3825,5

2148,1 1946,4 2273,7 1796,6 2409,8 2329,5 2812,9 2763,9 2564,8 3339,2

2157,8 2122,6 2167,3 2097,1 2575,3 2549,6 3267,7 3228,5 2644,9 3924,3

2322,9 2139,8 2553,6 2028,3 2688,7 2592,3 3753,4 2793 2731,1 3854,4

2172 2132,7 2372,4 2014 2593,4 2556,1 2652,5 2628,5 2595,8 3810,5

2175,8 2175,6 2183,8 2172,5 2590,9 2276 2777,9 2682,2 2681,5 3641,9

2130,9 2102,6 2192,1 2055 2594,1 2330,8 3720,1 3452,1 3182,4 3744,8

2135,6 2128,9 2293,5 2126 2795,9 2656,1 3772,3 3453 2886,4 3882,4

2136,2 2122,6 2160,6 1992,4 2286,3 2177 2651,4 2380,5 2339,8 2759,6

2341,9 2283,1 2659,6 2137,6 2799,7 2667,8 2829,6 2826,4 2820,1 3093,7

2308,4 2215 2432,9 2164,1 2568,5 2446,2 3334,7 2716,2 2661 3662,6  
(Sumber: hasil pengolahan data) 

Kemudian hasil bootstrap akan dilakukan fitting distribution menggunakan software 

Easyfit ver.5.5 professional untuk diambil parameter severitas. Sedangkan untuk distribusi 

poisson menggunakan parameter λ = 1. Hal ini dikarenakan data kerugian menunjukkan 

kejadian setiap tahun. Berikut merupakan rangkuman parameter untuk membangkitkan bilangan 

random. Hasil fitting distribution menunjukkan distribusi Fatigue Life (3p) yang sesuai dengan 

data severitas hasil bootstrap. 
Tabel 3. Parameter untuk Simulasi Monte Carlo 

 
(Sumber: hasil pengolahan data) 

Nilai parameter pada tabel 3 akan digunakan untuk simulasi Monte Carlo, dengan 

memasukkan fungsi yang telah tersedia pada add in software Easyfit ver.5.5 professional pada 

Microsoft Excel. Dilakukan simulasi sebanyak 10.000 kali, berikut akan ditampilkan sedikit 

hasil simulasi Monte Carlo. 
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Tabel 4. Simulasi Monte Carlo 

DistRand(Poisson(1)') 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1935,51 4816,3 2583,59 0 0 0 0 0 0 0 9335,4

1 2819,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2819,38

2 2908,64 2128,44 0 0 0 0 0 0 0 0 5037,08

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 3163,97 3310,1 0 0 0 0 0 0 0 0 6474,06

1 2572,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2572,96

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 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1881,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1881,12

2 2131,14 2929,15 0 0 0 0 0 0 0 0 5060,29

2 2396,62 2230,93 0 0 0 0 0 0 0 0 4627,56

1 3870,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3870,7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2487,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2487,49

1 2429,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2429,59

1 2783,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2783,96

4 2716,07 2378,33 2614,94 2424,61 0 0 0 0 0 0 10133,9

FatigueLifeRand(0,48352;1011,7;1485,4)

FatigueLifeRand(alpha;beta;[gamma])
Poisson

 
(Sumber: Pengolahan data) 

 Setelah dilakukan simulasi Monte Carlo, data jumlah akan dilakukan fitting distribution 

juga untuk mengetahui sebaran data yang terjadi pada penggabungannya. Berikut merupakan 

jenis distribusi hasil fitting. 
Gambar 1. Histogram Distribusi Nomal Expected Total Loss 

 
(Sumber: Hasil pengolahan data) 

Kemudian kolom jumlah pada tabel 4 akan di urutkan dari yang terbesar hingga yang 

terkecil, kemudian dilakukkan perhitungan percentile 99%. Maka akan menghasilkan nilai 

expected total loss. 
Tabel 5. Expected Total Loss 

Percentile 99%

VAR 10621,829  
(Sumber: Pengolahan data) 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa diperoleh nilai potensi expected total loss sebesar 

Rp10.621.829.000 pada tahun 2009 dengan persentil 99%. Pendekatan ekstrim sebelumnya 

memiliki rentang yang jauh dari kerugian tahun sebelumnya, dari Rp4.350.800.000 pada tahun 

2008, menjadi Rp.19.162.000 pada tahun 2009. Apabila prediksi perhitungan ekstrim tidak 
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terjadi, maka akan membuat rugi perusahaan karena keuntungan yang harusnya diinvestasikan 

digunakan untuk pencegahaan risiko ekstrim. Namun keputusan kembali pada perusahaan, 

dengan perhitungan-perhitungan tersebut, minimal perusahaan siap untuk menerima kerugian 

yang telah diprediksikan. Perhitungan expected total loss bisa digunakan sebagai alternatif 

untuk mengambil keputusan mana yang akan dipilih, namun alangkah lebih baiknya lebih 

ditekankan identifikasi sumber risiko dan pengelolaan risiko agar kerugian dapat berkurang. 
 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dilakukan, maka bisa diambil kesimpulan 

seperti pada berikut ini. 

1. Bootstrap menggunakan MEBoot digunakan untuk mereplikasi data dan menjadi dasar 

untuk membangun simulasi monte carlo. 

2. Didapat potensi expected total loss pada tahun 2009 sebesar Rp10.621.829.000 

3. Perhitungan expected total loss bisa digunakan sebagai alternatif keputusan perusahaan 

untuk menjalankan pencegahan maupun mitigasi risiko yang bisa terjadi. 
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ABSTRAK 

PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap merupakan salah satu perusahaan pengolah minyak bumi menjadi 

produk seperti BBM, non-BBM dan aromatic. Dalam melakukan produksi, PT. Pertamina (Persero) RU 

IV membutuhkan beberapa material yang menunjang setiap prosesnya. Bagian inventory control yang 

biasanya mengurus pengadaan material ini kerap kali mengalami masalah, yaitu terjadi adanya 

ketidaktepatan metode perhitungan peramalan permintaan pada material khususnya material yang 

tergolong fast moving. Fokus penelitian ini adalah untuk mencari metode mana yang paling baik untuk 

dijadikan metode perhitungan peramalan permintaan perusahaan kedepannya. Pada penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan perbandingan metode simple moving average dan linear regression, 

didapatkan minimum stock dari material kawat las ditentukan dengan menggunakan data permintaan di 

PT. Pertamina (Persero) RU IV pada 5 tahun terakhir, serta menggunakan perhitungan safety stock. 

Dengan demikian, perhitungan peramalan permintaan material ini dapat membantu melancarkan strategi 

pengadaan PT. Pertamina (Persero) RU IV terhadap vendor. 

 

Kata kunci: Material, Peramalan, Permintaan, Persediaan, Produksi 

 

1. Pendahuluan 

Pada era kini, perekonomian semakin berkembang pesat sehingga menuntut sebuah 

perusahaan untuk terus meningkatkan performa guna menghadapi persaingan di dunia bisnis. 

Daya saing yang ketat menjadi acuan bagi perusahaan dalam bidang perdagangan maupun jasa 

untuk terus berbenah dan memperbaiki sistem yang diterapkan. Setiap perusahaan berusaha 

untuk mencapai setiap tujuannya dengan cara meningkatkan kinerja bagian yang terdapat dalam 

perusahaan tersebut. Dari beberapa sistem yang diterapkan dalam sebuah perusahaan, 

pengawasan terhadap persediaan material merupakan salah satu masalah yang sangat penting 

karena nantinya jumlah persediaan ini dapat mempengaruhi kelancaran proses produksi setiap 

perusahaan. Perencanaan dan pengendalian persediaan dalam perusahaan menjadi aspek penting 

untuk menunjang efektivitas biaya persediaan yang diharapkan dapat memaksimalkan 

performansi dari perusahaan. 

PT. Pertamina RU IV Cilacap merupakan salah satu perusahaan pengolah minyak menjadi 

produk seperti produk yang berbahan bakar minyak, produk yang tidak berbahan bakar minyak 

dan aromatic. Dalam melakukan produksi, PT. Pertamina RU IV Cilacap membutuhkan 

beberapa material yang menunjang setiap prosesnya. Material yang dibutuhkan dibedakan 

menjadi 4 tipe material yaitu general material, chemicals material, electrical instrument 

material dan rotating material. Material tersebut merupakan material pokok penunjang setiap 

jalannya proses produksi sehingga dilakukan pengadaan material tersebut secara rutin dan 

sesuai permintaan dari bidang operasi. 

Pengadaan material atau procurement ini dikontrol oleh bagian procurement khususnya 

pada sub bagian inventory control. Bagian inventory control kerap kali mengalami masalah 

yaitu terjadi adanya ketidaktepatan metode perhitungan peramalan permintaan pada material 

khususnya pada material yang tergolong fast moving. Terjadinya ketidaktepatan metode 

perhitungan permalan ini menjadi sebuah masalah yang tidak sewajarnya dialami perusahaan, 

mailto:rafikhairullah27@gmail.com
mailto:pradiptaaw21@gmail.com
mailto:harumrputri@gmail.com
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untuk itu perlu dilakukan pemecahan masalah yang terjadi ini dengan melakukan adanya 

perhitungan ulang dengan data yang lebih update. 

Pada penelitian ini dilakukan perhitungan pada perencanaan persediaan material dengan 

perbandingan metode simple moving average dan linear regression, dari perhitungan tersebut 

diambil sample pada material kawat las yang merupakan material tergolong fast moving. Dari 

perhitungan tersebut nantinya akan dibandingkan hasil perhitungan metode simple moving 

average dan linear regression, dilihat metode mana yang paling baik untuk dijadikan metode 

perhitungan peramalan permintaan perusahaan ke depannya, dan dilihat kode material kawat las 

fast moving apa saja yang harus dimasukkan ke dalam gudang perusahaan. 

 

2. Metode 

Peramalan (Forecasting) 

Peramalan (forecasting) adalah cara agar dapat memperkirakan suatu nilai pada masa 

mendatang dengan memperhatikan data-data yang relevan. Heizer dan Render (Lestari & 

Panday, 2021) menyatakan bahwa peramalan atau forecasting memiliki tujuan diantaranya 

sebagai berikut: 

- Mengamati strategi dari suatu perusahaan pada masa lalu dan masa sekarang 

- Metode peramalan ini diperlukan jika terdapat penundaan atau jeda waktu antara saat suatu 

perusahaan kebijakan ditetapkan dan pada saat implementasinya 

- Metode peramalan merupakan dasar dari penataan sebuah bisnis yang dapat meningkatkan 

kualitas dan efektivitas dari suatu bisnis. 

Pada metode peramalan ini terdapat dua metode, ada metode kualitatif dan ada metode 

kuantitatif. Metode kualitatif biasanya memiliki sifat yang intuitif dan dapat dilakukan saat tidak 

adanya data historis, sedangkan metode kuantitatif hanya bisa dilaukan dengan adanya data 

historis, sehingga metode kuantitatif ini dapat dilakukan dengan perhitungan yang matematis. 

Metode kuantitatif merupakan metode yang sering kali dipakai dalam peramalan, yaitu bisa 

digunakan dengan menggunakan time series, dimana time series ini merupakan sekumpulan 

data yang tercatat dalam periode tertentu 

Time series dapat disebut juga dengan suatu deret berkala yang memanfaatkan nilai atau 

data-data masa lalu untuk merperkirakan nilai pada masa mendatang. Pegels menyatakan bahwa 

“pola time series berdasarkan klasifikasi menyangkut dua variasi pola dasar time series, yaitu 

pola trend (kecenderungan) dan musiman yang bersifat aditif (linear) dan multiplikatif (non-

linear)”. Pola time series tersebut, yaitu pola kecenderungan dan musiman aditif dan Pola 

kecenderungan dan musiman multiplikatif (Kustiawan & Hudori, 2017). Pola trend 

(kecenderungan) ini dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. 

 

Tt = a + bYt          (1) 

Keterangan: 

Tt = nilai dari kecenderungan period ke-t 

a = konstanta untuk nilai kecenderungan pada periode dasar  

b = koefisien garis arah untuk kecenderungan setiap periode  

Yt = variabel yang diasumsikan bernilai integer 1, 2, 3, …, t 

 

Persediaan 
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Zulfikarijah (2005) menjelaskan bahwa “persediaan secara umum didefinisikan sebagai stock 

bahan baku yang digunakan untuk memfasilitasi produksi atau untuk memuaskan permintaan 

konsumen”. Inti dari penjelasan tersebut, yaitu persediaan merupakan salah satu bahan yang 

diperuntukkan sebagai jalannya suatu produksi dan persediaan juga dapat diperuntukkan sebagai 

tingkat rasa kepuasan terhadap permintaan setiap konsumen. Setiap jenis persediaan mempunyai 

ciri khusus tersendir, cara pengolahannya pun juga seperti itu. Jenis persediaan tersebut dapat 

dibedakan menjadi: 

- Pensuplaian bahan mentah 

- Pensuplaian komponen-komponen rakitan 

- Pensuplaian bahan pembantu 

- Pensuplaian barang dalam proses 

- Pensuplaian barang jadi 

- Pensuplaian antisipasi 

Zulfikarijah (2005) menyatakan bahwa “terdapat 7 tujuan penting dari persediaan, yaitu 

fungsi ganda, mengantisipasi adanya inflasi, memperoleh diskon terhadap jumlah persediaan 

yang dibeli, menjaga adanya ketidakpastian, menjaga produksi dan pembelian yang ekonomis, 

mengantisipasi perubahan permintaan dan penawaran, serta memenuhi kebutuhan terus 

menerus”. Prawirosentono (2007: 71) menyebutkan “faktor-faktor dominan yang menentukan 

besarnya persediaan dan harus diadakan, yaitu perkiraan pemakaian bahan, harga bahan, biaya 

persediaan, dan lead time”. Adapun beberapa fungsi utama dari suatu pengendalian persediaan 

yang efektif, diantaranya yaitu perolehan bahan-bahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan-

bahan, pemakaian bahan-bahan, dan peminimalan investasi dalam bentuk bahan ataupun 

barang. 

Fien Zulfikarijah (2005: 96) menyatakan bahwa “safety stock merupakan persediaan yang 

digunakan dengan tujuan supaya tidak terjadi stock out”. Untuk mendapatkan perhitungan 

safety stock terhadap penelitian ini terdapat beberapa data yang harus diolah, antara lain: 

a) Standar Deviasi 

Standar deviasi adalah suatu nilai statistik yang biasa digunakan untuk menentukan 

penyebaran data dalam suatu sampel dan dapat digunakan untuk melihat seberapa dekat 

titik data individu tersebut ke rata-rata nilai suatu sampelnya. 

b) Lead Time 

Assauri (2008: 264) menyatakan bahwa “lead time adalah lamanya waktu antara mulai 

dilakukannya pemesanan bahan-bahan sampai dengan kedatangan bahan-bahan yang 

dipesan tersebut dan diterima di gudang persediaan”. 

Metode simple moving average adalah moving average yang paling sederhana dan tidak 

menggunakan pembobotann dalam perhitungan terhadap suatu pergerakan closing price. 

Meskipun sederhana, metode simple moving average ini cukup efektif dalam menentukan 
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trend yang sedang terjadi di suatu market. Prakiraan menggunakan metode simple moving 

average ini dapat didasarkan pada proyeksi serial data yang dimuluskan dengan rata-rata 

bergerak. 

Regresi linear adalah salah satu metode statistik yang dapat digunakan untuk menguji 

seberapa jauh hubungan sebab akibat antar variabel faktor penyebab terhadap variabel 

akibatnya. Faktor penyebab ini pada umumnya dilambangkan dengan huruf X (predictor), 

sedangkan variabel akibat pada umumnya dilambangkan dengan huruf Y (response). Regresi 

linear ini juga dapat diartikan sebagai salah satu metode statistik yang dapat digunakan untuk 

memprediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas dalam suatu produksi (Ramady 

& Wowiling, 2017). Di bawah ini merupakan persamaan yang menggambarkan linear 

regression ini. 

 

Y = a + bX          (2) 

Dimana: 

Y = Variabel response (akibat) 

X = Variabel predictor (penyebab) 

a = Konstanta 

b = Koefisien dari regresi tersebut 

 

Sebenarnya dalam peramalan terdapat banyak metode yang dapat digunakan, namun tidak 

semua metode dapat sesuai dengan penelitian yang ada. Maricar menyatakan bahwa “secara 

umum ada tiga jenis perhitungan untuk melihat seberapa besar tingkat kesalahan dalam 

peramalan”, yaitu: 

a) MAD (Mean Absolute Deviation) 

Maricar menjelaskan bahwa “MAD adalah perhitungan yang biasa digunakan untuk 

menghitung rata-rata kesalahan mutlak”. MAD dapat digunakan dengan rumus: 

      (3) 

“Dari rumus tersebut, dapat diartikan bahwa Σ | Aktual - Forecast | merupakan hasil 

pengurangan antara nilai aktual dan forecast setiap periode yang nantinya akan 

dimutlakkan dan selanjutnya dapat dilakukan penjumlahan terhadap hasil-hasil 

pengurangan tersebut dengan n (jumlah periode yang digunakan untuk perhitungan)”. 

b) MSE (Mean Square Error) 

Maricar menjelaskan bahwa “MSE adalah suatu perhitungan yang biasa digunakan untuk 

menghitung rata-rata kesalahan berpangkat”. MSE dapat digunakan dengan rumus: 
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      (4) 

“Dari rumus tersebut, dapat diartikan bahwa Σ (aktual - forecast)2 merupakan hasil 

pengurangan antara nilai aktual dan forecast yang telah dikuadratkan, kemudian 

dilakukan penjumlahan terhadap hasil-hasil tersebut dengan n (jumlah periode yang 

digunakan untuk perhitungan)”. 

c) MAPE (Mean Absolute Percent Error) 

Maricar menjelaskan bahwa “MAPE merupakan perhitungan yang digunakan untuk 

menghitung rata-rata persentase kesalahan mutlak”. MAPE dapat digunakan dengan 

rumus: 

     (5) 

“Dari rumus tersebut, dapat diartikan bahwa Σ (| aktual - forecast | / aktual) 

merupakan hasil pengurangan antara nilai aktual dan forecast yang telah dimutlakkan, 

kemudian di bagi dengan nilai aktual per periode masing-masing, kemudian dilakukan 

penjumlahan terhadap hasil-hasil tersebut, dengan n (jumlah periode yang digunakan 

untuk perhitungan). Semakin rendah nilai MAPE, kemampuan dari model peramalan 

yang digunakan dapat dikatakan baik. Di dalam MAPE ini terdapat range nilai yang 

dapat dijadikan bahan pengukuran mengenai kemampuan dari suatu model peramalan, 

range nilai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut”. 

Tabel 1 Range Nilai 

Range MAPE Arti 

<10% Kemampuan model peramalan sangat baik 

10 - 20% Kemampuan model peramalan baik 

20 - 50% Kemampuan model peramalan layak 

>50% Kemampuan model peramalan buruk 

“MAD (Mean Absolute Deviation) digunakan jika seorang analis ingin mengukur 

kesalahan peramalan dalam unit ukuran yang sama seperti data aslinya. MSE (Mean 

Square Error) digunakan karena menghasilkan kesalahan yang moderat yang lebih 

disukai oleh suatu peramalan yang biasanya menghasilkan kesalahan yang lebih kecil 

tetapi kadang-kadang menghasilkan kesalahan yang sangat besar. MAPE (Mean 

Absolute Percent Error) digunakan jika ukuran variabel peramalan merupakan faktor 

penting dalam mengevaluasi akurasi peramalan tersebut. MAPE memberikan petunjuk 

seberapa besar kesalahan peramalan dibandingkan dengan nilai sebenarnya dari series 

tersebut”. 
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3. Hasil dan Pembahasan 

Dari data permintaan kawat las yang sudah disediakan oleh PT. Pertamina (Persero) RU IV 

Cilacap ini selanjutnya dapat dilakukan perhitungan menggunakan MS. Excel 365 untuk 

mencari total pemakaian kawat las per tahunnya, rata-rata pemakaian kawat las per tahunnya, 

safety stock pemakaian kawat las per tahunnya, total pemakaian setiap kawat las, rata-rata 

pemakaian setiap kawat las, dan safety stock pemakaian setiap kawat las. Berikut merupakan 

data pemakaian kawat las yang sudah dihitung sebelumnya dan yang nantinya akan dijadikan 

data permintaan kawat las PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap per tahunnya. 
Tabel 2 Data Permintaan Kawat Las 

Data Permintaan Kawat Las 

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 

13141 10854 6719 7166 7635 

 

Data permintaan kawat las tersebut didapatkan dari perhitungan total permintaan kawat las 

pada setiap tahunnya dengan hasil 13.141 pcs untuk tahun 2016, 10.854 pcs untuk tahun 2017, 

6.719 pcs untuk tahun 2018, 7.166 pcs untuk tahun 2019, dan 7.635 pcs untuk tahun 2020. 

Selanjutnya data permintaan kawat las tersebut akan diolah dengan menggunakan perbandingan 

metode Simple Moving Average dan Linear Regression. Perhitungan safety stock digunakan 

pada material kawat las yang tergolong fast moving. Di bawah ini merupakan rumus safety stock 

yang dipakai peneliti, antara lain: 

a) Sd (standar deviasi) 

   (6) 

b)          (7) 

c) Sdl =       (8) 

Sdl ini menggunakan nilai standar deviasi dan lead time yang sebelumnya sudah dihitung 

untuk material tersebut. 

d) SS (safety stock) =        (9) 

SS ini menggunakan ketetapan service level 95% dimana Z = 1,645 dan menggunakan nilai 

Sdl yang sebelumnya sudah dihitung untuk material tersebut. 

 

Di bawah ini merupakan perhitungan peramalan permintaan material kawat las dengan 

menggunakan metode simple moving average. 
Tabel 3 Perhitungan Metode Simple Moving Average 

Periode Demand Forecast 
   

2016 13141  
   

2017 10854  
 

m = 3 

2018 6719  
   

2019 7166 10238 
   

2020 7635 8246,33 
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Periode Demand Forecast 
   

2021  7173,33 
   

2022   7324,78 
   

 

Gambar 1 Tracking Signal dari Simple Moving Average 

 

Dari perhitungan menggunakan metode simple moving average didapatkan forecast untuk 

demand periode ke-6 (2021) dan ke-7 (2022), yaitu 7.174 dan 7.324. Selanjutnya, di bawah ini 

merupakan perhitungan peramalan permintaan material kawat las dengan menggunakan metode 

linear regression: 
Tabel 4 Perhitungan Metode Linear Ragression 

Periode (t) Demand (Yt) t*Yt t^2 

1 13141 13141 1 

2 10854 21708 4 

3 6719 20157 9 

4 7166 28664 16 

5 7635 38175 25 

6  0 36 

7   0 49 

 
Tabel 5 Perhitungan Metode Linear Ragression 

Periode (t) Forecast 

6 28007,5 

7 30158,03571 
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Gambar 2 Tracking Signal dari Linear Regression 

 

Dari perhitungan menggunakan metode linear regression didapatkan forecast untuk demand 

periode ke-6 (2021) dan ke-7 (2022), yaitu 28.008 dan 30.159. 

 

Analisis Perhitungan Data 

Penelitian ini menggunakan peramalan (forecasting) agar dapat meramal (memperkirakan) 

permintaan kawat las di PT. Pertamina (Persero) RU IV dalam jangka panjang dua tahun, yaitu 

pada tahun 2021 dan 2022. Dalam penelitian ini juga menggunakan perhitungan safety stock 

agar nantinya dapat mengetahui besar safety stock dari setiap kode material kawat las yang 

termasuk dalam kategori fast moving. Hubungan antara forecasting dan safety stock yang 

dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah mendapatkan perkiraan permintaan kawat las di 

tahun 2021 dan 2022, langkah selanjutnya yaitu mencari besar safety stock dari setiap kode 

material kawat las yang termasuk dalam kategori fast moving agar nantinya perusahaan dapat 

memproduksi kawat las yang masuk ke dalam kategori fast moving saja, dimana fast moving ini 

dilihat dari permintaan material kawat las yang ada pada setiap lima tahun tersebut. Peramalan 

(forecasting) yang digunakan dalam penelitian pada kali ini menggunakan metode simple 

moving average dan linear regression yang nantinya akan dibandingkan, dilihat dari nilai error 

yang paling rendah dan tracking signal yang konsisten. Berikut merupakan hasil evaluasi untuk 

periode ke-6 (2021): 
Tabel 6 Analisis Perhitungan 

Metode MAD MSE MAPE TS 

Simple Moving Average 1809,444 8576119 0,166667 Konsisten 

Linear Regression 4667,917 130736676 0,166667 Konsisten 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa metode simple moving average yang digunakan untuk 

memperkirakan permintaan kawat las pada periode ke-6 atau tahun 2021 memiliki nilai error 

MAD sebesar 1.809,444, MSE sebesar 8.576.119, dan MAPE sebesar 0,166667, sedangkan 

untuk tracking signal nya menggambarkan grafik yang konsisten. Metode linear regression 

yang digunakan untuk memperkirakan permintaan kawat las pada periode ke-6 atau tahun 2021 

memiliki nilai error MAD sebesar 4.667,917, MSE sebesar 130.736.676, dan MAPE sebesar 

0,166667, sedangkan untuk tracking signal nya menggambarkan grafik yang konsisten juga. 

Berikut merupakan hasil evaluasi untuk periode ke-7 (2022): 
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Tabel 7 Analisis Perhitungan 

Metode MAD MSE MAPE TS 

Simple Moving Average 2597,349 7664624 0,142857 Konsisten 

Linear Regression 8309,362 129929588,3 0,142857 Konsisten 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa metode simple moving average yang digunakan untuk 

memperkirakan permintaan kawat las pada periode ke-7 atau tahun 2022 memiliki nilai error 

MAD sebesar 2.597,349, MSE sebesar 7.664.624, dan MAPE sebesar 0,142857, sedangkan 

untuk tracking signal nya menggambarkan grafik yang konsisten. Metode linear regression 

yang digunakan untuk memperkirakan permintaan kawat las pada periode ke-7 atau tahun 2022 

memiliki nilai error MAD sebesar 8.309,362, MSE sebesar 129.929.588,3, dan MAPE sebesar 

0,142857, sedangkan untuk tracking signal nya menggambarkan grafik yang konsisten juga. 

 

Analisis Perbandingan Perhitungan 

Dari perhitungan kedua metode tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa metode Simple 

Moving Average yang paling efektif karena dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa metode 

Simple Moving Average memiliki nilai error MAD, MSE, dan MAPE yang paling rendah 

dibandingkan dengan metode Linear Regression, serta didukung juga dengan grafik tracking 

signal (TS) nya yang menunjukkan grafik yang konsisten. Dari ketiga nilai error tersebut dipilih 

yang paling terbaik, yaitu MAPE. MAPE (Mean Absolute Percent Error) dapat digunakan jika 

ukuran variabel peramalan merupakan faktor penting saat melakukan evaluasi akurasi dalam 

peramalan tersebut. Maricar menyatakan bahwa “MAPE memberikan petunjuk seberapa besar 

kesalahan peramalan dibandingkan dengan nilai sebenarnya dari series tersebut”. Jadi, metode 

Simple Moving Average merupakan metode yang tepat untuk memperkirakan permintaan kawat 

las PT. Pertamina (Persero) RU IV untuk dua tahun ke depan. 

 

4. Simpulan 

Berikut merupakan kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian yang sudah dilakukan 

di PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap: 

1) Minimum stock dari material kawat las ditentukan dengan menggunakan data permintaan di 

PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap pada 5 tahun terakhir (2016, 2017, 2018, 2019, 

2020) dan menggunakan perhitungan safety stock. Dari hasil perhitungan, didapatkan 

bahwa safety stock untuk material ke-1 hingga material ke-25 yang tergolong kategori fast 

moving secara berurutan ialah 131 pcs, 152 pcs, 1.131 pcs, 1.224 pcs, 80 pcs, 54 pcs, 42 

pcs, 69 pcs, 74 pcs, 72 pcs, 39 pcs, 25 pcs, 45 pcs, 70 pcs, 72 pcs, 23 pcs, 38 pcs, 57 pcs, 

88 pcs, 58 pcs, 38 pcs, 50 pcs, 81 pcs, 29 pcs, dan 81 pcs. 

2) Dari hasil perhitungan perbandingan antara metode simple moving average dan linear 

regression, dapat disimpulkan bahwa untuk meramalkan permintaan di periode ke-6 (2021) 

dan ke-7 (2022), metode simple moving average merupakan metode yang lebih efektif 

karena metode tersebut memiliki nilai error MAPE yang lebih rendah dibandingkan 

dengan metode linear regression, dan didukung juga oleh grafik tracking signal yang 

konsisten. Dari perhitungan menggunakan metode simple moving average didapatkan 
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forecast untuk demand periode ke-6 (2021) dan ke-7 (2022), yaitu 7.174 dan 7.324, 

sedangkan dari perhitungan menggunakan metode linear regression didapatkan forecast 

untuk demand periode ke-6 (2021) dan ke-7 (2022), yaitu 28.008 dan 30.159. 

3) Sebelum dilakukannya perhitungan safety stock, minimum stock dari kawat las ini 

sebelumnya ditentukan dengan mengkategorikan material kawat las yang fast moving. 

Material kawat las dapat dikatakan fast moving jika material kawat las tersebut terdapat 

permintaan pada setiap tahunnya, walaupun dalam satu tahun tersebut permintaanya 

sedikit, tetapi material kawat las tersebut memiliki permintaan pada setiap tahunnya. 

Material kawat las yang termasuk kategori fast moving ini harus berada di gudang dan yang 

termasuk kategori fast moving ini lah yang pasti dapat membantu melancarkan strategi 

pengadaan di PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap. 
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ABSTRAK 

Desain produk adalah hal yang sangat penting di bidang manufaktur. Desain produk yang bagus 

akan  dapat  meningkatkan  jumlah  dan  harga  jual  dari suatu  produk.  Dengan munculnya  berbagai  jenis  

produk minuman menjadikan persaingan di pasaran semakin ketat dan membuat produsen saling berlomba 

untuk memberikan  desain  yang  terbaik  untuk  menarik minat perhatian  konsumen.  Penelitian ini  

bertujuan  untuk mengidentifikasi kriteria kemasan produk yang baik pada perusahaan Teh Tjangkir dengan 

menggunakan HOQ untuk melihat berapa nilai kepentingan kriteria kemasan produk yang diinginkan 

pelanggan. Untuk  mengidentifikasi kriteria kemasan produk yang baik tersebut digunakan metode QFD 

(Quality Function Deployment). Digunakannya metode QFD ini karena QFD sendiri mengutamakan hasil 

dari Voice of Customer. Dari hasil analisa diketahui bahwa pada pengembangan desain produk Teh Gelas 

Tjangkir yang paling penting diperbaiki seusai keinginan konsumen berdasarkan  voice of customer adalah 

kemasan produk yang tidak mudah pecah, produk dengan kualitas terbaik, kemasan yang bisa didaur ulang 

dan kemasan produk yang tahan lama.  
Kata Kunci: Desain Produk, House of Quality, Quality Function Deployment. 

1. Pendahuluan 

Di era modern saat ini, perkembangan di dunia perindustrian semakin pesat. Dimana 

produsen saling bersaing untuk memberikan desain yang terbaik dan menarik untuk menarik 

perhatian konsumen sehingga memiliki daya jual yang tinggi dan profit yang didapatkan bisa 

mencapai tingkat maksimal. Dengan kata lain konsumen pun akan semakin tertarik dalam 

memilih produk yang dipasarkan. Perusahaan pun akan semakin giat untuk meningkatkan mutu 

dan kualitas produknya.  

Perusahaan Teh Tjangkir merupakan suatu perusahaan yang berfokus pada  produksi 

minuman yang berlokasi di Noyontaan Jl. A Yani No.10, Pekalongan, Jawa Tengah. Perusahaan 

ini memproduksi minuman yaitu teh. Teh yang diproduksi Perusahaan Teh Tjangkir ini terdiri 

dari 2 jenis, diantaranya yaitu jenis teh kering, dan teh gelas. Namun yang menjadi  best seller  

pada Perusahaan Teh Tjangkir  ini  adalah  teh gelas,  karena teh gelas merupakan jenis minuman 

yang simpel dan dikonsumsi dengan cara langsung diminum saja.   

 Berdasarkan dari voice of customer, diketahui bahwa keinginan konsumen adalah 

kemasan produk yang tidak mudah pecah, produk dengan kualitas terbaik, kemasan yang bisa 

didaur ulang dan kemasan produk yang tahan lama. Oleh karena itu perlu dilakukannya 

pengembangan produk sehingga keinginan  konsumen tersebut menjadi dasar bagi  

pengembangan  produk,  karena  konsumen merupakan orang yang memakai produk yang 

dihasilkan perusahaan. Metode yang digunakan untuk merancang kemasan teh gelas agar sesuai 

dengan voice of customer adalah metode Quality Function Deployment (QFD). Quality  Function  

Deployment  (QFD) adalah  suatu  metode  yang digunakan untuk  mengembangkan  suatu  desain  

mailto:b25dimas@gmail.com
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dengan tujuan memenuhi dan memuaskan keinginan konsumen berdasarkan hasil voice of 

customer.  

 

2. Metode 

Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam memperoleh data untuk 

kepentingan penulisan laporan ini yaitu : 

❖ Data Primer 

a. Observasi 

Langkah  observasi  dilakukan dengan cara datang ke lokasi  

pengamatan untuk mengamati secara langsung. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada pihak supervisor perusahaan yang memiliki 

kompetensi mengenai kondisi yang akan diamati untuk mendapatkan data yang 

lebih lengkap. 

c. Survey Kebutuhan Pelanggan 

Langkah ini dilakukan dengan cara menyebar kuisioner kepada pelanggan untuk 

mendapatkan data yang lebih lengkap 

❖ Data Sekunder 

Merupakan  data  yang  didapat  dari hasil studi  pustaka dan berbagai referensi  yang  

diperlukan  sehingga  data  yang  dibutuhkan  untuk menyusun laporan ini dapat 

terpenuhi. 

 

Pengolahan data 

❖ QFD 

QFD merupakan metode yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan dan 

keinginan konsumen atau pelanggan menjadi sebuah pelayanan. Dengan menerapkan 

QFD, maka perusahaan juga menerapkan dasar strategi yang digunakan untuk 

memenangkan persaingan. Penerapan dasar strategi tersebut berupa penurunan biaya 

yang digunakan untuk melakukan produksi, peningkatan pendapatan serta 

menurunkan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi. 

❖ HOQ 

HOQ merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk QFD dengan bentuk 

rumah. Matrik ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian horizontal dari matrik berisi 

informasi yang berhubungan dengan konsumen dan disebut dengan customer table, 

bagian vertikal dari matrik berisi informasi teknis sebagai respon input konsumen 

yang disebut dengan technical table. 
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        Gambar 1. House of Quality 

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bagian dari House of Quality sebagai berikut:  

a. Bagian A berisi mengenai kebutuhan konsumen (Customer Needs)  

b. Bagian  B  berisi tentang matrix  perencanaan  (Planning  Matrix)  yaitu, berisi  

mengenai informasi data kuantitatif  pasar,  menunjukkan  tingkat kepentingan  relatif  

dari  kebutuhan  konsumen,  strategi pencapaian tujuan untuk produk atau jasa baru, 

perhitungan untuk ranking kebutuhan konsumen.  

c. Bagian  C  berisi mengenai tanggapan  teknis  (Technical  Response)  yang berisi  

informasi  tentang tanggapan  teknis suatu perusahaan tentang gagasan  produk  atau 

jasa yang akan dikembangkan biasanya  gambaran  tersebut  diturunkan  dari  voice of 

customer pada  bagian  pertama House Of Quality. 

d. Bagian  D  berisi  tentang hubungan (Relationship) mengenai dampak  tanggapan  

teknis  perusahaan  dengan kebutuhan  pelanggan. 

e. Bagian E  berisi mengenai korelasi teknis (Technical  Correlations), berbentuk 

setengah  matriks  persegi yang terbagi  sepanjang  garis  diagonal  dan  berisi  45  

derajat  membentuk  atap  rumah  dan berisi mengenai  taksiran  tim  kerja  terhadap  

hubungan  tiap  tiap  elemen  dari  tanggapan  teknis perusahaan.  

f. Bagian  F  berisiang matrix  teknis  (Technical  Matrix),pada  bagian  ini ada 3 tipe  

informasi yang dapat diperoleh, yaitu:  

1. Prioritas tanggapan teknikal (technical response). 

2. Perbandingan persaingan teknikal (benchmark). 

3. Target teknikal (technical target). 
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3. Hasil dan Pembahasan 

House of Quality 

Gambar 2. House of Quality 

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat hasil dari House of Quality menunjukan sebagai 

berikut:  

1. Pada kolom relative weigthing yang paling tinggi yaitu 14% yaitu kemasan produk 

yang tidak mudah pecah, produk dengan kualitas terbaik, kemasan yang bisa di daur 

ulang, dan kemasan yang tahan lama dan yang tertinggi kedua adalah 11% yaitu 

kemasan yang tidak mudah rusak dan volume yang maximal, maka yang paling utama 

di prioritaskan adalah kemasan produk yang tidak mudah pecah, produk dengan 

kualitas terbaik, kemasan yang bisa didaur ulang dan kemasan produk yang tahan 

lama. 

2. Pada  kolom  technical  priority  yang  paling  tinggi  adalah 462,2  yang merupakan  

nilai dari prioritas dan kontribusi tertinggi hubungan antara respon teknis dengan voice 

of customer.  

3. Pada bagian  roof  house  of  quality  terdapat hubungan yang saling  mendukung  antar 

respon teknis diantaranya ketebalan kemasan, kekuatan material, dan ketahanan 

kemasan. Dan juga variatif serta volume maximal dapat menanamkan rasa 

kebanggaan. 

Rekomendasi Perbaikan 

Berdasarkan hasil proses House of Quality, kebutuhan konsumen yang berdasarkan voice 

of customer  yang paling diinginkan konsumen adalah kemasan produk yang tidak mudah pecah, 

produk dengan kualitas terbaik, kemasan yang bisa didaur ulang dan kemasan produk yang tahan 

lama.  
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4. Simpulan 

Berdasarkan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Sering terjadinya kerusakan pada 

kemasan produk Teh Tjangkir seperti produk yang jatuh mudah pecah. Berdasarkan hasil proses 

House of Quality kebutuhan konsumen yang berdasarkan voice of customer  yang paling 

diinginkan konsumen adalah kemasan produk yang tidak mudah pecah, produk dengan kualitas 

terbaik, kemasan yang bisa didaur ulang dan kemasan produk yang tahan lama.  
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