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Analisis Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia
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ABSTRAK
Industri Gitar Anugerah Musik mengerjakan proses finishing dengan proses manual. Proses finishing
pemasangan kawat fret dilakukan secara manual oleh operator dengan posisi duduk di lantai dan
memanfaatkan anggota badan bagian bawah untuk menopang gitar. metode Rapid Up Limb Assessment
(RULA) digunakan untuk menilai risiko postur tubuh pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki
metode produksi dengan penggunaan meja kerja untuk meningkatkan kualitas produksi gitar dan
menerapkan standar proses pemasangan kawat fret sehingga meningkatkan nilai jual gitar yang
diproduksi mitra. Penelitian ini dilakukan dengan mengimplementasikan meja pemasangan kawat fret
untuk memperbaiki postur kerja operator. Hasil penelitian menunjukkan perbaikan postur kerja dengan
adanya penurunan nilai risiko postur kerja operator dari skor 7 menjadi skor 6. Kualitas gitar dapat
ditingkatkan dengan cara menerapkan alat bantu produksi pemasangan kawat fret, karena dengan
ketepatan pemasangan kawat fret dapat dihasilkan suara gitar yang baik.
Kata kunci : Industri Gitar, Meja Kerja, Postur Kerja, RULA

1.

Pendahuluan
Industri Gitar Anugerah Musik milik Pak Tardi yang terletak di Pulorejo RT 2 RW 4,
Dusun I, Ngrombo, Baki merupakan salah satu daerah Sentra Perajin Gitar di Kabupaten
Sukoharjo. Gitar adalah alat musik yang memiliki dawai (senar) dan dapat dibunyikan dengan
cara dipetik atau digenjreng (strumming) (Asriadi, 2012). Industri Gitar Anugerah Musik
memproduksi gitar akustik dengan jenis gitar jumbo dan klasik. Pembuatan gitar dilakukan
dengan pembagian proses produksi yakni proses pengerjaan kerangka gitar, proses pengerjaan
gagang leher gitar, dan proses pengerjaan badan gitar. Hasil produksi bagian gitar kemudian
disatukan dan kemudian disetorkan ke setiap rumah produksi gitar. Proses finishing yang
menentukan kualitas nada gitar adalah proses pemasangan kawat fret. Proses ini dianalisis agar
peningkatan kualitas gitar dapat tercapai dengan memberikan kenyamanan kerja bagi operator
melalui penerapan fasilitas kerja.
Pekerja di Industri Gitar Anugerah Musik dituntut untuk menyelesaikan proses finishing
pembuatan gitar secara kontinu setiap hari. Terdapat salah satu proses kerja yang tidak
ergonomis, yakni proses pemasangan kawat fret. Posisi gitar cenderung statis agar kawat fret
dapat dipasang sesuai dengan ukuran yang telah ditandai secara presisi. Posisi operator
pemasangan kawat fret yang mempertahankan posisi statis membungkuk menyebabkan
kelelahan hingga nyeri leher dan menopang gitar dengan anggota badan bagian bawah sehingga
mengakibatkan rasa tidak nyaman saat bekerja. Rasa nyeri yang tidak nyaman pada bagian atas
tulang belakang disebut dengan nyeri leher (Huldani, 2013). Di sisi lain, pekerjaan memasang
kawat fret gitar membutuhkan fokus yang cukup tinggi untuk memposisikan kawat tepat pada
fret gagang gitar.
Posisi bagian tubuh dalam kaitannya dengan bagian tubuh lain yang berada pada sudut
sambungan dikenal sebagai postur (Mutaqi dkk., 2014). Postur kerja jika tidak ergonomis maka
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operator tersebut akan mudah kelelahan sehingga konsentrasi dan ketelitiannya menurun yang
dapat mengakibatkan hasil pekerjaan tersebut baik dari segi kuantitas dan kualitas juga akan
mengalami penurunan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan (Susihono, 2012). Operator
mengerjakan pemasangan fret gitar dengan posisi kaki kanan bersila dan kaki kiri menekuk ke
depan untuk menopang posisi gitar agar tidak bergerak. Pekerja perlu membungkuk untuk
mengukur, memotong, menempel, dan memasang kawat fret, kondisi ini memungkinkan
terjadinya nyeri pada leher. Apabila kondisi tersebut dibiarkan secara terus-menerus selama jam
kerja operator yakni selama kurang lebih selama 7 jam, dapat menyebabkan gangguan
musculoskeletal. Postur kerja yang tidak alamiah serta kondisi kerja yang statis dan berulangulang dapat dikurangi dengan cara menerapkan aktivitas kerja secara ergonomis. Peregangan
otot yang berlebihan, gerakan yang berulang-ulang, kebiasaan kerja yang tidak normal,
penyebab sekunder, dan kombinasi di antaranya adalah penyebab gejala muskuloskeletal
(Tarwaka, 2010).
Penelitian ini berfokus pada analisis postur kerja operator pemasangan kawat fret sebagai
dasar implementasi rancangan meja kerja untuk operator di Industri Gitar Anugerah Musik
milik Pak Tardi. Meja kerja pemasangan kawat fret gitar dirancang agar operator dapat
melakukan proses dengan sikap yang lebih rileks dan alamiah. Fasilitas kerja berupa meja kerja
bagi operator pemasangan kawat fret gitar diharapkan dapat memperbaiki postur tubuh pekerja
dan merapikan tata letak area kerja sehingga waktu kerja dapat lebih dihemat dengan
mengurangi gerakan tidak efektif agar produktivitas meningkat. Penggunaan alat bantu meja
kerja diharapkan mampu menghasilkan standar proses yang sama untuk setiap operator
sehingga kualitas hasil pemasangan kawat fret gitar dapat diseragamkan.
2.

Metode
Risiko postur operator pemasangan kawat fret dievaluasi menggunakan metode Rapid Up
Limb Assessment (RULA). Rencana pembuatan desain fasilitas kerja untuk memperbaiki postur
kerja dilakukan berdasarkan hasil penilaian. Faktor risiko gangguan muskuloskeletal leher dan
tubuh bagian atas diukur dengan menggunakan pendekatan RULA. Pemeriksaan postur leher,
punggung, dan tubuh bagian atas dengan menggunakan metode ini tidak diperlukan peralatan
khusus (Meliana, 2009). Jumlah gerakan, statistik kerja, daya/kekuatan, posisi kerja peralatan,
dan waktu kerja tanpa istirahat semuanya dihitung sebagai faktor risiko oleh RULA. Metode
RULA digunakan untuk memeriksa pekerja dan menentukan stres muskuloskeletal yang dapat
mengakibatkan gangguan pada tubuh bagian atas yang menyebabkan risiko cidera pada manusia
(Mc. Atamney dan Corlett, 1993). Metode Rapid Upper Limb Assessment (RULA) diharapkan
dapat menjadi alat bantu untuk pertimabngan dalam mengubah ukuran ruang kerja berdasarkan
proporsi tubuh sehingga nyaman bagi tubuh pekerja sesuai dengan pendekatan ergonomis (Sari
dkk., 2020). Penilaian risiko dilakukan dengan penarikan sudut dan dilanjutkan dengan
menghitung skor nilai risiko sesuai dengan metode RULA. Hasil penarikan sudut postur kerja
proses pemukulan kawat fret pada stasiun pemasangan kawat fret adalah sebagai berikut:
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Gambar 1. Penarikan Sudut Postur Kerja Sebelum Implementasi Meja Kerja

Berdasarkan hasil penarikan sudut tersebut, kemudian dihitung skor risiko postur kerja
dengan metode RULA. Perhitungan dilakukan secara manual menyesuaikan hasil sudut dan
indikator penilaian RULA. Hasil total skor untuk grup A RULA sebesar 7 dan total skor grup B
RULA sebesar 7. Variabel yang dinilai dalam grup A adalah lengan atas, lengan bawah,
pergelangan tangan, putaran pergelangan tangan. Variabel yang dinilai dalam grup B adalah
leher, batang tubuh, kaki. Total dari grup A dan grup B masing-masing ditambahkan dengan
penilaian dari faktor penggunaan otot dan beban. Skor akhir dari penilaian risiko postur kerja
operator pemasangan kawat fret adalah sebesar 7 dengan level resiko tinggi dan membutuhkan
tindakan sekarang juga. Oleh karena itu, perbaikan postur kerja dengan implementasi fasilitas
kerja dilakukan pada penelitian ini berdasarkan hasil analisis postur kerja.
3.

Hasil dan Pembahasan
Desain meja kerja pemasangan kawat fret dibuat dengan melanjutkan penelitian
pendahuluan yang telah dilakukan oleh Fathin Kusumo pada tahun 2020. Penelitian Fathin
Kusumo yang berjudul Analisis Risiko Postur Kerja Operator dalam Penggunaan Meja Kerja
dengan Virtual Human pada Software Jack hanya sampai pada tahap simulasi saja dan belum
ditinjau lebih lanjut untuk implementasi. Sikap kerja yang berlainan akan menghasilkan
kekuatan yang berbeda (Wijaya & Muhsin, 2018). Perancangan stasiun kerja agar postur pekerja
alamiah dapat mengurangi timbulnya cedera muscoluskeletal (Masitoh, 2016). Implementasi
alat bantu yang disesuaikan dengan postur tubuh pekerja dapat menurunkan risiko terjadinya
cidera (Sari, 2011). Desain meja kerja dirancang untuk memenuhi kebutuhan operator terhadap
proses pemasangan kawat dan mengubah postur operator agar lebih alamiah. Evaluasi terhadap
beberapa fitur meja kerja dilakukan untuk menyesuaikan kondisi produksi dari industri gitar.
Hasil realisasi meja kerja pemasangan kawat fret gitar adalah sebagai berikut:
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Gambar 2. Realisasi Meja Kerja Pemasangan Kawat Fret

Implementasi fasilitas kerja berupa meja pemasangan kawat fret dilakukan pada Industri
Gitar Pak Tardi untuk memperbaiki postur tubuh operator. Meja kerja dirancang dengan
berbagai fitur agar area kerja lebih rapi dan mengurangi gerakan tidak efektif operator saat
memasang kawat fret. Desain meja kerja pemasangan kawat fret didesain dan kemudian
direalisasikan untuk digunakan operator pemasangan kawat fret gitar. Operator menggunakan
meja kerja dengan posisi duduk. Kursi yang digunakan operator setinggi 65 cm tanpa sandaran
dan tanpa sandaran tangan. Posisi siku operator ketika menggunakan meja harus lebih tinggi
daripada meja kurang lebih setinggi 10 cm. Hal ini agar simpangan sudut lengan bawah operator
tidak terlalu besar, sehingga operator tidak mudah lelah saat melakukan proses pemasangan
kawat frert. Hasil penarikan sudut dari postur kerja operator setelah menggunakan meja
pemasangan kawat fret gitar adalah sebagai berikut:
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Gambar 3. Penarikan Sudut Postur Kerja Sesudah Implementasi Meja Kerja

Postur kerja operator pemasangan kawat fret setelah menggunakan meja kerja terlihat lebih
tegak dan tidak terlalu membungkuk. Hasil total skor untuk grup A RULA sebesar 6 dan total
skor grup B RULA sebesar 4. Variabel yang dinilai dalam grup A adalah lengan atas, lengan
bawah, pergelangan tangan, putaran pergelangan tangan. Variabel yang dinilai dalam grup B
adalah leher, batang tubuh, kaki. Total dari grup A dan grup B masing-masing akan
ditambahkan dengan penilaian dari faktor penggunaan otot dan beban. Skor akhir dari penilaian
risiko postur kerja operator pemasangan kawat fret adalah sebesar 6 dengan level resiko sedang
dan dibutuhkan tindakan dalam waktu dekat. Implementasi meja kerja pemasangan kawat fret
berhasil menurunkan level resiko dari tingkat tinggi ke sedang. Penggunaan otot pada tubuh
bagian bawah operator ketika menahan beban gitar berkurang. Alas meja dan fiturnya
menggantikan posisi tubuh bagian bawah operator yang biasa digunakan untuk menopang
bagian gitar. Perbaikan postur operator dicapai dengan penurunan level resiko dari skor 7 ke
skor 6.
4.

Simpulan
Proses pemasangan kawat fret di Industri Gitar Pak Tardi dilakukan secara manual oleh
operator dengan proses kontinu. Pemasangan kawat fret dilakukan dengan posisi duduk dilantai
dengan anggota tubuh bagian bawah operator menahan beban gitar dan membungkuk. Postur
tubuh yang tidak ergonomis dapat menimbulkan ketidaknyamanan saat bekerja. Hasil penilaian
risiko postur kerja operator pemasangan kawat fret kondisi awal dihitung dengan metode RULA
diperoleh skor sebesar 7. Implementasi meja pemasangan kawat fret dilakukan pada operator
agar hasil kualitas produksi gitar meningkat dengan ketepatan pemasangan fret pada pola. Nada
yang dihasilkan oleh gitar akan terdengar lebih baik apabila posisi kawat terpasang secara tepat.
Kedalaman pasang kawat fret dapat terpasang secara seragam apabila gitar bertumpu pada meja
dan bukan bertumpu pada anggota tubuh operator yang posisinya berubah ubah. Hasil penilaian
risiko postur kerja operator pemasangan kawat fret setelah implementasi meja kerja dengan
metode RULA diperoleh skor sebesar 6. Penurunan nilai risiko postur kerja operator
pemasangan kawat fret berhasil dilakukan dengan implementasi fasilitas kerja.
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ABSTRAK
Perkembangan industri menuntut akan kualitas produk dengan hasil terbaik dan disesuaikan dengan
standar perusahaan. Hal ini menjadikan sebuah parameter terpenting untuk kepuasan pelanggan. Salah
satunya pada Industri Garmen Boyolali. Perusahaan yang memproduksi bidang garmen dengan demand
yang sangat tinggi dan perlu akan penerapan dari teknologi rekayasa industri khususnya pada analisis
hubungan antara manusia, mesin dan lingkungan untuk mengetahui waktu proses kerja agar seluruh
demand terpenuhi. Tujuan penelitian untuk mengetahui waktu baku sebagai analisis waktu proses real
yang dilakukan perusahaan garmen. Mengambil pada departemen PPA (Planning and Preparation)
Perusahan Industri Garmen melakukan sebuah proses yaitu dalam penyatuan produk zipper dan aksesoris
garmen lainnya. Hal ini harus ada karena proses ini merupakan proses yang harus dimiliki perusahaan
sebelum masuk kepada proses inti yaitu sewing dari berbagai part material sebelum menjadi garmen.
Hasil penelitian yaitu Melakukan pengukuran waktu kerja dengan metode stopwatch pada operator 1
(pemblabaran label), operator 2 (penyetikan label) dan operator 3 (penjahitan zipper mesin otomatis).
Didapatkan untuk total waktu normal operator 1 sebesar 44,965 detik, operator 2 sebesar 128,712 detik,
dan operator 3 sebesar 37,239 detik. Sehingga perhitungan waktu baku untuk operator 1 sebesar 52,75
detik, operator 2 sebesar 155,08 detik, operator 3 sebesar 44,87 detik. Sehingga perlu adanya re-layout
stasiun kerja penjahitan pada Departemen PPA dengan membuat penempatan fix area position, gerakan
operator yang simultan untuk ketiga elemen kerja pada proses pemblabaran label, penyetikan dan
penjahitan dengan mesin otomatis, serta menjangkau dengan gerakan tidak lebih dari 30 derajat.
Kata kunci: Berkelanjutan, Garmen, Manufaktur, Re-layout, Stopwatch, Waktu Baku

1.

Pendahuluan
Sektor industri selalu berusaha memaksimalkan keuntungan dengan memuaskan
pelanggannya. Pengurangan proses waktu kerja saat ini merupakan salah satu parameter
terpenting untuk kepuasan pelanggan (Dey, B et al., 2021). Hal ini dijadikan sebagai tujuan
krusial bagi perusahaan. Melihat akan peningkatan kebutuhan masyarakat menyebabkan
persaingan antar perusahaan semakin ketat. Secara umum, perusahaan menginginkan jam kerja
kurang dari jam untuk memenuhi tujuan produksi dan meningkatkan keuntungan. Namun, untuk
mempertahankan bisnis, perusahaan harus memiliki keunggulan dibandingkan perusahaan
sejenis lainnya dan menjalankan bisnis secara efektif dan efisien (Budiman et al., 2019).
Perkembangan zaman menuntut perusahaan untuk melakukan jaringan produksi secara massal
dan masuk kepada industri global.
Saat ini, banyak perusahaan berada di bawah tekanan untuk memenuhi tuntutan pasar
global. Tujuan dari perusahaan dengan meningkatkan daya tarik global dengan memproduksi
produk bernilai tinggi dengan kualitas tinggi, pengiriman tepat waktu, dan harga bersaing
(Naufal et al, 2012). Cara untuk memenuhi standar kualitas pelanggan dengan kualitas yang
baik dapat dilihat dari proses hasil produksi. Kecacatan dan proses selama produksi menjadi
faktor penting untuk penentuan dari kualitas sebuah hasil produksi perusahaan.
Perusahaan selalu menawarkan berbagai hasil produksi dengan pembaharuan yang dimiliki
oleh perusahan. Dalam hal ini merupakan cara untuk menarik pelanggan, sehingga perusahaan
A02.1

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

harus melakukan modifikasi sistem untuk menetapkan biaya dan waktu produksi sekecil
mungkin (Henri, J, et al., 2017). Analisis yang digunakan dalam melihat pada penurunan waktu
proses dapat menggunakan metode time study. Berdasarkan penelitian oleh Puvanasvaran et al
(2013), memberikan hasil penelitian bahwa metode pengukuran kerja dengan studi waktu dan
gerakan dapat menentukan pekerjaan yang perlu dan tidak perlu. Sehingga, dinilai metode yang
efektif dalam menentukan indeks kerja individu atau kelompok.
Kemudian metode time study bertujuan untuk memeriksa bagaimana aktivitas dilakukan,
menyederhanakan atau memodifikasi metode operasi untuk mengurangi pekerjaan yang tidak
perlu atau berlebihan atau pemborosan sumber daya, dan menentukan waktu standar untuk
pelaksanaan aktivitas (Duran et al., 2015). Standar jam kerja merupakan salah satu faktor utama
yang menentukan produktivitas manajemen perusahaan (Gusmon et al., 2019).
Pada perusahaan bidang industri garmen perlu adanya peningkatan serta menganalisis hasil
waktu produksi dapat diketahui melalui perhitungan time study. Karena kurangnya pengetahuan
praktis dalam menerapkan teknologi rekayasa industri, hanya sedikit industri garmen yang
memahami peran rekayasa industri. Maka dari itu salah satunya pada departemen PPA
(Planning and Preparation) Perusahan Industri Garmen melakukan sebuah proses yaitu dalam
penyatuan produk zipper dan aksesoris garmen lainnya. Hal ini harus ada karena proses ini
merupakan proses yang harus dimiliki perusahaan sebelum masuk kepada proses inti yaitu
sewing dari berbagai part material sebelum menjadi garmen. Maka dari itu, tujuan penelitian
untuk melakukan analisis waktu kerja dengan membandingkan hasil rata-rata output pada
kondisi real yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi perbaikan proses
kerja ke depannya. Waktu yang harus dihitung dalam setiap prosesnya untuk mengetahui
bagaimana hubungan manusia dengan mesin, manusia dengan metode proses bisnis yang
dilakukan dan manusia dengan lingkungannya.
2.

Metode
Operation Process Chart atau OPC merupakan diagram yang digunakan untuk
menggambarkan proses operasi yang akan dialami bahan baku dari awal sampai dengan barang
jadi beserta informasi-informasi seperti waktu produksi, material yang digunakan dan mesin
yang digunakan (Ramdan et al., 2021). Penggambaran proses operasi dengan OPC ini bertujuan
untuk mempermudah dalam mengidentifikasi alur proses bisnis dalam penjahitan zipper baik
pada mesin manual maupun mesin otomatis. Berdasarkan proses operasi yang telah
digambarkan melalui OPC tersebut kemudian dilakukan pengukuran waktu baku untuk setiap
prosesnya. Pengukuran waktu baku merupakan kriteria dari dari pengukuran kerja (Apple,
1990). Pada penelitian ini pengukuran waktu baku menggunakan metode stopwatch.
Penelitian ini dilakukan pada Departemen Preparation and Assembly (PPA) salah satu
industri garmen di Boyolali. Subjek penelitian ini yaitu pekerja pada Departemen PPA
berjumlah 3 orang dengan rincian 2 orang melakukan aktivitas menjahit menggunakan mesin
manual dan 1 orang menjahit menggunakan mesin otomatis. Objek dari penelitian ini adalah
proses penjahitan pada Departemen PPA. Adapun penjahitan disini merupakan proses
penjahitan zipper dimana pada proses penjahitan zipper ini terdapat beberapa proses yaitu
pemblabaran dan penyetikan. Metode pengumpulan dengan data primer pada penelitian ini
dilakukan dengan observasi secara langsung dan wawancara serta pencatatan waktu kerja pada
masing-masing penjahitan dengan penentuan alur kerja OPC yang sudah dibuat. Adapun alur
dari penelitian pada Gambar 1 adalah sebagai berikut:
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Literature Review

Pengumpulan Data
1. OPC
2. Stopwatch

Hasil dan
Pembahasan

Pengolahan Data
1. OPC
2. Stopwatch

Gambar 1. Alur Penelitian

3. Hasil dan Pembahasan
A. Proses Kerja Pemblabaran dan Penyetikan Zipper
Hal ini ditujukan untuk mengetahui proses secara terstruktur, dapat dilihat pada gambar
berikut:
1. Proses Pemblabaran dan Penyetikan Zipper

Gambar 2. Proses Pemblabaran dan Penyetikan Zipper

Dari hasil pembuatan OPC didapatkan untuk proses operasi sebanyak 8 dengan durasi
waktu 101,426 detik. Proses inspeksi sebanyak 1 dengan durasi waktu 19,192 detik serta
proses saving sebanyak 1 kali. Sehingga, total proses penjahitan mesin manual sebesar
120,681 detik.
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2. Proses Penjahitan Zipper Otomatis

Gambar 3. Proses Penjahitan Zipper Otomatis

Dari hasil pembuatan OPC didapatkan untuk proses operasi sebanyak 8 dengan durasi
waktu 33,294 detik. Proses saving sebanyak 1 kali. Sehingga, total proses penjahitan mesin
otomatis sebesar 33,294 detik.
B.

Waktu Kerja Masing-Masing Operator
Melakukan pengamatan dengan pengambilan data sebanyak 10 kali sesuai dengan OPC
(Operation Process Chart) untuk setiap deksripsi kerja yang dilakukan. Tabel 1 merupakan
rekapitulasi dari waktu kerja yang didapat:
Tabel 1. Rekapitulasi Waktu Kerja Pemblabaran Label

Langkah
Kerja
Pemblabar
an Label

Banyaknya Pengukuran (Detik)

Ratarata

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Menggabu
ngkan 2
panel

5,33

6,24

4,28

12,8
4

4,4

3,4
6

5,32

5,22

5,97

5,11

5,817

Menjahit
bagian
ujung
panel

4,82

4,07

5,31

7,08

3,64

5,6
1

4,04

4,36

4,96

4,83

4,872

Menjahit
panjang
keseluruha
n panel

26,53

30,4
8

25,5
8

33,6

25,0
4

20,
7

31,4
2

28,2
7

33,2
7

26,4
6

28,13
5
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Banyaknya Pengukuran (Detik)

Ratarata

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6,36

7,92

6,3

4,63

4,52

5,8
3

4,35

5,2

5,65

6,2

TOTAL

5,696

44,52

Tabel 2. Rekapitulasi Waktu Kerja Penyetikan Label

Langkah
Kerja
Penyetikan
Label

Banyaknya Pengukuran (Detik)

RataRata

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pengukuran
hasil panel
yang sudah
diblabar

7,9
7

7,17

7,27

6,59

7,39

8,26

7,86

6,83

5,81

6,56

7,171

Menjahit
ujung panel

4,6
7

5,84

5,45

5,69

4,36

4,22

3,38

3,45

3,36

3,93

4,435

Mengguntin
g sisa panel
yang sudah
terjahit

4,9
1

5,1

5,22

5,95

3,38

4,22

6,75

3,59

3,75

4,87

4,774

Inspeksi

20,
1

35,4
9

33,4
5

18,3
5

18,8
6

15,2
2

13,7
5

10,5
6

12,4
4

13,7

19,19
2

Menjahit
bagian luar
panel

39,
8

41,9
2

42,2
1

43,8
1

42,3
9

43,5
9

39,2
9

36,9
2

36,4

39,5
6

40,58
9
76,16
1

TOTAL
Tabel 3. Rekapitulasi Waktu Kerja Penjahitan Zipper

Langkah
Kerja
Penjahitan
Zipper
Otomatis

Banyaknya Pengukuran (Detik)
1

2

3

4

5
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Banyaknya Pengukuran (Detik)

RataRata

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Memasukkan
zipper pada
acrylic

7,64

7,77

7,49

8,06

9,7
7

9,73

7,4

10,2
1

8,8
5

8,03

8,495

Mengambil
pola dan
menata pada
acrylic

13,7
9

16,5
1

13,4
6

19,9
3

14

15,9
6

19,3
6

18,4
1

13,
4

15,8
2

16,06
4

Memposisika
n ulang

7,96

3,74

6,38

5,53

4,0
9

4,9

3,59

4,77

6,8
4

4,18

5,198

Menutup
acrylic dan
membawa ke
mesin CNC

2,73

3,33

4,23

3,53

4,5
5

2,91

3,23

3,56

3,0
3

3,82

3,492

33,24
9

TOTAL
C.

Menghitung Keseragaman Data Masing-Masing Operator

Gambar 4. Keseragaman
Data Operator 1

Gambar 5. Keseragaman
Data Operator 2

Gambar 6. Keseragaman
Data Operator 3

Data dikatakan seragam bahwa berada pada batas atas dan bawah dari masing-masing data
untuk setiap waktu kerja yang dilakukan.
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D. Menentukan Rating Factor Masing-Masing Operator
Hasil dari penentuan rating factor berdasarkan tabel wastinghouse pada keterampilan yang
dimiliki, usaha yang dikeluarkan, kondisi kerja yang ada dan konsistensi ketika bekerja.
Kemudian menambahkan nilai 1 untuk menyetarakan dengan operator lainnya. Hasil operator 1
sebesar 1,01. Operator 2 sebesar 1,15. Operator 3 sebesar 1,12.
E.

Menentukan Allowance Masing-Masing Operator
Melakuakn perhitungan allowance digunakan untuk kelonggaran ketika bekerja. Karena
tidak memungkinkan bahwa waktu ideal pekerja selalu digunakan untuk bekerja. Didapatkan
hasil untuk perhitungan allowance berdasarkan tabel ILO sebagai berikut:
Tabel 5. Perhitungan Allowance

Faktor
Tenaga yang dikeluarkan
Sikap kerja
Gerakan kerja
Kelelahan mata
Keadaan temperatur
Keadaan atmosfer
Keadaan lingkungan yang baik
Kelonggaran pribadi
Jumlah
F.

Operator 1
2,25
0,5
2,5
0,75
2,5
2,5
2,5
1,25
14,75

% Allowance
Operator 2 Operator 3
4,25
4,25
0,5
0,5
2,5
2,5
0,75
0,75
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,5
1,5
17
17

Perhitungan Total Waktu Normal dan Waktu Baku dengan Stopwatch
Tabel 6. Perhitungan Total Waktu Normal dan Waktu Baku dengan Stopwatch

Operator

Operator
1

Operator
2

Operator
3

Waktu
siklus
(Detik)

Rating
Factor

Waktu
Normal
(Detik)

5,817
4,872
28,135
5,696
7,171
4,435
4,774
19,192
40,589
8,495
16,064
5,198
3,492

1,01
1,01
1,01
1,01
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,12
1,12
1,12
1,12

5,875
4,921
28,416
5,753
12,119
7,495
8,068
32,434
68,595
9,514
17,992
5,822
3,911
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Total
Waktu
Normal
(Detik)

Allowance

Waktu
Baku
(Detik)

44,965

14,75

52,75

128,712

17

155,07

37,239

17

44,87
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G. Analisis Proses Kerja

Gambar 7. Analisis Diagram Fishbone Proses Kerja

Analisis permasalahan dalam proses waktu kerja yang cukup lama dengan menggunakan
diagram fishbone. Meliputi pada empat aspek yaitu method, man, machine dan material. Aspek
ini diambil karena setelah melakukan observasi dan wawancara dengan operator secara
langsung. Melihat pada pekerjaan mesin jahit yang manual dan terdapat banyak permasalahan.
Output awal dengan target untuk setiap satu jam yaitu 35 dalam satu buah garmen. Namun
dengan kondisi nyatanya tidak sesuai, untuk rata-rata terkadang dapat memenuhi target dengan
35 item bahkan lebih namun terkadang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan hingga
diharuskan untuk menarik satu operator lagi dari line produksi untuk dibawa ke departemen preparation dan mengerjakan target tersebut.
Analisis permasalahan dengan identifikasi diagram fishbone didapatkan untuk aspek
method yaitu proses cutting yang tidak sesuai. Sesuai dengan hasil pengamatan untuk bahan
keras pasti nantinya akan ada perbaikan di akhir karena tidak lolos quality control pada proses
tersebut, adanya perbaikan serta memakan waktu yang lama dan kerja dua kali. Sehingga perlu
adanya SOP (Standart Operation Procedure) yang mengatur untuk metode pengerjaan dalam
bahan keras. Aspek method selanjutnya yaitu tidak ada metode kerja yang khusus saat
digunakan oleh operator saat bekerja. Hal ini operator tidak menyadari dalam waktu pengerjaan
tidak menghitung untuk waktu idle, cara kerja dengan melakukan gerakan simultan. Seharusnya
dalam proses penjahitan dapat digunakan gerakan simultan, yang dimaksudkan adalah ketika
bekerja menggunakan dua tangan antara tangan kanan dan tangan kiri.
Aspek man atau manusia dalam hal ini yaitu operator. Untuk identifikasi masalah pada
man yaitu, kelelahan kerja dari operator langsung hal ini akan berakibat pada produktivitas kerja
dan dalam pengerjaan untuk mencapai hasil target. Kemudian kurangnya training dari operator
untuk setiap bulannya dan operator merasa bahwa masih di bawah rata-rata untuk
pengembangan diri dari sisi kinerja operator. Aspek machine atau mesin dalam hal ini yaitu
mesin jahit manual dan otomatis. Kemudian, perbaikan dari mesin dilakukan sendiri oleh
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operator pada masing-masing bagian. Karena jika menunggu dari teknisi mesin sangat lama dan
membutuhkan waktu yang lama. Terkadang operator menyelesaikan permasalahan dengan
sendiri. Kemudian belum adanya ketentuan untuk maintance mesin dalam jangka waktu pendek,
menengah bahkan lama.
Aspek material dilihat dari sisi bahan baku kain. Dalam hal ini banyaknya kain dan
benang yang sisa karena harus dikembalikan lagi kepada helper untuk dilakukan pencatatan dan
lain sebagainya. Kemudian disisi lain juga terkadang jadwal untuk kedatangan bahan terlambat
ataupun kurang sehingga untuk proses kerja harus menunggu dan menyebabkan idle yang cukup
banyak.
4.

Simpulan
Kualitas produk sudah seharusnya sesuai dengan standar yang ada pada perusahaan untuk
menghasilkan kualitas terbaik dan memenuhi kepuasan pelanggan. Waktu proses kerja yang
efektif dan efisien sangat dibutuhkan untuk menunjang kualitas produk dan kepuasan
pelanggan, dengan jumlah permintaan yang tinggi pada Industri Garmen Boyolali, waktu proses
kerja dianalisa melalui penerapan dari teknologi rekayasa industri yang berfokus pada hubungan
antara manusia, mesin dan lingkungan yang dianalisis dengan menggunakan metode stopwatch.
Hasil analisa pada departemen PPA (Planning and Preparation) menunjukan bahwa waktu
baku yang dihasilkan untuk operator satu sebesar 52,75 detik, operator dua sebesar 155,08 detik
dan operator tiga sebesar 44,87 detik. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga operator
menghasilkan waktu proses elemen kerja yang lama yang disebabkan oleh proses cutting yang
tidak sesuai, kelelahan kerja dari operator dan banyaknya kain dan benang yang sisa karena
harus dikembalikan lagi kepada helper untuk dilakukan pencatatan dan lain sebagainya. Dengan
begitu perlu adanya re-layout stasiun kerja penjahitan pada Departemen PPA yang bertujuan
untuk meminimalisir waktu proses yang dilakukan.
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ABSTRAK
Kunci dari terjalinnya keunggulan manajemen operasional perusahaan salah satunya dengan lean
manufacturing. Perkembangan dari 5S menjadi 6S yang merupakan suatu metode kontrol dan
pengendalian lingkungan kerja yang didesain untuk mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan
produktivitas. Salah satu penelitian dengan tujuan melakukan analisis perbaikan berkelanjutan pada
bengkel yang telah menerapkan 6S yang berada pada kota Yogyakarta. Menanggapi terdapat
permasalahan dalam kurangnya manajemen dan pengawasan menyebabkan lingkungan kerja menjadi
tidak tertata secara teratur dan dapat berakibat fatal bagi keselamatan dan keamanan para pekerja, seperti
peralatan yang tidak langsung diletakkan ketika selesai dipakai, kurangnya tempat atau box untuk
menyimpan barang menjadi penyebab utama mengapa alat-alat berserakan dan masih kurangnya
kesadaran para pekerja terhadap aspek keselamatan serta kebersihan di lingkungan kerja. Hasil observasi
didapatkan hasil 3,37 dan dikategorikan sedang. Variabel nilai hasil 6S adalah, seiri dengan nilai 3,3,
seiton dengan nilai 4, seiso dengan nilai 2,75, safety dengan nilai 3,6, seiketsu dengan nilai 2 dan shitsuke
dengan nilai 2,5. Dari data yang diperoleh telah menerapkan safety pada lingkungan kerja namun belum
maksimal dikarenakan masih ada beberapa alat kerja yang tergeletak di lantai dan tidak langsung
diletakkan setelah selesai digunakan dan masih minimnya pembiasaan dan saling mengingatkan antara
pegawai di lingkungan kerja pada bengkel tersebut. Sehingga perlu adanya implementasi yang dapat
dilakukan seperti perbaikan tempat sampah, pembatasan antara area kerja dengan ruang tunggu customer,
perbaikan toolbox yang lebih memadai serta peletakan poster 6S pada lingkungan kerja.
Kata kunci: 6S, Bengkel, Berkelanjutan, Implementasi, Lingkungan Kerja

1.

Pendahuluan
Persaingan industri yang semakin tahun terus mengalami kenaikan dilihat dari sisi sumber
daya yang dimiliki dan diciptakan. Akan tetapi jika tidak ada pemeliharaan akan menyebabkan
kecelakaan kerja dan kerugian sumber daya yang dimiliki usaha. Berdasarkan pada data Badan
Pusat Statistika Indonesia (2018) tehadap kerugian akibat kecelakaan kerja di Indonesia
mencapai 213.866 juta rupiah. Kesalahan fatal akibat tidak adanya yaitu sumber daya manusia
atau pekerja mengalami kecelakaan kerja yang tercatat sebanyak 109.215 kasus. Menurut
(Hisahiro Ishijima, 2016), jika perusahaan tidak melakukan pengendalian sumber daya akan
menyebabkan berkuranganya produktivitas dan menjadikan perencanaan yang tidak tepat atau
manajemen yang lemah, area kerja yang berantakan dan tidak teratur.
Penyelarasan sumber daya perusahaan terikat erat dengan karakteristik individu dalam
merancang lingkungan yang tepat (Marras, 2006). Dalam hal ini seluruh elemen kerja suatu
industri harus seimbang untuk melindungi individu sehingga memiliki efek dari peningkatan
produktivitas kerja (Pramono et al., 2020). Seperti halnya pada salah satu industri bengkel
Yogyakarta guna memelihara lingkungan serata sistem kerja yang diakibatkan adanya hubungan
antara pekerja dengan lingkungan, material, dan metode kerja. Keberadaan lebih banyak
organisasi sistem kerja, budaya, semua berkontribusi membuat tata letak workstation bagian
produksi lebih aman dengan membatasi kemungkinan kecelakaan yang ada (Costa et al., 2018).
Berdasarkan obervasi langsung dilihat bahwa kurangnya manajemen dan pengawasan yang
ada di tempat penelitian salah satu bengkel di kota Yogyakarta menyebabkan lingkungan kerja
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menjadi tidak tertata secara teratur dan dapat berakibat fatal bagi keselamatan dan keamanan
para pekerja, seperti peralatan yang tidak langsung diletakkan ketika selesai dipakai, kurangnya
tempat atau box untuk menyimpan barang menjadi penyebab utama mengapa alat-alat
berserakan dan masih kurangnya kesadaran para pekerja terhadap aspek keselamatan serta
kebersihan di lingkungan kerja. Penelitian William S. Marras (2006) menyatakan adanya
hubungan positif antara budaya 6S dengan penerapan budaya kerja industri. Karena 6S
merupakan cara untuk membantu sektor industri dalam meningkatkan keuntungan (Makwana &
Patange, 2019). Hal ini menjadi poin penting pengimplementasi alat lean membawa perubahan
besar dalam budaya dan strategi perusahaan untuk terus mengurangi waste aktivitas kerja dan
kecelakaan kerja yang ada (Lausia, 2021). Dengan tujuan mengoptimalkan sumber daya untuk
mencapai efektifitas, efisiensi kinerja pekerja dan perusahaan perlu perancangan ulang pada
sebuah usaha.
Keuntungan dari penerapan metode 6S yaitu pengembangan lingkungan kerja yang
kondusif, menghilangkan kesalahan, transparansi dan kejelasan alur kerja dan sistem kerja serta
menetapkan standar kerja, keselamatan kerja dan ergonomi seluruh pekerja (Horuz et al., 2021).
Implementasi metode 6S pada Industri Bengkel Yogyakarta dilakukan dengan langkah awal
identifikasi menggunakan formulir 6S dan analisis data hasil skor 6S. Hal ini, dilakukan untuk
melakukan identifikasi stasiun kerja yang baik agar dapat meminimalisir potensi bahaya kerja
yang menyebabkan kecelakaan kerja.
2.

Metode
Konsep 6S adalah pengembangan dari 5S yang diperkenalkan oleh Hiroyuki Hirano
sebagai suatu metode dalam mengontrol lingkungan kerja yang dirancang untuk mengurangi 2
pemborosan dan meningkatkan keamanan, itu semua maksud dari 5S + 1S (Safety) (Setiawan,
2018). Konsep 6S ialah suatu konsep pelaksanaan keselamatan di area kerja termasuk
mengidentifikasi bahaya, memastikan tidak adanya yang berpotensi mengeluarkan percikan api,
peralatan kerja yang aman dan bebas dari cedera, keberadaan alat pemadam kebakaran yang
baik dan memberikan informasi yang jelas untuk jalur evakuasi saat terjadi kebakaran
(Setiawan, 2018). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja, keselamatan kerja,
efisiensi kerja, dan disiplin kerja (Setiawan, 2018).
Subjek penelitian ini yaitu pekerja pada bengkel yang berlokasi di Jalan Kaliurang KM. 14,
Yogyakarta. Data penelitian diambil dari satu orang operator dengan kriteria objek berjenis
kelamin laki-laki dan berumur antara 24-27 tahun. Berdasarkan observasi lapangan diketahui
bahwa kesadaran operator dalam bekerja masih minim seperti untuk meletakkan kembali alat
yang telah selesai operator gunakan serta tidak langsung membuang sparepart yang sudah tidak
terpakai. Objek penelitian ini adalah penerapan 6S pada lingkungan kerja di bengkel motor
tersebut. Adapun alur dari penelitian sesuai pada Gambar 1. adalah sebagai berikut :
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Mulai

Studi Lapangan

Perumusan Masalah
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-Kajian Deduktif
-Kajian Induktif

Pengumpulan
Data

Pengolahan Data

Analisis Data

Kesimpulan &
Saran

Selesai
Gambar 1. Alur Penelitian

3. Hasil dan Pembahasan
Adapun penilaian 6S pada subjek penelitian ini adalah sebagai berikut:
A. Form Penilaian 6S
Form penilaian 6S diisi oleh operator dengan hasil pengisian form 6S sesuai pada Tabel
1. sebagai berikut:
Tabel 1. Rata-rata Variabel 6S

6S

No

SEITO
N / SET
SEIRI+D6+B
IN
6:K25
ORDER
/ RAPI

FORM PENILAIAN 6S

1
2

ASPEK
Part atau material
Peralatan

No

TINJAUAN

1
2

Semua peralatan sesuai yang dibutuhkan
Alat yang rusak dipisahkan

3

Alat Tulis Kantor dan Filing

3

4

Labelling Identitas

4

Semua barang yang tidak digunakan
diberi tanda penanganan dengan 6S
Tempat penyimpanan diatur baik
sehingga mudah dilihat, diambil dan
dikembalikan
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SKOR
3
4

5
√

√
√
√

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

FORM PENILAIAN 6S
6S

No

SEISO / SHINE
/RESIK

5

ASPEK
Tempat penyimpanan, bahan
dan alat

No

5

Terdapat penunjukkan yang jelas atas
jumlah persediaan maksimum atau
minimum

6

Penunjuk Jumlah

6

Semua area dilengkapi dengan garis
pembatas&semua barang di dalam garis

7

Area Pembatas

7

Penyimpanan dokumen harus disusun
dengan baik dan mudah sehingga cepat
ditemukan

8

Dokumentasi

8

Dokumen tertata rapi dan mudah diakses

9

Lantai, dinding, langit-langit

9

10

Peralatan

10

11

Manajemen Sampah

11

12

Peralatan&Tanggung Jawab
Kebersihan

12
13

13

Ergonomi

14
15
16

SAFETY / AMAN

17

SITSUKE /
SEIKETSU /
SUSTAIN / STANDARDIZATION /
RAWAN
RAWAN

TINJAUAN

14

APAR
18

16

Jalur Evakuasi

17

APD

18

Panel Listrik

19
20

Lampu Emergency
P3K

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

21

Menjaga Seluruh Metode 6S

29

15

Poster

1

SKOR
3
4

5

√
√

√
√

Tidak ada debu, kotoran, noda, sarang
laba-laba dan rutin dibersihkan
Tempat sampah cukup dan
teridentifikasi
Peralatan kebersihan cukup, penataan
rapi
Terdapat mekanisme yang jelas untuk
penanggung jawab kebersihan
Mengangkut barang melebihi
kemampuan
Tersedia alat bantu MMH
Postur kerja normal
Terdapar APAR dengan tipe yang sesuai
Ada tanda APAR dan terdapat prosedur
pemakaian
APAR berfungsi baik dan mudah
diakses
Pengecekan APAR secara berkala
Terdapat sign atau poster K3
Terdapat tanda jalur evakuasi
Terdapat peta jalur evakuasi
Tersedia aAPD yang layak pakai
Sambungan kabel tertata rapi
Panel dalam keadaan tertutup
Panel indikator berfungsi baik
Tersedia lampu emergency
Tersedia kotak P3K dan obat-obatan

2

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Ada upaya dan mekanisme untuk
melaksanakan 6S
√

22

Semangat&Pemahaman 6S

30

23

Pembelajaran

31

24

Audit 6S

32

Terdapat ajakan untuk selalu
melaksanakan 6S berupa slogan,
peringatan atau tanda lain
Ada upaya untuk pembelajaran 6S dan
keterlibatan seluruh karyawan dan
pengguna fasilitas
Ada audit internal 6S secara periodik

√
√
√

Berdasarkan perhitungan penilaian form 6S didapatkan skor 1 (aktivitas tidak
dilakukan) sebesar 6, skor 2 (aktivitas kurang dilakukan) sebesar 4, skor 3 (aktivitas
dilakukan dengan cukup baik) sebesar 5, skor 4 (aktivitas dilakukan dengan baik)
sebesar 6, dan skor 5 (aktivitas dilakukan dengan sangat baik) sebesar 11. Skor akhir
hasil form checklist 6S didapat total poin sebesar 108, kemudian dibagi dengan total
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jumlah pertanyaan sehingga didapat hasil skor yaitu 3,37. Hasil skor tersebut kemudian
diidentifikasi berdasarkan tabel klasifikasi hasil skor 6S.
B. Perhitungan Total Poin 6S
Dari data tersebut dapat diolah dengan cara menjumlahkan total yang didapat pada
kolom nilai yang dikalikan dengan besar nilainya (1) lalu hasil dari perhitungan tersebut
dijumlahkan (2) dan dibagi dengan jumlah variabel yang ada yakni sebanyak 32
variabel (3).
Nilai 1 = 6 x 1 = 6
Nilai 2 = 4 x 2 = 8
Nilai 3 = 5 x 3 = 15
Nilai 4 = 6 x 4 = 24
Nilai 5 = 11 x 5 = 55
(1)
Dari nilai masing-masing skor yang telah dihitung berdasarkan perhitungan (1)
maka yaitu untuk nilai 1 sebesar 6, untuk nilai 2 sebesar 8, untuk nilai 3 sebesar 15,
untuk nilai 4 sebesar 24, dan untuk nilai 5 sebesar 55. Masing-masing nilai dijumlahkan
seperti perhitungan berikut:
Total = 6 + 8 + 15 +24 + 55 = 108
(2)
Nilai total yang dihasilkan adalah sebesar 108, dari nilai total tersebut dapat
digunakan untuk mengetahui nilai akhir, dengan cara membagi hasil total dengan
jumlah variabel pertanyaan sebagai berikut:
Nilai Akhir = 108/32 = 3,37
(3)
Cara perhitungan untuk masing-masing komponen sebagai berikut:
a. Seiri (Sortir)
Pada form, seiri mendapatkan total penilaian sebesar 3,3 yang didapatkan dari
1+4+5, yang menghasilkan total poin 10 dan dibagi dengan jumlah variabel
penilaian sebanyak 3 variabel.
b. Seiton (Susun)
Pada form, seiton mendapatkan total penilaian sebesar 4 yang didapatkan dari
1+4+15, yang menghasilkan total poin 20 dan dibagi dengan jumlah variabel
penilaian sebanyak 5 variabel.
c. Seiso (Sapu)
Pada form, seiso mendapatkan total penilaian sebesar 2,75 yang didapatkan dari
4+3+4, yang menghasilkan total poin 11 dan dibagi dengan jumlah variabel
penilaian sebanyak 4 variabel.
d. Seiketsu (Standardisasi)
Pada form, seiketsu mendapatkan total penilaian sebesar 2,5 yang didapatkan dari
1+4, yang menghasilkan total poin 5 dan dibagi dengan jumlah variabel penilaian
sebanyak 2 variabel.
e. Shitsuke (Swadisiplin)
Pada form, shitsuke mendapatkan total penilaian sebesar 2,5 yang didapatkan dari
2+3, yang menghasilkan total poin 5 dan dibagi dengan jumlah variabel penilaian
sebanyak 2 variabel.
f. Safety (Selamat)
Pada form, safety mendapatkan total penilaian sebesar 3,6 yang didapatkan dari
3+2+6+12+35, yang menghasilkan total poin 58 dan dibagi dengan jumlah variabel
penilaian sebanyak 16 variabel.
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C. Radar Chart 6S
Dari formulir 6S assestment yang telah diisi oleh operator, maka dari data tersebut
dibuat radar chart sesuai pada Gambar 3. sebagai berikut:

Gambar 3. Radar Chart

Dari grafik di atas dapat diketahui nilai untuk masing-masing variabel, Nilai hasil 6S
adalah, seiri dengan nilai 3,3, seiton dengan nilai 4, seiso dengan nilai 2,75, safety
dengan nilai 3,6, seiketsu dengan nilai 2, dan shitsuke dengan nilai 2,5.
D. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi persoalan yang
terjadi di lingkungan bengkel. Dari observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa
masalah yang terjadi di bengkel sebagai berikut:
a. Untuk seiri semua peralatan sudah sesuai akan tetapi masih terdapat beberapa
peralatan yang sudah mulai rusak akan tetapi masih tetap digunakan.
b. Untuk seiton sudah sangat baik seperti penataan yang sudah baik dan pemisahan
sparepart bekas yang masih dapat digunakan dan tidak, namun tidak diberi tanda.
c. Untuk seiso tidak adanya tempat sampah yang mudah dijangkau baik itu oleh
customer ataupun pekerja dan ketersediaan tempat sampah yang memadai dan
kurangnya peralatan kebersihan yang tersedia di lingkungan kerja tersebut.
d. Untuk safety lingkungan kerja sudah lumayan aman untuk pekerja akan tetapi
belum maksimal seperti sudah tersedianya APAR dan dilakukannya pengecekan
APAR secara berkala.
e. Untuk seiketsu masih sangat minim ditandai dengan kurang adanya ajakan antara
sesama pekerja untuk saling menerapkan 6S.
f. Untuk shitsuke masih minim dikarenakan tidak adanya pembiasaan untuk
karyawan agar menerapkan 6S.
E. Analisis Perhitungan Skor Akhir 6S
Penentuan skor 6S dibagi menjadi enam bagian yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Safety,
Seiketsu, dan Shitsuke. Pada lingkungan kerja di bengkel terdapat beberapa peralatan
yang berada di lantai dan peletakan sparepart bekas yang tidak langsung dibuang, maka
dilakukan assestment menggunakan metode 6S. Berdasarkan penilaian form 6S
didapatkan rata-rata penilaian setiap variabel 6S dan setiap klasifikasi berdasarkan skor
pada setiap variabel diatas yaitu nilai tertinggi adalah Seiton yaitu sebesar 4. Hal
tersebut dikarenakan penataan yang sudah baik dan pemisahan sparepart bekas yang
masih dapat digunakan dan tidak namun tidak diberi tanda. Nilai terendah yaitu Seiketsu
dengan nilai 2 yang menandakan kurang adanya ajakan antara sesama pekerja untuk
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saling menerapkan 6S. Nilai terendah kedua terdapat pada variabel Shitsuke yang
mendapatkan nilai 2,5 hal tersebut dikarenakan tidak adanya pembiasaan untuk
karyawan agar menerapkan 6S. Untuk nilai Seiri mendapatkan nilai 3,3 hal tersebut
dikarenakan semua peralatan sudah sesuai akan tetapi masih terdapat beberapa peralatan
yang sudah mulai rusak akan tetapi masih tetap digunakan. Untuk Safety mendapatkan
nilai 3,6 hal ini menunjukan bahwa lingkungan kerja sudah lumayan aman untuk
pekerja akan tetapi belum maksimal seperti sudah tersedianya APAR dan dilakukannya
pengecekan APAR secara berkala. Untuk Seiso mendapatkan nilai 2,75 hal ini
dikarenakan tidak adanya tempat sampah yang mudah dijangkau baik itu oleh
pelanggan ataupun pekerja dan ketersediaan tempat sampah yang memadai dan
kurangnya peralatan kebersihan yang tersedia di lingkungan kerja tersebut.

4.

Simpulan
Minimnya penerapan 6S pada lingkungan kerja bengkel, seperti kurangnya kesadaran para
pekerja terhadap budaya kerja 6S, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan pada saat
bekerja baik itu cidera ataupun tidak maksimalnya produktivitas kerja, seperti barang atau
toolkit yang berserakan dan tempat penyimpanan toolkit yang tidak sebanding dengan
banyaknya alat yang ada di bengkel tersebut serta banyaknya oli yang berceceran di lantai
bengkel tersebut yang menyebabkan alas kaki menjadi licin apabila menginjak oli tersebut dan
minimnya tempat sampah yang tersedia pada bengkel tersebut menyebabkan adanya sampah
plastik ataupun bekas sparepart yang rusak tidak langsung dibuang dan dibiarkan berserakan di
lingkungan kerja.
Dari data yang diperoleh maka dapat direkomendasikan untuk meningkatkan produktivitas
kerja seperti mengganti ukuran tempat sampah yang lebih besar pada area kerja dan kuantitas
tempat sampah diperbanyak agar terciptanya lingkungan kerja yang bersih, pemberian pembatas
untuk area kerja dan ruang kerja agar terciptanya kenyamanan bagi customer dan lingkungan
kerja yang lebih rapih serta pemberian toolbox yang memiliki penutup agar alat kerja yang telah
dipakai ataupun belum dipakai menjadi lebih rapih dan tidak mudah berserakan. Memberikan
lebih banyak pengetahuan mengenai 6S dan dilakukan pemeriksaan atau evaluasi 6S di
perusahaan dengan meletakkan poster 6S di dinding besar serta memberikan teks audit setiap
bulannya guna meningkatkan produktivitas kerja.
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ABSTRAK
Perencanaan sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam mengembangkan strategi dan kinerja
perusahaan. Dengan adanya sumber daya manusia berkualitas dengan kuantitas yang tepat tersebut, sangat
diperlukan di setiap perusahaan untuk mengembangkan tenaga kerja di perusahaan. Perencanaan dan
pengelolaan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui analisis beban kerja dan kebutuhan tenaga kerja.
Analisis beban kerja merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jumlah atau kuantitas tenaga
kerja yang diperlukan. Beban kerja yang didistribusikan secara tidak merata dapat mengakibatkan
ketidaknyamanan suasana kerja karena karyawan merasa beban kerja yang dilakukannya terlalu berlebihan
atau bahkan kekurangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis beban kerja yang terjadi pada
supervisor apotek dengan cara mengukur lama waktu penyelesaian pekerjaan kemudian waktu tersebut
dikonversikan ke dalam indeks nilai FTE (Full Time Equivalent). Penelitian ini dilakukan dengan cara
observasi langsung melalui wawancara terkait rincian pekerjaan dan kebutuhan input dan output dalam
perhitungan beban waktu pekerja. Hasil perhitungan dan analisis waktu kerja efektif, full time equivalent
dan jumlah pekerja apotek tersebut diketahui bahwa beban kerja yang diterima operator masuk ke dalam
kategori underload dimana beban kerja masuk ke dalam kategori tidak berat. Jumlah tenaga kerja
seharusnya yaitu 0,88 dengan jumlah tenaga kerja yang ada 1 orang dan didapatkan hasil yaitu +0,12
dimana perusahaan tersebut tidak perlu mengurangi pekerja atau menambahkan pekerja. Perlu adanya
identifikasi lanjutan agar pekerja memiliki beban kerja normal dan disesuaikan dengan pembagian rincian
pekerjaan yang ada.
Kata kunci: Beban Waktu, FTE, Perencanaan, Sumber Daya Manusia

1.

Pendahuluan
Salah satu hal terpenting dalam pengembangan strategi dan kinerja perusahaan adalah
perencanaan sumber daya manusia. Kemampuan sumber daya manusia dalam penyelesaian
pekerjaannya dapat terlihat dari hasil pekerjaannya tersebut. Kuantitas dari sumber daya manusia
yang berkualitas sangat diperlukan disetiap perusahaan. Jumlah karyawan yang tepat dapat
diketahui dengan analisis beban kerja dan kebutuhan tenaga kerja.
Metode yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah atau kuantitas tenaga kerja yang
diperlukan yaitu analisis beban kerja. Analisis beban kerja yang dapat digunakan dalam penentuan
jumlah tenaga kerja yaitu Full Time Equivalent (FTE). Beban kerja yang didistribusikan secara
tidak merata dapat menimbulkan ketidaknyamanan suasana kerja, yang disebabkan karena beban
kerja yang dimiliki karyawan terlalu berlebihan atau bahkan kekurangan (Moekijat, 2008).
Apabila beban kerja terlalu berat atau terlalu ringan pekerjaan menjadi tidak efisien (Tridoyo &
Sriyanto, 2014). Berdasarkan penelitian dari (Aprilia et al., 2016) beban kerja dan stress kerja
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitan pendahulu menunjukkan 35% stress
akibat kerja dapat berakibat fatal dan diperkirakan hari kerja yang hilang sebesar 43% (Azhar &
Iriani, 2021). Analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan jumlah pekerja yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan serta jumlah beban yang tepat dilimpahkan kepada satu
orang pekerja. Dengan demikian, pengertian analisis beban kerja (workload analysis) merupakan
proses analisis terhadap waktu yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam
menyelesaikan tugas-tugas suatu pekerjaan (jabatan) atau kelompok jabatan (unit kerja) yang
dilaksanakan dalam keadaan atau kondisi normal.
Ada beberapa definisi FTE (Full Time Equivalent) menurut (Satrya, 2012), Full Time
Equivalent adalah salah satu metode analisis beban kerja yang berbasiskan waktu dengan cara
A04.1

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

mengukur lama waktu penyelesaian pekerjaan kemudian waktu tersebut dikonversikan ke dalam
indeks nilai FTE. Metode FTE mengukur beban kerja dari organisasi selama satu tahun dan untuk
mengukur semua aktivitas kerja berdasarkan pekerjaan yang dilakukan dan juga jumlah energi
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan (Ayudina et al, 2021). Hal ini akan menjadikan
tujuan penelitian untuk mengetahui beban kerja supervisor apotek yang berada di Yogyakarta
menggunakan metode FTE.
2.

Metode
Full Time Equivalent (FTE) merupakan metode berbasis waktu yang diaplikasikan untuk
menyelesaikan pekerjaan dan mengonversikannya ke dalam indeks nila FTE. Indeks nilai FTE
memiliki implikasi menjadi tiga bagian yaitu underload, normal, dan overload.
Pengimplementasian FTE bertujuan untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja full time dan
menganalisis kemampuan tenaga kerja yang ada, dengan kata lain FTE dapat mengoptimalkan
kinerja karyawan dengan mengetahui jumlah karyawan yang dibutuhkan (Pambudi, 2017).
Penelitian ini dilakukan pada pekerja salah satu apotek di kota Yogyakarta, subjek penelitian
ini yaitu seorang supervisor, berjenis kelamin perempuan dan berusia antara 35-40 tahun. Objek
dari penelitian ini menggunakan metode FTE dengan menanyakan mengenai lama waktu kerja
dalam sehari, struktur organisasi, allowance pada perusahaan, tugas dan rincian kerja operator.
Data primer penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai operator mengenai divisi pada
perusahaan tersebut, jobdesc yang dikerjakan sebanyak 3 jobdesc, rincian-rincian kerja dari ketiga
jobdesc tersebut, output yang dihasilkan dari rincian kerja, jam kerja operator per hari. Lalu dari
data operator akan dihitung beban kerja efektif dan perhitungan FTE dari operator. Data sekunder
didapatkan dari ketentuan hari-hari libur dan cuti dan ketentuan jadwal kerja perusahaan. Adapun
alur dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Alur Penelitian
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3.

Hasil dan Pembahasan
Pengambilan data yang dilakukan pada tahun 2021 dengan deskripsi rincian kerja untuk
perhitungan selanjutnya didasarkan pada jumlah hari yang telah ditetapkan perusahaan. Apotek
tempat penelitian ini memiliki rincian waktu kerja dalam setahun yaitu 265 hari dengan hari kerja
230 hari, untuk minggu kerja sebanyak 38,3 minggu serta bulan kerja sebanyak 9,5 bulan.
Pekerjaan ini memiliki total waktu kerja sebanyak 1610 jam atau 96.600 menit. Sehingga
memiliki nilai faktor efisiensi rata-rata sebesar 85% dan total menit efektif bekerja sebesar 82.110
menit/tahun. Berikut merupakan rincian kerja supervisor yang tertera pada Tabel. 1:
Tabel 1. Deskripsi Rincian Kerja

No
1

2

3

Job Desc
Pelayanan Resep

Konsultasi

Pengadaan Obat

Rincian Jobdesc
Screening resep
Menyiapkan obat
Memberi label atau etiket
Menyerahkan obat
Pasien datang dan konsultasi
keluhan
Dikasih obat
Menjelaskan aturan minum
obat
Membuat catatan obat yang
habis
Order obat ke distributor
Penerimaan
obat
dari
distributor
Menampilkan obat

Kode
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
2.1.1

Periode
Hari
Hari
Hari
Hari

2.1.2
2.1.3

Hari

Hari

Hari

3.1.1

Minggu

3.1.2
3.1.3

Minggu

3.1.4

Hari

Minggu

Tabel 2. Deskripsi Rincian Kerja 2

Total menit
efektif
Kode
Periode
bekerja
(menit/tahun)
1.1.1
Hari
1
10
2300
82.110
1.1.2
Hari
4
15
13.800
82.110
1.1.3
Hari
4
5
4600
82.110
1.1.4
Hari
4
5
4600
82.110
2.1.1
Hari
3
15
10.350
82.110
2.1.2
Hari
3
15
10.350
82.110
2.1.3
Hari
3
5
3450
82.110
3.1.1
Minggu
2
30
13.800
82.110
3.1.2
Minggu
1
10
2300
82.110
3.1.3
Minggu
1
15
3450
82.110
3.1.4
Hari
1
15
3450
82.110
Kemudian mencari waktu kerja dengan penetapan oleh perusahaan apotek.
waktu kerja yang ada dan telah ditetapkan perusahaan:
Frek
uensi

Process
Time
(menit)

Total
(menit/ta
hun)

FTE

0,02
20 data
0,16
20 data
0,05
20 data
0,05
20 data
0,12
10 data
0,12
10 data
0,04
10 data
0,16
50 data
0,02
50 data
0,04
50 data
0,04
50 data
Berikut merupakan

Tabel 3. Waktu Kerja

Perhitungan
1 Hari
1 Minggu

Jumlah
7
6
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1 Bulan
24
Hari
Libur Nasional
16
Hari
Weekend
104
Hari
Cuti Tahunan
12
Hari
Izin Sakit (Rata-Rata)
3
Hari
Total Potongan Hari
135
Hari
Kemudian melakukan perhitungan untuk allowance yang digunakan sebagai kelonggaran. Karena
belum ada ketetapan dari perusahaan, perhitungan allowance didasarkan pada tabel ILO untuk
kondisi saat penelitian dan kelonggaran pribadi pekerja.
Tabel 4. Perhitungan Allowance

Faktor
Tenaga
yang
dikeluarkan
Sikap bekerja
Gerakan kerja
Kelelahan mata
Temperatur
Atmosfir
Lingkungan
Kebutuhan
pribadi

Contoh Pekerjaan

Kelonggaran (%)

Bekerja di meja, berdiri

6.0 %

Badan tegak, ditumpu dua kaki
Gerakan kerja tidak berayun
Pandangan tidak terpaku pada 1 objek
22-28º ??? Celcius atau…
Ruang berventilasi baik, udara segar
Bersih, sehat, cerah dengan kebisingan
rendah

2.0 %
0%
3.0 %
2%
0%

Makan, sholat, buang air
Total

0%
2%
15

Perhitungan dari data yang didapatkan untuk waktu kerja efektif sebagai berikut:
Waktu Kerja Efektif = Faktor efisiensi rata-rata x total menit efektif bekerja
Waktu Kerja Efektif = 85% x 96.600 = 82.110 menit/tahun
(1)
Sehingga perhitungan untuk Full Time Equivalent atau beban waktu kerja ini dengan membagi
waktu kerja dengan waktu kerja efektif untuk setiap rincian job deskripsi:
1. Pelayanan Resep
a. Screening resep = 2300/82.110 = 0,02
b. Menyiapkan obat = 13.800/82.110 = 0,16
c. Memberi label atau etiket = 4600/82.110 = 0,05
d. Menyerahkan obat = 4600/82.110 = 0,05
2. Konsultasi
a. Pasien dating dan konsultasi keluhan = 10.350/82.110 = 0,12
b. Dikasih obat = 10.350/82.110 = 0,12
c. Menjelaskan aturan minum obat = 3450/82.110 = 0,04
3. Pengadaan obat
a. Membuat catatan obat yang habis = 13.800/82.110 = 0,16
b. Order obat ke distributor = 2300/82.110 = 0,02
c. Penerimaan obat dari distributor = 3450/82.110 = 0,04
d. Display obat = 3450/82.110 = 0,04
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Tabel 5. Tabel perhitungan jumlah kerja

Unit
Organisasi
Supervisor

Total menit
kerja/tahun
72.450

Beban
Kerja Per
Pekerja
(FTE)
0,82

Jumlah
Tenaga
Kerja yang
Ada
1

Jumlah Tenaga
Kerja Seharusnya
0,88

+
/
+0,12

Berdasarkan data yang didapatkan, operator yang bekerja pada Apotek Yogyakarta pada
divisi Supervisor telah bekerja di apotek tersebut selama 1 tahun. Setelah mendapatkan hasil full
time equivalent dari pengolahan data masing-masing rincian kerja, didapati bahwa hasil full time
equivalent berada pada angka 0-0,99 dimana range tersebut masuk ke dalam kategori underload.
Maka dari setiap rincian pekerjaan, beban waktu yang diberikan kepada operator masih kurang
atau tidak berat dikarenakan jobdesc yang dilakukan oleh operator tidak membutuhkan tenaga
yang lebih, tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya dan frekuensi
pengerjaannya masih tergolong sedikit.
Dari hasil tersebut maka akan dilakukan perhitungan jumlah tenaga kerja dengan
menggunakan rumus jumlah tenaga kerja seharusnya. Berdasarkan perhitungan jumlah tenaga
kerja, didapatkan hasil yaitu 0,88 dimana jumlah tenaga yang ada pada divisi supervisor di
perusahaan ini yaitu 1 orang dan didapatkan hasil +0,12. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah
pekerja pada divisi supervisor Apotek Yogyakarta Jalan Kaliurang km 12,5 tidak perlu
menambahkan pekerja atau mengurangi pekerja karena jumlah tenaga kerja sudah hampir
menyentuh angka 1 yaitu 0,88. Untuk mengatasi masalah tersebut, Apotek Yogyakarta dapat
melakukan penambahan beban kerja pada divisi supervisor agar mampu menyentuh angka yang
sama persis dengan jumlah kerja seharusnya atau beban kerja yang dirasakan yang diambil oleh
operator dan dapat meningkatkan produktivitas dalam melakukan pekerjaan pada divisi
supervisor di Apotek Yogyakarta. Hal ini, jika perusahan memiliki beban kerja yang kurang dapat
melakukan re-design pekerjaa agar pembagian kerja lebih merata (Wicaksono et al, 2021).
4.

Simpulan
Hasil perhitungan beban kerja waktu yaitu 0,88, termasuk dalam kategori underload artinya
dimana setiap rincian pekerjaan, beban waktu yang diberikan kepada operator masih kurang atau
tidak berat. Jumlah tenaga yang ada pada divisi supervisor di perusahaan ini yaitu 1 orang dan
didapatkan hasil +0,12 dimana hasil tersebut sudah hampir menyentuh angka yang sama.
Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu dengan menambahkan beban kerja kepada divisi
supervisor agar nilai jumlah tenaga kerja yang ada dengan nilai jumlah tenaga kerja seharusnya
setara atau sama.
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ABSTRAK
Pada masa pandemi COVID-19 ini kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring hampir disemua
jenjang pendidikan. Aktivitas belajar rutin yang dilakukan di rumah dalam jangka waktu yang lama
menimbulkan rasa jenuh sehingga menurunkan kualitas belajar para pelajar namun para pelajar khawatir
dalam melakukan kegiatan belajar atau mengerjakan tugas di tempat umum. Maka dari itu tujuan penelitian
ini adalah merancang spot belajar yang sesuai dengan tubuh atau antropometri manusia dengan
menggunakan metode postur kerja Rapid Entire Body Assessment (REBA) dan antropometri sehingga dapat
mencegah cedera pada beberapa bagian tubuh. Postur kerja yang diamati adalah postur kerja untuk sudut
postur tubuh operator pada saat melakukan kegiatan belajar atau mengerjakan tugas menggunakan meja
pada tempat umum, menunjukkan hasil bahwa perbaikan harus dilakukan jika dibutuhkan dan memerlukan
investigasi lanjut, sedangkan dengan adanya spot belajar yang telah dirancang diharapkan dapat
mengurangi resiko cidera dan dapat mencegah penyebaran COVID-19.

Kata kunci: Antropometri, COVID-19, Postur Kerja, REBA, Spot Belajar
1.

Pendahuluan
Pada bulan desember tepatnya tahun 2019, dunia dihebohkan dengan adanya virus corona
(COVID-19) yang membuat banyak masyarakat resah (Yuliana, 2020). Sampai dengan tanggal
25 Maret 2020, dilaporkan total kasus konfirmasi 414.179 dengan 18.440 kematian (CFR 4,4%)
dimana kasus dilaporkan di 192 negara/wilayah. Di antara kasus tersebut, sudah ada beberapa
petugas kesehatan yang dilaporkan terinfeksi. Jumlah kasus di Indonesia terus meningkat dengan
pesat, hingga Juni 2020 sebanyak 56.385 kasus terkonfirmasi lalu hingga Juli 2020 sebanyak
108.376 kasus terkonfirmasi dan hingga bulan September 2020 total konfirmasi COVID-19
meningkat pesat hingga mencapai 287.008 kasus (Kemenkes RI, 2020).
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah
diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2.
Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan
batuk/bersin (droplet) (Kemenkes RI, 2020). Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak
langkah-langkah dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan pandemi ini. Salah satu langkah
awal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mensosialisasikan gerakan social distancing untuk
memutus mata rantai penularan pandemi COVID-19 (Putri, 2020).
Banyak masyarakat yang terkena dampak baik secara finansial, kesehatan fisik, maupun
mental. Salah satu yang paling terkena dampaknya adalah pelajar. Selama masa pandemi, para
pelajar diharuskan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau yang biasa disebut dengan
online class. Sudah satu tahun lebih pandemi COVID-19 ini berlangsung sehingga para pelajar
sudah mengalami adanya kejenuhan selama belajar di rumah. Kejenuhan belajar merupakan salah
satu masalah yang sering dialami oleh siswa yang mengakibatkan menurunnya tingkat motivasi
belajar, timbulnya rasa malas, dan menurunnya tingkat prestasi belajar siswa. Artinya timbulnya
rasa malas dan menurunnya motivasi belajar diakibatkan siswa mengalami kejenuhan dalam
belajar (Sutarjo et al., 2014).
Sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi, banyak pelajar/mahasiswa yang lebih suka
melakukan kegiatan mengerjakan tugas ataupun belajar di tempat umum, seperti café,
perpustakaan, dan tempat umum lainnya. Namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini,
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banyak pelajar/mahasiswa yang menghindari melakukan kegiatan mengerjakan tugas ataupun
belajar mereka di tempat umum karena khawatir dengan adanya penyebaran virus COVID-19 ini.
Berdasarkan masalah di atas peneliti memiliki solusi untuk mengatasinya. Solusinya adalah
peneliti akan membuat suatu produk yang dimana produk tersebut nantinya akan dapat membuat
para pelajar/mahasiswa merasa aman dan nyaman saat melakukan kegiatan mengerjakan tugas
atau belajar di tempat umum pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Penelitian ini akan
membahas sebuah inovasi produk berupa spot belajar. Spot belajar tersebut akan disesuaikan
dengan postur kerja dimana postur kerja merupakan posisi tubuh saat melakukan suatu pekerjaan
dan antropometri manusia merupakan ilmu yang mempelajari dan mengukur variasi fisik manusia
dan biasa digunakan pada design industrial ergonomis, dll. Spot belajar tersebut akan di-design
dengan menyesuaikan pada postur tubuh dan variasi fisik dari pelajar/mahasiswa sehingga
pelajar/mahasiswa tersebut dapat melakukan kegiatan mengerjakan tugas atau belajar dengan
nyaman sehingga lebih produktif. Diharapkan spot belajar ini dapat mengurangi keresahan para
pelajar/mahasiswa saat melakukan kegiatan mengerjakan tugas atau belajar di tempat umum.
2.

Metode
Subjek pada penelitian ini pada metode postur kerja merupakan pelajar atau mahasiswa yang
berjumlah 3 orang responden dengan rentang usia 18-24 tahun yang pernah belajar atau
mengerjakan tugas di tempat umum. Lalu subjek pada penelitian dengan metode antropometri
menggunakan 30 data responden yang berasal dari bank data dengan rentang usia 18-24 tahun.
Objek penelitian ini difokuskan pada postur kerja pelajar atau mahasiswa ketika sedang
belajar atau mengerjakan tugas di tempat umum dengan menggunakan metode Rapid Entire Body
Assessment (REBA) dan juga akan dilakukan perancangan alat kerja yang ergonomis dengan
pendekatan antropometri dengan menghitung nilai persentil pada dimensi yang digunakan dari 30
data yang telah dikumpulkan. Metode REBA adalah metode yang digunakan untuk menilai postur
kerja mulai dari postur punggung, lengan, leher, pergelangan tangan, dan kaki. Selain itu, dalam
metode REBA, analisis akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah bagian neck,
trunk, dan legs dan bagian kedua adalah bagian upper arms, lower arms, dan wrist (Anthony,
2020). Metode REBA umumnya digunakan untuk mengevaluasi seluruh postur tubuh dengan
mengidentifikasi risiko Musculoskeletal Disorders (MSDs) yang dapat terjadi saat melakukan
aktivitas (Tiogana & Hartono, 2020). Selain metode REBA, metode lain yang digunakan adalah
metode antropometri yang digunakan untuk menganalisis pengguna berdasarkan karakteristik
ukuran tubuh yang diukur (Destian & Achiraeniwati, 2021).
Hasil dari pengukuran postur tubuh dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan
software Ergofellow 3.0 dan untuk menentukan sudut postur tubuh dalam pengukuran postur kerja
akan digunakan tool image analysis.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Pengumpulan Data
3.1.1 Pengumpulan Data Postur Kerja
1) Pengumpulan Data Sudut Postur Kerja Operator
Berikut merupakan data sudut postur kerja dari 3 operator saat melakukan kegiatan belajar atau
mengerjakan tugas di tempat umum berdasarkan metode REBA:
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Tabel 1. Data Sudut Postur Kerja Setiap Operator

Segmen Tubuh
Upper Arm
Lower Arm
Wrist
Legs
Trunk
Neck

Sudut yang Terbentuk (o)
Operator 1
Operator 2
Operator 3
18,56
48,20
34,03
3,37
9,22
50,32
5,97
16,70
7,79
5,54
3,59
16,65
39,85
13,50
38,56
15,22
22,55
21,03

3.1.2 Pengumpulan Data Antropometri
Data antropometri dalam penelitian ini dapat membantu merancang produk spot belajar di tempat
umum dengan menggunakan 8 dimensi antropometri yang mengacu dari jurnal (Suryatman et al.,
2019) dengan judul “Desain Santai Multifungsi Ergonomis dengan Menggunakan Pendekatan
Antropometri”, yaitu Panjang Popliteal (PPO) yang digunakan sebagai acuan dalam mengukur
panjang alas kursi dengan menggunakan persentil 95, Tinggi Popliteal (TPO) yang digunakan
sebagai acuan dalam mengukur tinggi alas kursi dengan menggunakan persentil 5, Lebar Pinggul
(LP) yang digunakan sebagai acuan dalam mengukur lebar alas kursi dengan menggunakan
persentil 95, Tinggi Bahu Duduk (TBD) yang digunakan sebagai acuan dalam mengukur tinggi
sandaran punggung dengan menggunakan persentil 95, Tinggi Siku Duduk (TSD) yang
digunakan sebagai acuan dalam mengukur tinggi sandaran lengan dengan menggunakan persentil
5, Lebar Bahu (LB) yang digunakan sebagai acuan dalam mengukur lebar sandaran kursi dengan
menggunakan persentil 95, Jangkauan Tangan (JT) yang digunakan sebagai acuan dalam
mengukur lebar meja yang terdapat pada spot belajar dengan menggunakan persentil 5, dan
Rentangan Tangan (RT) yang digunakan sebagai acuan dalam mengukur panjang meja yang
terdapat pada spot belajar dengan menggunakan persentil 5.
3.2 Pengolahan Data
3.2.1 Pengolahan Data Postur Kerja
1) Perhitungan Nilai Risiko Postur Kerja REBA
Berikut merupakan hasil pengolahan data postur kerja REBA menggunakan software ErgoFellow
REBA:
a. Operator 1
1. Neck, Trunk, dan Legs
Pada tahap ini posisi leher operator 1 membentuk sudut sebesar 15,22o dengan keadaan
dalam keadaan menunduk sehingga berada pada “0 to 20 degrees”. Lalu pada posisi
punggung atau batang tubuh membentuk sudut 39,85o dengan posisi cukup membungkuk
yang disebabkan karena jarak antara posisi meja dan posisi kursi sedikit jauh sehingga
berada pada “20 to 60 degrees”. Kemudian pada posisi kaki bertumpu pada kedua kaki
dengan sudut sebesar 5,54o.
2. Load
Pada tahap ini beban yang dibawa operator 1 hanya 1 buah buku dengan berat ± 500 gram
sehingga berada pada “Load < 5 Kg”.
3. Upper Arm, Lower Arm, dan Wrist
Pada bagian Upper Arm terbentuk sudut sebesar 18,56o sehingga berada pada “20 to 45
degrees” dengan keterangan tambahan “Arm is support or person is leaning” karena posisi
lengan operator 1 bertumpu pada meja. Lalu pada bagian Lower Arm terbentuk sudut
sebesar 3,37o sehingga terletak pada “0 to 60 degrees or more than 100 degrees”.
Kemudian pada bagian Wrist terbentuk sudut sebesar 5,97o sehingga berada pada “Between
15 degrees up and 15 degrees down”.
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4. Coupling
Pada bagian ini memilih Good karena operator 1 hanya memegang 1 buah buku yang tidak
membutuhkan usaha lebih.
5. Activity
Pada bagian ini, operator 1 melakukan kegiatan secara statis dengan durasi waktu yang
lebih dari 1 menit sehingga berada pada “One or more body parts are held for longer than
1 minute (static)”.
6. Result
Setelah melakukan perhitungan, maka skor REBA yang didapatkan pada operator 1 ketika
melakukan kegiatan membaca buku di tempat umum yaitu sebesar 2 dimana postur kerja
yang dilakukan berada pada level risiko rendah sehingga dapat melakukan perbaikan jika
diperlukan.
b. Operator 2
1. Neck, Trunk, dan Legs
Pada tahap ini posisi leher operator 2 membentuk sudut sebesar 22,55o dengan keadaan
dalam keadaan menunduk sehingga berada pada “More than 20 degrees”. Lalu pada posisi
punggung atau batang tubuh membentuk sudut 13,50o dengan posisi sedikit membungkuk
yang disebabkan karena jarak antara posisi meja dan posisi kursi sedikit jauh sehingga
berada pada “0 to 20 degrees”. Kemudian pada posisi kaki bertumpu pada kedua kaki
dengan sudut sebesar 3,59o.
2. Load
Pada tahap ini operator 2 hanya melakukan kegiatan berupa mengetik pada sebuah laptop
dimana tidak menghasilkan beban sehingga berada pada “Load < 5 Kg”.
3. Upper Arm, Lower Arm, dan Wrist
Pada bagian Upper Arm terbentuk sudut sebesar 48,20o sehingga berada pada “45 to 90
degrees” dengan keterangan tambahan “Arm is support or person is leaning” karena posisi
lengan operator 2 bertumpu pada meja. Lalu pada bagian Lower Arm terbentuk sudut
sebesar 9,22o sehingga terletak pada “0 to 60 degrees or more than 100 degrees”.
Kemudian pada bagian Wrist terbentuk sudut sebesar 16,70o sehingga berada pada “More
than 15 degrees up or more than 15 degrees down”.
4. Coupling
Pada bagian ini memilih Good karena operator 2 hanya melakukan aktivitas mengetik pada
laptop sehingga tidak membutuhkan usaha lebih.
5. Activity
Pada bagian ini, operator 2 melakukan kegiatan secara statis dengan durasi waktu yang
lebih dari 1 menit sehingga berada pada “One or more body parts are held for longer than
1 minute (static)”.
6. Result
Setelah melakukan perhitungan, maka skor REBA yang didapatkan pada operator 2 ketika
melakukan kegiatan mengetik pada laptop di tempat umum yaitu sebesar 4 dimana postur
kerja yang dilakukan berada pada level resiko medium sehingga diperlukan perbaikan dan
investigasi lebih lanjut.
c. Operator 3
1. Neck, Trunk, dan Legs
Pada tahap ini posisi leher operator 3 membentuk sudut sebesar 21,03o dengan keadaan
dalam keadaan menunduk sehingga berada pada “More than 20 degrees”. Lalu pada posisi
punggung atau batang tubuh membentuk sudut 38,56o dengan posisi cukup membungkuk
yang disebabkan karena jarak antara posisi meja dan posisi kursi sedikit jauh sehingga
A05.4

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

2.

3.

4.

5.

6.

ISSN: 2579-6429

berada pada “20 to 60 degrees”. Kemudian pada posisi kaki bertumpu pada kedua kaki
dengan sudut sebesar 16,65o.
Load
Pada tahap ini operator 3 hanya 1 buah buku dengan berat ± 500 gram sehingga berada
pada “Load < 5 Kg”.
Upper Arm, Lower Arm, dan Wrist
Pada bagian Upper Arm terbentuk sudut sebesar 34,03o sehingga berada pada “20 to 45
degrees” dengan keterangan tambahan “Arm is support or person is leaning” karena posisi
lengan operator 3 bertumpu pada meja. Lalu pada bagian Lower Arm terbentuk sudut
sebesar 50,32o sehingga terletak pada “0 to 60 degrees or more than 100 degrees”.
Kemudian pada bagian Wrist terbentuk sudut sebesar 7,79o sehingga berada pada “Between
15 degrees up and 15 degrees down”.
Coupling
Pada bagian ini memilih Good karena operator 3 hanya memegang 1 buah buku yang tidak
membutuhkan usaha lebih.
Activity
Pada bagian ini, operator 3 melakukan kegiatan secara statis dengan durasi waktu yang
lebih dari 1 menit sehingga berada pada “One or more body parts are held for longer than
1 minute (static)-”.
Result
Setelah melakukan perhitungan, maka skor REBA yang didapatkan pada operator 3 ketika
melakukan kegiatan membaca buku di tempat umum yaitu sebesar 4 dimana postur kerja
yang dilakukan berada pada level resiko medium sehingga diperlukan perbaikan dan
investigasi lebih lanjut.

3.2.2 Pengolahan Data Antropometri
1) Uji Normalitas
Setelah melakukan pengumpulan dan perekapan pada data antropometri dari tiap dimensi
maka selanjutnya melakukan uji normalitas pada data antropometri sebanyak 30 data yang
didapatkan dari bank data untuk menguji apakah data yang digunakan telah berdistribusi
normal atau tidak dan apakah sampel yang diambil sudah mewakili populasi yang ada.
Berdasarkan hasil uji normalitas pada seluruh dimensi menghasilkan signifikansi > 0,05
sehingga data juga dapat dikatakan telah mewakili populasi dan dapat digunakan sebagai
acuan dalam membuat inovasi produk.
2) Persentil
Setelah melakukan uji normalitas pada masing-masing dimensi antropometri, maka
selanjutnya adalah menghitung nilai persentil pada masing-masing dimensi. Berikut
merupakan tabel hasil perhitungan data antropometri:
Tabel 2. Perhitungan Data Antropometri.

No.

Dimensi
Antropometri

Dimensi
Produk

1.

PPO

2.

TPO

3.

LP

Panjang
Popliteal
Tinggi
Popliteal
Lebar Pinggul

Perhitungan Ukuran
Nilai
Persentil
Allowance
Persentil
P95
53,32 Cm
-

Hasil
Perhitungan
53,32 Cm

P5

17,47 Cm

-

17,47 Cm

P95

44,68 Cm

-

44,68 Cm
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TBD

5.

TSD

6.
7.

LB
JT

8.

RT

Tinggi Bahu
Duduk
Tinggi Siku
Duduk
Lebar Bahu
Jangkauan
Tangan
Rentangan
Tangan
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P95

66,01 Cm

-

66,01 Cm

P5

18,91 Cm

-

18,91 Cm

P95
P5

48,67 Cm
67,33 Cm

-

48,67 Cm
67,33 Cm

P5

139,7 Cm

-

139,7 Cm

3.3 Analisis Data
3.3.1 Analisis Nilai Risiko Postur Kerja REBA
Berdasarkan perhitungan nilai risiko postur kerja REBA menggunakan software ErgoFellow
maka mendapatkan skor REBA sebesar 2 pada operator 1, sedangkan pada operator 2 dan 3
mendapatkan skor REBA sebesar 4. Berdasarkan klasifikasi REBA, skor 2 termasuk dalam
kategori resiko rendah sehingga dapat dilakukan perbaikan jika diperlukan untuk operator 1,
sedangkan untuk skor 4 termasuk dalam kategori level resiko medium sehingga diperlukan
perbaikan dan investigasi lebih lanjut untuk operator 2 dan 3.
Berdasarkan analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa operator 1 termasuk ke dalam
skor resiko rendah karena faktor dari posisi punggung operator 1 yang masih terlalu membungkuk
ke depan yang disebabkan karena posisi meja yang terlalu jauh dengan kursi, sedangkan operator
2 dan 3 termasuk kedalam skor resiko medium karena faktor dari posisi punggung operator 2 dan
3 yang masih terlalu membungkuk ke depan yang disebabkan karena posisi meja yang terlalu jauh
dengan kursi dan juga karena faktor posisi tangan operator 3 yang mengangkat terlalu tinggi.
Pekerjaan dengan beban yang berat mengakibatkan pengerahan tenaga yang berlebihan
merupakan resiko terjadinya keluhan muskuloskeletal dan kelelahan dini. Postur kerja yang salah
sering diakibatkan oleh letak fasilitas yang kurang sesuai dengan antropometri sehingga
mempengaruhi kinerja yang tidak alami menyebabkan ketidaknyamanan (Sulaiman & Sari,
2015). Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa pegangan tangan ketiga operator sudah masuk ke
dalam kategori Good dengan beban < 5 Kg, namun dapat dilihat kembali bahwa pada operator 2
dan 3 masih termasuk dalam kategori resiko medium dan operator 1 masuk ke dalam kategori
resiko rendah dimana jika kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus maka akan
menyebabkan rasa sakit atau nyeri yang terjadi pada bagian-bagian tubuh operator yang nantinya
dapat menyebabkan Cumulative Trauma Disorders (CTDs). Hal tersebut juga dapat menurunkan
tingkat operator dalam melakukan kegiatan belajar ataupun mengerjakan tugas.
3.3.2 Analisis Nilai Antropometri
Setelah melakukan perhitungan nilai persentil dengan menggunakan 30 data yang berasal
dari bank data antropometri tubuh manusia dengan rentang usia 18-24 tahun, maka berikut
merupakan hasil pengukuran antropometri dimensi tubuh yang digunakan dalam merancang
produk spot belajar:
a. Nilai persentil pada dimensi PPO sebesar 53,32 cm.
b. Nilai persentil pada dimensi TPO sebesar 17,47 cm.
c. Nilai persentil pada dimensi LP sebesar 44,68 cm.
d. Nilai persentil pada dimensi TBD sebesar 66,01 cm.
e. Nilai persentil pada dimensi TSD sebesar 18,91 cm.
f. Nilai persentil pada dimensi LB sebesar 48,67 cm.
g. Nilai persentil pada dimensi JT sebesar 67,33 cm.
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h. Nilai persentil pada dimensi R sebesar 139,7 cm.
3.3.3 Analisis Keseluruhan
Berdasarkan hasil dari analisis pada metode postur kerja REBA dan antropometri, maka
peneliti merancang sebuah produk berupa spot belajar dengan menggunakan pendekatan
antropometri dengan menggunakan sembilan dimensi tubuh yaitu, panjang popliteal (PPO) untuk
menghitung panjang alas kursi dengan persentil sebesar P95 dan nilai persentil sebesar 53,32 Cm,
tinggi popliteal (TPO) untuk menghitung tinggi alas kursi dengan persentil sebesar P5 dan nilai
persentil sebesar 17,47 Cm, lebar pinggul (LP) untuk menghitung lebar alas kursi dengan persentil
sebesar P95 dan nilai persentil sebesar 44,68 Cm, tinggi bahu duduk (TBD) untuk menghitung
tinggi sandaran punggung kursi dengan persentil sebesar P95 dan nilai persentil sebesar 66,01
Cm, tinggi siku duduk (TSD) untuk menghitung tinggi sandaran lengan kursi dengan persentil
sebesar P5 dan nilai persentil sebesar 18,91 Cm, lebar bahu (LB) untuk menghitung space lebar
alas kursi dengan persentil sebesar P95 dan nilai persentil sebesar 48,67 Cm, jangkauan tangan
(JT) untuk menghitung lebar meja dengan persentil sebesar P5 dan nilai persentil sebesar 67,33
Cm, dan rentangan tangan (RT) untuk menghitung panjang meja dengan persentil sebesar P5 dan
nilai persentil sebesar 139,7 Cm. Setelah menghitung nilai persentil pada masing-masing dimensi
kemudian peneliti dapat mengetahui ukuran-ukuran yang akan digunakan untuk merancang spot
belajar sehingga pengguna akan tetap merasa aman dan nyaman pada saat melakukan kegiatan
belajar dan mengerjakan tugas diluar rumah pada saat masa pandemi COVID-19 ini serta
memutus rantai penyebaran COVID-19.
Setelah melakukan analisis antropometri dengan software ErgoFellow dapat diketahui
bahwa operator 1 mendapatkan skor 2 berada pada level risiko rendah sehingga dapat melakukan
perbaikan jika diperlukan, kemudian pada operator 2 dan 3 mendapatkan skor 4 berada pada level
resiko medium sehingga diperlukan perbaikan dan investigasi lebih lanjut. Meskipun ketiga
operator tersebut tidak termasuk kedalam kategori level resiko tinggi namun jika kegiatan tersebut
dilakukan secara terus menerus dalam durasi waktu yang cukup lama, maka akan menyebabkan
rasa sakit atau nyeri yang terjadi pada bagian-bagian tubuh operator yang nantinya dapat
menyebabkan Cumulative Trauma Disorders (CTDs).
3.3.4 Analisis Produk
Dari hasil pengolahan data menggunakan data antropometri maka didapatkan hasil
perancangan produk berupa spot belajar yang dapat digunakan seseorang untuk melakukan
kegiatan belajar atau mengerjakan tugas di masa pandemi Covid-19 ini. Pada produk spot belajar
ini dibagi menjadi dua yaitu, kursi dan meja. Pada produk kursi ini terdapat tuas pada tiang yang
tegak lurus pada bagian bawah kursi. Tuas tersebut berfungsi untuk menaik-turunkan ketinggian
kursi sehingga pengguna dapat menyesuaikan ketinggian kursi sesuai dengan kebutuhan agar
dapat duduk di kursi dengan nyaman dalam waktu yang lama dan dapat mengurangi resiko
punggung atau bokong yang sakit karena duduk terlalu lama. Pada produk kursi ini juga terdapat
roda yang dapat berputar 360o sehingga kursi juga dapat berpindah sesuai dengan keinginan
pengguna seperti memaju-mundurkan atau menggeser kursi sehingga dapat menghindari posisi
seperti punggung yang terlalu bungkuk karena kursi yang terlalu jauh dari meja. Kemudian pada
produk meja terdapat bilik yang bertujuan untuk menghindari dan mengurangi penyebaran
COVID-19. Kapasitas dari bilik belajar tersebut hanya memuat 1 orang agar bisa menerapkan
social distancing di tempat umum. Pada produk meja tersebut terdapat fasilitas berupa rak yang
dapat digunakan untuk meletakan peralatan belajar atau tugas lainnya. Selain itu juga terdapat
lampu dengan sensor suara dimana lampu tersebut hanya dapat menyala jika ada suara tepuk
tangan dari pengguna. Lampu tersebut terletak dibawah rak sehingga dapat menerangi bilik
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tersebut ketika melakukan kegiatan belajar atau mengerjakan tugas. Kemudian pada sisi luar
kanan bilik terdapat tempat hand sanitizer yang wajib digunakan oleh pengguna sebelum
memasuki bilik tersebut.
Pada produk ini terdapat 8 dimensi yaitu, panjang popliteal (PPO) untuk menghitung panjang
alas kursi, tinggi popliteal (TPO) untuk menghitung tinggi alas kursi, lebar pinggul (LP) untuk
menghitung lebar alas kursi, tinggi bahu duduk (TBD) untuk menghitung tinggi sandaran
punggung kursi, tinggi siku duduk (TSD) untuk menghitung tinggi sandaran lengan kursi, lebar
bahu (LB) untuk menghitung space lebar alas kursi, jangkauan tangan (JT) untuk menghitung
lebar meja, dan rentangan tangan (RT) untuk menghitung panjang meja.

Gambar 1. Isometric View.

Gambar 2. Front View.

Gambar 3. Side View.
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Gambar 4. Top View.

Gambar 5. Render View

4.

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian postur tubuh dan antropometri pada pelajar atau mahasiswa
menggunakan metode REBA, maka berdasarkan beberapa masalah yang sering dialami oleh
pelajar atau mahasiswa ketika sedang belajar atau mengerjakan tugas di antaranya yaitu, tempat
yang terlalu ramai, meja atau kursi yang terlalu tinggi, terlalu pendek, dan terlalu kecil serta
kurangnya stop kontak. Selain itu berdasarkan masalah yang sering dialami tersebut maka dapat
diketahui bahwa beberapa masalah tersebut dapat mempengaruhi konsentrasi saat belajar atau
mengerjakan tugas, menimbulkan rasa khawatir terhadap penyebaran virus COVID-19 karena
tempat yang terlalu ramai, postur tubuh yang kurang nyaman yang juga dapat menyebabkan
cedera lebih lanjut pada tubuh, dan juga mengurangi rasa nyaman saat melakukan kegiatan belajar
atau mengerjakan tugas. Kemudian setelah dilakukan perhitungan nilai risiko postur kerja REBA
maka mendapatkan skor REBA sebesar 2 pada operator 1, sedangkan pada operator 2 dan 3
mendapatkan skor REBA sebesar 4. Lalu berdasarkan klasifikasi REBA, skor 2 termasuk dalam
kategori resiko rendah sehingga dapat dilakukan perbaikan jika diperlukan untuk operator 1,
sedangkan untuk skor 4 termasuk dalam kategori level resiko medium sehingga diperlukan
perbaikan dan investigasi lebih lanjut untuk operator 2 dan 3.
Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan nilai postur kerja dan antropometri, maka dapat
diberikan rekomendasi berupa spot belajar dengan panjang alas kursi sebesar 53,32 cm, lebar alas
kursi sebesar 44,68 cm, tinggi alas kursi sebesar 17,47 cm, tinggi sandaran punggung sebesar
66,01 cm, tinggi sandaran lengan sebesar 18,91 cm, lebar meja sebesar 67,33 cm, lebar sandaran
kursi sebesar 48,67 cm, dan panjang meja sebesar 139,7 cm. Adapun terdapat beberapa fitur
tambahan berupa meja dengan bilik untuk membantu social distancing, kursi belajar yang
A05.9

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

adjustable, stop kontak, lampu dengan sensor suara, rak penyimpanan barang, dan tempat hand
sanitizer.
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ABSTRAK
PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan sistem job by order. Salah
stau divisi yang berhubungan langsung dengan pembuatan produk sesuai pesanan klien adalah divisi
production and maintenance. Dalam tiap bulannya sering kali didapatkan divisi production and
maintenance bekerja lebih lama dibandingkan dengan jam normal yang ada. Kesibukan dan lamanya jam
kerja yang dilalui dapat mempengaruhi beban kerja para karyawan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian
untuk menganalisis beban kerja secara mental kepada para karyawan divisi production and maintenance
dengan menggunakan metode NASA-TLX dengan memperhatikan enam dimensi: mental demand,
physical demand, temporal demand, own performance, effort, dan frustration. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa WWL berada pada rentang 82,67–93,33 dan memiliki kategori tinggi sekali. Dengan
begitu, dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya beban kerja
secara mental menggunakan fishbone diagram. Dari analisis fishbone diagram didapatkan faktor
utamanya adalah kelelahan dan juga metode kerja yang berganti sesuai keinginan klien.
Kata kunci: Beban Kerja, Beban Kerja Mental, NASA-TLX

1.

Pendahuluan
Dalam sebuah perusahaan ataupun pekerjaan, sumber daya manusia (SDM) termasuk
faktor yang penting. Menurut Hasibuan (2005), sumber daya manusia memiliki kemampuan
terpadu yang dilihat dari pola pikir dan juga daya fisik. Pada dasarnya, setiap manusia pasti
memiliki kekuatan fisik dan pola pikir yang berbeda. Menurut Robbins dan Judge (2015), setiap
manusia memiliki keragaman level yang menilai kepribadian dan preferensi kerja. Hal ini dapat
mempengaruhi progresif pekerjaan dan kemampuan dalam melakukan pekerjaannya.
Setiap SDM pasti memiliki tugasnya masing-masing sehingga akan memiliki beban kerja
yang berbeda. Beban kerja adalah beban perkiraan yang disebabkan oleh operator dalam
melakukan suatu level performansi kerja (Fadhillah, 2017). Pekerjaan atau aktivitas ini dapat
berupa fisik ataupun mental (Widiasih & Nuha, 2018). Dengan begitu, perusahaan perlu
menetapkan beban kerja tiap pekerjaan yang sesuai standar agar tidak mengganggu
produktivitas para karyawan. Selain mengganggu produktivitas, beban mental juga dapat
menimbulkan gejala fisik, mental, dan sosial (Handcock & Meshkati, 1988). Jika beban kerja
yang diterima terlalu ringan, berarti perusahaan terlalu banyak mengalokasikan pekerja, begitu
juga sebaliknya. Jika beban kerja yang diterima terlalu tinggi, maka perusahaan perlu
melakukan perbaikan atau penambahan pekerja dalam pekerjaan tersebut.
PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan sistem job by
order. PT XYZ berfokus pada pemberian jasa pemesinan CNC dan juga manual serta
pembuatan produk sesuai proyek yang diajukan oleh klien. Divisi production and maintenance
adalah divisi yang bertugas dalam pembuatan produk melalui tahap pemesinan dan perakitan
(assembly). Dari data tahun 2021 terdata ada sebanyak 106 proyek dan jasa pemesinan yang
dikerjakan oleh PT XYZ. Banyaknya pekerjaan tersebut tentu berpengaruh pada jam kerja yang
dilalui oleh para karyawan atau pekerja di divisi production and maintenance. Kesibukan dan
A06.1

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

lamanya jam kerja yang dilalui tentu dapat mempengaruhi beban kerja para karyawan. Dari data
tahun 2021 didapatkan bahwa divisi production and maintenance bekerja lebih lama dari jam
kerja normal dalam beberapa bulan.

Gambar 1. Rata-rata Jam Kerja Karyawan Divisi Production and Maintenance dan Normal Per Bulan di Tahun 2021
(Sumber: PT XYZ)

Melihat lama bekerjanya para karyawan divisi production and maintenance, dilakukan
penelitian mengenai analisis beban kerja secara mental menggunakan metode NASA-TLX dan
juga analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya beban kerja secara mental
menggunakan fishbone diagram.
2.

Metode
Penelitian ini menggunakan metode NASA-TLX untuk menghitung beban kerja secara
mental para karyawan di divisi production and maintenance PT XYZ. Setelah menghitung
beban kerja dari tiap karyawan, dilakukan analisis menggunakan fishbone diagram untuk
mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi beban kerja mental para karyawan
tersebut. Dari hasil analisis fishbone diagram ini juga dapat memberikan usulan kepada
perusahaan dalam upaya mengurangi beban kerja secara mental para karyawan. Gambar 2
menjelaskan mengenai flowchart dari metodologi penelitian ini.
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Gambar 2. Flowchart Metodologi Penelitian

2.1 Subjek dan Objek
Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah para karyawan di divisi production and
maintenance PT XYZ. Sampel yang ditarik dalam penelitian ini terdapat 11 responden, yaitu
satu orang kepala divisi, tujuh orang operator, dan tiga orang bagian assembly.
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2.2 Metode NASA-TLX
Beban kerja merupakan perbandingan perbandingan antara total waktu baku untuk
menyelesaikan pekerjaan terhadap waktu standar yang sudah ditetapkan (Kamir, 2019 dalam
Budiasa, 2015). Adanya perbedaan antara harapan dan pekerjaan yang dilakukan mencerminkan
adanya beban kerja. Beban kerja sendiri dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal
(Soleman, 2011). Beban kerja dapat dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan mental (Siska &
Sumpeno, 2021).
Dalam pengukuran beban kerja mental dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah
satunya adalah metode NASA-TLX, yaitu salah satu metode secara subjektif yang
dikembangkan oleh Sandra G. Hart (NASA-Ames Research Center) dan Lowel E. Staveland
(San Jose State University). Dalam perhitungannya, metode ini mempertimbangkan enam
dimensi sebagai sub-skala dari beban kerja secara mental: mental demand (MD/kebutuhan
mental), physical demand (PD/kebutuhan fisik), temporal demand (TD/kebutuhan waktu), own
performance (OP/performansi kerja), effort (EF/usaha kerja), dan frustration (FR/frustrasi)
(Putri & Handayani, 2017).
Metode ini memiliki dua langkah utama yang perlu dilalui responden, yaitu pembobotan
dan pemberian rating. Pada tahap pembobotan responden perlu memilih salah satu dimensi
yang paling berpengaruh dalam melakukan pekerjaan mereka dari 15 pasangan dimensi. Pada
tahap pemberian rating responden perlu menilai keenam dimensi mulai dari skor 0 sampai 100.
Jika sudah didapatkan bobot dan rating dari tiap dimensi, setiap responden dapat dihitung
produk WWL (Weighted Workload) dan juga rata-rata WWL-nya. Perhitungan produk dapat
dilakukan dengan Persamaan (1) dan untuk perhitungan toal WWL dapat dilakukan dengan
Persamaan (2), dan untuk rata-rata WWL dilakukan sesuai dengan Persamaan (3) (Zen &
Andrian, 2019).
Produk = Rating x Bobot
(1)
(2)

(3)
Dengan begitu, setiap responden dapat dikategorikan sesuai dengan skor beban kerja yang
mereka dapatkan. Kategori beban kerja mental berdasarkan skor dengan metode NASA-TLX
dijelaskan pada Tabel 1 (Simanjuntak, 2010).
Tabel 1. Kategori Skor Rata-rata WWL Metode NASA-TLX
Sumber: Simanjuntak, 2010

Skor
Kategori
0-9
Rendah
10-29
Sedang
30-49
Tinggi
50-79
Agak Tinggi
80-100
Sangat Tinggi
2.3 Fishbone Diagram
Fishbone diagram merupakan salah satu dari seven basic quality tools. Diagram ini
digunakan untuk mengidentifikasi atau mencari tahu akar dari suatu masalah. Akan lebih mudah
untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ditemukan dalam melakukan improvement
dalam suatu perusahaan atau organisasi. Setiap faktor di tulang ikan akan memiliki akar-akar
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atau cabang-cabang masalah masing-masing. Hasil dari tiap faktor dapat dianalisis sehingga
masalah dapat terselesaikan (Murnawan & Mustofa, 2014).
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Rekapitulasi Data Awal Responden
Tabel 2 menjelaskan mengenai rekapitulasi data awal responden dengan atribut usia,
jabatan, dan lama bekerja.
Tabel 2. Rekapitulas Data Awal Responden

Lama
Bekerja
(tahun)
1
37
Kepala Divisi
5
2
26
Operator
4
3
20
Operator
1
4
23
Operator
3
5
18
Operator
1
6
24
Operator
4
7
26
Operator
9
8
25
Operator
5
9
23
Assy
4
10
19
Assy
1
11
57
Assy
9
Dari Tabel 2, terdapat 1 responden dari kepala divisi, 7 responden dari operator, dan 3
responden dari bagian assembly. Total pengisi kuesioner adalah sebanyak 11 responden dari
divisi production and maintenance di PT XYZ.
3.2 Rekapitulasi Tahap Pembobotan
Tahapan ini dilakukan responden dengan memilih salah satu dimensi dari 15 perbandingan
yang sudah dilampirkan. Tabel 3 merupakan rekapitulasi dari tahap pembobotan yang diisi oleh
divisi production and maintenance di PT XYZ.
Responden
ke-

Usia
(tahun)

Jabatan

Tabel 3. Rekapitulasi Tahap Pembobotan

Responden
MD
PD
TD
OP
EF
FR
Total
ke1
3
1
2
3
5
1
15
2
3
3
3
1
3
2
15
3
3
2
5
2
3
0
15
4
4
4
4
1
0
2
15
5
3
2
1
4
5
0
15
6
2
5
3
2
3
0
15
7
2
1
3
3
4
2
15
8
2
3
3
3
3
1
15
9
3
2
4
0
5
1
15
10
2
2
3
3
1
4
15
11
2
1
3
5
4
0
15
3.3 Rekapitulasi Tahap Pemberian Rating
Tahapan ini dilakukan responden dengan memberikan nilai atau rating pada tiap dimensi
yang diberikan. Pemberian rating dimulai dari skor 0 (terendah) sampai 100 (tertinggi). Tabel 4
merupakan rekapitulasi dari tahap pemberian rating yang diisi oleh divisi production and
maintenance di PT XYZ.
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Tabel 4. Tabel Rekapitulasi Tahap Pemberian Rating

Responden
MD
PD
TD
OP
EF
FR
Total
ke1
100
90
90
100
100
30
510
2
90
95
90
95
95
95
560
3
100
80
80
70
90
90
510
4
95
85
90
95
95
85
545
5
100
70
100
100
90
80
540
6
80
100
60
100
100
70
510
7
80
70
90
80
80
90
490
8
85
90
90
90
85
85
525
9
80
90
100
90
80
80
520
10
95
95
90
85
90
90
545
11
90
80
90
90
90
75
515
3.4 Rekapitulasi Tahap Perhitungan WWL
Tahapan ini dilakukan untuk menghitung WWL dari masing-masing responden. Tahap
pertama adalah menghitung produk. Perhitungan produk dilakukan dengan mengalikan bobot
dan rating tiap dimensi dari masing-masing responden. Setelah menghitung produk, masingmasing produk dijumlahkan sehingga didapatkan total WWL. Jika sudah didapatkan total
WWL, maka dihitung rata-ratanya dengan dibagi dengan 15. Tabel 5 merupakan rekapitulasi
dari perhitungan WWL dan juga kategori dari tiap WWL responden divisi production and
maintenance di PT XYZ.
Tabel 5. Rekapitulasi WWL dan Kategori

Responden
ke-

MD

PD

TD

OP

EF

FR

RataTotal rata
WWL

1

300

90

180

300

500

30

1400

93.33

2

270

285

270

95

285

190

1395

93.00

3

300

160

400

140

270

0

1270

84.67

4

380

340

360

95

0

170

1345

89.67

5

300

140

100

400

450

0

1390

92.67

6

160

500

180

200

300

0

1340

89.33

7

160

70

270

240

320

180

1240

82.67

8

170

270

270

270

255

85

1320

88.00

9

240

180

400

0

400

80

1300

86.67

10

190

190

270

255

90

360

1355

90.33

11

180

80

270

450

360

0

1340

89.33
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Dari Tabel 5 didapatkan bahwa setiap responden memiliki kategori beban kerja secara
mental yang sama, yaitu sangat tinggi. Maka dari itu, perlu dicari faktor-faktor yang
mempengaruhi tingginya beban.
3.5 Fishbone Diagram
Pada tahap ini dilakukan pencarian faktor-faktor yang menyebabkan tingginya beban
mental para karyawan divisi production and maintenance di PT XYZ. Pencarian faktor
menggunakan metode fishbone diagram. Kategori yang dipilih dalam penggunaan fishbone
diagram adalah man, machine, material, method, dan environment. Gambar 2 adalah fishbone
diagram yang menyebabkan tingginya beban kerja secara mental pada divisi production and
maintenance di PT XYZ.

Gambar 3. Fishbone Diagram Penyebab Beban Kerja Mental

3.6 Usulan Perbaikan
Melalui pencarian faktor tingginya beban kerja secara mental dengan metode fishbone
diagram, didapatkan 5 faktor utama. Kelima faktor tersebut adalah man, machine, material,
method, dan environment.
Pada faktor man, didapatkan dua penyebab. Penyebab pertama adalah kelelahan akibat
tuntutan kerja. Kelelahan ini dapat berupa mental atau fisik. Hal ini juga dipengaruhi oleh usia
dan kondisi fisik yang berbeda tiap karyawan. Perusahaan perlu memberikan tempat istirahat
yang memadai agar karyawan dapat beristirahat lebih nyaman. Penyebab kedua adalah karena
adanya tekanan tersendiri terhadap atasan dan deadline pekerjaan. Setiap karyawan perlu
memberikan performasi kerja yang baik sehinggan setiap pekerjaan yang diberikan dapat selesai
sesuai dengan deadline yang diberikan. Dengan begitu, atasan dan klien akan puas terhadap
pekerjaan yang sudah terselesaikan.
Pada faktor material didapatkan satu penyebab, yaitu material atau produk yang terlalu
berat atau besar. Material yang terlalu besar atau berat sulit untuk dipindahkan. Terkadang
karyawan tidak dapat bergantung dengan crane yang ada di perusahaan, karyawan perlu
memindahkan material tersebut ke mesin secara manual begitu juga untuk mengeluarkannya.
Perusahaan perlu memfasilitaskan crane yang lebih dapat menjangkau barang atau suatu
fasilitas yang dapat menjembatani batas crane agar dapat keluar dan masuk mesin lebih mudah.
Pada faktor machine didapatkan dua penyebab. Penyebab pertama adalah adanya
keterbatasan mesin yang dimiliki oleh perusahaan. Terkadang spesifikasi yang dibutuhkan tidak
sesuai dengan kapasitas mesin yang ada, sehingga perlu dilakukan pekerjaan secara dua kali
oleh para karyawan. Penyebab kedua adalah kurangnya petunjuk pada mesin. Dalam melakukan
proses drilling di mesin CNC, terkadang operator perlu melakukan pengodingan langsung di
mesin CNC agar tidak selalu bergantung dengan programmer. Di lapangannya, ada beberapa
mesin yang kurang petunjuk seperti arah X, Y, dan Z yang penting dalam pengodingan mesin
tersebut. Operator perlu mengingatnya agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan pengodingan
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langsung. Maka dari itu, akan lebih baik jika petunjuk-petunjuk yang memang sering diperlukan
di tempel di area mesin.
Pada faktor method didapatkan tiga penyebab. Penyebab pertama adalah adanya banyak
informasi yang diterima oleh karyawan. Hal ini dapat membingungkan para karyawan dalam
melakukan pekerjaan mereka. Dalam pengerjaan seharusnya karyawan hanya berada di bawah
koordinasi kepala divisi production and maintenance. Penyebab kedua adalah SOP K3 yang
dilaksanakan tidak sesuai standar. SOP K3 yang tidak dilakukan secara benar dapat
menimbulkan kecelakaan kerja. Adanya ketakukan terhadap kecelakaan kerja dapat membuat
operator gelisah dalam melakukan pekerjaannya. Seharusnya perusahaan menyediakan APD
secara merata dan lebih tegas lagi dalam pelaksanaan penggunaan SOP K3. Penyebab
selanjutnya adanya perubahan metode kerja sesuai dengan perubahan klien.
Pada faktor environment didapatkan dua penyebab. Penyebab pertama adalah adanya
kebisingan akibat mesin dan juga penggunaan crane. Di lapangan, operator mesin perlu
mengawasi mesin dan biasanya mendeteksinya melalui suara mesin. Jika dapat dikembangkan
tiap pekerja dapat menggunakan earplug dan pendeteksi mesin dapat dilakukan dengan cara
lain, seperti lampu darurat atau screen yang disediakan. Penyebab kedua adalah guncangan
akibat peletakkan barang dengan crane. Dalam peletakkan barang harusnya dilakukan lebih
hati-hati lagi.
4.
1.

2.

Simpulan
Dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
Beban kerja secara mental yang dialami oleh para karyawan di divisi production and
maintenance, dengan rincian 1 responden kepala divisi, 7 responden bagian operator, dan 3
responden bagian assembly, mendapatkan beban kerja berkategori tinggsi sekali dan perlu
dilakukan perbaikan terhadap pekerjaan tersebut.
Berdasarkan penelitian dan analisis menggunakan fishbone diagram, didapatkan lima
faktor yang mempengaruhi tingginya nilai beban kerja berdasarkan mental yang dialami
oleh para karyawan atau pekerja di divisi production and maintenance. Faktor yang paling
mempengaruhi adalah man dan method. Untuk faktor man, para karyawan sering merasa
kelelahan saat bekerja untuk mengejar deadline. Untuk faktor method, ada beberapa klien
yang menginginkan mengubah desain sehingga perlu dilakukan pekerjaan ulang.
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ABSTRAK
Virus COVID-19 adalah virus pernapasan yang dapat menyebar melalui manusia ketika kontak langsung
dengan orang yang terinfeksi pada jarak 1 meter melalui percikan (droplet) orang yang terinfeksi. Salah
satu tempat yang dapat menimbulkan masalah utama dalam penyebaran COVID-19 adalah fasilitas umum
karena digunakan masyarakat secara berkala. Pada toilet umum terdapat banyak bakteri dan virus
didalamnya, dalam aktivitas pembuangan kotoran dapat menghasilkan aerosol yang menjadi potensi
dalam penularan COVID-19. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk membantu pengguna toilet umum
agar tetap steril, nyaman dan ergonomis saat digunakan. Dalam penelitian ini, diambil 30 responden
untuk diuji usabilitas menggunakan kuesioner SUS, didapatkan rata-rata nilai SUS 34,08% dan skor SUS
menunjukkan Not Acceptable yang artinya harus ada perbaikan dalam toilet umum. Dengan data tersebut,
diberikan rekomendasi dengan mendesain ulang toilet dengan aspek display & control agar lebih efektif
dan efisien, serta membuat closet yang ergonomi menggunakan pendekatan antropometri yang
menggunakan 9 dimensi tubuh.
Kata kunci: Antropometri, COVID-19, Display&Control, Toilet Umum, Usabilitas

1.

Pendahuluan
Virus corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV 2) adalah
virus yang menyerang sistem pernapasan Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada
sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, kerusakan pada paru-paru secara permanen,
hingga kematian (Nasution & Wijaya, 2020). Penularan virus COVID-19 diperkirakan dapat
menyebar melalui manusia (human to human), yaitu ketika melakukan kontak langsung dengan
orang yang terinfeksi pada jarak 1 meter atau melalui percikan-percikan (droplet) orang yang
terinfeksi pada saat batuk atau bersin. Berdasarkan data dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes)
total kasus COVID-19 yang terkonfirmasi per 1 Agustus 2021 adalah sebanyak 3,4 juta.

Gambar 1. Total Kasus Covid-19 per 1 Agustus 2021

Dalam menangani dan mencegah penyebaran virus corona, pemerintah mengeluarkan
beberapa seperti kebijakan lockdown, himbauan untuk melakukan social distancing dan physical
distancing, pemakaian masker, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). KebijakanA07.1
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kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi adanya penularan virus COVID-19 terutama
ketika masyarakat berada di keramaian seperti contohnya saat menggunakan fasilitas publik
(Erwin, Wahid, & Isnaeni, 2020).
Fasilitas publik sebagai sarana dan prasarana yang disediakan untuk kepentingan umum dapat
menimbulkan masalah terutama saat masa pandemi COVID-19. Fasilitas publik yang digunakan
oleh seluruh masyarakat secara berkala dapat meningkatkan kemungkinan adanya penularan
virus COVID-19. Toilet umum merupakan salah satu fasilitas publik memiliki potensi tinggi
dalam penularan virus COVID-19 (Kementerian Kesehatan RI, 2020).
Penelitian-penelitian terdahulu telah menunjukan bahwa terdapat potensi transmisi virus
COVID-19 dari urin dan tinja yang disebarkan oleh aerosol. Penelitian yang dilakukan oleh
(Schreck, et.al, 2011) menunjukkan bahwa virus penyakit menular dapat ditemukan pada tetesan
pernapasan yang sangat kecil dan dapat menempel di udara selama berjam-jam dalam jarak jauh
(aerosol). Virus yang berkaitan dengan penyakit pernafasan yaitu SARS-CoV (Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus) telah terdeteksi dalam urin dan RNA sampel tinja pasien
(Xu et al, 2005). Selain itu pada sampel yang diambil oleh (Ding Z, 2020) di rumah sakit yang
ditujukan khusus untuk pasien COVID-19 menunjukkan terdapat kandungan virus yang tinggi di
dalam kamar mandi yang digunakan oleh pasien, baik di permukaan dan dalam sampel udara.
Dalam upaya untuk mengurangi penyebaran aerosol, (Best et al, 2012) telah melakukan
pengukuran penyebaran aerosol dengan dudukan toilet yang tertutup namun masih dinilai kurang
efektif dalam mengurangi penyebaran aerosol yang mengandung banyak virus berbahaya. Selain
itu dari segi ergonomi, toilet perlu didesain agar dapat digunakan secara aman dan nyaman.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Yu & Sinan, 2018) menunjukkan bahwa rekomendasi
postur tubuh pengguna toilet adalah 35 . Sedangkan, toilet yang sekarang banyak digunakan
adalah toilet dengan postur tubuh 90 . Hal ini menimbulkan masalah baru terhadap pengguna
toilet karena dapat menyebabkan kecelakaan pada kardiovaskular dan serebrovaskular.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu diadakannya penelitian lebih lanjut untuk
mengetahui perbaikan yang perlu dilakukan agar dapat mengurangi penyebaran aerosol yang
berpotensi besar dalam membawa virus COVID-19 pada toilet umum. Pada penelitian ini
dibutuhkan perancangan ulang stasiun kerja pada toilet umum sehingga dapat menciptakan toilet
umum yang nyaman dan terbebas dari virus berbahaya terutama virus COVID-19.
2.

Metode
Pada penelitian ini, pendataan subjek yang digunakan adalah manusia berusia 18 hingga 59
tahun berjumlah 30 responden dengan berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 9 dan
perempuan yang berjumlah 21. Untuk data antropometri yang digunakan didapatkan dari bank
data Antropometri Indonesia dengan menggunakan persentil 5 dan 50. Objek dari penelitian ini
adalah penerapan antropometri pada WC duduk dan sensor untuk mengaktifkan alat steriliser
toilet umum di rest area. Alat dan bahan yang dipakai dalam penelitian ini antara lain alat tulis,
website antropometri Indonesia, solidworks, dan laptop.
Penelitian ini diawali dengan melakukan observasi lapangan kemudian melakukan
perumusan masalah yang terjadi lalu dilanjutkan dengan menentukan tujuan penelitian dan
manfaat penelitian. Setelah itu mulai melakukan pengumpulan data berupa data antropometri
yang diambil dari web antropometriindonesia.org dan pengambilan data usabilitas melalui
penyebaran kuesioner SUS. Setelah melakukan pengambilan data maka dilakukan analisis data
dan diskusi lalu mulai melakukan perancangan desain produk dan stasiun kerja menggunakan
aspek display dan control. Tahapan terakhir adalah memberikan kesimpulan serta rekomendasi.
Dalam penelitian ini menggunakan 3 metode ergonomi yaitu antropometri, usabilitas, dan
display & control. Berikut merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini :
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a) Layout Stasiun Kerja
Desain tempat kerja akan sangat bergantung pada jenis pekerjaan dan alat atau fasilitas yang
digunakan untuk menunjang pelaksanaan operasi kerja Penerapan ergonomi perlu
mendapatkan perhatian yang cukup karena kurangnya perhatian terhadap penerapan
ergonomi di tempat kerja sehingga risiko bahaya yang ada dapat dikurangi (Nurul Dzikrillah,
2015).
b) Toilet Publik
Toilet publik adalah salah satu komponen sistem kebersihan masyarakat yang melayani
aktivitas membuang limbah ketika berada di luar rumah. Toilet public merupakan bagian
dari sistem interkoneksitas antara pemiliki, pengelola, dan penggunanya. Komponenkomponen dalam sistem masyarakat memiliki berbagai ragam latar belakang social,
ekonomi, dan budaya. Dalam berinteraksi, mereka saling memaknai tindakan satu sama lain
yang terkait dengan keberadaan toilet dalam sistem kehidupan mereka.
c) Antropometri
Antropometri merupakan bidang ilmu yang berhubungan dengan dimensi tubuh manusia.
Data dimensi manusia ini sangat berguna dalam perancangan produk dengan tujuan mencari
kesersian produk dengan manusia yang memakainya. Pemakaian data antropometri
mengusahakan semua alat disesuaikan dengan kemampuan manusia, bukan manusia
disesuaikan dengan alat. Data antropometri yang berhasil diperoleh akan diaplikasikan
secara luas menurut (Wignjosoebroto, 2012) adalah perancangan areal kerja (work station,
interior mobil, dll), perancangan peralatan kerja (perkakas, mesin, dll), perancangan produkproduk konsumtif (pakaian, tempat duduk, meja, dll), dan perancangan lingkungan kerja
fisik.
d) Postur Kerja
Postur kerja digunakan sebagai penentu analisa keefektifan pekerjaan. Ketika postur kerja
telah memenuhi standar ergonomis dapat disimpulkan bahwa hasil operator tersebut juga
baik. Sebaliknya jika belum baik maka akan ada dampak-dampak negatif yang dialami
operator. Dampak tersebut akan mengakibatkan hasil kerja yang kurang baik dan tidak sesuai
harapan (Susihono, 2012).
e) Display & Control
Display memberikan informasi kepada operator mengenai status dari peralatan. Display
dapat berupa alat peraga, auditory yang berhubungan dengan pendengaran atau tactile
sesuatu yang dapat dirasakan (Kroemer, 2001). Sedangkan control berperan sebagai
interface antara alat dengan pengguna yang mana akan menjamin pengguna yang efektif
ketika di desain secara ergonomis (Pulat, 1992)
f) Usabilitas
Usability adalah atribut kualitas yang mengukur seberapa mudah penggunaan suatu
antarmuka (interface). Menurut (Nielsen, 1993) dalam bukunya “Usability Engineering”
terdapat beberapa ukuran umum yang dapat dijadikan parameter dalam mengukur
karakteristik usability, yakni:
1) Learnability
Menjelaskan tingkat kemudahan pengguna untuk memenuhi task-task dasar ketika
pertama kali mereka melihat/menggunakan hasil perancangan.
2) Efficiency
Menjelaskan tingkat kecepatan pengguna dalam menyelesaikan task-task setelah
mereka mempelajari hasil perancangan.
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3) Memorability
Menjelaskan tingkat kemudahan pengguna dalam menggunakan rancangan dengan
baik, setelah beberapa lama tidak menggunakannya.
4) Errors
Menjelaskan jumlah error yang dilakukan oleh pengguna, tingkat kejengkelan
terhadap error dan cara memperbaiki error.
5) Satisfaction
Menjelaskan tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan rancangan.
3.

Hasil dan Pembahasan
A. Antropometri
Data antropometri didapatkan dari web antropometri Indonesia. Data responden yang
diambil yaitu usia 12-47 tahun dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki.
Penggunaan data antropometri sebagai berikut :
1) Perancangan Produk Kloset
Kloset merupakan komponen paling penting dalam fasilitas toilet terutama toilet
umum. Dalam perancangan produk kloset, accessible desain merupakan komponen
paling penting dalam perancangannya agar dapat memenuhi aspek kemudahan,
kenyamanan, dan keamanan. Dimensi yang digunakan untuk perancangan produk
kloset adalah sebagai berikut dengan persentil 50:
Tabel 1. Dimensi Antropometri Rancangan Kloset

Dimensi Tubuh
Ukuran (cm)
Tinggi Popliteal (TPO)
42,2
Pantat Popliteal (PPO)
41,53
Pantat Ke Lutut (PKL)
51,12
Lebar Pinggul (LP)
34,62
Panjang Telapak Kaki (PTI)
23,76
Lebar Kaki (LI)
9,28
2) Redesign Toilet
Dimensi yang digunakan untuk redesign toilet menggunakan persentil 50 untuk
lebar telapak tangan metacarpal dan tinggi ahu duduk. Kemudian persentil 5 untuk
tinggi bahu berdiri. Berikut hasil dimensinya:
Tabel 2. Dimensi Antropometri Redesign Toilet

Dimensi Tubuh
Ukuran (cm)
Lebar Telapak Tangan
10,26
Metacarpal (LTM)
Tinggi Bahu Berdiri
96,6
(TBB)
Tinggi Bahu Duduk
54,89
(TBD)
Aplikasi dari setiap dimensi terhadap perancangan ruangan toilet.
Tabel 3. Aplikasi Antropometri Pada Desain Toilet

Dimensi Tubuh
Tinggi Popliteal (TPO)
Pantat Popliteal (PPO)
Pantat Ke Lutut (PKL)
Lebar Pinggul (LP)
PanjangTelapak Kaki (PTI)

Penggunaan
Tinggi kloset dari lantai
Panajng bibir toilet bagian luar
Panjang toilet bagaian dalam
Lebar bibir toilet
Panjang Pijakan Kaki untuk Flush Air
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Lebar Pijakan Kaki untuk Flush Air
Perkiraan Ukuran Sensor
Tinggi sendor dari lantai
Tinggi handsinitizer dan tisu dari lantai

B. Usabilitas
Uji Usabilitas diberikan kepada 30 responden dengan rentang usia 18-59 tahun. Responden
merupakan laki-laki dan perempuan dengan jumlah spesifikasi sebesar 30% laki-laki dan
70% perempuan. Pada kuesioner SUS terdapat 10 pernyataan dengan rating 1 sampai 5.
Berikut merupakan isi 10 pernyataan kuesioner SUS :
1) Saya akan selalu menggunakan toilet umum ketika masa pandemi COVID-19
2) Saya merasa fasilitas toilet umum sekarang bagi pencegahan COVID-19 terlalu
kompleks (memuat banyak hal yang tidak perlu).
3) Saya merasa toilet umum yang sudah ada dapat digunakan dan aman ketika masa
COVID-19.
4) Saya membutuhkan bantuan teknis untuk menjalankan menggunakan toilet umum.
5) Saya merasa fasilitas yang ada pada toilet umum sudah dirancang dan disiapkan dengan
baik untuk pencegahan COVID-19.
6) Saya merasa toilet umum yang ada terlalu sulit untuk dipahami penggunaannya.
7) Saya merasa kebanyakan orang akan mudah menggunakan toilet umum selama COVID19.
8) Saya merasa toilet umum terlalu berbahaya untuk penyebaran COVID-19.
9) Saya merasa percaya diri ketika menggunaka toilet umum di masa pandemi COVID-19.
10) Saya perlu belajar banyak hal sebelum menggunakan toilet umum.
Dari kumulatif skor SUS tersebut didapatkan nilai rata-rata akhir SUS sebesar 34,083.
Nilai tersebut dapat dikategorikan atau diidentifikasikan pada tabel klasifikasi nilai SUS.
Berikut merupakan klasifikasi nilai SUS menurut (Brooke J (1996), n.d.)
Tabel 4. Klasifikasi Skor SUS

Grade
SUS
Acceptable
A+
84,1-100
Acceptable
A
80,8-84,0
Acceptable
A78,9-80,7
Acceptable
B+
77,2-78,8
Acceptable
B
74,1-77,1
Acceptable
B72,6-74,0
Acceptable
C+
71,1-72,5
Acceptable
C
65,0-71,0
Marginal
C62,7-64,9
Marginal
D
51,7-62,6
Marginal
F
25,1-51,6
Not Acceptable
F
0-25
Not Acceptable
Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil skor SUS 34,803 masuk ke dalam kategori grade
F (not acceptable). Not acceptable pada hal ini berkaitan dengan fasilitas toilet umum yang
sudah ada selama pandemi tidak diterima oleh masyarakat. Hal ini menandakan rerspon
negatif, sehingga perlu adanya suatu inovasi baru terkait kelayakan toilet umum selama
masa pandemi melihat dari hasil skor SUS.
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C. Perancangan Desain Fasilitas yang Nyaman
Penerapan metode Display & Control merupakan salah satu upaya yang dapat
dilakukan untuk memaksimalkan ruangan toilet agar pengguna dapat melakukan aktivitas
sebaik-baiknya dengan sehat, aman dan nyaman. Sehingga dibuat suatu desain layout
usulan toilet dengan luas 150*100 cm dari yang sebelumnya yaitu 120*80 cm. Selain itu
diberikan beberapa fasilitas tambahan seperti handsinitizer, sinar UV, dan disinfektan.
D. Perancangan Produk Kloset dan Redesign Toilet
1) Perancangan Produk Kloset

Gambar 2. Desain Layout Usulan

a. Kloset Toilet
Pada bagian bentuk toilet dibuat agar saat pengguna menggunakan
kloset dapat membentuk sudut sekitar 30° sehingga meminimalisir adanya
kecelakaan pada kardiovas-kular dan serebrovaskular. Selain itu pada bagian
flush kloset terdapat inovasi yaitu pemindahan tombol flush yang awalnya
berada di belakang pengguna menjadi di-bagian bawah kloset. Hal ini
menjawab kuesioner serta masukan dari pengguna mengenai kesulitan dalam
meraih tombol flush karena perlu adanya gerakan memutar 180°.

Gambar 1. Kloset Tampak Samping

Gambar 2. Kloset Tampak Isometric

A07.6

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

b. Pedal Flush
Indikator yang dirancang berupa tulisan yang menunjukan ke-beradaan flush.
Display Flush terdapat kata atau simbol yang bertuliskan "FLUSH" yang memiliki
ukuran 15 cm x 5 cm dengan menggunakan warna kuning menyala serta memperhatikan bentuk label dan font label. Pada flush kloset menggunakan prinsip
kerja pedal untuk mengoperasikan Pedal flush berada dibagian pijakan peng-guna
sehingga mudah untuk dijangkau.

Gambar 3. Tombol Flush dan Display Warna

2) Redesign Toilet
Terdapat sensor untuk mengaktifkan disinfektan secara otomatis. Sensor tersebut
didesain agar pengguna cukup mendekatkan tangannya tanpa harus kontak
langsung atau menyentuh sensor sehingga meminimalisir adanya transmisi virus
covid-19. Berikut ini merupakan hasil redesign toilet:

Gambar 4. Desain Toilet Tampak Isometric

4. Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang didapat, dengan mempertimbangkan usabilitas
dari 30 responden dengan hasil rata-rata kuesioner SUS 34,08% dan skor SUS not acceptable
yang berarti perlu ada perbaikan dalam toilet, dengan cara mendesain ulang kloset toilet dengan
membentuk sudut sekitar 30° dan merancang desain fasilitas yang nyaman. Perancangan alat
yang dapat memberikan keyamanan saat pengguna menggunakan toilet umum umum dengan
menggunakan konsep antropometri dengan persentil 5 dan 50. Perancangan produk kloset
dengan persentil 50 menggunakan dimensi tubuh TPO dengan ukuran 42,2 cm, PPO dengan
ukuran 41,53 cm, PKL dengan ukuran 51,12 cm, LP dengan ukuran 34,52 cm, PTI dengan
ukuran 23,76 cm, dan LI dengan ukuran 9,28 cm. Kemudian untuk redesign toilet menggunakan
persentil 50 untuk LTM dengan ukuran 10,26 cm, kemudian persentil 5 untuk TBB 96,6 cm,
dan TBD dengan ukuran 54,89 cm. kemudian perancangan yang didasarkan pertimbangan
kenyaman pengguna dengan memperhatikan aspek Diplay & Control menambahkan flush
kloset menggunakan prinsip kerja pedal dan symbol bertuliskan “FLUSH” dengan ukuran 15
cm x 5 cm bewarna kuning menyala.
Inovasi alat berupa pemberian sinar UV pada bibir toilet yang berfungsi untuk
meminimalisir penyebaran bakteri dan virus setelah toilet digunakan, lalu menambah fasilitas
handsanitizer serta disinfektan otomatis untuk mengurangi penularan COVID-19.
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Perancangan toilet umum yang tepat dengan memindahkan flush yang biasanya berada
bagian belakang dan menggunakan tangan serta tubuh yang memutar menjadi terletak pada
bagian bawah dengan menginjakkan kaki untuk mengurangi gerakan memutar pada pengguna
serta mengurangi penyentuhan terhadap benda umum.
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ABSTRAK
Satuan pengamanan atau Satpam merupakan satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh
instansi/badan usaha untuk menciptakan keamanan swakarsa di lingkungan kerja. Satpam memiliki
beberapa tugas diantaranya mampu mengendalikan keamanan lingkungan, selalu berjaga, dan melayani
apabila dibutuhkan dengan segera. Berdasarkan tugas tersebut seorang satpam memerlukan fisik yang
kuat serta mental yang baik untuk performa yang baik dalam menjalankan tugasnya. Apabila beban kerja
mental terlalu berlebih maka dapat mengakibatkan turunnya produktivitas kerja. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui tingkat beban kerja mental pada Satpam berdasarkan hasil kuesioner NASA-TLX serta
mengetahui penyebab beban kerja mental berdasarkan diagram fishbone. Berdasarkan hasil pengolahan
kuesioner NASA-TLX dari 3 satpam dari 3 tempat yang berbeda didapatkan skor yaitu 52,67 (tinggi),
47,33 (agak tinggi), 60 (tinggi). Nilai beban kerja mental tinggi ini dikarenakan penggunaan tenaga fisik
yang berlebih serta ruang likup pekerjaan yang luas. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu
penyesuaian tugas berdasarkan kapasitas karyawan
Kata kunci: Beban Kerja Mental (BKM), Diagram Fishbone, NASA-TLX

1.

Pendahuluan
Menurut (Kartono, 1999) dalam (Putra et al., 2021), kriminalitas atau tindak kejahatan
merupakan tingkah laku yang melanggar hukum serta norma-norma sosial sehingga masyarakat
menentang hal tersebut. Tindakan tersebut tidak hanya berdampak bagi diri maupun
keluarganya saja, tetapi juga berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat seperti
menimbulkan rasa tidak aman, cemas, takut, menimbulkan keresahan, dan kepanikan. Menurut
data Badan Pusat Statistik (2018) pada (Kusnandar, 2019), besarnya tindak kejahatan yang
terjadi di Indonesia yang dilaporkan kepada pihak kepolisian pada tahun 2017 telah mencapai
336.652 kasus, namun masih banyak di antara kasus kriminalitas yang tidak dilaporkan ke
kantor polisi. Oleh sebab itu, dibutuhkan beberapa cara yang dapat digunakan dalam upaya
untuk mengurangi tingkat kejahatan, salah satunya adalah dengan menggunakan jasa Satpam
atau Satuan Pengamanan. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan
dan/atau
Instansi/Lembaga
Pemerintah,
Satuan
Pengamanan
atau
Satpam

merupakan merupakan satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan
usaha untuk menciptakan keamanan swakarsa di lingkungan kerja. Dalam menjalankan
tugasnya, Satpam selalu diharuskan untuk mampu mengendalikan keamanan lingkungan,
bahkan saat dalam kondisi terburuk sekalipun. Tidak hanya menjaga keamanan lingkungan saja,
Satpam juga dituntut untuk dapat melakukan tugas-tugas lain di antaranya untuk selalu berjaga
dan melayani orang-orang apabila ada yang membutuhkan bantuannya dengan segera.
Dalam melakukan pekerjaannya, tidak hanya fisik kuat yang diperlukan, tetapi juga
diperlukan faktor pendukung seperti mental yang baik agar tetap dapat memberikan performa
yang baik dalam melakukan pekerjaannya. Apabila beban mental terlalu berlebih, maka dapat
menyebabkan timbulnya beberapa permasalahan lain di antaranya frustasi, turunnya prestasi
kerja, hingga turunnya produktivitas kerja. Sehingga perusahaan perlu untuk mengetahui
kondisi pekerjanya serta perlu memantau standar kinerja pekerjanya agar dapat mencapai tujuan
perusahaan. Melihat permasalahan di atas, peneliti melakukan penelitian guna mengetahui
bagaimana klasifikasi beban kerja mental Satpam berdasarkan hasil kuesioner NASA-TLX
sehingga dapat memberikan rekomendasi.
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2.

Metode
Subjek pada penelitian ini adalah tiga orang petugas yang bekerja pada tiga tempat yang
berbeda yakni pada bookstore XYZ, koperasi XYZ, serta perumahan XYZ. Objek yang diamati
pada penelitian ini yaitu tingkat beban kerja mental petugas. Penelitian dilakukan dengan
melakukan wawancara guna mengetahui keluhan dari para petugas dengan menggunakan
NASA-TLX. Berikut merupakan alur dari penelitian:

Gambar 1. Alur Penelitian

3.

Hasil dan Pembahasan
Pada perhitungan beban kerja mental dengan metode NASA-TLX terdapat beberapa
tahap yang harus dilakukan. Tahap pertama dilakukan dengan melakukan perbandingan
antar indikator pada NASA-TLX yang lebih berpengaruh. Berikut merupakan hasil
perbandingan antar indikator:
Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pembobotan

Responden
1 (Bookstore XYZ)
2 (Koperasi XYZ)
3 (Perumahan XYZ)

MD
2
2
2

PD
4
4
4

Indikator
TD
OP
1
4
1
5
0
3

EF
4
3
5

FR
0
0
1

Tahap selanjutnya adalah dilakukan pemberian rating setiap indikator NASA-TLX.
Berikut merupakan hasil pemberian rating untuk setiap indikator:
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Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pemberian Rating

Responden
1 (Bookstore XYZ)
2 (Koperasi XYZ)
3 (Perumahan XYZ)

MD
70
40
50

Indikator
TD
OP
10
0
10
20
10
0

PD
80
70
80

EF
80
80
90

FR
0
10
30

Kemudian dilakukan perhitungan nilai produk yang diperoleh dari perkaliang rating
dengan bobot faktor. Setelah didapatkan nilai produk kemudian dilakukan perhitungan nilai
WWL (Weighted Workload). Berikut merupakan hasil perhitungan nilai produk dan WWL:
Tabel 3. Nilai Produk dan WWL

Responden
1 (Bookstore XYZ)
2 (Koperasi XYZ)
3 (Perumahan XYZ)

MD
140
80
100

PD
320
280
320

Indikator
TD
OP
10
0
10
100
0
0

EF
320
240
450

FR
0
0
30

Total
790
710
900

Hasil WWL tersebut kemudian di rata-rata untuk memeperoleh skor NASA-TLX. Berikut
ini merupakan tabel hasil rata-rata WWL :
Tabel 4. Rata-rata WWL

Responden
1 (Bookstore XYZ)
2 (Koperasi XYZ)
3 (Perumahan XYZ)

MD
9,33
5,33
6,67

PD
21,33
18,67
21,33

Indikator
TD
OP
0,67
0
0,67 6,67
0
0

EF
21,33
16
30

FR
0
0
2

Total
52,67
47,33
60

Tahap selanjutnya yaitu interpretasi skor rata-rata WWL. Berikut merupakan hasil
penilaian nilai beban kerja mental masing-masing responden:
Tabel 5. Klasifikasi Nilai Beban Kerja Mental

Responden
1 (Bookstore XYZ)
2 (Koperasi XYZ)
3 (Perumahan XYZ)

Nilai
52,67
47,33
60

Kategori
Tinggi
Agak Tinggi
Tinggi

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, responden 1 yang berprofesi sebagai
Satpam Bookstore XYZ mempunyai nilai rata-rata weighted workload sebesar 52,67 yang
berarti masuk ke dalam kategori tinggi, responden 2 yang berprofesi sebagai Satpam
Koperasi XYZ mempunyai nilai rata-rata weighted workload sebesar 47,33 yang termasuk
ke dalam mategori agak tinggi, sedangkan responden 3 yang berprofesi sebagai Satpam
Perumahan XYZ mempunyai nilai rata-rata weighted workload sebesar 60 yang termasuk
ke dalam kategori tinggi. Berikut merupakan diagram fishbone berkaitan dengan beban
kerja mental petugas:
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Gambar 2. Diagram Fishbone

Berdasarkan Gambar 2 di atas, dapat terlihat bahwa beban kerja mental disebabkan oleh
beebrapa faktor, yaitu Physical demand, mental demand, temporan demand, own
performance, effort, dan frustation level. Phisycal demand biasanya berkaitan dengan
pekerjaannya membutuhkan banyak tenaga fisik misalnya patroli. Mental demand
berkaitan dengan mental yang digunakan dalam menyelesaikan tugas, contohnya
banyaknya tugas yang harus dikerjakan responden seperti melayani masyarakat. Own
Performance berkaitan dengan tingkat keberhasilan operator, salah satunya adalah
komplain pengunjung maupun atasan. Effort berkaitan dengan kerja keras yang dibutuhkan
untuk mencapai tingkat performansi, misalnya tuntutan untuk tetap bekerja saat shift
malam. Kemudian frustration yang berkaitan dengan kecemasan dan perasaan tertekan,
misalnya saat terjadi permasalaahn mengenai masalah keamanan. Berdasarkan hasil
perhitungan skor NASA-TLX, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata weighted workload
tertinggi didapat oleh responden 3 yaitu Satpam Perumahan XYZ. Hal tersebut dikarenakan
jika dibandingkan dengan responden 1 dan 2, responden 3 memiliki ruang lingkup
pekerjaan yang lebih luas. Selain itu banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan juga
berpengaruh, seperti menjaga keamanan perumahan, melakukan patroli, melayani tamu
perumahan apabila membutuhkan bantuan, serta mengatasi apabila terjadi masalah sosial
pada warga perumahan.
4.

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa beban kerja mental responden 1
sebesar 52,67 yang tergolong tinggi, responden 2 sebesar 47,33 agak tinggi, dan responden
3 sebesar 60 yang tergolong tinggi. Sehingga dapat dilihat bahwa responden 3 mempunyai
beban kerja mental tertinggi. Hal tersebut dikarenakan responden 3 terlalu banyak
menggunakan fisik secara berlebih yang menyebabkan meningkatnya beban kerja mental.
Responden 3 juga memiliki ruang lingkup pekerjaan yang lebih luas. Selain itu banyaknya
pekerjaan yang harus dilakukan juga berpengaruh, seperti menjaga keamanan perumahan,
melakukan patroli, melayani tamu perumahan apabila membutuhkan bantuan, serta
mengatasi apabila terjadi masalah sosial pada warga perumahan. Sehingga rekomendasi
yang dapat diberikan adalah saat memberi tugas kepada karyawan sebaiknya disesuaikan
dengan kapasitasnya, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, dapat dilakukan juga
dengan menyesuaikan antara durasi istirahat dengan jam kerja.
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ABSTRAK
Meminimalkan risiko terpapar COVID-19 pada pekerja proyek konstruksi sangatlah penting. Hal ini
merupakan tantangan bagi industri konstruksi dikarenakan sebagian besar para pekerjanya diharuskan
untuk bekerja di tempat agar dapat melakukan aktivitas dan pemantauan pekerjaan dengan baik. Salah satu
upaya pencegahan yang dianjurkan pemerintah di Indonesia untuk mengurangi risiko penyebaran COVID19 adalah dengan pelaksanaan protokol kesehatan terutama pada saat beraktifitas di luar rumah, sehingga
penelitian ini dilakukan untuk melihat variabel-variabel yang mempengaruhi niat pekerja proyek konstruksi
dalam melakukan tindakan pencegahan yang dianjurkan pemerintah seperti pelaksanaan protokol kesehatan
COVID-19. Variabel-variabel pada penelitian ini diambil berdasarkan pendekatan theory of planned
behaviour dan protection motivation theory. Teknik dalam pengambilan sampel menggunakan purposive
sampling dengan unit analisis individu serta jumlah sampel sebanyak 99 responden. Regresi Linier
Berganda merupakan metode statistik utama yang digunakan pada penelitian ini. Berdasarkan hasil
penelitian dari 9 variabel independent terdapat 3 variabel yang dapat mempengaruhi niat pekerja proyek
kontruksi dalam melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 yaitu variabel pengetahuan COVID-19,
respon efikasi dan kontrol perilaku yang dipersepsikan.
Kata kunci: Pekerja Proyek Konstruksi, Protection Motivation Theory, Theory of Planned Behaviour

1.

Pendahuluan
Saat ini dunia sedang dihadapkan dengan kenyataan akan dampak dari pandemi COVID - 19
(Corona Virus Disease). Penyebaran virus ini sangat cepat dan bisa menular human to human
melalui air liur (droplet). Untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 yang
menyebabkan peningkatan jumlah yang terinfeksi maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan
antisipasi awal dengan menghimbau kepada masyarakat untuk melaksanakan Protokol Kesehatan
COVID-19 yang tertulis pada peraturan HK.01.07/MENKES/382/2020. Selain itu, terdapat hal
lainnya yang dapat menekan cepatnya penyebaran virus ini yaitu dengan mengembangkan sebuah
vaksin (Kuter et al., 2021) .
Secara umum adanya COVID-19 tidak menghilangkan kemungkinan selesainya sebuah
proyek, namun perbatasan yang tertutup, pembatasan perjalanan, serta karantina, dan adanya
pembatasan jarak yang membuat batasan anggota yang diperbolehkan, menyebabkan
keterlambatan waktu dan peningkatan biaya pada sumber daya manusianya (Bridge & Manor,
2021) Penundaan dan kelambatan yang dirasakan akibat pandemi sangat berpengaruh bagi proyek
konstruksi dan sangat memerlukan tindakan yang cepat sehingga terbit kebijakan yang
dikeluarkan oleh Menteri PUPR No. 2 tahun 2020 terkait Protokol Pencegahan Penyebaran
COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada tanggal 27 Maret 2020 (Direktorat
Jenderal PUPR, 2020) di Indonesia Kebijakan ini dapat dijadikan sebagai panduan untuk
membantu pengelolaan risiko proyek konstruksi pada masa pandemi sehingga proyek tersebut
dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu protokol yang harus dilakukan
penyelenggara jasa konstruksi adalah mengedukasi pekerja untuk dapat menjaga diri dari
COVID-19 seperti mengikuti instruksi pencegahan COVID-19 yang dihimbau oleh pemerintah.
Hal ini harus dapat dilaksanakan dengan baik, mengingat sebagian besar para pekerja proyek
konstruksi diharuskan untuk bekerja di tempat agar dapat melakukan aktivitas dan pemantauan
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pekerjaan dengan baik sehingga memiliki risiko terinfeksi COVID-19 yang lebih tinggi dari pada
kegiatan bisnis lainnya yang dapat mengubah konsep kerja menjadi work from home. Untuk
menjalankan proses edukasi dan komunikasi risiko yang baik, sebaiknya perlu untuk memahami
terlebih dahulu persepsi, serta pengetahuan dan tindakan yang dilakukan subjek yang akan di
edukasi yaitu pekerja proyek konstruksi. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
melihat bagaimana hubungan variabel-variabel yang mempengaruhi niat pekerja proyek
konstruksi dalam melaksanakan protokol kesehatan COVID-19.
2.

Metode Penelitian
Pada penelitian digunakan jenis metode pendekatan secara kuantitatif dengan uji statistik
utama menggunakan Regresi Linier Berganda. Pengambilan data dilakukan melalui survei
dengan kuisioner berskala likert. Pada penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan diambil
melalui pendekatan protection motivation theory dan theory of planned behaviour selain itu,
variabel pengetahuan juga diikutsertakan sehingga terdapat 9 variabel independent dan 1 variabel
dependent. Detail variabel yang akan diuji dapat dilihat melalui Gambar 1 yang digambarkan
melalui framework penelitian.

Gambar 1. Framework Penelitian

2.1 Subjek dan Sampel Penelitian
Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah individu di mana objek penelitian
ini merupakan pekerja proyek konstruksi di Indonesia. Sampel diambil melalui teknik purposive
sampling dikarenakan dalam penelitian ini sampel yang diambil mempertimbangkan karakteristik
tertentu yaitu pekerja yang sedang bekerja secara langsung di lapangan pada masa pandemi
COVID-19. Pada penelitian dengan pendekatan kuantitatif, minimal sampel yang harus
dikumpulkan adalah sebanyak 30 sampel (Kerlinger & B, 2000), namun untuk mendapatkan hasil
yang lebih presisi penelitian ini menggunakan jumlah minimal sampel yang lebih besar yaitu
sebanyak 80 sampel.

A09.2

2.2 Teknik Analisis Data
Software SPSS 25 merupakan software yang akan digunakan untuk membantu pengolahan
data pada penelitian ini. Terdapat beberapa pengolahan yang akan digunakan seperti uji validitas
dan reliabilitas pada angket kuisioner untuk memastikan bahwa kusioner sudah dapat digunakan
dan disebarkan ke target responden. Kuisioner disebarkan secara langsung dan secara online.
Kuisioner yang disebarkan secara online dilakukan dengan menggunakan bantuan google form.
Dari 103 kuisioner yang disebar, jumlah kusioner yang kembali adalah sebanyak 99 kuisioner
sehingga memiliki response rate sebesar 96,1%. Setelah semua data terkumpul, maka akan
dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik untuk memastikan apakah data yang diperoleh dapat
di uji menggunakan Regresi Linier Berganda.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Profil Responden
Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki dan
berumur 17-27 tahun. Mayoritas responden sudah menikah, dan memiliki pengalaman bekerja di
bidang konstruksi. Selain itu, mayoritas responden saat ini sedang bekerja pada proyek konstruksi
yang memiliki estimasi proyek sebesar Rp. 0 – Rp. 1.000.000.000.
3.2 Uji Validitas
Uji validitas dan reliabilitas dilakukan pada 34 data awal. Pada 34 sampel diketahui data
berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test.
Data berdistribusi normal Ketika nilai asymp sign > 0,05. Dikarenakan data berdistribusi normal,
maka uji validitas dapat dilanjutkan dengan menggunakan pearson correlation. Dari pengolahan
menggunakan pearson correlation diketahui semua indikator memiliki nilai r hitung > 0,2785
yang memiliki arti bahwa semua indikator dinyatakan valid. Adapun hasil uji validitas pada
seluruh inidikator dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Uji Validitas

Variabel

Pertanyaan

Pengetahuan COVID-19 (X1)

X1.1
X1.2
X1.3
X2.1
X2.2
X2.3
X3.1
X3.2
X3.3
X3.4
X4.1
X4.2
X5.1
X5.2
X6.1
X6.2
X7.1
X7.2
X7.3
X8.1
X8.2

Persepsi terhadap kerentanan
(X2)
Persepsi terhadap keparahan
(X3)

Manfaat yang dipersepsikan
(X4)
Respon biaya (X5)
Respon Efikasi (X6)
Kontrol perilaku yang
dipersepsikan (X7)
Norma subjektif (X8)

Item Total
Correlation
0.917
0.952
0.932
0.898
0.889
0.912
0.842
0.810
0.603
0.728
0.909
0.908
0.917
0.934
0.820
0.821
0.736
0.739
0.859
0.829
0.882
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Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Variabel

Sikap terhadap pandemi
COVID – 19 (X9)

Niat melaksanakan PROKES
dan vaksinasi COVID – 19
(Y)

Pertanyaan
X8.3
X9.1
X9.2
X9.3
X9.4
Y1.1
Y1.2
Y1.3

Item Total
Correlation
0.889
0.848
0.874
0.810
0.873
0.885
0.909
0.781

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

3.3 Uji Reliabilitas
Setelah seluruh indikator dinyatakan valid maka pengujian dapat dilanjutkan dengan uji
reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha. Apabila nilai
Cronbach alpha > 0,5 maka seluruh variabel dinyatakan reliabel. Berikut hasil uji reliabilitas
dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel
Pengetahuan COVID-19 (X1)
Persepsi terhadap kerentanan
(X2)
Persepsi terhadap keparahan
(X3)
Manfaat yang dipersepsikan
(X4)
Respon biaya (X5)
Respon Efikasi (X6)
Kontrol perilaku yang
dipersepsikan (X7)
Norma subjektif (X8)
Sikap terhadap pandemi
COVID – 19 (X9)
Niat melaksanakan PROKES
dan vaksinasi COVID – 19 (Y)

Cronbach’s Alpha
0.925
0.882

Keterangan
Reliabel
Reliabel

0.737

Reliabel

0.788

Reliabel

0.830
0.515
0.675

Reliabel
Reliabel
Reliabel

0.835
0.873

Reliabel
Reliabel

0.805

Reliabel

3.4 Uji Asumsi Klasik
Dalam uji asumsi klasik terdapat beberapa yang harus dipenuhi selain data berdistribusi
normal seperti tidak adanya multikolonieritas, dan tidak terjadi heterokedastisitas. Dari hasil uji
multikolonieritas diketahui nilai tolerance hitung > 0,1 sehingga data dikatakan tidak
multikolonieritas, dan melalui gambar scatterplot dapat dilihat bahwa tidak terjadi
heterokedastisitas, dimana letak titik menyebar dan tidak menumpuk di garis tengah setelah uji
asumsi klasik terpenuhi, maka model regresi yang akan digunakan dapat dikatakan model yang
baik (Gunawan et al., 2017). Adapun hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Scatterplot
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3.5 Uji Regresi Linier Berganda
Dalam uji regresi linier berganda terdapat 2 hal yang dapat dianalis. Analisis pertama adalah
dengan melakukan uji F terlebih dahulu untuk melihat kelayakan pada model regresi yang mana
ketika nilai sig < 0,05 maka dapat diartikan model pada penelitian ini layak.
Tabel 3. Uji F

Model

F hitung
Sig.
Regresi
21,607
0,000
Dari Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa nilai sig < 0,05 yang berarti model yang digunakan
pada penelitian ini layak dan dapat dianalisis ke uji selanjutnya yaitu uji T. Berdasarkan hasil uji
T beberapa variabel memiliki nilai sig < 0,05 dan variabel lainnya berada pada nilai sig > 0,05
yang dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Uji T

Hipotesis
T hitung
Sig.
H1
3,853
0,000
H2
-0,415
0,679
H3
1,686
0,095
H4
0,774
0,441
H5
0,929
0,355
H6
2,014
0,047
H7
2,285
0,025
H8
0,327
0,744
H9
1,836
0,070
Berdasarkan hasil uji T, dengan melihat nilai sig. dapat di intepretasikan sebagai berikut:
H1 : 0,000 < 0,05 = Terdapat pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y maka H0 ditolak
H2 : 0,679 > 0,05 = Tidak terdapat pengaruh variabel X2 terhadap Y maka H0 gagal ditolak
H3 : 0,095 > 0,05 = Tidak terdapat pengaruh variabel X3 terhadap Y maka H0 gagal ditolak
H4 : 0,441 > 0,05 = Tidak terdapat pengaruh variabel X4 terhadap Y maka H0 gagal ditolak
H5 : 0,355 > 0,05 = Tidak terdapat pengaruh variabel X5 terhadap Y maka H0 gagal ditolak
H6 : 0,047 < 0,05 = Terdapat pengaruh variabel X6 terhadap Y maka H0 ditolak
H7 : 0,025 < 0,05 = Terdapat pengaruh variabel X7 terhadap Y maka H0 ditolak
H8 : 0,744 > 0,05 = Tidak terdapat pengaruh variabel X8 terhadap Y maka H0 gagal ditolak
H9 : 0,070 > 0,05 = Tidak terdapat pengaruh variabel X9 terhadap Y maka H0 gagal ditolak
Dari 9 hipotesis terdapat 3 hipotesis yang berhasil menolak H0 seperti H1, H6 dan H7. H1
menyatakan bahwa semakin besar pengetahuan COVID-19 (X1) yang dimiliki pekerja proyek
konstruksi maka akan semakin besar niat pekerja proyek konstruksi dalam melaksanakan protokol
kesehatan COVID-19, hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa
pengetahuan dapat mempengaruhi individu untuk memiliki niat dalam menentukan suatu perilaku
(Purnamasari & Anisa Ell Raharyani, 2020). H6 menyatakan bahwa semakin besar respon efikasi
(X6) pekerja proyek konstruksi maka akan meningkatkan niat pekerja proyek konstruksi dalam
melaksanaan protokol kesehatan COVID-19 dan sejalan dengan penelitian sebelumnya yang
menyebutkan bahwa individu yang merasa yakin akan risiko dari hilangnya informasi pribadi
dapat ditangani dengan suatu tindakan perlindungan, akan lebih memperhatikan informasi
pribadinya (Adhikari & Panda, 2018) dan H7 yang menyatakan bahwa semakin besar kontrol
perilaku yang dipersepsikan pekerja proyek konstruksi maka akan semakin meningkatkan niat
pekerja proyek konstruksi dalam melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, hasil penelitian
ini juga sejalan pada penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa adanya korelasi yang positif
antara kontrol perilaku yang dipersepsikan dengan niat (Lau et al., 2010).
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4.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh kesimpulan bahwa dari seluruh variabel bebas yang
diuji, hanya variabel X1, X6, dan X7 yang memiliki nilai sig < 0,05 pada uji T yang berarti variabel
pengetahuan, respon efikasi dan kontrol perilaku yang dipersepsikan memiliki pengaruh terhadap
niat pekerja proyek konstruksi melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Variabel-variabel
tersebut dapat dijadikan bahan masukan untuk materi edukasi dan komunikasi risiko yang akan
digunakan oleh penyelenggara jasa konstruksi dengan harapan akan semakin meningkatnya niat
pekerja proyek konstruksi dalam melaksanakan protokol kesehatan COVID-19.
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ABSTRAK
PT XYZ adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam industri tekstil dan memproduksi berbagai jenis
pakaian. Perusahaan ini sedang dalam kondisi yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya
konsumen yang memesan produk dari PT XYZ. Terdapat 19 operator pada stasiun sewing di garment 3
line 2 section 2 yang mengerjakan produk jenis Dress Style H779 sebanyak 187pcs. Pekerjaan ini harus
diselesaikan dalam waktu empat hari yang menyebabkan output tidak merata sehingga beban kerja fisik
antar operator tidak sama. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui tingkat beban kerja tiap
operator dan banyaknya operator yang dibutuhkan. Metode yang digunakan adalah Full Time Equivalent.
Hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan didapatkan 4 operator memiliki tingkat beban kerja
normal, 8 operator memiliki tingkat beban kerja underload, dan 12 operator memiliki tingkat beban kerja
overload. Sedangkan operator yang dibutuhkan 24 operator.
Kata kunci: Beban Kerja Fisik, Full Time Equivalent, Operator, Optimal

1.

Pendahuluan
Pada pengembangan suatu perusahaan diperlukan suatu perencanaan dan strategi untuk
memberikan output yang maksimal. Karena kesuksesan suatu perusahaan dapat dinilai dari
jumlah pelanggan yang setia, maka salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam
pengembangan perusahaan ada pada sumber daya manusia nya. Dengan adanya strategi
perencanaan dan sumber daya manusia yang baik maka perusahaan akan berjalan lebih efektif
dan efisien. Kinerja suatu karyawan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan
yang berpengaruh pada kesetiaan pelanggan (S. Pantja Djati & Didit Darmawan, 2005).
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa kinerja karyawan akan sangat
berpengaruh pada kesetiaan pelanggan. Maka, diperlukan perencanaan untuk setiap tenaga
kerjanya. Perencanaan kinerja karyawan dapat dilakukan dengan analisis beban kerja. Analisis
beban kerja adalah kegiatan perencanaan sumber daya manusia yang bertujuan untuk
mengetahui kebutuhan tenaga sehingga tujuan organisasi dapat tercapai (Hidayat et al., 2018).
Beban kerja dibagi menjadi dua yaitu beban kerja mental dan fisik. Beban kerja mental adalah
beban kerja yang merupakan selisih antara tuntutan beban kerja dari suatu tugas dengan
kapasitas maksimum beban mental seseorang dalam kondisi termotivasi (Fahamsyah, 2017).
Sedangkan beban kerja fisik adalah beban kerja yang memerlukan energi fisik otot manusia
sebagai sumber tenaganya dan konsumsi energi merupakan faktor utama yang dijadikan tolok
ukur penentu berat atau ringannya suatu pekerjaan (Purba & Jabbar Rambe, 2014).
Penelitian ini dilakukan di PT XYZ. PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang
industri tekstil yang memproduksi berbagai jenis pakaian dari bahan mentah sampai menjadi
produk siap pakai. Kegiatan usaha yang dijalankan antara lain pemintalan, penenunan,
pewarnaan dan pencetakan kain, dan konveksi. PT XYZ memiliki empat departemen yakni
spinning, weaving, finishing, dan garment. Pada penelitian ini dilakukan pada departemen
garment stasiun sewing. Stasiun sewing adalah bagian menyatukan beberapa komponen menjadi
baju jadi.
Permasalahan yang sering terjadi pada departemen garment adalah tidak tercapainya target
produksi sesuai waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Pada penelitian yang telah
dilakukan, diketahui bahwa terdapat 187pcs pakaian yang harus diselesaikan selama empat hari.
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Tetapi target tersebut selesai selama satu minggu. Adanya penambahan waktu
disebabkan adanya cacat yang ditemukan setelah pembuatan produk. Kecacatan yang
ditemukan diantaranya adalah jonjing, dedel, kerut, jarit jitet, dll. Hal tersebut
menyebabkan bottleneck pada elemen kerjanya di lini produksi serta tidak meratanya hasil
output yang berdampak pada idle time pada tiap stasiun sehingga menyebabkan hasil
produksi tidak efisien. Adanya permasalahan tersebut dikarenakan beban kerja fisik yang
tidak merata dan berdasarkan pengamatan terdapat alur yang belum efektif seperti satu
operator menjalankan dua pekerjaan dan berpindah ke beberapa stasiun kerja. Maka dari
itu, diperlukan pengukuran beban kerja untuk meningkatkan produktivitas kerja.Terdapat
beberapa metode untuk mengukur beban kerja fisik.
Metode untuk mengukur beban kerja antara lain CVL, Workload Analysis, dan Full
Time Equivalent. Penelitian ini menggunakan Metode Full Time Equivalent untuk eveluasi
tenaga kerja. Metode ini dipilih karena dapat menghitung produktivitas perusahaan,
mengoptimalkan kinerja tenaga kerja, dan mengevaluasi tenaga kerja secara lebih
sederhana. Metode Full Time Equivalent (FTE) adalah salah satu metode analisis beban
kerja yang berbasiskan waktu dengan cara mengukur lama waktu penyelesaian pekerjaan
kemudian waktu tersebut dikonversikan ke dalam indeks nilai FTE (Utami & Satrya,
2012). Sedangkan menurut (Hudaningsih & Prayoga, 2019) FTE adalah cara-cara untuk
menghitung jumlah orang di suatu populasi atau organisai. FTE sendiri bertujuan untuk
menyederhanakan pengukuran kerja dengan mengubah jam beban kerja ke jumlah orang
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu (Adawiyah, 2013).
Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa banyaknya tenaga kerja harus
disesuaikan dengan beban kerja agar perusahaan lebih efektif dan efisien. Sehingga
perusahaan tidak melakukan pemborosan. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengukur
waktu normal sebagai acuan dan evaluasi dari permasalahan yang terjadi. Adanya evaluasi
waktu baku dan beban kerja diharapkan tenaga kerja yang ada dapat dioptimalkan dan
sumber daya menjadi lebih baik dari sebelumnya.
2. Metode
Jenis penelitian ini adalah penelitian secara langsung dengan cara pengukuran waktu
secara langsung dan wawancara secara langsung pada tiap operator di stasitun sewing line
2 section 2. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Februari 2022.
Metode penelitian yang digunakan selama penelitian adalah observasi lapangan yang
dilakukan untuk mengamati kondisi pada stasiun sewing line 2 section 2 dan pengumpulan
data dilakukan menggunakan pengukuran waktu siklus secara langsung terhadap tiap
operator. Terdapat dua acara pengambilan data yang dibutuhkan yaitu dengan pengukuran
waktu secara langsung untuk data primer dan data pendukung dari perusahaan untuk data
sekunder yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan metode Full Time Equivalent yang
dilaksanakan pada bulan Januari 2022. Sasaran penelitian ini adalah semua operator yang
mengerjakan tugas pada line 2 section 2 stasiun sewing garment 3.
Langkah-langkah analisis beban kerja menggunakan metode FTE adalah sebagai
berikut:
a. Menentukan eleemen kerja dan target produksi
b. Menentukan hari kerja efektif selama satu tahun
c. Menentukan allowance
d. Menghitung waktu siklus tiap elemen kerja
e. Menghitung performance rating menggunakan metode westinghouse
f. Menghitung waktu produksi yang terdiri dari waktu normal dan waktu baku
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g. Menguji data dengan uji keseragaman dan uji kenormalan
h. Menghitung beban kerja tiap operator dengan metode Full Time Equivalent
menggunakan rumus dibawah ini :

Total jam kerja didapatkan dari jumlah hari kerja yang tersedia tiap tahunnya dikalikan
dengan jam kerja tiap operator. Terdapat tiga jenis beban kerja dari nilai FTE yang telah
didapatkan. Apabila nilai FTE 1,00-1,28 memiliki arti beban kerja yang diamali tiap operator
masih dalam batas normal. Apabila nilai FTE >1,28 maka beban kerja tiap operator diatas batas
normal atau overload dan apabila nilai FTE <1,00 maka beban kerja tiap operator dibawah batas
normal atau underload.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Gambaran Umum Proses Divisi Sewing Garmen III
Dalam memproduksi produk yang diinginkan buyer, lantai garmen ini memiliki divisi
sewing atau jahit dengan beberapa section produksi yaitu sejumlah 4 section dan setiap section
terdiri atas beberapa line produksi masing-masing. Secara umum, proses alur yang dilakukan
divisi sewing pada Garmen III adalah sebagaimana yang terlihat pada Gambar 1

Gambar 1. Alur Proses Divisi Sewing

3.2 Data Karakteriatik Operator dan Job Description
Karakteristik operator dalam penelitian ini dibedakan berdasarkan elemen kerja yang
dikerjakan. Tabel 1 merupakan tabel karakteristik divisi sewing pada line 2 section 2.
Tabel 1. Karakteristik Operator Divisi Sewing Line 2 Section 2

No

Nama

1
2

Novia
Sri Muryanti

3

maryani

4

Adit

5

Antonio

6

Harni

elemen kerja
tanda cut neck
Menandai linen
pasang kerah badanan
pasang kerah linen kiri
pasang kerah linen kanan
pasang kerah sampingan (1
pasang kanan kiri)
obras tali
jahit tali
poke nut depanan
obras depanan dan body
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belakang
pasang slider
7
Surati
pasang inner ke badanan
8
Nawi
pasang bagian leher
obras benang 5 bagian
9
Mujiyati
samping
10
fauzan
tapping
11
sarni
klim bawah
12
Novi
Jahit Belakang
13
Isti
Jahit Princess
Buat Belahan dan Pasang
Puji
14
Hanger Loop
15
Joko
Jahit Bahu dan Pasang Tali
16
Endang
Gosok Baju
17
Susilowati
Babar Tangan dan Stik Bahu
18
Fajar
Pasang Hak
19
Purwanti
Quality Control
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa operator yang berada pada line 2 section 2
berjumlah 19 operator dengan 24 elemen kerja.
3.3 Perhitungan Waktu Siklus Divisi Sewing Line 2 Section 2 Garmen III
Hasil pengukuran waktu siklus yang dilakukan Peneliti adalah dengan cara pengamatan
secara langsung kepada operator divisi sewing line 2 section 2 dimana selama pengamatan yang
dilakukan, divisi ini tengah memproduksi dress dengan buyer bernama Casper style nomor
H779. Berikut gambar 2 yang merupakan produk yang sedang diproduksi

Gambar 2. Casper Dress Style H779

Pada Tabel 2 dijabarkan hasil perolehan waktu siklus yang dilakukan sebanyak 10 kali
pengamatan pada operator divisi sewing line 2 section 2 garmen III.
Tabel 2. Waktu Siklus Operator Divisi Sewing Pada Line 2 Section 2

No

Nama

1
2

Novia
Sri Muryanti

3
4

Maryani
Adit

Elemen Kerja
Tanda Cut Neck
Menandai Linen
Pasang Kerah Badanan
Pasang Kerah Linen Kiri
Pasang Kerah Linen Kanan
Pasang Kerah Sampingan (1
A10.4

Waktu
Siklus
16.80
30.70
111.10
44.70
36.20
146.00

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

Pasang Kanan Kiri)
Obras Tali
13.20
5
Antonio
Jahit Tali
97.30
Poke Nut Depanan
29.30
Obras Depanan Dan Body
6
Harni
Belakang
66.80
Pasang Slider
78.20
7
Surati
Pasang Inner Ke Badanan
82.50
8
Nawi
Pasang Bagian Leher
173.70
9
Mujiyati
Obras Benang 5 Bagian Samping
116.40
10
Fauzan
Tapping
43.20
11
Sarni
Klim Bawah
110.20
12
Novi
Jahit Belakang
74.40
13
Isti
Jahit Princess
103.10
Buat Belahan Dan Pasang Hanger
Puji
14
Loop
94.50
15
Joko
Jahit Bahu Dan Pasang Tali
130.30
16
Endang
Gosok Baju
30.60
17
Susilowati
Babar Tangan Dan Stik Bahu
275.70
18
Fajar
Pasang Hak
137.60
19
Purwanti
Quality Control
85.80
Total (Detik)
2128.30
Total (Menit)
35.4717
3.4 Uji Keseragaman dan Uji Kecukupan
Setelah mendapatkan data waktu siklus 19 operator divisi sewing line 2 section 2 hasil
observasi langsung, perlu dilakukan uji keseragaman dan uji kecukupan data. Pada uji
kecukupan data terdapat 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu tingkat keyakinan (k) dan tingkat
ketelitian (s). Adapun tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau sama dengan 2 dan
tingkat ketelitian yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Pengujian keseragaman data adalah
suatu pengujian yang berguna untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan berasal dari
satu sistem yang sama. Melalui pengujian dapat diketahui adanya perbedaan data diluar batas
kendali (out of control) yang dapat digambarkan pada peta kontrol. Pada Tabel 3 berikut
merupakan tabel hasil uji keseragaman dan kecukupan data
Tabel 3. Hasil Uji Keseragaman dan Uji Kecukupan

No
1
2

Operator
Novia
Sri
Muryanti

3

maryani

4

Adit

Elemen Kerja
tanda cut neck
Menandai linen
pasang kerah
badanan
pasang kerah
linen kiri
pasang kerah
linen kanan
pasang kerah
sampingan (1
pasang kanan

Waktu
BKA
BKB
Siklus
16.8 18.6379 14.9621
30.7 35.3236 26.0764

N

N'

10
10

4
8

111.1 120.827 101.373

10

3

44.7 51.7585 37.6415

10

9

36.2 42.2222 30.1778

10

10

146 169.228 122.772

10

9
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kiri)
obras tali
13.2 15.2656 11.1344
10
9
5
antonio
jahit tali
97.3 106.588 88.012
10
3
poke nut
depanan
29.3 34.0188 24.5812
10
9
obras depanan
dan body
6
Harni
belakang
66.8 72.0324 61.5676
10
2
pasang slider
78.2 89.7007 66.6993
10
8
pasang inner ke
7
surati
badanan
82.5 94.7293 70.2707
10
8
pasang bagian
8
Nawi
leher
173.7 176.203 171.197
10 0.07477
obras benang 5
9
Mujiyati
bagian samping
116.4
119.1
113.7
10 0.19367
10 Fauzan
tapping
43.2 45.6585 40.7415
10 1.16598
11 Sarni
klim bawah
110.2 114.395 106.005
10 0.52174
Jahit Belakang
12 Novi
74.4 78.3101 70.4899
10 0.99433
Jahit Princess
13 Isti
103.1 109.928 96.272
10 1.57899
Buat Belahan
Puji
dan Pasang
14
Hanger Loop
94.5 98.6366 90.3634
10 0.68979
Jahit Bahu dan
Joko
15
Pasang Tali
130.3 138.735 121.865
10 1.50877
Gosok Baju
16 Endang
30.6 34.5101 26.6899
10 5.87808
Babar Tangan
Susilowati
17
dan Stik Bahu
275.7 277.597 273.803
10 0.01705
Pasang Hak
18 Fajar
137.6 141.025 134.175
10 0.22309
Quality Control
19 Purwanti
85.8 89.0387 82.5613
10 0.51293
Berdasarkan pengujian data tersebut yaitu uji keseragaman dan kecukupan, maka dapat
disimpulkan seluruh data Pengamatan pada operator divisi sewing line 2 section 2 dinyatakan
seragam karena berada di rentang BKA dan BKB serta pada setiap elemen kerja pengukuran
waktu siklus sebanyak sepuluh kali pengamatan dinyatakan cukup karena nilai N lebih besar
dari N’.
3.5 Perfomance Rating dan Allowance
Performance rating atau faktor penyesuaian adalah beberapa faktor yang didapatkan untuk
mengevaluasi kecepatan kerja dari operator. Metode yang digunakan untuk mengukur faktor
penyesuaian atau performance rating adalah metode Westinghouse. Nilai ini didapatkan dari
pengamatan langsung pada tiap operator dalam melakukan pekerjaan. Pada Tabel 4 berikut
merupakan tabel performance rating tiap elemen kerja
Tabel 4. Perfomance Rating Tiap Elemen Kerja

N
o
1

Nama
Novia

Elemen
Kerja

Skill

Tanda Cut
Neck

0.06

KARAKTERISTIK
Conditio Consistenc
Effort
n
y
0
A10.6

0.02

0

Jumla
h

Penyesuaia
n

0.08

1.08
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2

3

4

5

6

7

8

9

Sri
Muryanti

Maryani

Adit

Antonio

Harni

Surati

Nawi

Mujiyati

10

Fauzan

11

Sarni

12

Novi

13

Isti

Tandain
Yang
Linen
Pasang
Kerah
Badanan
Pasang
Kerah
Linen Kiri
Pasang
Kerah
Linen
Kanan
Pasang
Kerah
Sampingan
(1 Pasang
Kanan
Kiri)
Obras Tali
Jahit Tali
Poke Neck
Depanan
Obras
Depanan
Dan Body
Belakang
Pasang
Slider
Pasang
Inner Ke
Badanan
Pasang
Bagian
Leher
Obras
Benang 5
Bagian
Samping
Tapping
Klim
Bawah
Jahit
Belakang
Jahit
Princess

ISSN: 2579-6429

0.06

0

0.02

0

0.08

1.08

0

0.02

0.02

0.01

0.05

1.05

0

0

0.02

-0.02

0

1

0

0

0.02

0

0.02

1.02

0
0.06
0.06

0
0.05
0.05

0.02
0.02
0.02

0
0.01
0

0.02
0.14
0.13

1.02
1.14
1.13

0.06

0.02

0.02

0.01

0.11

1.11

0

0

0.02

0.01

0.03

1.03

0.08

0

0.02

0

0.1

1.1

0.08

0

0.02

0

0.1

1.1

0

0

0.02

0

0.02

1.02

0.06
0

0
-0.04

0.02
0.02

0.01
0.01

0.09
-0.01

1.09
0.99

0

0

0.02

-0.01

0.01

1.01

0

0.05

0.02

0

0.07

1.07

0

0

0.02

0

0.02

1.02
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Buat
Belahan
Dan
14 Puji
Pasang
Hanger
Loop
0
0
0.02
0
0.02
1.02
Jahit Bahu
Dan
15 Joko
Pasang
Tali
0
0
0.02
0
0.02
1.02
Gosok
16 Endang
Baju
0.08
0.05
0.02
0
0.15
1.15
Babar
Susilowa Tangan
17
ti
Dan Stik
Bahu
0.08
0.05
0.02
0.01
0.16
1.16
Pasang
18 Fajar
Hak
0.08
0.05
0.02
0
0.15
1.15
Quality
19 Purwanti
Control
0.06
0.02
0.02
0.01
0.11
1.11
Faktor kelonggaran adalah faktor yang diperlukan pekerja dalam melakukan hal-hal lain
selain pekerjaan utamanya. Sehingga dibutuhkan waktu untuk kebutuhan pribadi, mengurangi
kelelahan, dan hal-hal tidak terduga lainnya. Berikut merupakan tabel kelonggaran atau
allowance.
Tabel 5. Faktor Kelonggaran Perusahaan

Faktor

Kategori

Presentase

Tenaga yang dikeluarkan

Sangat ringan

6%

Sikap kerja

Bekerja duduk, ringan

1%

Gerakan keja

Normal

0%

Kelelahan mata

Pandangan yang terputus-putus

3%

Keadaan temperature

Normal

3%

Keadaan atmosfer

Baik

0%

Keadaan lingkungan

Siklus kerja berulang-ulang

1%

Kebutuhan pribadi

Pria, Wanita

1%

Total

15%

3.7 Waktu Produksi
Perhitungan waktu normal ini menggunakan data waktu siklus tiap elemen kerja operator
yang didapatkan dengan melibatkan nilai performance rating per operator. Selain perhitungan
waktu normal, juga dilakukan perhitungan waktu baku yang didapatkan dengan melibatkan
faktor kelonggaran (allowance ). Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa terdapat 24 elemen
kerja dengan 19 operator. Total waktu produksi yang didapatkan berdasarkan waktu siklus
adalah 35,47 menit, berdasarkan waktu normal sebesar 73,51 menit, dan berdasarkan waktu
baku sebesar 86,48 menit.
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Tabel 6. Waktu Produksi

No

1
2

3

4
5

6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

Nama

Elemen Kerja

Tanda Cut Neck
Tandain Yang
Novia
Linen
Sri
Pasang Kerah
Muryanti Badanan
Pasang Kerah
Linen Kiri
Pasang Kerah
Maryani
Linen Kanan
Pasang Kerah
Sampingan (1
Pasang Kanan
Adit
Kiri)
Obras Tali
Antonio
Jahit Tali
Poke Nut
Depanan
Obras Depanan
Dan Body
Harni
Belakang
Pasang Slider
Pasang Inner Ke
Surati
Badanan
Pasang Bagian
Nawi
Leher
Obras Benang 5
Mujiyati
Bagian Samping
Fauzan
Tapping
Sarni
Klim Bawah
Novi
Jahit Belakang
Isti
Jahit Princess
Buat Belahan
Puji
Dan Pasang
Hanger Loop
Jahit Bahu Dan
Joko
Pasang Tali
Endang
Gosok Baju
Babar Tangan+
Susilowati
Stik Bahu
Fajar
Pasang Hak
Purwanti
Quality Control

Hari

Perfomance
Rating
1.08

Hari

1.08

30.7

63.86

75.12

Hari

1.05

111.1

227.76

267.95

Hari

1

44.7

89.40

105.18

Hari

1.02

36.2

73.12

86.03

Hari
Hari
Hari

1.02
1.14
1.13

146
13.2
97.3

294.92
28.25
207.25

346.96
33.23
243.82

Hari

1.11

29.3

61.82

72.73

Hari
Hari

1.03
1.1

66.8
78.2

135.60
164.22

159.53
193.20

Hari

1.1

82.5

173.25

203.82

Hari

1.02

173.7

350.87

412.79

Hari
Hari
Hari
Hari
Hari

1.09
0.99
1.01
1.07
1.02

116.4
43.2
110.2
74.4
103.1

243.28
85.97
221.50
154.01
208.26

286.21
101.14
260.59
181.19
245.01

Hari

1.02

94.5

190.89

224.58

Hari
Hari

1.02
1.15

130.3
30.6

263.21
65.79

309.65
77.40

Hari
Hari
Hari

1.16
1.15
1.11

Intesitas

Total Waktu (Menit)
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Waktu Waktu
Siklus Normal
16.8
34.94

Waktu
Baku
41.11

275.7 595.51 700.60
137.6 295.84 348.05
85.8 181.04 212.99
2128.30 4410.56 5188.89
35.47
73.51
86.48
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3.7 Full Time Equivalent
Pada metode Full Time Equivalent diklasifikasikan menjadi 3 kondisi yaitu beban kerja
terlalu rendah (underload) apabila nilai beban kerjanya kurang dari 1 normal apabila nilai dari
beban kerja sebesar 1 – 1,28, dan terlalu tinggi (overload) apabila nilai dari beban kerja lebih
dari 1,28.
Berikut ini adalah tabel perhitungan Full Time Equivalent dan klasifikasi beban kerja dari
seluruh operator.
Tabel 7. Perhitungan Full Time Equivalent

N
o

1

2

Operat
or

Novia
Sri
Murya
nti

3

Maryan
i

4

Adit

5

6
7

Antoni
o

Harni
Surati

Elemen
Kerja
Tanda
Cut Neck
Tandain
Yang
Linen
Pasang
Kerah
Badanan
Pasang
Kerah
Linen
Kiri
Pasang
Kerah
Linen
Kanan
Pasang
Kerah
Samping
an (1
Pasang
Kanan
Kiri)
Obras
Tali
Jahit Tali
Poke Nut
Depanan
Obras
Depanan
Dan
Body
Belakang
Pasang

187

34.94

282

511.8714

Jam
Kerj
a
Efek
tif
1917
.6

187

63.86

282

935.384

1917
.6

0.4 Underlo
88 ad

187

227.7
6

3336.231

1917
.6

1.7 Overloa
4 d

1309.561

1917
.6

0.6 Underlo
83 ad

1917
.6

0.5 Underlo
59 ad

2.2
53
0.2
16
1.5
83
0.4
72

1.0 Normal/
36 Fit
1.2 Normal/

Frekue
nsi

187

Wakt
u
Nor
mal

Jumlah
Hari
Kerja/Ta
hun

89.40

282

282

Total
(Jam/Tah
un)

187

73.12

282

1071.145

187

294.9
2

282

4320.086

282

413.7861

187

28.25
207.2
5

282

3035.852

187

61.82

282

905.6039

1917
.6
1917
.6
1917
.6
1917
.6

187
187

135.6
0
164.2

282
282

1986.373
2405.549

1917
.6
1917

187
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Katego
ri
Beban
Kerja

0.2 Underlo
67 ad

Overloa
d
Underlo
ad
Overloa
d
Underlo
ad
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Nawi

9

Mujiya
ti

10

Fauzan

Slider
Pasang
Inner Ke
Badanan
Pasang
Bagian
Leher
Obras
Benang
5 Bagian
Samping
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2

187

173.2
5

187

350.8
7

187

243.2
8

.6

282

282

282

54 Fit

2537.824

1917
.6

1.3 Normal/
23 Fit

5139.719

1917
.6

2.6 Overloa
8 d

1917
.6
1917
.6
1917
.6
1917
.6
1917
.6

1.8
58
0.6
57
1.6
92
1.1
76
1.5
91

3563.588

Overloa
d
Underlo
ad
Overloa
d
Normal/
Fit
Overloa
d

Tapping
187 85.97
282 1259.288
Klim
221.5
11 Sarni
Bawah
187
0
282 3244.635
Jahit
154.0
Novi
12
Belakang
187
1
282 2255.961
Jahit
208.2
Isti
13
Princess
187
6
282 3050.691
Buat
Belahan
Dan
Puji
Pasang
Hanger
190.8
1917 1.4 Overloa
14
Loop
187
9
282
2796.22
.6
58 d
Jahit
Bahu
Joko
Dan
Pasang
263.2
1917 2.0 Overloa
15
Tali
187
1
282 3855.529
.6
11 d
Gosok
1917 0.5 Underlo
Endang
16
Baju
187 65.79
282 963.7139
.6
03 ad
Babar
Susilo
Tangan+
wati
Stik
595.5
1917 4.5 Overloa
17
Bahu
187
1
282 8723.258
.6
49 d
Pasang
295.8
1917 2.2 Overloa
Fajar
18
Hak
187
4
282 4333.563
.6
6 d
Purwan Quality
181.0
1917 1.3 Overloa
19 ti
Control
187
4
282 2651.905
.6
83 d
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 elemen kerja dengan beban kerja fisik
yang normal, 8 elemen kerja dengan beban kerja fisik yang underload, dan 12 elemen kerja
dengan beban kerja fisik yang overload.
4.

Simpulan
Berdasarkan pengolahan data dan analisis yang dilakukan oleh Peneliti, maka dapat ditarik
kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian sebagai berikut
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1. Waktu proses produksi pada tiap elemen kerja stasiun sewing line 2 section 2 sudah
diketahui. Total waktu siklus adalah 2128,30 detik atau 35,47 menit, waktu normal
sebesar 4410,56 detik atau 73,51 menit, dan total waktu baku sebesar 5188,89 detik atau
86,48 menit.
2. Tingkat beban kerja tiap elemen kerja stasiun sewing line 2 section 2 menggunakan
metode full time equivalent didapatkan 4 elemen kerja yang termasuk normal, 8 elemen
kerja yang termasuk underload, dan 12 elemen kerja yang termasuk overload.
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ABSTRAK
Pekerjaan administrasi merupakan bagian penting dari suatu lembaga atau perkantoran karena
pelaksanaan dan kontrol suatu kantor atau perusahaan dalam pekerjaan administrasi. Efisiensi dalam
pelayanan administrasi sekarang ini makin meningkat karena perkembangan teknologi yang pesat. Halhal yang berkaitan dengan teknologi dan otomatisasai dalam perkantoran ditangani langsung oleh divisi
sistem informasi. Diperlukan lingkungan kerja yang nyaman dan terdapat peralatan yang memadai untuk
menunjang produktivitas divisi ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan 6S dalam
pekerjaan administrasi pada divisi sistem informasi Universitas XYZ. Hasil perhitungan 6S pada ruang
kerja Divisi Sistem Informasi Universitas XYZ diperoleh score akhir sebesar 2.66. Apabila score tersebut
berada dalam kategori poor atau minimum acceptable level. Aspek yang mendapat penilaian rendah pada
divisi sistem informasi ini yaitu seiketsu dengan score 2 dan sitsuke dengan score 1. Berdasarkan score
akhir karyawan pada Divisi Sistem Informasi telah berupaya untuk meningkatkan 6S namun belum
terdapat pemantauan supaya 6S tersebut berkelanjutan.
Kata kunci: 6S, Divisi Sistem Informasi, Pekerjaan Administrasi.

1.

Pendahuluan
Sebuah lembaga yang bergerak disegala sektor dan sebuah perusahaan selalu terdapat jenis
pekerjaan administrasi. Pencatatan data perusahaan dan dokumen-dokumen dilakukan dalam
proses administrasi. Berdasarkan KBBI pekerjaan administrasi merupakan usaha dan kegiatan
yang meliputi tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Menurut
Terry & Rue (2003) jenis-jenis pekerjaan dalam perkantoran diantaranya perencanaan,
pengorganisasian, dan pengawasan pekerjaan kantor serta pelaksanaannya untuk mencapai
tujuan yang ditentukan. Dengan kata lain semua kegiatan bersifat teknis ketatausahaan dari
suatu perkantoran. Sehingga dapat dikatakan bahwa pekerjaan administrasi merupakan bagian
penting dari suatu lembaga atau perkantoran karena pelaksanaan dan kontrol suatu kantor atau
perusahaan berada dalam pekerjaan administrasi.
Dengan dimikian dapat dikatakan bahwa pekerjaan administrasi merupakan pekerjaan yang
selalu ada dalam segala sektor. Dalam bidang jasa pekerjaan administrasi ini berkaitan dengan
pelayanan seperti misalnya pelayanan dalam sektor pendidikan atau sekolah. Dalam sektor
pendidikan kualitas pelayanan sangat dibutuhkan karena pelayanan dibidang administrasi yang
baik akan memudahkan kegiatan akademik dari suatu lembaga pendidikan (Anisa et al., 2018).
Efisiensi dalam pelayanan administrasi sekarang ini makin meningkat karena perkembangan
teknologi yang pesat. Teknologi menjadi alat dan teknik yang membantu manusia dalam
melakukakan pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah dan ringan (Hani Hanafiah,
2015). Hal-hal yang berkaitan dengan teknologi dan otomatisasai dalam perkantoran ditangani
langsung oleh divisi sistem informasi.
Didalam divisi sistem informasi berfokus pada sistem yang dgunakan oleh perusahaan atau
perkantoran. Suatu sistem yang berjalan otomatis dapat diterapkan dalam kegiatan pengelolaan
perkantoran diantaranya pengiriman, pemrosesan, penyimpanan dan penemuan kembali
informasi (Hani Hanafiah, 2015). Diperlukan lingkungan kerja yang nyaman dan terdapat
peralatan yang memadai untuk menunjang produktivitas divisi ini. Karena dalam otomastisasi
dilakaukan dengan cara pelaksanaan prosedur dan peralatan kerja dengan pemanfaatan secara
menyeluruh dan seefisien mungkin (Sedarmayanti, 2001). Penelitian ini dilakukan untuk
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mengetahui penerapan 6S dalam pekerjaan administrasi. Metode 5S terdiri dari seiri, seiton,
seiso, seiketsu, shitsuke, kemudian berkembang menjadi 6S dengan menambahkan safety.
Metode 6S ini merupakan metode kontrol dan pengendalian lingkungan kerja untuk mengurangi
pemborosan dan mengoptimalkan produktivitas (Hirano, 1996).
Penelitian yang dilakukan oleh (Sremcev et al., 2018) menunjukkan bahwa dengan
penerapan 5s perkerjaan di bidang pendidikan menjadi lebih efisien dan efektif. Sari et al., 2017
menyatakan bahwa penerapan 5s telah menunjang produktivitas dalam pekerjaan namun aspek
keselamatan sering kali diabaikan dalam suatu pekerjaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa
lingkungan kerja yang baik adalah lingkungan kerja yang nyaman serta aman bagi karyawan
atau pekerja. Penerapan 5s dapat meningkatkan produktivitas suatu industri meskipun dalam
industry berskala kecil. Hal ini seperti penelitian yang dilakukan oleh (Ravipratap et al., 2019)
dalam penelitiannya di industri fabrikasi berskala kecil. Dalam objek penelitiannya terjadi
peningkatan produktivitas sebanyak 15% setelah penerapan 5s. Selain itu penerapan 6s dapat
mengurangi risiko ergonomic pada lingkungan manufaktur (Aqlan et al., 2014). Dalam
penelitiannya (Aqlan et al., 2014) menyatakan bahwa penerapan 6s dapat meminimalkan risiko
kecelakaan kerja, meningkatkan produktivitas dan critra organisasi. Berdasarkan dari keempat
penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan 6S berpengaruh terhadap produktivitas
dalam suatu lingkungan kerja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan 6S pada
pekerjaan administrasi. Ruang kerja yang diamati yaitu ruang Divisi Sistem Informasi salah satu
fakultas di Universitas XYZ.
2.

Metode
Penelitian ini dilakukan dengan penilaian lingkungan kerja menggunakan tabel 6S serta
interview terhadap salah satu karyawan divisi sistem informasi. Interview dilakukan bertujuan
untuk mengetahui pemahaman karyawan mengenai penerapan 6S dalam lingkungan kerja dan
sejauh mana 6S telah diterapkan. Sehingga dalam hal ini subjek dari penelitian ini adalah
karyawan divisi sistem informasi sedangkan objek dari penelitian ini yaitu penerapan 6S pada
ruangan divisi sistem informasi. Adapun alur dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Alur Penelitian

Penilaian 6S ini dilakukan secara langsung pada lingkungan kerja divisi sistem informasi
yang mana penilaian dari setiap variabel 6s merupakan input penelitian. Setelah didapatkan data
score untuk setiap variabel 6S kemudian dilakukan pengolahan data sehingga diperoleh score
akhir penilaian 6S sebagai output penelitian. Berdasarkan hasil penilaian pada setiap variabel 6S
dan hasil score akhir peneliti menganalisis hasil penilaian 6S serta memberikan rekomendasi
atau perbaikan terhadap masalah pada lingkungan kerja berkaitan dengan penerapan 6S
3. Hasil dan Pembahasan
Berikut ini merupakan gambaran layout awalan dari ruang devisi sistem informasi :
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Gambar 2. Ruang Divisi Informasi

A. Penilaian 6S
Adapun hasil penilaian 6S pada ruangan divisi sistem informasi tersebut adalah sebagai
berikut :

Gambar 3. Form Penilaian 6S

Setelah dilakukan pengamatan penerapan 6s di ruangan devisi sistem informasi,
kemudian dihitung total poin dengan cara menjumlahkan checklist pada skala linkert.
Berdasarkan tabel penilaian diperoleh perhitungan total poin sebagai berikut;
Total Poin = 12 + 2 + 18 + 48 +5 = 85
(1)
Perhitungan score 6s diperoleh dari poin masing-masing variabel 6S kemudian
dibagi dengan tinjauan pada masing-masing variabel. Tabel berikut hasil perhitungan
score pada masing-masing variable 6S.
Table 1. Skor 6S

NO
1
2

6S
SEIRI / Sort/ Ringkas
SEITON/ Set-in order / Rapi
A11.3
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NO
3

6S
SEISO / Shine/ Resik

Poin
13

Score
3.25

4

SAFETY/ Aman

42

2.625

5
6

SEIKATSU / Standardize/ Rawat
SITSUKE / Sustain/ Rajin
Total

4
2
85

2
1
2,66

Gambar 4. Radar Chart 6S

Berdasarkan perhitungan score pada masing-masing variabel 6s, SEIRI
mendapatkan score tertinggi yaitu sebesar 4, hal ini karena penataan dalam ruang kerja
sudah baik. Semua alat yang digunakan dalam ruangan dapat berfungsi dengan baik dan
alat yang berada dalam ruangan sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk variabel
SEITON memperoleh score sebesar 2.4 hal ini dikarenakan tidak terdapat garis-garis
pembatas pada ruangan kerja. Ruangan divisi sistem informasi ini tergolong dalam
keadaan bersih dengan score SEISO sebesar 3,25. Pembersihan ruangan dilakukan
setiap pagi oleh cleaning service.
Aspek SAFETY memperoleh skor sebesar 2,625. Didalam ruangan kerja divisi
sistem informasi ini tidak terdapat petunjuk jalur evakuasi, kotak P3K, dan poster
slogan P3K. Untuk aspek seiketsu mendapat nilai 2, hal ini dikarenakan karyawan telah
sadar tentang kerapian tempat kerja, namun belum terdapat ajakan untuk selalu
melaksanakan 6s dilingkungan kerja. Aspek terakhir yaitu SITSUKE dengan skor 1
yang mana skor terendah, hal ini dikarenakan tidak ada audit 6s secara berkala.
Total score keseluruhan diperoleh dari pembagian total poin dengan total tinjauan.
Perhitungan total score adalah sebagai berikut :
Total score = 85 :32 = 2.66
(2)
Hasil perhitungan 6s pada ruang kerja Divisi Sistem Informasi diperoleh score akhir
sebesar 2.66 mendekati angka 3. Apabila score tersebut diklasifikasikan dalam skala
linkert maka berada dalam kategori poor atau minimum acceptable level . Berdasarkan
interpretasi skor tersebut dapat dideskripsikan yaitu seluruh pekerja berupaya untuk
meningkatkan pelaksanaan 6s. Berdasarkan observasi saat penilaian 6s, ruang kerja
divisi sitem informasi sudah tertata rapi dan bersih. Namun ada beberapa aspek 6s yang
kurang diperhatikan. Aspek yang kurang diperhatikan dalam ruang kerja divisi sistem
informasi ini yaitu aspek safety dan sitsuke.
Perbaikan lingkungan kerja pada divisi sistem informasi diperlukan untuk
peningkatan produktifitas. Pada penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh
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(Sari et al., 2017) dengan penerapan 6s ini dapat meningkatkan keamanan area kerja,
memudahkan dalam mencari barang dan memitigasi staf dalam laboratorium. Budaya 6s
menciptakan lingkungan kerja yang baik dan aman. Penelitian yang dilakukan oleh
(Permana et al., 2021) menyatakan bahwa penerapan kaizen dalam hal ini 5S
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja melalui motivasi internal dan
disiplin kerja
B. Rekomendasi
Berikut ini merupakan rekomendasi berdasarkan hasil identifikasi pada setiap variabel
6S pada tabel berikut ini :
Table 2. Rekomendasi 6S

No
.

Kondisi Ruangan

Variabel 6S

Rekomendasi

Seiri/Sort/ Ringkas

1

Pemberian red tag pada
file sehingga tau masa
penggunaan dokumen

Hardfile dan softfile tidak
ada yang ditandai dengan
red tag
Seiri/Sort/ Ringkas

2

Terdapat makanan diatas
meja kerja
Menghilangkan makanan
dari meja kerja
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Variabel 6S

Rekomendasi

Seiton/ Set In
Order/Rapi

•

•

•

•
•

Tidak ada garis
pembatas pada setiap
barang
Tidak terdapat
peralatan kebersihan
didalam ruangan
Tidak terdapat tempat
khusus untuk alat
kebersihan
Tidak terdapat tanda
jalur evakuasi
Tidak terdapat slogan
6s

Memberi garis pembatas
kuning pada sisi bawah
barang
Seiso/Shine/ Resik

3

Meletakkan alat
kebersihan yang sering
digunakan
Seiso/Shine/ Resik

Memasang
gantungan
untuk alat kebersihan
Safety /Keamanan

Memberi tanda evakuasi
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Variabel 6S

Rekomendasi

Seiketsu/Standardizat
ion/ Rawat

Memberi slogan 6s
4.

Simpulan
Metode 6s merupakan metode kontrol dan pengendalian lingkungan kerja yang bertujuan
untuk mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan produktivitas. Aspek-aspek dalam 6S ini
diantaranya seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke, dan safety. Berdasarkan hasil penilaian 6s
menggunakan formulir penilaian 6S didapatkan skor 6s sebesar 2.66. Setelah ruang kerja dinilai
menggunakan metode 6s kemudian dilakukan identifikasi masalah berkaitan dengan 6s pada
ruang divisi sistem informasi. Masalah yang ditemukan dalam ruang kerja divisi sistem
informasi ini diantaranya :
a. Seiri/sort : tidak terdapat red tag pada file yang telah ditata, terdapat makanan diatas
meja kerja
b. Seiton/ set-in order : tidak terdapat garis pembatas pada setiap barang
c. Seiso / shine : tidak terdapat alat kebersihan di ruang kerja
d. Safety : tidak terdapat
e. Seiketsu / standardization : tidak terdapat slogan 6s
f. Shitsuke / sustain : tidk ada himbauan untuk mempertahankan desain yang sudah
ditetapkan
Penerapan 6s pada divisi sistem informasi tergolong dalam miminimun acceptable level.
Dimana Seluruh pekerja berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan 6s. Dari deskripsi ini dapat
pada dasarnya karyawan telah memiliki kesadaran akan pentingnya 6S namun belum ada
pemantauan untuk mempertahankannya.
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Inovasi Kursi Roda Fleksibel Berdasarkan
Otonom Sistem Cerdas untuk Penyandang Cacat
dan Lansia Menggunakan Metode PDCA
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ABSTRAK
Kehidupan urban yang diiringi dengan pesatnya pertumbuhan teknologi mengharuskan manusia untuk
bergerak lincah, fleksibel dan mandiri. Mobilitas menjadi modal penting bagi manusia, tak terkecuali
mereka para penyandang disabilitas maupun lanjut usia. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan inovasi
baru kursi roda yang lebih fleksibel dan menjawab kebutuhan mobilitas penyandang disabilitas dan lanjut
usia agar dapat melakukan aktivitas dengan lebih leluasa tanpa perlu bergantung pada orang lain.
Penggunaan kursi roda manual dianggap sudah tidak relevan karena bentuk yang tidak fleksibel dan
memiliki ketergantungan tinggi terhadap orang lain. Penelitian menciptakan inovasi baru berupa kursi roda
berbasis autonomous dengan kendali otomatis menggunakan smartphone yang lebih fleksibel dengan
menerapkan metode PDCA (plan, do, check, action). Kursi roda ini dilengkapi dengan teknologi
Autonomous berbasis line follower sebagai fitur utama diterapkan di kursi roda. Fitur ini akan mewujudkan
kontrol otomatis di kursi roda sehingga pengguna tidak perlu mengendalikan kursi rodanya sendiri atau
meminta bantuan orang lain.
Kata kunci: Disabilitas, Kursi roda autonomous, Lanjut usia, Smartphone.

1.

Pendahuluan
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2012, terdapat
2,45% penyandang disabilitas dari total penduduk Indonesia. Peningkatan dan penurunan
persentase penyandang disabilitas dipengaruhi adanya perubahan konsep dan definisi pada
Susenas 2003 dan 2009 yang masih menggunakan konsep kecacatan, sedangkan Susenas 2006
dan 2012 telah memasukkan konsep disabilitas sehingga terjadinya peningkatan prevalensi antara
Susenas 2003 dengan 2009 dan Susenas 2006 dengan 2012. Di era modern saat ini, mobilitas
tinggi menjadi keharusan untuk dapat hidup dengan layak. Sayangnya, hal tersebut sulit dirasakan
oleh para penyandang disabilitas dan lanjut usia. Bagi mereka yang memiliki kesulitan dalam
beraktivitas dikarenakan keterbatasan fisik maupun faktor usia, kursi roda menjadi alat bantu
utama untuk menunjang mobilitas agar dapat hidup mandiri.
Berdasarkan Survey on the Need for Social Assistance Programmes for People with
Disabilities (SNSAP-PWD) yang dilampirkan dalam laporan, penyebab terbesar seseorang
menjadi disabilitas adalah kecelakaan (Pertiwi, 2019). Selain itu, faktor konflik dan bencana
merupakan faktor penyebab terbesar kedua setelah kecelakaan. Badan Pusat Statistik (2016)
menyatakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun menyentuh angka 260 juta jiwa, yang 12%
diantaranya adalah penderita disabilitas. Angka tersebut terbagi dalam beberapa kategori, baik
dari jenis kelamin maupun tingkat disabilitasnya (Pawestri, 2017). Namun dalam
perkembangannya, kursi roda saat ini masih memiliki banyak keterbatasan fungsi yang
memerlukan kursi roda untuk dikendalikan oleh personel tambahan manusia. Beberapa kursi roda
dengan sensor dan otomatisasi teknologi telah dicoba untuk dikembangkan. Hanya saja teknologi
kursi roda secara tidak langsung masih membutuhkan pengguna untuk mengontrol kursi rodanya
sendiri. Selain itu, fleksibilitas juga menjadi masalah bagi kursi roda, dimana bentuk yang
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kompleks dan berat berpotensi menyulitkan pengguna untuk berpindah dari kursi roda ke tempat
lain seperti kasur atau sebaliknya. Masalah lain juga terdeteksi saat berada di toilet, dimana
perpindahan ke toilet berisiko menyebabkan kecelakaan yang tidak terduga. Dengan berbagai
permasalahan tersebut, Disimpulkan bahwa pengembangan kursi roda yang ada, belum optimal
dalam menunjang mobilitas pengguna sepenuhnya. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk
menciptakan inovasi-inovasi baru di bidang kursi roda yang lebih fleksibel dan menjawab
kebutuhan mobilitas penyandang disabilitas dan lanjut usia agar dapat mampu melakukan
aktivitas dengan lebih leluasa tanpa perlu bergantung pada orang lain. Cara yang digunakan untuk
mengatasi permasalahan yang ada adalah PDCA (plan, do, check, action). Penelitian ini bertujuan
untuk menciptakan inovasi baru kursi roda yang lebih fleksibel dan menjawab kebutuhan
mobilitas penyandang disabilitas dan lanjut usia agar dapat melakukan aktivitas dengan lebih
leluasa tanpa perlu bergantung pada orang lain.
Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, diperlukan inovasi-inovasi baru
untuk fungsi kursi roda. Kursi roda yang diusulkan merupakan inovasi alat kesehatan yang
dilengkapi dengan penggerak otomatis teknologi (autonomous) untuk mengurangi
ketergantungan dari disabilitas dan lansia sehingga dapat hidup mandiri. Kursi roda yang
menggunakan bahan rangka kokoh didesain memiliki fitur sistem autonomous , sehingga dapat
dikendalikan secara otomatis menggunakan mikrokontroler ESP-32 yang terhubung dengan 2
jenis sensor, antara lain sensor infra merah dan ultrasonik.
2. Metode
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah PDCA (plan, do, check, action)
Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan mengkombinasikan kegiatan daring maupun luring
dengan metode kaizen yaitu PDCA (plan, do, check, action). Adapun berikut merupakan tahapan
pelaksanaan berdasarkan metode PDCA.

Gambar 1. Tahapan metode PDCA
(Sumber: Data yang diolah, 2022)

Berikut ini penjelasan masing-masing tahapan:
1. Plan
Pada tahapan ini tim pelaksana melakukan studi literatur dan focus group discussion
(FGD). Tahapan ini cukup penting sebagai acuan dasar pelaksanaan kegiatan pada
tahapan selanjutnya. Adanya pembahasan terkait pengembangan ide dari inovasi produk.
Pada tahapan ini peneliti mengacu pada penelitian terdahulu mengenai urgensi pemakaian
kursi roda bagi difabel yang kemudian peneliti kembangkan dengan teknologi terkini.
2. Do
Tahapan selanjutnya merupakan tahap pelaksanaan dengan aktivitas meliputi pembuatan
desain tiga dimensi, perancangan, serta perakitan prototype. Pada perancangan peneliti
menggunakan software Solidworks. Pada langkah perancangan komponen, kekuatan
material kursi roda dianalisis dengan bantuan
software Solidworks.
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3. Check
Tahapan ini untuk dapat mengetahui kesesuaian produk. Langkah yang dilakukan pada
tahap ini adalah penyebaran kuesioner kepada 30 responden untuk dapat untuk
mengetahui persepsi pengguna terhadap produk melalui uji usability menggunakan
sistem skala kegunaan. Sistem menggunakan skala 0-100 untuk mengetahui tingkat
kesesuaian produk menurut responden persepsi. Persepsi ini diketahui melalui 10
pertanyaan yang dijawab oleh responden.
4. Action
Setelah dilakukan usability testing maka hasil test tersebut akan diberikan kepada pihak
ketiga untuk dilakukan tindakan lebih lanjut berupa perakitan mekanik prototipe. Tim
merancang komponen listrik terlebih dahulu dengan menyesuaikan kabel dan sensor serta
perencanaan mekanis. Kemudian pihak ketiga membantu tim dalam jasa las dan perakitan
mekanik yang terdiri dari body dan frame.
Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode pengembangan produk terintegrasi,
mulai dari identifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, pengembangan dan pemilihan konsep
desain, perancangan komponen, evaluasi ergonomi, sampai pada pembuatan dokumentasi
(gambar teknik). Identifikasi dan analisa kebutuhan konsumen dilakukan dengan metode Quality
Function Deployment (QFD). Dengan langkah substitusi dari metode QFD dilakukan terjemahan
permintaan konsumen menjadi spesifikasi teknik suatu produk (Cohen 1995, Ravelle 1998).
3.

Hasil dan Pembahasan
Hasil dari program ini adalah sebuah prototipe kursi roda fleksibel berbasis sistem cerdas
Autonomous menggunakan smartphone untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia. Prototipe
dibangun di atas skala 1:1 atau sama dengan sistem nyata yang akan diuji langsung oleh
pengguna. Kursi roda ini didukung oleh 12V motor listrik ditenagai oleh baterai 12V/6A dan
memiliki dimensi panjang 80cm dan lebar 60cm. Adapun tinggi maksimum tempat duduk adalah
65 cm dan dapat diturunkan hingga 30 cm dari lantai. Kursi roda ini menggunakan rangka utama
terbuat dari besi dan aluminium agar kuat dan kokoh menahan beban bodi. Untuk menghindari
korosi, kursi roda dicat menggunakan cat anti korosi.

Gambar 2. Prototype produk kursi roda
(Sumber: Data yang diolah, 2022)

Kursi roda dirancang berdasarkan keluhan yang diterjemahkan ke dalam kebutuhan
pengguna kursi roda. Kebutuhan kursi roda yang teridentifikasi adalah durable (1), eco-friendly
(2), easy to use (3), multifunction (4), ergonomic (5). Desain yang minimalis dan futuristik
menambah kesan aesthetic pada produk. Selain kesan minimalis, produk ini dirancang secara
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ergonomis, sehingga menjadikan pengguna nyaman ketika menggunakannya dalam jangka waktu
yang lama sekalipun.
Kursi roda ini dilengkapi dengan teknologi Autonomous berbasis line follower sebagai fitur
utama diterapkan di kursi roda. Fitur ini akan mewujudkan kontrol otomatis di kursi roda sehingga
pengguna tidak perlu mengendalikan kursi rodanya sendiri atau meminta bantuan orang lain.
Teknologi autonomous dibangun dengan dua jenis sensor pada empat sisi yang berbeda, yaitu
depan, samping kanan, samping kiri, dan belakang. Sensor pertama adalah sensor inframerah
yang berfungsi untuk membaca rambu rambu lalu lintas yang telah terpasang di lokasi tertentu.
Sensor ini akan memancarkan sinyal inframerah (dikeluarkan oleh bagian Pemancar IR) ke
saluran bantu yang kemudian dipantulkan kembali dan diterima oleh bagian IR dari penerima
sensor infra merah itu sendiri. Sensor lainnya adalah sensor ultrasonik yang akan menangkap
pantulan suara pada frekuensi tertentu dan membaca keberadaan objek lain di sekitar kursi roda
agar tidak terjadi kecelakaan.
Kedua sensor tersebut saling terintegrasi dan terhubung dengan smartphone yang berfungsi
dalam memberikan perintah kepada motor untuk bergerak menuju tujuan sesuai dengan tanda
yang diberikan oleh sensor. Pengguna hanya perlu memilih salah satu dari 2 fitur dalam kontrol
alat ini, yaitu mode kontrol manual dan mode kontrol otomatis. Dalam mode kontrol manual,
maka pengguna sebagai pengontrol penuh gerakan kursi roda dengan menekan tombol maju,
mundur, belok kanan, dan belok kiri yang tersedia di layar smartphone sesuai keinginan oleh
pengguna, sensor akan membantu pengguna untuk menghindari beberapa benda berbahaya
disekitar kursi roda. Di pengguna mode otomatis pengguna hanya perlu menentukan tujuan dan
tekan menu "Go" lalu seluruh sistem di kursi roda akan bekerja secara keseluruhan. Secara
otomatis kursi roda akan berjalan menuju tempat yang telah dipesan. Sedangkan sensor ultrasonik
yang berfungsi untuk mendeteksi halangan dari objek di depan atau belakang kursi roda sehingga
dapat menghindari kecelakaan dengan memberikan notifikasi berupa suara yang dihasilkan oleh
buzzer dan indikator lampu LED, seperti serta saklar tekan tombol sebagai pengaman jika terjadi
korsleting. Bentuk kursi roda dibuat dengan menyesuaikan berbagai benda yang biasa digunakan
oleh penyandang cacat dan lanjut usia, salah satunya adalah toilet, desain tempat duduk yang
dibuat unik dengan menambahkan lubang berdiameter 21 cm untuk memberikan kemudahan bagi
pengguna untuk bergerak di toilet tanpa harus melakukan gerakan berbahaya.

Gambar 3. Mekanisme produk kursi roda
(Sumber: Data yang diolah, 2022)

Selain teknologi auto line follower, kursi roda ini juga dilengkapi dengan linear actuator yang
memiliki kemampuan untuk mengubah panjang tiang rangka secara otomatis sehingga ketinggian
kursi roda dapat disesuaikan dengan keinginan pengguna dan memberikan kesan fleksibel. ketika
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pengguna ingin berpindah dari atau ke suatu tempat dengan ketinggian yang bervariasi. Untuk
mengoperasikannya, pengguna cukup mengatur ketinggian kursi melalui tombol-tombol yang
tersedia di sandaran tangan. Fitur selanjutnya adalah fitur toilet-friendly. Disebutkan demikian,
karena fitur ini dapat menghindari perpindahan pengguna dari kursi roda ke toilet yang berisiko
menimbulkan kecelakaan. Fitur ini memberikan lubang pada kursi sehingga memungkinkan
pengguna untuk tetap berada di kursi roda saat berada di toilet. Pengguna cukup menyesuaikan
kursi roda dengan posisi toilet dan mengatur ketinggian yang sesuai tanpa perlu beranjak dari
kursi roda.
4. Simpulan
Berikut merupakan simpulan dari penelitian:
1. Prototype kursi roda dilengkapi sistem cerdas autonomous menggunakan dua jenis sensor
meliputi sensor inframerah dan sensor ultrasonik yang dapat dikendalikan secara otomatis
serta terkoneksi dengan smartphone.
2. Tiga fitur utama pada prototype kursi roda antara lain, kendali otomatis, adjustable system
yang mampu menyesuaikan ketinggian kursi roda dengan objek lain, dan toilet friendly.
3. Kursi roda dikendalikan melalui smartphone dengan dua pilihan mode. Mode otomatis
digunakan dengan cukup memilih lokasi tujuan pada smartphone dan kursi roda akan
bergerak dengan sendirinya.
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ABSTRAK
Dalamoperkembangan industri yang semakin pesat, kesehatan karyawan pun harus diperhatikan. Salah
satu kasus yang sering terjadi adalah musculoskeletal disorders. PT. XYZ merupakan perusahaan yang
bergerak dalam bidang industri kabel dan perlengkapan listrik. Pada penelitian ditemukan dengan
persebaran data operator yang bekerja di bawah 7 tahun adalah 40% dan di atas 7 tahun 60%, serta umur
operator yang berumur di bawahh30 tahun adalah 80% dan di atas 30 tahun adalah 20%, menunjukkan
bagian tubuh yang banyak dikeluhkan responden adalah pada punggung, lutut kiri, dan kaki kanan yang
memiliki persentase sebanyak 100% diikuti oleh sakit/kaku di bagian leher bawah, lengan atas kanan,
lutut kanan, dan kaki kiri, sebesar 80% yang didapat melalui kuesioner NBM. Melalui analisis REBA,
didapatkan skor untuk postur Packing 1 dan Packing 2 sebesar 11 dan 8 dimana dalam hal ini perlu
dilakukan tindakan. Usulan tindakan yang diberikan penulis adalah penggunaan fasilitas dan penyusunan
SOP.
Kata kunci: musculoskeletal disorders, Nordic Body Map, Postur Kerja, REBA.

1.

Pendahuluanh
Dalam perkembangan industri yang semakin pesat, aspek yang terlibat dalam
keberjalanannya semakin banyak. Salah satu unsur penting dalam berdirinya suatu perusahaan
adalah sumber daya manusianya. Sehingga penting bagi perusahaan memperhatikan kesehatan
dan kesejahteraan yang dimiliki sumber daya manusianya. Salah satu keluhan yang terjadi pada
lingkup industri di bidang sumber daya manusianya adalah keluhan pada musculoskeletal,
dimana keluhan ini beradaapada bagian otot skeletal atau otot rangka yang dirasakan
olehhseseorang mulai dari keluhan ringan hingga berat. Salah satu program pencegahan
penyakit akibat kerja oleh International Labour Organization di tahun 2013 menyatakan
musculoskeletal disorders merupakan 59% dari semua catatan penyakit yang ditemukanypada
tahun 2005 di Eropa(International Labour Organization,02013).
PT.XYZ perusahaan yang tergabung pada grup perusahaan berlokasikan di Jepang,
merupakan salahhsatu perusahaan yang memproduksi berbagai jenis kabel dan berlokasikan di
Tangerang, Banten. Perseroan ini bergerakjdalam bidangtindustri kabel dan perlengkapan listrik
dengan salah satu produknya adalah jenis kabel AVSS. Saat melakukan packing produk,
operator melakukan proses tersebut secara manual dengan posisi membungkuk dan mengitari
produk berulang kali. Pekerjaan dilakukan sengan jumlah palet sekitar 50-70 palet per harinya
dengan jumlah operator pada bagian packing divisi shipping departemen Automobile adalah
sejumlah 5 orang dari 25 operator packing total. Karyawan pada PT.XYZ bekerja selama 9 jam
perhari dengan potongan waktu istirahat selama 1 jam sehari. Hal ini menunjukkan dalam waktu
8 jam, karyawan PT.XYZ melakukan proses packing minimal 10 palet per hari. Saat melakukan
packing produk, operator melakukan proses tersebut secara manual dengan posisi membungkuk
dan mengitari produk berulang kali. Keluhan pegal sering dirasakan oleh karyawan PT XYZ
bagian shipping sehingga postur kerja dialami karyawan perlu diidentifikasi melalui penelitian
praktik kerja lapangan.
Terdapat beberapa metode dalam pengukuran postur kerja, diantaranya yaitu metode
REBA, metode RULA, dan metode OWAS. REBA (Rapid Entire Body Assessment)
adalahhmetode yang bertujuannuntuk melakukan perhitungantdan analisisgterhadaptseluruh
bagianytubuh manusia. Luaran dari metodenini adalah tingkat keputusan untuk menentukan
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urgensi tindakan yang dilakukan. REBA merupakan sebuah metode yang dikembangkan dalam
bidang ilmu ergonomi yang dapat digunakan untuk menilai posisi kerja atau postur leher,
punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki seorang operator secara cepat. Metode ini
dikembangkan oleh Dr. Sue Hignett dan Dr. Lynn McAtamney dari Universitas Notingham
yang juga merupakan seorang ergonom. (Mc Atamney, 2000). Metode RULA biasa digunakan
untuk menganalisa keluhan tubuh bagian atas. Metode inixmerupakan metode survei untuk
digunakan dalam investigasi sisi ergonomis dari tempat kerja yang memiliki resikoxakibat kerja
(Ansari 7 sheikh, 2014) dengan penggunaan diagram dari postur tubuh dan tabelyskor untuk
mengevaluasirfaktor tabel tersebut. Sedangkan metode OWAS merupakannsalahnsatu metode
yang memberikan output berupankategori sikap kerja yang beresiko terhadap kecelakaan kerja
pada bagian muskuloskeletal. Metode ini mengkodekan sikap kerja di bagian punggung, tangan,
kaki, dan berat beban. Terdapat klasifikasi untuk setiap bagian tubuh. Postur dasar OWAS
disusun dengan kode empat digit, dimana kode ini disusun secara berurutanmmulai dari anggota
tubuh bagian punggung, lengan, kaki dan berat beban yang diangkat ketika melakukan
penangananmmaterial secara manual. Dari metode-metode yanggsudah disebutkan di atas,
pengambilan keputusan akan dilakukan berdasarkan hasil dari salah satu metode yang sesuai
dan tepat guna terhadap kasus yang dihadapi.
Berdasarkan kasus resiko cedera musculoskeletal, metode REBA dinilai paling sesuai
dikarenakan metode RULA digunakan untuk pekerjaan yang statis dan untuk metodi OWAS
Kasus ini sudah pernah dilirik oleh pihak manajemen sebelumnya dan dilakukan tindakan
dengan pembelian fasilitas tambahan berupa alat wrapping machine. Namun saat penulis
melaksanakan kerja praktek, alat wrapping machine belum juga digunakan.
2.

Metode
Penelitian ini dilakukan dengan kepada operator packing divisi shipping departemen
Automobile dengan total responden lima orang. Pengumpulan data dilakukanddengan studi
lapangan berupa pengamatan dannwawancara langsung, serta studi literatur untuk mengetahui
lebih dalam teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diangkut. Setelah dilakukan
identifikasi masalah beserta batasan dan asumsinya, pengumpulan dan pengolahan data
dilakukan dengan merekapitulasi Nordic Body Map (NBM), dokumentasi postur kerja,
penarikan sudut, dan penilaian posturkkerjanmetode Rapid Entire Body Assesment (REBA).
NordiccBody Mappmerupakan sistem pengukuran keuhan sakit pada tubuh yang dikenal
dengan musculoskeletal melalui kuesioner yang berisikan beberapa bagian tubuh beserta tingkat
sakit yang dirasakan. Menurut Supriyanto (2011) REBA adalah metode yang didesain sebagai
metode analisis postur yang cepat untuk seluruh aktivitas tubuh, baik dinamis maupun statis.
REBA menyediakan desain dengan pengukuran yang objektif terhadap resiko MSDs yang
disebabkan oleh aktivitas, Namun penilaian ini hanya untuk aktivitas yang memliki sedikit
pergereakan dan melibatkan seluruh tubuh. Penilaian ini dilengkapi dengan faktor coupling,
beban eksternal, dan aktivitas kerja. Dalam pengolahan data REBA, terdapat enam bagian tubuh
yang perlu dilakukan penarikan sudut berupa batang tubuh(trunk), kaki(leg), leher(neck), lengan
bagian bawah (lower arm), lengan bagian atas (upper arm), dan pergelangan tangan(hand
wrist). Penilaian faktor postur tubuh ini terdiri dari dua grup yaitu Grup A yang terdiri dari
bagian atas bawah tubuh berupa batang leher, tubuh, dan kaki serta Grup B terdiri dari bagian
kanan kiri tubuh berupa kiri dari lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Hasil dari
pengolahan data ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan dan mengusulkan solusi.
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Gambar 1. Worksheet metode REBA untuk menilai postur kerja

3.

Hasil dan Pembahasan
Berdasarkannhasil pengumpulan data, didapatkan hasil berupa persebaran responden yang
terdiri dari sebanyak 80% operator berumur dibawah 30 tahun dan 20% operator berumur di
atas 30 tahun. Masa bekerja operator sebanyak 40% masih berada di bawah 7 tahun sedangkan
60% operator sudah bekerja selama lebih dari 7 tahun.
RekapitulasiiiNordic Body Map menunjukkan bagianntubuh yang banyak dikeluhkan
responden diantaranya adalah pada punggung, lutut kiri, dan kaki kanan yang memiliki
persentase sebanyak 100%. Kemudian diikuti oleh sakit/kaku di bagian leher bawah, lengan atas
kanan, lutut kanan, dan kaki kiri, sebesar 80%. [Tabel.1].
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Gambar 2. Posisi Kerja dan Sudut Postur Kerja
Operator Packing 1

Gambar 3. Posisi Kerja dan Sudut Postur Kerja
Operator Packing 2

Pada postur kerja Packing 1, didapatkan sudut batang tubuh (trunk) adalah sebesar
84.38˚, leher (neck) sebesar 16.35˚, lengan atas (upper arm) sebesar 73.24˚, lengan bawah
(lower arm) 21.40˚, pergelangan tangan (wrist) sebesar 0.00˚, dan kaki (leg) sebesar 44.75˚.
Pada kelompok Tabel A, besar sudut batang tubuh masuk dalam skor 5, leher mendapatkan skor
2, dan kaki mendapatkan skor 3. Sehingga kelompok Tabel A postur kerja Packing 1
mendapatkan skor 8. Pada Tabel A tidak mendapatkan skor tambahan dikarenakan beban yang
dibawa oleh operator tidak melebihi 5 kg. Pada kelompok B, besar sudut lengan atas masuk
dalam skot 4, lengan bawah mendapatkan skor 1, dan pergelangan tangan mendapatkan skor 2.
Sehingga kelompok Tabel B postur kerja Packing 2 mendapatkan skor 5. Pada Tabel B
mendapatkan skor tambahan dikarenakan coupling atau pegangan dinilai sedang atau dapat
diterima namun tidak cukup ideal sehingga diberi nilai tambahan 1. Tabel B postur kerja
Packing 1 memiliki nilai skor akhir 6. Tabel C yang merupakan gabungan dari skor Tabel A
yang bernilai 8 dan skor Tabel B yang bernilai 6 menghasilkan skor 10. Skor ini masih
ditambah dengan skor aktivitas dimana kegiatan ini (wrapping produk) sambal berputar,
dilakukan pengulangan sebanyak lebih dari 4x per menit bernilai 1. Sehingga total akhir skor
Packing 1 adalah 11. Skor 11 masuk ke dalam level resiko sangat tinggi dan memiliki level
tindakan 4 sehingga perlu dilakukan perbaikan sekarang juga.
Pada postur kerja Packing 2, didapatkan sudut batang tubuh (trunk) adalah sebesar
87.64˚, leher (neck) sebesar 9.85˚, lengan atas (upper arm) sebesar 67.88˚, lengan bawah (lower
arm) 77.57˚, pergelangan tangan (wrist) sebesar 16.82˚, dan kaki (leg) sebesar 20.94˚. Pada
kelompok Tabel A, besar sudut batang tubuh masuk dalam skor 5, leher mendapatkan skor 1,
dan kaki mendapatkan skor 2. Sehingga kelompok Tabel A postur kerja Packing 1 mendapatkan
skor 6. Pada Tabel A tidak mendapatkan skor tambahan dikarenakan beban yang dibawa oleh
operator tidak melebihi 5 kg. Pada kelompok B, besar sudut lengan atas masuk dalam skor 3,
lengan bawah mendapatkan skor 2, dan pergelangan tangan mendapatkan skor 3. Sehingga
kelompok Tabel B postur kerja Packing 2 mendapatkan skor 5. Pada Tabel B mendapatkan skor
tambahan dikarenakan coupling atau pegangan dinilai sedang atau dapat diterima namun tidak
cukup ideal sehingga diberi nilai tambahan 1. Tabel B postur kerja Packing 1 memiliki nilai
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skor akhir 6. Tabel C yang merupakan gabungan dari skor Tabel A yang bernilai 6 dan skor
Tabel B yang bernilai 6 menghasilkan skor 8. Skor ini masih ditambah dengan skor aktivitas
dimana kegiatan ini (wrapping produk) sambil berputar, dilakukan pengulangan sebanyak lebih
dari 4x per menit bernilai 1. Sehingga total akhir skor Packing 2 adalah 8. Skor 8 masuk ke
dalam level resiko tinggi dan memiliki level tindakan 3 sehingga perlu dilakukan perbaikan
segera.
Pada observasi lapangan ditemukan bahwa kasus ini sebelumnya sudah pernah dilirik
oleh perusahaan dan dilakukan tindakan dengan pembelian fasilitas tambahan berupa alat
wrapping machine. Namun saat penulis melaksanakan kerja praktek, alat wrapping machine
belum juga digunakan. Melalui wawancara operator dan pihak-pihak terkait, didapatkan fakta
bahwa operator memilih wrapping manual agar mereka memiliki waktu istirahat di tengah
waktu kerja lebih banyak. Sedangkan apabila manajemen waktu dilakukan dengan baik oleh
operator, output yang dihasilkan akan sesuai target.
Usulan perbaikan dari permasalahan resiko musculoskeletal disorders yang dapat terjadi
adalah dengan penggunaan kembali fasilitas yang sebelumnya sudah dibeli oleh PT.XYZ
berupa alat wrapping machine dengan tipe XT-4505-2 dan pembuatan SOP.Pembuatan SOP ini
meliputi peraturan-peraturan yang berisi penggunaan serta setting wrapping machine dan
peraturan-peraturan yanag bersifat mendisiplinkan operator untuk menggunakan alat tersebut
dengan konsisten.
Apabila mesin wrapping sudah digunakan,
operator tidak perlu membungkukkan badannya.
Sehingga postur kerja yang dialami oleh operator adalah
seperti gambar berikut.
Detail pergerakan dari postur kerja di atas
memilki detail ukuran yang dijabarkan di tabel di atas.
Didapatkan bagian tubuh batang tubuh memiliki besar
sudut sebesar 8.27°, bagian leher sebesar 10.39°, bagian
lengan atas sebesar 18.66°, bagian lengan bawah sebesar
47.09°, bagian lengan sebesar 0°, dan bagian kaki
sebesar 17.24°. Posisi ini memiliki nilai skor REBA pada
grup A senilai 2, grup B senilai 1 dan skor C sebesar 1.
Pada postur kerja setelah dilakukan usulan tidak
mendapatkan nilai tambahan dikarenakan pekerjaan yang
mereka lakukan tidak memerlukan pengangkutan beban,
aktivitas khusus yang berulang, serta memiliki nilai 0
atau level baik untuk alat genggam yang digunakan.
Nilai akhir dari postur kerja ini adalah 1, dimana nilai ini
masuk dalam tindakan level 0 dan memiliki arti postur
kerja setelah dilakukan ususlan tidak memiliki resiko
cedera musculoskeletal

Gambar 2. Posisi Kerja dan Sudut
Postur Kerja Operator Packing
setelah dilakukan usulan
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Gambar 5. Alat wrapping machine PT.XYZ

Gambar 6. Ilustrasi mesin

4.

XT-4505-2

Simpulan
Berdasarkan rekapitulasi Nordic Body Map (NBM), menunjukkan bagian tubuh yang
banyak dikeluhkan responden adalah pada punggung, lutut kiri, dan kaki kanan yang memiliki
persentase sebanyak 100%. Keluhan tersebut terlihat melalui postur kerja operator yang tidak
alamiah dan aktivitas berulang yang dilakukan dalam pekerjaan sehingga menimbulkan keluhan
nyeri otot di beberapa bagian tubuh operator.
Pada postur kerja Packing 1, didapatkan sudut batang tubuh (trunk) adalah sebesar 84.38˚,
leher (neck) sebesar 16.35˚, lengan atas (upper arm) sebesar 73.24˚, lengan bawah (lower arm)
21.40˚, pergelangan tangan (wrist) sebesar 0.00˚, dan kaki (leg) sebesar 44.75˚. Postur ini
memiliki skor akhir 11 yang masuk ke dalam level resiko sangat tinggi dan memiliki level
tindakan 4 sehingga perlu dilakukan perbaikan sekarang juga.
Pada postur kerja Packing 2, didapatkan sudut batang tubuh (trunk) adalah sebesar 87.64˚,
leher (neck) sebesar 9.85˚, lengan atas (upper arm) sebesar 67.88˚, lengan bawah (lower arm)
77.57˚, pergelangan tangan (wrist) sebesar 16.82˚, dan kaki (leg) sebesar 20.94˚. Postur ini
memiliki skor akhir 8. Skor 8 masuk ke dalam level resiko tinggi dan memiliki level tindakan 3
sehingga perlu dilakukan perbaikan segera.
Terdapat dua usulan perbaikan yaitu berupa usulan penggunaan kembali mesin wrapping
yang sebelumnya sudah dibeli dan pembuatan SOP yang mencangkup unsur teknis dan unsur
non-teknis. Usulan menghasilkan postur kerja yang tidak menyebabkan
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LAMPIRAN
Tabel [1]. RekapitulasiNNordic

Body Map
TingkattKeluhan

No

Indikator

Total
Tidak Agak
Sakit Sakit

0 Sakit/kakuudi leher bagian atas

PersentaseyKeluhan

Sakit

Sakit

Tidak

Agak

Sekali

Sakit

Sakit

Sakit

Sakit

Score

Sekali

4

0

1

0

80.00%

0.00% 20.00%

1

3

1

0

20.00%

60.00% 20.00%

2 Sakit di bahuukiri

2

1

1

1

40.00%

20.00% 20.00% 20.00% 60.00%

3 Sakit di bahuukanan

2

1

1

1

40.00%

20.00% 20.00% 20.00% 60.00%

4 Sakit padaalengan atas kanan

3

0

1

1

60.00%

0.00% 20.00% 20.00% 40.00%

5 Sakit dippunggang

0

3

0

2

0.00%

60.00% 0.00% 40.00% 100.00%

6 Sakit padaalengan atas kanan

1

1

2

1

20.00%

20.00% 40.00% 20.00% 80.00%

7 Sakit pada pinggung

3

0

0

2

60.00%

0.00% 0.00% 40.00% 40.00%

8 Sakit pada bokong

2

1

2

0

40.00%

20.00% 40.00%

0.00% 60.00%

9 Sakit pada pantatt

4

1

0

0

80.00%

20.00% 0.00%

0.00% 20.00%

10 Sakit pada siku kiri

3

2

0

0

60.00%

40.00% 0.00%

0.00% 40.00%

11 Sakit pada sikuukanan

3

2

0

0

60.00%

40.00% 0.00%

0.00% 40.00%

12 Sakit pada lenganbbawah kiri

4

1

0

0

80.00%

20.00% 0.00%

0.00% 20.00%

13 Sakit pada lenganbbawah kanan

4

1

0

0

80.00%

20.00% 0.00%

0.00% 20.00%

3

1

1

0

60.00%

20.00% 20.00%

0.00% 40.00%

15 kanan

3

1

1

0

60.00%

20.00% 20.00%

0.00% 40.00%

16 Sakit pada tangannkiri

2

1

2

0

40.00%

20.00% 40.00%

0.00% 60.00%

17 Sakit pada tangannkanan

2

1

2

0

40.00%

20.00% 40.00%

0.00% 60.00%

18 Sakit pada paha kiri

3

0

1

1

60.00%

0.00% 20.00% 20.00% 40.00%

19 Sakit pada paha kanan

3

0

1

1

60.00%

0.00% 20.00% 20.00% 40.00%

20 Sakit pada lutut kiri

0

4

1

0

0.00%

80.00% 20.00%

0.00% 100.00%

21 Sakit pada lutu kanan

1

3

1

0

20.00%

60.00% 20.00%

0.00% 80.00%

22 Sakit pada betis kiri

2

1

2

0

40.00%

20.00% 40.00%

0.00% 60.00%

23 Sakit pada betis kanan

2

1

2

0

40.00%

20.00% 40.00%

0.00% 60.00%

1

Sakit/kaku di bagiannleher
bagian bawah

0.00% 20.00%
0.00%

80.00%

Sakit pada pergelangan tangan
14 kiri
Sakit padaapergelangan tangan
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3

2

0

0

60.00%

40.00% 0.00%

0.00% 40.00%

25 kanan

3

2

0

0

60.00%

40.00% 0.00%

0.00% 40.00%

26 Sakitppada kaki kiri

1

4

0

0

20.00%

80.00% 0.00%

0.00% 80.00%

27 Sakit pada kakikkanan

0

5

0

0

0.00% 100.00% 0.00%

0.00% 100.00%

Sakit padappergelangan kaki
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Dokumen 1

XT-4505-2 Pallet Wrapping Machine
OPERATION MANUAL

Machine

Semi-Automatic Pallet Wrapping Machine

Model

XT-4504-2

Date

May 2022
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1. GENERAL INFORMATION
Informasi-informasi umum ini digunakan untuk membantu dalam penggunaan mesin
pallet wrapping XT-4504-2
a. Note of Installation
Untuk memastikan operasi yang aman dan benar, silakan periksa kondisi di bawah
ini sebelum menginstal
1) Kapasitas sumber daya harus sama dengan kebutuhan mesin.
2) Daya standar mesin adalah 240V (+- 10%).
3) Daya standar mesin Hertz adalah 50Hz. (+- 2%).
4) Mesin bisa diterapkan di bawah suhu antara 5 - 30 .
5) Pastikan kawat rapi di tanah.
6) Tidak boleh ada getaran di samping mesin, pastikan tanah rata.
b. Notice of Operation
Untuk mendapatkan perlindungan yang baik bagi operator, pastikan kondisi
berikut:
1) Sebelum mengoperasikan, harap baca manual operasional mesin dengan
seksama.
2) Pastikan tidak terdapat benda menempel pada kabel power.
3) Pastikan tidak terdapat benda diletakkan di atas unit elevator.
4) Hindari benda lembab atau air di sekitar bagian listrik.
5) Hindari film berliku di bawah meja putar.
6) Jangan berdiri di atas atau di seberang mesin selama pengoperasian.
7) Saat terjadi masalah, harap baca bagian 5, Pemeliharaan dan Masalah yang
Disarankan
8) Penembakan.
2. SPECIFICATION
Nomor Model

XT-4505-2

Diameter meja putar

1500mm (1200*800mm)

Tinggi palet

700-1200mm

Berat palet

1500 kg

Tinggi meja putar

80mm

Catu daya

110V/220V 50HZ/60HZ 1 FASE

Sistem control

PLC

Kereta film

Pra-peregangan 200%

Kecepatan meja putar

0-12R / Min

Berat bersih

400kg
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Options :
 2,5m wrapping height
 Weignt indicator with ABS case
 Stainless steel column for weight indicator
 Printer for labels

3. OPERATION

XT-450-2
A= Pembungkusan Bawah-Atas;
B= Pembungkusan Double-Single-Manual
C= Gerbong gerakan manual turun-naik
D = Kecepatan meja putar
E = Kecepatan kereta
F = Tegangan (hanya tersedia dengan praperegangan Kereta);
G= Buzzer/Lampu peringatan/Suara
H= Pengaktifan kembali;
I= berhenti;
L= Mulai
M = Tombol darurat.
ERROR
E1: Inverter kesalahan
E2: Rem film
E3: Kontak keamanan
E4: Tidak ada deteksi palet
E5: Sepatu kuda pengaman
E6: Waktu putar meja putar
E7: Ketegangan sabuk
Emergency button digunakan hanya pada kasus
darurat bukan untuk men-stop alat
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CONTROL PANEL
Key

Description
Start
Mulai dari siklus pembungkus.
Menekan tombol ini, mesin pertama akan melakukan 3 beep secara
bersamaan dengan
3 berkedip pada bel dan kemudian memulai siklus pembungkusnya.

Mode manual:
-

-

Menekan mulai kurang dari 3 detik (satu kali): meja putarberputar terus menerus sampai tekan stop. (Kecepatan akan
sama yang dipilih dalam pemilih kecepatan).
Menahan mulai: Meja putar berputar sampai Anda melepaskan
tombol. (Kecepatannya adalah sangat rendah, tidak dapat
diatur).

Mode otomatis:
Menekan mulai, kereta mencapai sakelar batas bawah kolom
dan berhenti, meja putar mulai berputar dan melakukan jumlah rp
STOP
Berhenti dari mesin pembungkus.

Mode manual:
-

-

Menekan stop kurang dari 3 detik (satu kali): meja putar akan
berhenti di posisi nol. (Meja putar akan memulai fase
berhentinya hanya setelah meja putar memiliki diteruskan ke
posisi nol).
Menekan dua kali stop: meja putar akan segera berhenti.
HOLDING DOWN STOP: meja putar akan berada di POSISI NOL.
Mesin pertama akan melakukan bunyi bip terus secara
bersamaan dengan a lanjutkan flash pada buzzer. (Kondisi ini
hanya akan terjadi ketika mesin akan benar-benar berhenti).

Mode otomatis:
-

Menekan stop kurang dari 3 detik (satu kali): meja putar akan
berhenti di posisi nol dan kereta akan berhenti setelah fase
perlambatannya. (Meja putar akan memulai fase berhentinya
hanya setelah meja putar memiliki diteruskan ke posisi nol).
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Menekan dua kali stop: meja putar dan kereta akan segera
berhenti.
- HOLDING DOWN STOP: mesin akan masuk POSISI NOL (meja
putar dan pengangkutan). Mesin pertama akan melakukan bunyi
bip terus menerus secara bersamaan dengan melanjutkan flash
pada buzzer. (Kondisi ini hanya akan terjadi ketika mesin akan
benar-benar berhenti).
Reactivation button
-

Daya reaktivasi di mesin pembungkus.
Menekan tombol reaktivasi satu kali, mesin akan melanjutkan berbunyi
bip bersamaan dengan kedipan lanjutan pada bel.
Saat terjadi kesalahan yang melibatkan Stop, setelah dihapus, penyebab
yang telah menghasilkan kesalahan, perlu tekan Reaktivasi tombol untuk
memulihkan daya di panel.
Lampu peringatan / Buzzer.
Lampu Peringatan / Buzzer ini menandakan dimulainya eksekusi sebuah
siklus otomatis, awal dari meja putar dalam mode manual, awal dari
prosedur untuk mengatur ulang posisi dan kesalahan apa pun.
Bottom wraps.
Potensiometer dengan tampilan untuk penyesuaian lilitan nomor atas.
(Penyesuaian 0 hingga 5, langkah 1).

Top wraps.
Potensiometer dengan tampilan untuk penyesuaian lilitan nomor atas.
(Penyesuaian 0 hingga 5, langkah 1).

Automatic / Manual Selector
Automatic wrapping up/down
Automatic wrapping only up with carrieage auto return at the end of the
cycle
Manual wrapping
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3.2 Illustration for Film Threading
PENTING: MEMBERSIHKAN ROLL KARET
Film yang dapat diregangkan melepaskan endapan silikon pada rol karet (tergantung pada film
yang digunakan). Sangat penting bahwa rol karet dibersihkan secara berkala dengan alkohol,
dalam dengan cara ini kelengketan normal antara gulungan dan film akan dipulihkan.

3.3 Starting and Stopping od the Turntable Wrapping Cycle
Mode jalankan otomatis dengan siklus yang dapat diatur Aktifkan mode run ini, setelah mesin
ihidupkan dan keamanannya kondisi telah dipenuhi, dengan menekan tombol START yang
disediakan bahwa siklus kerja yang sesuai telah diatur melalui panel tombol tekan.
ATT.
Perangkat sinyal akustik telah dipasang di panel listrik. Akustik sinyal ini aktif ketika
menghidupkan mesin (itu membuat panjang sinyal akustik dan pada saat yang sama bel
menyala). Mesin hanya akan mulai beroperasi setelah periode ini berlalu.
N.B
Siklus pembungkus otomatis hanya dimulai, jika kondisi awal adalah terpenuhi. Indikasi
kegagalan ditampilkan jika tidak semua kondisi awal terpenuhi.
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Analisis Beban Kerja Mental Karyawan Administrasi pada
Perusahaan Ekspedisi SiCepat
Kinan Wira Prastha1), Syafa Thania Prawibowo2), Resalfa Amelza Wibowo 3), Salma
Salsabila 4)
1,2,3,4)
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ABSTRAK
Beban kerja harus sesuai dengan kemampuan fisik, kemampuan kognitif, serta keterbatasan. Beberapa
aktivitas yang mempengaruhi kelelahan antara lain bekerja terlalu keras, postur tubuh yang salah, dan
kondisi yang tidak sesuai. Beban kerja dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Secara fisiologis,
aktivitas mental adalah jenis pekerjaan dengan kalori rendah. Namun, aktivitas mental lebih penting
daripada aktivitas fisik karena melibatkan otak. Aktivitas mental melibatkan informasi yang diterima
dalam tindakan, persepsi, dan interpretasi, dalam aktivitas pengambilan keputusan (Restuputri et al.,
2019). Virus dan bakteri merupakan faktor biologis yang menyebabkan beban kerja mental seseorang,
COVID 19 merupakan salah satu faktornya. semua kekhawatiran tersebut dapat dengan mudah
mempengaruhi beban kerja mental seseorang. Beban kerja mental dan pengaruhnya terhadap kinerja
beban kerja fisik terhadap pekerja haruslah diukur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengukur beban kerja mental pegawai administrasi Sicepat Express. Dengan menggunakan metode
National Aeronautics and Space Administration Task Load Index (NASA-TLX).
Kata kunci: Beban Kerja Mental, NASA-TLX, Kesehatan

1.

Pendahuluan
Dalam ergonomi, beban kerja harus sesuai kemampuan fisik, kemampuan kognitif, serta
keterbatasan. Beban kerja dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah beban kerja fisik.
Hal ini terjadi jika beban kerja mereka sesuai dengan kemampuan pekerja fisik. Kedua adalah
beban kerja waktu, yaitu bagaimana waktu digunakan dalam kehidupan seseorang yang mampu
memberikan kontribusi terhadap produktivitas kerja seseorang. Ketiga, beban kerja mental. Inilah
perbedaan antara beban kerja mental dan kemampuan psikis pekerja. Beban kerja berhubungan
dengan kelelahan pekerja. Beberapa aktivitas yang mempengaruhi kelelahan antara lain bekerja
terlalu keras, postur tubuh yang salah, dan kondisi yang tidak sesuai. Beban kerja dipengaruhi
oleh faktor eksternal dan internal. Secara fisiologis, aktivitas mental adalah jenis pekerjaan
dengan kalori rendah. Namun, aktivitas mental lebih penting daripada aktivitas fisik karena
melibatkan otak. Aktivitas mental tersebut meliputi informasi yang diterima, tindakan, persepsi,
interpretasi, hingga aktivitas pengambilan keputusan (Restuputri et al., 2019).
Ergonomi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan
manusia di tempat kerja. Dalam ergonomi, peneliti dapat mengukur beban kerja fisik dan beban
kerja mental. Hubungan antara beban kerja mental dan beban kerja fisik menarik perhatian
peneliti. Dalam beberapa kegiatan, tugas fisik dan mental meningkatkan beban kerja. Beban kerja
mental merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja suatu kegiatan. Beberapa tugas mental ini
membutuhkan konsentrasi, perhatian, ingatan, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Oleh
karena itu, beban kerja mental mempengaruhi kelelahan dan meningkatkan kesalahan operasi.
Hal ini berkorelasi dengan faktor tempat kerja dan beban kerja fisik sebagai salah satu bahaya
(Restuputri et al., 2019).
Juga di era ini, virus mengubah banyak hal. COVID-19 adalah virus yang berbahaya. Ada
sekitar 200 negara dari berbagai belahan dunia yang terjangkit virus ini. Di Indonesia pada 10
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April 2020 terdapat 3.512 kasus positif, 282 sembuh dan 306 orang meninggal dengan angka
kematian 9,1%. Tingginya angka kematian di Indonesia dipengaruhi oleh adanya penyakit
penyerta yang dimiliki pasien positif virus corona, usia rentan, dan fasilitas kesehatan yang belum
memadai. Besarnya angka kematian sehari-hari tidak hanya menimbulkan gejala fisik dan
penyakit, tetapi juga berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia yang
meliputi kesehatan jiwa. Ditambah dengan kebijakan pemerintah seperti physical distancing dan
PSBB untuk menanggulangi COVID-19 bagi sebagian kalangan berdampak negatif seperti
kecemasan, depresi, dan stres. Artikel ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut
dampak COVID-19 yang tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik tetapi juga kesehatan
mental masyarakat luas dan mengetahui bagaimana cara mengurangi dampak negatifnya (Ilpaj &
Nurwati, 2020).
COVID 19 merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan tingkat beban mental
seseorang. Virus dan bakteri merupakan faktor biologis yang menyebabkan beban kerja mental
seseorang terutama tenaga kesehatan yang melayani diri sendiri setiap hari tanpa bertemu dengan
keluarga atau setidaknya membuat kebiasaan-kebiasaan sebelumnya yang tidak begitu berbahaya
sangat merugikan kesehatan, semua kekhawatiran tersebut dapat dengan mudah mempengaruhi
beban kerja mental seseorang.
Pengukuran beban kerja mental menggunakan metode NASA-TLX. National Aeronautics
and Space Administration Task Load Index (NASA-TLX) adalah alat untuk menilai beban kerja
individu. NASA-TLX memiliki enam item. Beban kerja mental dan pengaruhnya terhadap kinerja
beban kerja fisik terhadap pekerja harus diukur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengukur beban kerja mental pegawai administrasi Sicepat Express.
2.

Metode
Subjek pada penelitian ini yaitu dua orang karyawan Perusahaan Sicepat Express yang
berusia 23 dan 24 tahun dengan job description melayani segala bentuk administrasi. Metode
yang digunakan pada penelitian ini adalah NASA TLX (National Aeronautics and Space
Administration Task Load Index) merupakan salah satu metode pada office ergonomics, dimana
penilaiannnya dirancang untuk alat untuk menilai beban kerja individu. NASA-TLX memiliki
enam item. Beban kerja mental dan pengaruhnya terhadap kinerja beban kerja fisik terhadap
pekerja harus diukur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur beban kerja mental
pegawai administrasi Sicepat Express. Selain itu, untuk dapat mengetahui factor-faktor yang
dapat mempengaruhi nilai pengujian, dilakukan analisis menggunakan Fishbone diagram agar
faktor yang mempengaruhi dapat terdeteksi alur penelitian dapat dilihat pada gambar 1
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Gambar 1. Flowchart Alur Penelitian

3.

Hasil dan Pembahasan
Berikut merupakan hasil Pembobotan indicator pada Tabel 1 dan 2.
a. Tabel Hasil Pembobotan
Indikator perbandingan kuesioner ini disebarkan kepada 2 operator yang bekerja di
Sicepat Express sebagai pegawai administrasi. rekapitulasi dilakukan untuk menghitung
jumlah kuisioner yang disebar sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 1 Kuesioner Indikator Perbandingan Operator 1

MD
MD

PD

TD

OP

EF

FR

MD

MD

MD

EF

MD

PD

PD

EF

PD

TD

EF

TD

EF

FR

PD
TD
OP
EF

EF

FR
Tabel 2 Kuesioner Indikator Perbandingan Operator 2

MD
MD
PD

PD

TD

OP

EF

FR

MD

MD

MD

EF

MD

PD

PD

EF

PD

A14.3

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

TD

TD

OP

EF

TD

EF

FR

EF

EF

FR
Kedua Indikator Perbandingan Kuesioner adalah sama. Karena operator mengklaim
bahwa mereka melakukan tugas bersama dengan jumlah beban yang sama setiap hari
dan juga faktor-faktor yang berkontribusi dalam pengumpulan data yang sama seperti,
lingkungan, waktu kerja, waktu istirahat yang sama.
Tabel 3 Pembobotan Data Kuesioner

Indikator
Subjek

b.

Total
MD

PD

TD

OP

EF

FR

Operator 1

4

3

2

0

5

1

15

Operator 2

4

3

2

0

5

1

15

Peringkat
Peringkat tersebut diperoleh dari lembar observasi yang diisi oleh kedua operator
setelah selesai pendataan Beban Kerja Mental, operator diminta untuk memberikan
rating pada indikator beban kerja mental dan rating yang diberikan bersifat subjektif
sesuai dengan beban mental yang dirasakan operator terhadap pekerjaannya.
Tabel 4 Hasil Tabel Peringkat

Indikator
Objek
MD

PD

TD

OP

EF

FR

Operator 1

70

60

50

10

80

30

Operator 2

70

60

50

10

80

30

Sekali lagi, datanya sama karena operator mengklaim bahwa mereka melakukan tugas
bersama dengan jumlah beban yang sama setiap hari dan juga faktor-faktor yang
berkontribusi dalam pengumpulan data adalah sama seperti, lingkungan, waktu kerja,
waktu istirahat yang sama.
c.

Nilai Produk
Didefinisikan dengan mengalikan rating dengan faktor bobot untuk masing-masing
deskriptor. Sehingga didapatkan nilai 6 produk untuk 6 indikator (MD, PD, TD, CE,
FR, EF):
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Tabel 5 Total Value Products

Indikator
Objek

d.

MD

PD

TD

OP

EF

FR

Operator 1

280

180

100

0

400

30

Operator 2

280

180

100

0

400

30

Total Beban Kerja Tertimbang (BKT)
Didefinisikan dengan menjumlahkan 6 nilai produk, hasilnya sebagai berikut:
Tabel 6 Total Beban Kerja Tertimbang (BKT)

Indikator
Objek

e.

Total

MD

PD

TD

OP

EF

FR

Operator 1

280

180

100

0

400

30

990

Operator 2

280

180

100

0

400

30

990

Rerata Beban Kerja Tertimbang (BKT)
Didefinisikan dengan membagi BKT dengan nilai bobot total, hasilnya sebagai berikut:
Tabel 7 nilai bobot total

Indikator
Objek

Total
MD

PD

TD

OP

EF

FR

Operator 1

18,67

12

6,67

0

26,67

2

66,01

Operator 2

18,67

12

6,67

0

26,67

2

66,01

Dari rerata BKT di atas, diperoleh kategori masing-masing responden sebagai berikut:
Tabel 8 Rerata BKT

Objek

Nilai Beban
kerja Mental

Kategori

Operator 1

66,01

Tinggi

Operator 2

66,01

Tinggi

Dalam studi kasus ini, peneliti menemukan kesamaan dari kedua data operator tersebut.
Hal ini terjadi karena mereka mengklaim bahwa mereka melakukan tugas bersama
dengan jumlah beban yang sama setiap hari dan juga faktor-faktor yang berkontribusi
dalam pengumpulan data yang sama seperti, lingkungan, waktu kerja, waktu istirahat
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yang sama. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan operator.
Berdasarkan tabel Skor Indikator MD, PD, TD, OP, EF Operator dan FR, kita dapat
mengklasifikasikan indikator-indikator tersebut menurut teori NASA-TLX. Indikator
nilai produk untuk Operator 1 mendapatkan MD sebesar 280, PD sebesar 180, TD sebesar
100, OP sebesar 0, EF sebesar 400 dan FR sebesar 30. Pada nilai rata-rata bobot beban
kerja operator 1 mendapatkan nilai sebesar 66,01. termasuk dalam kategori klasifikasi
beban kerja mental tinggi. Kemudian skor indikator product value tertinggi, perbandingan
nilai dan rata-rata Weighted Workload terdapat pada indikator Effort (EF) yang
mendapatkan nilai 400. Dan rating dengan indikator terendah adalah Own Performance
(OP) dengan mendapatkan nilai nilai 0. Karena indikator tertinggi adalah Effort (EF), hal
ini dapat dilihat dari jam kerja yang memiliki sedikit waktu istirahat membuat operator
berusaha keras untuk selalu memberikan segala upayanya untuk mencapai tujuan,
sedangkan yang terendah adalah diri sendiri. kinerja, penyebabnya karena banyaknya
tugas membuat operator kehilangan kepercayaan diri dalam bekerja.
Kedua operator memiliki skor yang sama dalam setiap aspek karena kedua
operator bekerja dalam kondisi yang relatif sama. Begitu juga dengan hasil skor TLX
NASA. Oleh karena itu, kedua operator memiliki klasifikasi beban mental yang sama
yaitu tinggi dengan skor akhir 66,01 yang tergolong tinggi dengan kisaran 50-79.
4.

Simpulan
Operator wajib bekerja tidak melebihi batas maksimal dan istirahat yang cukup agar tidak
menimbulkan beban kerja mental yang berlebihan. Operator juga perlu melakukan olahraga,
refreshing untuk kesehatan jasmani dan rohani agar tidak merasakan stres yang berlebihan. Jam
kerja operator juga perlu dibatasi agar operator dapat bekerja secara maksimal (Asif, 2020).
Rekomendasi desain untuk perbaikan dilakukan pada pekerjaan yang memiliki beban kerja fisik
dan mental paling tinggi. Perbaikan beban kerja fisik dan mental dapat dilakukan dengan 3 cara
antara lain: eliminasi, isolasi, dan minimalisasi. Eliminasi merupakan solusi dengan mengurangi
aktivitas atau pekerjaan yang bersifat manual kemudian menggantinya dengan mesin otomatis.
Isolasi adalah solusi untuk mencegah suatu pekerjaan ditangani oleh pekerja yang tidak terlatih
atau tidak terlatih yang berpengalaman. Melalui tindakan pencegahan ini diharapkan beban
mental yang dialami oleh pekerja terlatih saat melakukan pekerjaan tertentu akan lebih kecil
dibandingkan pekerja yang tidak terlatih. Minimisasi dapat dilakukan dengan menambah jumlah
pekerja, menambah lama istirahat, mengubah proses kerja untuk menghindari pengerahan tenaga
fisik atau mental yang berlebihan (Darby & Walls, 1998). Operator wajib bekerja tidak melebihi
batas maksimal dan istirahat yang cukup agar tidak menimbulkan beban kerja mental yang
berlebihan. Operator juga perlu melakukan olahraga, refreshing untuk kesehatan jasmani dan
rohani agar tidak merasakan stres yang berlebihan. Jam kerja operator juga perlu dibatasi agar
operator dapat bekerja secara maksimal (Asif, 2020).
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ABSTRAK
Di masa pandemi seperti ini, banyak orang yang beralih dari belanja offline menuju ke belanja online. Selain
itu, terdapat banyak tren toko online mengadakan diskon besar-besaran. Hal ini sangat berpengaruh pada
jasa pengiriman barang, khususnya bagi para pekerja. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada
pekerja, salah satunya adalah beban kerja. Salah satu penyebabnya adalah ketidakseimbangan antara
tuntutan pekerjaan dan kapasitas pekerja.. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur beban kerja mental
pekerja divisi administrasi pada jasa pengiriman XYZ. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
NASA-TLX yang kemudian dianalisis menggunakan diagram fishbone. Hasil perhitungan beban kerja
mental yang diperoleh yaitu 75,33 pada operator 1 dan 77 pada operator 2, dimana keduanya termasuk ke
dalam klasifikasi beban kerja mental yang tinggi.
Kata kunci: Beban Kerja Mental, Diagram Fishbone, NASA-TLX

1.

Pendahuluan
Dalam usaha memajukan dan mencapai keberhasilan suatu perusahaan, terdapat beberapa
faktor penting yang diperlukan, salah satunya adalah manusia. Dengan demikian, manajemen
sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai fungsi bisnis yang penting dalam sebuah
perusahaan dikarenakan sumber daya manusia merupakan penggerak dalam hal operasional
dalam perusahaan (Wardani, 2017). Sumber daya manusia atau pekerja merupakan salah satu aset
penting bagi perusahaan. Pekerja dengan prestasi kerja yang baik akan dapat memberi dampak
positif bagi perusahaan. Setiap pekerja memiliki deskripsi pekerjaan yang berbeda dan setiap
pekerja akan mendapatkan beban kerja sendiri berdasarkan pekerjaannya tersebut. Agar tidak
terjadi kelelahan, seseorang harus menerima beban kerja yang sesuai dan seimbang dengan
kemampuan fisik serta mentalnya (Putri & Handayani, 2019). Terlalu banyak beban kerja dapat
menimbulkan ketegangan sehingga menimbulkan stres pada seseorang. Hal tersebut dapat
disebabkan karena tingginya tuntutan tingkat keahlian, tinggi kecepatan kerja, banyaknya volume
kerja, dan lain sebagainya.
Dampak dari mental overload dibagi menjadi 3, gejala fisik, gejala mental, dan gejala sosial
atau gejala perilaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi beban kerja
mental, salah satu satunya adalah dengan penerapan ergonomi di tempat kerja. Ergonomi dapat
memberikan kenyamanan kepada pekerja saat melakukan aktivitas sehingga dapat mengurangi
potensi beban kerja mental dan meningkatkan produktivitas. Dalam ergonomi terdapat beberapa
kajian mengenai sistem dimana terdapat interaksi antara manusia, fasilitas kerja, dan
lingkungannya dengan tujuan menyesuaikan manusia dengan suasana kerja.
Di masa pandemi seperti ini, banyak orang yang beralih dari belanja offline menuju ke
belanja online. Selain itu, terdapat banyak tren toko online mengadakan diskon besar-besaran.
Hal ini sangat berpengaruh pada jasa pengiriman barang, khususnya bagi para pekerja. Ada
beberapa permasalahan yang terjadi pada pekerja, salah satunya adalah beban kerja. Salah satu
penyebabnya adalah ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kapasitas pekerja. Oleh
karena itu, dilakukan penelitian terkait beban kerja mental pada pegawai administrasi jasa
pengiriman XYZ dengan menggunakan metode NASA-TLX.
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2.

Metode
Subjek pada penelitian ini yaitu pekerja divisi administrasi pada jasa pengiriman XYZ
yang berjumlah dua orang. Operator 1 berjenis kelamin perempuan berumur 22 tahun
dengan job description melayani pelanggan, menginput data pengiriman, sorting data
pengiriman, dan melakukan pengecekan dengan total jam kerja adalah 8 jam dan durasi
istirahat selama 2 jam. Operator 2 berjenis kelamin laki-laki berumur 25 tahun dengan job
description melayani pelanggan, menginput data pengiriman, menyusun pengumpulan
laporan, dan melakukan pengawasan serta pengecekkan dengan total jam kerja adalah 9
jam dan durasi istirahat selama 2 jam. Objek pada penelitian ini yaitu beban kerja mental
pekerja. Penelitian ini menggunakan metode NASA TLX berdasarkan pengukuran
subjektif faktor Mental Demand (MD), Physical Demand (PD), Temporal Demand (TD),
Own Performance (OP), Effort (EF), dan Frustation (FR) (Simanjutak, 2010). Analisis
dilakukan dengan menggunakan diagram fishbone. Diagram fishbone merupakan salah satu
metode yang digunakan untuk mencari penyebab dari timbulnya suatu masalah (Graubitz,
2006). Berikut merupakan flowchart alur penelitian:

Gambar 1. Flowchart Alur Penelitian

3.

Hasil dan Pembahasan
A. Rekapitulasi Hasil Pembobotan
Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pembobotan

Objek Penelitian
Operator 1

Indikator
Total
MD PD TD OP EF FR
3
2
5
2
2
1
15
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Operator 2
3
1
5
2
3
1
15
Berdasarkan Tabel 1., dapat diketahui bahwa pada operator 1 bobot pada indikator Mental
Demand sebesar 3, Physical Demand sebesar 2, Temporal Demand sebesar 5, Own Performance
sebesar 2, Effort sebesar 2 dan Frustation sebesar 1. Pada operator 2 bobot pada indikator
Mental Demand sebesar 3, Physical Demand sebesar 1, Temporal Demand sebesar 5, Own
Performance sebesar 2, Effort sebesar 3, dan Frustation sebesar 1. Total dari pembobotan
berjumlah 15 yang berasal dari jumlah perbandingan tiap satu indikator dengan satu indikator
lain.
B. Rekapitulasi Hasil Pemberian Rating
Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pemberian Rating

Indikator
MD PD TD OP EF FR
Operator 1
70 70 90 60 80 50
Operator 2
65 60 90 50 90 80
Berdasarkan Tabel 2., dapat diketahui pada operator 1 besar rating pada indikator Mental
Demand adalah sebesar 70, Physical Demand sebesar 70, Temporal Demand sebesar 90, Own
Performance sebesar 60, Effort sebesar 80 dan Frustation sebesar 50. Pada operator 2 bobot
pada indikator Mental Demand adalah sebesar 65, Physical Demand sebesar 60, Temporal
Demand sebesar 90, Own Performance sebesar 50, Effort sebesar 90, dan Frustation sebesar 80.
Objek Penelitian

C. Perhitungan Skor NASA-TLX
Perhitungan Skor NASA-TLX dimulai dengan menghitung nilai produk dengan mengalikan
antara rating dengan bobot setiap faktor. Selanjutnya dilakukan perhitungan WWL (weighted
workload) dengan melakukan penjumlahan terhadap hasil nilai produk masing-masing operator.
Skor akhir NASA-TLX didapatkan dengan menghitung rata-rata nilai WWL, yaitu membagi
nilai WWL dengan 15 yang merupakan kombinasi keenam pasangan indikator beban kerja
mental. Berikut merupakan perhitungan skor NASA-TLX pada masing-masing operator.
Tabel 3. Perhitungan Skor NASA-TLX

No Objek Penelitian Indikator Bobot Rating Produk WWL Skor
MD
3
70
210
PD
2
70
140
TD
5
90
450
Operator 1
1130 75,33
OP
2
60
120
1
EF
2
80
160
FR
1
50
50
MD
3
65
195
PD
1
60
60
TD
5
90
450
2
Operator 2
1155
77
OP
2
50
100
EF
3
90
270
FR
1
80
80
Hasil perhitungan skor NASA-TLX menunjukkan bahwa total WWL pada operator 1
adalah sebesar 1130 dengan jumlah skor NASA-TLX sebesar 75,33. Kemudian pada operator 2
didapatkan total WWL sebesar 1155 dengan jumlah skor NASA-TLX sebesar 77.
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Gambar 2. Grafik Nilai Indikator

Berdasarkan grafik perbandingan nilai produk diatas dapat diketahui bahwa
perbandingan nilai Mental Demand (MD) pada operator 1 sebesar 210 sedangkan pada
operator 2 sebesar 195. Pada indikator Physical Demand (PD) pada operator 1 sebesar
140 sedangkan pada operator 2 sebesar 60, Pada indikator Temporal Demand (TD)
keduanya sama yaitu sebesar 450. Pada indikator Own Performance (OP) pada operator
1 sebesar 160 sedangkan pada operator 2 sebesar 270. Pada indikator Effort (EF) pada
operator 1 sebesar 160 sedangkan pada operator 2 sebesar 270. Pada indikator Frustation
(FR) pada operator 1 sebesar 50 sedangkan pada operator 2 adalah sebesar 80. Berikut ini
merupakan tabel klasifikasi beban kerja mental:
Tabel 4. Klasifikasi Beban Kerja Mental

Range
Beban Kerja
0–9
Rendah
10 – 29
Sedang
30 – 49
Agak Tinggi
50 – 79
Tinggi
80 – 100 Sangat Tinggi
(Sumber: Simanjutak, 2010)
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Gambar 3. Skor NASA-TLX

Berdasarkan perbandingan skor NASA-TLX, pada operator 1 sebesar 75,33 dan pada
operator 2 sebesar 77. Menurut (Simanjuntak, 2010) nilai skor NASA-TLX pada operator 1 dan
operator 2 diklasifikasikan sebagai beban kerja mental yang tergolong tinggi.
D. Diagram Fishbone

Gambar 4. Diagram Fishbone Operator 1

Berdasarkan hasil skor NASA-TLX, dapat diketahui pada operator 1 sebesar 75,33.
Berdasarkan Simanjutak (2010), skor tersebut termasuk pada klasifikasi beban kerja mental
tinggi. Nilai produk yang dihasilkan pada indikator Temporal Demand memiliki nilai terbesar
yaitu sebesar 450. Tingginya nilai produk pada indikator Temporal Demand adalah terkait dengan
beberapa faktor di antaranya perlunya menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat, melayani
pelanggan dengan maksimal, dan memenuhi target pengiriman. Faktor menyelesaikan tugas
dengan cepat adalah terkait dengan bagaimana operator harus dapat menginput data dengan cepat
dan memberikan resi kepada pelanggan dengan cepat. Kemudian pada faktor melayani pelanggan
dengan maksimal adalah terkait bagaimana operator harus memenuhi segala kebutuhan pelanggan
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dan menanggapi semua keluhan pelanggan. Kemudian pada faktor memenuhi target pengiriman
adalah terkait bagaimana operator harus menyelesaikan target pengiriman dengan jumlah diatas
normal seperti ketika ada diskon besar dan melakukan kerja lembur. Selain itu terdapat faktor
menyelesaikan tugas dengan benar adalah terkait bagaimana pekerja harus menulis data
pelanggan dengan cepat dan menulis data pengiriman dengan cepat. Perbedaaan dengan operator
2 adalah pada operator 2 terdapat aktivitas menyusun laporan dan melakukan pengecekkan data
secara berkala.

Gambar 5. Diagram Fishbone Operator 2

Berdasarkan hasil perhitungan skor NASA-TLX, dapat diketahui bahwa pada operator 2
hasil yang didapatkan adalah sebesar 77. Berdasarkan Simanjutak (2010), skor tersebut termasuk
ke dalam klasifikasi beban kerja mental yang tinggi. Pada nilai produk yang dihasilkan, indikator
Temporal Demand memiliki nilai terbesar yaitu sebesar 450. Tingginya nilai produk pada
indikator Temporal Demand adalah terkait dengan tingginya tekanan yang berkaitan dengan
waktu dalam menyelesaikan tugas. Beberapa hal yang menyebabkan tingginya indikator
Temporal Demand adalah perlunya menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat, melayani
pelanggan dengan maksimal, dan memenuhi target pengiriman. Faktor menyelesaikan tugas
dengan cepat adalah terkait dengan bagaimana pekerja harus dapat menginput data dengan cepat
dan memberikan resi kepada pelanggan dengan cepat. Kemudian pada faktor melayani pelanggan
dengan maksimal adalah terkait bagaimana pekerja harus memenuhi segala kebutuhan pelanggan
dan menanggapi semua keluhan pelanggan. Kemudian pada faktor memenuhi target pengiriman
adalah terkait bagaimana pekerja harus menyelesaikan target pengiriman dengan jumlah diatas
normal seperti ketika ada diskon besar dan melakukan kerja lembur. Selain itu terdapat faktor
menyelesaikan tugas dengan benar adalah terkait bagaimana pekerja harus menulis data
pelanggan dengan cepat dan menulis data pengiriman dengan cepat. Perbedaaan dengan operator
2 adalah pada operator 2 terdapat aktivitas menyusun laporan dan melakukan pengecekkan data
secara berkala.
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4.

Simpulan
Skor NASA-TLX yang didapatkan berdasarkan perhitungan adalah sebesar 75,33 pada
operator 1 dan 77 pada operator 2. Berdasarkan skor NASA-TLX tersebut dapat diketahui bahwa
operator 1 dan operator 2 tergolong memiliki beban kerja mental tinggi. Rekomendasi yang dapat
dilakukan terkait pengendalian beban kerja mental adalah dengan cara pengaturan ulang waktu
kerja sesuai dengan kapasitas pekerja bidang administrasi, penambahan pekerja di bidang
administrasi, menata ulang job description, dan menambah kegiatan diluar penugasan untuk
mengurangi rasa tertekan pada pekerjaan.
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Putri, U.L. & Handayani, N. U. (2019). Analisis Beban Kerja Mental Dengan Metode Nasa Tlx
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ABSTRAK
Di era kemajuan teknologi saat ini, komputer menjadi salah satu peralatan yang memiliki peran penting
terutama pada pekerja kantoran. Keluhan yang diakibatkan oleh tingginya penggunaan komputer pada saat
bekerja disebabkan oleh masalah peralatan atau fasilitas, tata letak tempat kerja, kondisi lingkungan kerja,
atau kombinasi dari beberapa faktor tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui resiko pekerja saat
melakukan pekerjaan serta dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki postur kerja pada karyawan
BMT Travel berdasarkan hasil analisis menggunakan metode ROSA. Dari hasil penelitian hasil analisis
LS-CMDQ skor tertinggi menghasilkan angka 20 pada bagian tangan kanan, punggung atas, dan buttocks.
Sedangkan untuk analisa hasil ROSA didapat skor 6 yang dapat disimpulkan bahwa postur kerja pekerja
BMT Travel tergolong membahayakan dan memerlukan perbaikan dengan segera. Rekomendasi yang
dapat diberikan berdasarkan hasil analisis yaitu melakukan perbaikan administrative control seperti waktu
untuk melakukan peregangan atau pemberian training kepada karyawan.
Kata kunci: Postur Kerja, ROSA, LS-CMDQ

1.

Pendahuluan
Di era kemajuan teknologi saat ini, komputer menjadi salah satu peralatan yang memiliki
peran penting terutama pada pekerja kantoran. Sebagian besar kantor menggunakan komputer
sebagai sarana untuk menyelesaikan pekerjaan kantornya, seperti hal-hal mengenai masalah
administrasi. Diantara orang yang menggunakan komputer di tempat kerja, 85%
menggunakannya setiap hari, 10% beberapa kali dalam seminggu, dan sisanya 5% beberapa kali
dalam sebulan. (Damayanti et al., 2014). Hal tersebut tentu saja berpengaruh terhadap kenaikan
prosentase penggunaan komputer. Dalam penggunaannya, apabila tidak diimbangi dengan
kepedulian karyawan terhadap faktor ergonomi ketika bekerja menggunakan komputer, maka hal
tersebut dapat menyebabkan tubuh mudah lelah serta terjadi perubahan struktur tulang (Vardaro
et al., 2016). Cumulative Trauma Disorders (CTDs), yaitu penyakit akibat kesalahan postur kerja
yang terjadi pada bagian-bagian tubuh tertentu yang dapat menyebabkan keluhan sakit/nyeri serta
dapat berakibat pada hilangnya kemampuan untuk bekerja (Nurkertamanda et al., 2017). CTDs
disebabkan lebih dari 50% penyakit akibat kerja pada ekstremitas atas di antaranya dengan risiko
tinggi pada pergelangan tangan dan tangan prevalensinya antara 5,6% sampai dengan 14,8%.
(Masyarakat, 2017)
Keluhan yang diakibatkan oleh tingginya penggunaan komputer pada saat bekerja
disebabkan oleh masalah peralatan atau fasilitas, tata letak tempat kerja, kondisi lingkungan kerja,
atau kombinasi dari beberapa faktor tersebut. Pengaruh tata letak tempat kerja yang tidak tepat
memaksa seseorang mengalami postur kerja yang buruk. Pekerjaan kantor memiliki variasi
gerakan sangat minimal tetapi posisi kerjanya statis dan berkepanjangan. Pekerjaan di
perkantoran termasuk pekerjaan yang membutuhkan gerak otot yang sedikit, namun jenis
kontraksi otot tersebut dapat menyebabkan rasa sakit bila dipertahankan dalam waktu yang
panjang karena otot akan merasa tegang (Damayanti et al., 2014).
Melihat permasalahan yang terjadi, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah postur
kerja karyawan BMT Travel termasuk ke dalam kategori aman atau berbahaya. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Rapid Office Strain Assesment (ROSA) yang dapat
A16.1

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

membantu mengukur resiko terkait postur kerja saat menggunakan komputer serta menetapkan
rekomendasi berdasarkan hasil dari ketidaknyamanan pekerja.
2.

Metode
Subjek pada penelitian ini yaitu seorang karyawan BMT Travel yang berusia 27 tahun
dengan job description melayani segala bentuk administrasi. Metode yang digunakan pada
penelitian ini adalah ROSA (Rapid Office Strain Assessment) merupakan salah satu metode pada
office ergonomics, dimana penilaiannnya dirancang untuk mengukur risiko yang terkait dengan
penggunaan komputer serta untuk menetapkan tingkat tindakan perubahan berdasarkan laporan
dari ketidaknyamanan pekerja(Sonne et al., 2012). Selain itu, untuk dapat menetahui bagian yang
dirasakan sakit pada tubuh dianalisis dengan menggunakan LS-CMDQ atau Cornell
Musculoskeletal Discomfort Questionnaire (CMDQ) CMDQ merupakan kuesioner kombinasi
yang dasarnya diambil melalui kuesioner sejenis yaitu Nordic Body Map (NBM) dengan
tambahan pertanyaan tentang prevalensi nyeri muskuloskeletal, tingkat keparahan, dan apakah itu
mengganggu kinerja responden dalam bekerja (Hedge et al., 1999), alur penelitian dapat dilihat
pada gambar 1.

Gambar 1 Flowchart Alur Penelitian

3.

Hasil dan Pembahasan
Metode LS-CMDQ atau Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire(CMDQ)
digunakan untuk mengetahui bagian yang dirasakan sakit pada tubuh. Kuesioner yang digunakan
pada penelitian ini adalah CMDQ (Qornell Musculoskeletal Discomfort Questionairre) dengan
pertanyaan tertutup. Responden hanya memilih atau mencentang jawaban yang telah tersedia
sesuai dengan pertanyaan yang ada. Cornell Musculoskeletal Discomfort Question (CMDQ)
menggambarkanpekerjaan frekuensi 7 hari, keparahan dalam bekerja, serta efek gangguan
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padakemampuan bekerja musculoskeletal discomfort pada 18 bagian tubuh Seperti yang tertera
pada gambar 2:

Gambar 2 Kusioner LS-CMDQ

Pada penelitian ini pengisian kuesioner dilakukan oleh 3 orang responden. Terdapat 3 section
yang diberikan kepada responden yaitu terdapat section seberapa sering merasakan sakit, seberapa
ketidaknyamana itu dirasakan dan seberapa mengganggu rasa tidak nyaman itu Berikut
merupakan hasil LS-CMDQ yang didapatkan yaitu:
Tabel 1 Hasil LS-CMDQ

Neck
Shoulder (right)
Shoulder (left)
Upper back
Upper arm (right)
Upper arm (left)
Lower back
Forearm (right)
Forearm (left)
Wrist (right)
Wrist (left)
Hand/finger (right)
Hand/finger (left)
Hip/buttocks
Thigh (right)
Thigh (left)
Knee (right)
Knee (left)
Lower leg (right)

1

2

3,5
3,5
3,5
5
1,5
1,5
1,5
3,5
3,5
3,5
3,5
5
3,5
5
0
0
0
0
0

2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
0

A16.3

3 Hasil
perkalian
2 14
1 3,5
1 3,5
2 20
1 1,5
1 1,5
1 1,5
1 3,5
1 3,5
1 3,5
1 3,5
2 20
2 14
2 20
1 0
1 0
1 0
1 0
0 0
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1

2

3

Hasil
perkalian
Lower leg (left)
0
0 0 0
Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa skor tertinggi menghasilkan angka 20, yaitu
pada bagian tangan kanan, punggung atas, dan buttocks. Pada bagian tangan kanan operator sering
merasa sakit karena desain kursi yang tidak terdapat senderan tangan sehingga tangan tidak bisa
melakukan relaksasi. Dibuktikan dengan rasa sakit yang dirasakan sekali di setiap hari dan cukup
mengganggu.
Pada bagian punggung atas sering merasa sakit karena diharuskan tetap bekerja dalam waktu
yang lama dengan posisi yang tidak nyaman, operator juga jarang menggunakan senderan
punggung yang ada pada kursi. Dibuktikan dengan rasa sakit yang dirasakan sekali di setiap hari
dan cukup mengganggu.
Sedangkan pada bagian buttocks diharuskan untuk menopang badan dalam waktu yang lama
dan dengan posisi yang tidak nyaman. Dibuktikan dengan rasa sakit yang dirasakan sekali di
setiap hari dan cukup mengganggu.
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 kmenentukan tindakan apa yang
seharusnya dapat dilakukan untuk nantinya dapat mengurangi faktor resiko tersebut. Didapatkan
hasil sebagai berikut:
Table 2 Hasil Pembobotan ROSA

Section

Kategori

Klasifikasi

Score

Chair Height

Knees at 90

1

Insufficient space under deskability to cross legs

+1

Approximately 3 inches of
space between knee and edge
of seat

1

Non-adjustable

+1

No back support

2

Non-adjustable

+1

Pan Depath

Section A – Chair
Armrest
Back Support

Section B – Monitor
and Telephone

2

0

Chair height – pan
Depth
Arm Rest & Back
Support
Section A + Duration
Monitor

Telephone

Area
Score
2

3
4
3

Arm’s length distance, screen
at eye level
Document- no holder
Duration
Too far of reach
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4
3

+1
+1
2
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Section C – Mouse
and Keyboard

Kategori

Section B
mouse

Keyboard
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Klasifikasi

Score

No hands-free

+1

Duration

0

Reaching to mouse
Mouse/keyboard on different
surfaces
Duration
Wirst straight, shoulder
relaxed
Reaching to overhead items

2
+2
+1
1

Area
Score

3
5

4

+1

Platform non-adjustable
Duration

6
3
6
6
Monitor and peripheral score 6
6
chair
4
Hasil didapatkan dengan penentuan skor yang kemudian dapat digunakan untuk
mengetahui faktor resiko apa yang dapat terjadi. Section A yang merupakan bagian chair,
diantaranya adalah tinggi dudukan kursi, kedalaman kursi, tinggi senderan punggung, dan tinggi
senderan tangan didapatkan skor tiga, yang kemudian ditambah dengan skor durasi sehingga
menjadi 4.
Section B yang merupakan bagian monitor dan telepon di antaranya jarak monitor ke layar
dan jarak tangan ke telepon didapatkan skor 3. Sedangkan section C yang merupakan bagian
mouse dan keyboard di antaranya posisi mouse dan keyboard didapatkan hasil 6 Sehingga didapat
hasil akhi ROSA yaitu 6.
Dari nilai yang didapatkan dapat diketahui bahwa pekerja memiliki resiko berbahaya karena
memiliki nilai di atas 5, sehingga memerlukan perbaikan segera. Penyebab tingginya hasil ROSA
disebabkan oleh tingginya section C dikarenakan mouse dan keyboard tidak berada pada
permukaan yang sama, letak mouse terlalu jauh dari operator, dan operator diharuskan untuk
menjangkau benda yang letaknya jauh di atas operator.
Baik menurut hasil kuesioner LS-CMDQ maupun hasil ROSA menunjukkan bahwa BMT
Travel kurang menerapkan posisi kerja yang baik untuk para pekerjanya. Hal tersebut ditunjukkan
oleh score dari masing-masing pengujian yaitu skor tertinggi LS-CMDQ sebesar 20 dan score
ROSA sebesar 6. Hal tersebut dibuktikan dengan sakitnya bagian tangan kanan, punggung atas,
dan buttocks, yang dibuktikan dengan rasa sakit yang dirasakan sekali di setiap hari dan cukup
mengganggu.
Beberapa faktor yang menyebabkan rasa sakit tersebut adaalah tata letak dan pemilihan
peralatan yanag kurang memadai, seperti desain kursi yang tidak terdapat sandaran tangan serta
bersifat non-adjustable, tata letak mouse dan keyboard yang tidak terdapat dalam permukaan yang
sama, serta peletakkan barang-barang dengan posisi yang sulit dijangkau oleh operator. Apabila
hal tersebut tidak dilakukan perbaikan maka dapat berdampak kepada karyawan seperti kelelahan,
Monitor and
peripheral score
Rosa final score

Section C
Section B
Section c

+1
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cedera pada syaraf, otot, tendon, ligamen, tulang dan persendian pada titik-titik tubuh, sehingga
dapat mempengaruhi kinerja karyawan.
Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis yaitu melakukan perbaikan
administrative control seperti waktu untuk melakukan peregangan atau pemberian training kepada
karyawan tentang bagaimana cara bekerja dengan baik dan memeperhatikan cara meminimalisir
fator resiko yang dapat terjadi saat melakukan pekerjaan. Selain itu, perbaikan dapat dilakukan
dari segi peralatan seperti menggantikan dengan kursi yang terdapat sandaran tangan serta bersifat
adjustable. Juga melakukan perbaikan tata letak seperti mouse dan keyboard diletakkan di tempat
yang permukaannya sama serta meletakkan barang-barang dengan posisi yang mudah dijangkau
oleh operator.
4.

Simpulan
Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa hasil analisis LS-CMDQ skor tertinggi
menghasilkan angka 20 pada bagian tangan kanan, punggung atas, dan buttocks. Sedangkan untuk
analisa hasil ROSA didapat skor 6 yang dapat disimpulkan bahwa postur kerja pekerja BMT
Umroh tergolong membahayakan dan memerlukan perbaikan dengan segera, karena apabila tidak
dilakukan perbaikan dan dilakukan terus-menerus maka dapat menyebabkan beberapa resiko,
seperti CTDs. Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis yaitu melakukan
perbaikan administrative control seperti waktu untuk melakukan peregangan atau pemberian
training kepada karyawan tentang bagaimana cara bekerja dengan baik dan memeperhatikan cara
meminimalisir fator resiko yang dapat terjadi saat melakukan pekerjaan. Selain itu, perbaikan
dapat dilakukan dari segi peralatan seperti menggantikan dengan kursi yang terdapat sandaran
tangan serta bersifat adjustable. Juga melakukan perbaikan tata letak seperti mouse dan keyboard
diletakkan di tempat yang permukaannya sama serta meletakkan barang-barang dengan posisi
yang mudah dijangkau oleh operator.
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Analisis Tingkat Pencahayaan Penerangan Jalan Umum
(PJU) di Jalan Ir. Sutami Gerbang Belakang UNS
Ainun Rahmansyah Gaffar*1), Alexander Devo Yoga Wicaksono2), Miftah Al
Mukarohmah3), Yunia Nur Afrasaniy Afina4), Zati Hulwani Mindandi5), dan Rahmaniyah
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Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No. 36, Surakarta, 57126
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ABSTRAK
Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah salah satu fasilitas umum yang begitu berpengaruh terhadap
mobilitas masyarakat. Jika PJU tidak sesuai dengan standar, maka dapat menciptakan resiko kecelakaan
yang akan membahayakan nyawa seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat
pencahayaan PJU dengan studi kasus pada area gerbang belakang Universitas Sebelas Maret tepatnya
pada Jalan Ir. Sutami. Metode penelitian dilakukan dengan kuantitatif deskriptif, yaitu mengukur
intensitas cahaya, menentukan klasifikasi jenis jalan, dan mengamati kondisi lampu, tiang lampu, jalan,
dan ornamen. Pengukuran dilakukan dengan light meter merek Krisbow 5 in 1 Enviroment Meter dengan
nomor seri 10176832. Pengambilan data dilakukan dengan selama 1 menit pada tiap titik tiang PJU
dengan ketinggian 1,2 meter dari permukaan tanah. Dari total 28 titik PJU 21,4% di bawah standar, 25%
sudah sesuai standar, dan 53,6% di atas standar.
Kata kunci: Intensitas Cahaya, PJU, Jenis Jalan

1.

Pendahuluan
Jalan Ir. Utami pada area gerbang belakang Universitas Sebelas Maret merupakan salah
satu jalan umum yang kerap dilewati baik bagi civitas akademika UNS maupun masyarakat
sekitar. Arus lalu lintas pengendara pada jalan tersebut tergolong cukup ramai. Hal ini
dikarenakan pada area jalan tersebut juga terdapat fasilitas umum berupa masjid yang sering
digunakan oleh warga Universitas Sebelas Maret maupun masyarakat sekitar. Banyaknya
pengendara yang melewati jalan tersebut terkhusus ketika malam hari, maka dibutuhkan fasilitas
Penerangan Jalan Umum dengan tingkat pencahayaan yang baik guna menunjang keamanan dan
keselamatan para pengendara. Penerangan Jalan Umum merupakan salah satu aspek penting
dalam penataan suatu daerah dimana memiliki peranan penting meningkatkan keamanan dan
keselamatan pengguna jalan (Rudini dkk, 2021).
Kualitas pencahayaan sangat penting dalam mempengaruhi kinerja visual dan kenyamanan
pengguna jalan. Secara khusus, keselamatan pengguna jalan bergantung pada kinerja
penerangan jalan (Ying & Lim, 2022). Pada malam hari, kebutuhan akan fasilitas penerangan
jalan dan sarana umum lainnya untuk menunjang kegiatan atau aktivitas yang melibatkan faktor
kemanan dan kenyamanan semakin meningkat (Shamin & Demak, 2019). Jalan Ir. Sutami pada
area gerbang belakang Universitas Sebelas Maret merupakan jalan umum yang masuk dalam
kategori lokal primer. Jalan lokal merupakan jalan umum untuk kendaraan angkutan lokal. ciricirinya adalah jarak perjalanan dekat, kecepatan terhitung rendah. Hal ini sesuai dengan UU
Nomor 2 Tahun 2022 yang diakses dalam website resmi database peraturan BPK RI. Jalan ini
termasuk jalan primer karena kecepatan paling rendah adalah 20 kilometer per jalan dengan
ukuran lebar badan jalan kurang lebih 6,5 meter. Pada jalan Ir. Sutami area gerbang belakang
Universitas Sebelas Maret, jalan tersebut memiliki lebar 6,3 meter dengan lebar bahu jalan
selebar 4,45 m. Total lampu jalan berjumlah 7 buah dengan tinggi tiang lampu yaitu 6,7 m.
Panjang ornament lampu adalah 1,5 meter dengan sudut kemiringan 10°. Lampu yang
digunakan pada lampu jalan di area gerbang belakang Jalan Ir. Sutami adalah lampu SON 150
watt, efisiensi rata-rata 110 Lux, kapasitor 32 MF, dan feeting E-40.
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Permasalahan yang Penulis temui pada saat observasi adalah ada beberapa lampu jalan
yang mati dan redup ketika malam hari. Permasalahan lain adalah jarak antar lampu yang tidak
seragam. Maka, perlu dilakukan analisis tingkat pencahayaan pada jalan Ir. Sutami pada area
gerbang belakang Universitas Sebelas Maret. Kurangnya PJU di jalan yang padat kendaraan
dapat mengakibatkan kurangnya efisiensi pada saat kendaraan beroperasi dan kurangnya
kenyamanan pengguna jalan karena instensitas cahaya pada lokasi PJU yang kurang (Rudini
dkk, 2021). Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan judul Analisis
Tingkat Pencahayaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Ir. Sutami Gerbang Belakang
UNS.
2.

Metode
Kajian yang akan diteliti adalah mengenai pencahayaan penerangan jalan umum (PJU) di
sepanjang ruas Jl. Ir. Sutami Gerbang Belakang UNS, Surakarta. Penelitian dilaksanakan
dengan menempuh waktu selama 90 menit (20.30 – 22.00) pada tanggal 8 April 2022. Berikut
merupakan lokasi dan area jalan yang digunakan untuk penelitian yang ditunjukkan pada bagian
yang berwarna kuning.

Gambar 1. Area Pengamatan
Sumber : Google maps, 2022

Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif yang dilakukan dengan
mengukur intensitas cahaya sepanjang ruas Jl. Ir. Sutami Gerbang Belakang UNS, menentukan
klasifikasi jenis jalan, mengukur jarak antar tiang lampu, tinggi tiang, lebar jalan, lebar ba hu
jalan, panjang ornamen, dan sudut kemiringan ornamen. Pengamatan dilakukan dengan
menggunakan light meter merek Krisbow 5 in 1 Enviroment Meter dengan nomor seri
10176832, alat perekam, dan meteran.
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Gambar 2. Krisbow 5 in 1 Enviroment Meter 10176832

Tipe lampu yang digunakan di sepanjang ruas jalan adalah:
Tabel 1. Tipe Lampu Penerangan Jalan Gerbang Belakang UNS

Klasifikasi
SON
Efisiensi rata rata
Capasitor
Feeting

Ukuran
150 Watt
110 Lux
32 MF
E-40

Sumber : Hasil survei, 2022

Tiang lampu jalan yang berada di area pengukuran berjumlah tujuh tiang lampu. Masingmasing tiang lampu diukur tingkat pencahayaannya dari empat titik yang berbeda, yaitu:
a) Titik Satu : Bagian ruas jalan sebelah kiri (2 meter dari trotoar) sebaris dengan tiang
lampu jalan.
b) Titik Dua : Bagian ruas jalan sebelah kanan (2 meter dari trotoar) sebaris dengan tiang
lampu jalan.
c) Titik Tiga : Bagian ruas jalan sebelah kiri sejauh 2 meter dari titik satu.
d) Titik Empat : Bagian ruas jalan sebelah kanan sejauh 2 meter dari titik dua.
Kondisi tiang lampu, jalan, dan ornamen yang ada di sepanjang ruas gerbang belakang
UNS adalah:
Tabel 2. Data Kondisi Tiang Lampu, Jalan, dan Ornamen

Kondisi
Tinggi Tiang
Lebar Jalan
Panjang ornamen (horizontal)
Lebar bahu jalan
Sudut kemiringan ornamen

Ukuran
6,70 m
6,30 m
1,50 m
4,45 m
100

Sumber : Hasil survei, 2022

Jarak antar tiang lampu yang digunakan pada penerangan jalan umum gerbang belakang
UNS adalah:
Tabel 3. Data Kondisi Jarak Antar Tiang Lampu

Posisi
Lampu 1 ke 2
Lampu 2 ke 3
Lampu 3 ke 4
Lampu 4 ke 5
A17.3
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Lampu 5 ke 6
Lampu 6 ke 7

22 m
56 m

Sumber : Hasil survei, 2022

3.

Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka diperoleh hasil pengukuran pencahayaan
di sepanjang ruas jalan Ir. Sutami Gerbang Belakang Universitas Sebelas Maret, yaitu sekitar
242 meter. Terdapat 7 tiang lampu SON 150 Watt pada median jalan dan telah diukur
berdasarkan titik yang telah ditentukan dan menggunakan alat light meter merek Krisbow 5 in 1
Enviroment Meter dengan nomor seri 10176832. Pengambilan data dilakukan dengan selama 1
menit pada tiap titik tiang PJU dengan ketinggian 1,2 meter dari permukaan tanah. Hasil
pengukuran intensitas cahaya PJU berdasarkan titik yang telah ditentukan dapat dilihat tabel 4.

Tabel 4. Hasil Pengukuran Intensitas Cahaya PJU Dalam Lux

Tingkat Pencahayaan (Lux)

PJU
Lampu 1
Lampu 2
Lampu 3
Lampu 4
Lampu 5
Lampu 6
Lampu 7

Titik 1
5.42
28.87
1.56
3,702
23,89
2.92
3.74

Titik 2
1.29
33.81
7
1,845
25,76
8.14
7.47

Titik 3
4.15
37.99
1.51
3,785
16,497
3.83
4.56

Titik 4
1.32
37.35
8.78
1,833
15,408
7.7
7.58

Sumber : Hasil survei, 2022

Ruas jalan Ir. Sutami Gerbang Belakang Universitas Sebelas Maret termasuk kedalam
klasifikasi jalan lokal primer, hal ini didasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2022. Selain itu
berdasarkan SNI 7391 tahun 2008 tentang spesifikasi jalan di kawasan perkotaan, jalan lokal
primer harus memiliki rata – rata pencahayaan sebesar 2 – 5 lux. Sehingga dapat diketahui
intensitas cahaya PJU pada ruas jalan Ir. Sutami Gerbang Belakang UNS masih terdapat yang di
bawah standar. Berikut ini merupakan tabel kualitas pencahayaan normal menurut klasifikasi
fungsi jalan dan tabel komparasi kuat tingkat pencahayaan PJU
Tabel 5. Tingkat Kualitas Pencahayaan Normal Berdasarkan Fungsi Jalan

Jenis/Klasifikasi Jalan

Trotoar
Jalan lokal :
- Primer
- Sekunder
Jalan kolektor :
- Primer
- Sekunder
Jalan arteri :

Kuat Pencahayaan
(Iluminasi)
E rata- Kemerataan
(uniformity)
rata
(lux)
g1
1-4
0,10

Batasan
Silau

Luminansi
L ratarata
(cd/m2)
0,10

Kemerataan
(uniformity)
VD
VI
0,40
0,50

G

TJ
(%)

4

20

2-5
2-5

0,10
Ccc 0,10

0,50
0,50

0,40
0,40

0,50
0,50

4
4

20
20

3-7
3-7

0,14
0,14

1,00
1,00

0,40
0,40

0,50
0,50

4-5
4-5

20
20

11-20

0,14 - 0,20

1,50

0,40

0,50-0,70

5-6

10-
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11-20

0,14 - 0,20

1,50

0,40

0,50-0,70

5-6

20
1020

15-20

0,14 - 0,20

1,50

0,40

0,50-0,70

5-6

1020

20-25

0,20

2,00

0,40

0,70

6

10

Sumber : SNI, 2008

Keterangan:

g1
VD
VI
G
TJ

: E min/E maks
: L min/L maks
: L min/L rata-rata
: Silau (glare)
: Batas ambang kesilauan

Tabel 6. Komparasi Kuat Tingkat Pencahayaan PJU Pada Ruas Jalan

No

1
2
3
4
5
6
7

SNI (Lokal
Primer)

2-5 Lux
2-5 Lux
2-5 Lux
2-5 Lux

Tingkat Pencahayaan (Lux)
Ruas Kiri
Ruas Kanan
Titik 1
Titik 3
Titik 2
Titik 4
Di bawah
Di bawah
Di atas standar Sesuai standar
standar
standar
Di atas standar Di atas standar Di atas standar Di atas standar
Di bawah
Di bawah
Di atas standar Di atas standar
standar
standar
Di bawah
Di bawah
Sesuai standar Sesuai standar
standar
standar

2-5 Lux

Di atas standar Di atas standar Di atas standar Di atas standar

2-5 Lux
2-5 Lux

Sesuai standar Sesuai standar Di atas standar Di atas standar
Sesuai standar Sesuai standar Di atas standar Di atas standar

Sumber : Hasil pengolahan data, 2022

Berdasarkan tabel komparasi kuat tingkat pencahayaan PJU dan tabel tingkat pencahayaan
berdasarkan fungsi jalan terlihat bahwa di jalan Ir. Sutami Gerbang Belakang UNS cenderung
lebih banyak lampu yang tingkat pencahayaannya di atas standar (2-5 lux), namun terdapat juga
beberapa lampu PJU yang belum memenuhi standar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
gambar persentase berikut:

Gambar 3. Persentase Kuat Tingkat Pencahayaan PJU

A17.5

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

Dapat dilihat dari gambar 3, dari total 28 titik PJU 21,4% atau 6 titik PJU di bawah standar,
25% atau 7 titik PJU sudah sesuai standar dan 53,6% atau 15 titik PJU di atas standar. Dari data
tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pencahayaan lampu PJU yang dapat
menyebabkan intesitas cahaya yang dikeluarkan dapat berkurang, seperti: kaca penutup lampu
yang sudah kusam, lampu mati, dan lampu terhalang suatu objek. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut
Tabel 7. Faktor yang mempengaruhi lampu PJU

Lampu 1 Kanan
Lampu 1 Kiri
Lampu 2 Kanan
Lampu 2 Kiri
Lampu 3 Kanan
Lampu 3 Kiri
Lampu 4 Kiri
Lampu 4 Kanan
Lampu 5 Kiri
Lampu 5 Kanan
Lampu 6 Kiri
Lampu 6 Kanan
Lampu 7 Kiri
Lampu 7 Kanan

Faktor yang mempengaruhi lampu PJU
Lampu Mati
Cahaya lampu redup dan terhalang pohon
Cahaya lampu sangat terang dan tidak ada objek yang menghalangi
Cahaya lampu sangat terang tetapi sedikit terhalang dengan bendera
Cahaya lampu terhalang oleh penutup lampu jalan yang sudah kusam
Lampu Mati
Cahaya lampu terhalang rimbunan pohon
Cahaya lampu terhalang oleh penutup lampu jalan yang sudah kusam
Lampu tidak terhalang apapun
Lampu tidak terhalang apapun
Penutup lampu jalan kusam sehingga cahaya lampu redup dan
terhalang pohon
Penutup lampu jalan kusam sehingga cahaya lampu sedikit redup
Penutup lampu jalan kusam sehingga cahaya lampu redup dan sedikit
terhalang oleh bendera
Penutup lampu jalan kusam sehingga cahaya lampu sedikit redup

Sumber : Hasil Survei, 2022

Dari data tersebut faktor faktor yang dapat menyebabkan 6 titik PJU di bawah standar yaitu
lampu PJU mati, cahaya lampu tehalang suatu objek seperti rimbunan pohom dan bendera,
lampu jalan yang memang sudah redup dan penutup lampu jalan yang sudah kusam.
4.

Simpulan
Berdasarkan hasil survei dan hasil pengolahan data, dari total 28 titik PJU 21,4% di bawah
standar, 25% sudah sesuai standar, dan 53,6% di atas standar. Hal ini menunjukkan kuat tingkat
pencahayaan PJU pada ruas jalan jalan Ir. Sutami Gerbang Belakang UNS sudah memadai dan
sesuai di atas tetapi masih belum merata. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan beberapa
titik PJU di bawah standar yaitu lampu PJU mati, cahaya lampu tehalang suatu objek seperti
rimbunan pohom dan bendera, lampu jalan yang memang sudah redup dan penutup lampu jalan
yang sudah kusam.
Dari permasalahan tersebut, peneliti menyarankan kepada pihak kampus untuk
memperbaiki pentup kaca lampu yang kusam, lampu yang sudah redup dan lampu yang sudah
mati. Selain itu penelitian selanjutnya dapat menambahkan titik pengukuran dan lama
pengambilan data pada titik dapat dilakukan lebih lama sehingga dapat meningkatkan akurasi
data.
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ABSTRAK
PT ABC mengalami kekurangan produksi kain grey pada tahun 2021 sehingga memberikan Surat
Peringatan kepada operator tenun yang memiliki efisiensi kerja terendah guna meningkatkan motivasi dan
kinerja. Namun, tidak ada perubahan yang signifikan karena pembagian kerja pada area mesin shuttle,
rapier, dan rifa tidak berdasarkan beban kerja operator. Penelitian ini menentukan jumlah operator yang
optimal dan menyamaratakan beban kerja menggunakan metode Full Time Equivalent dan National
Aeronaustics Space Administration Task Load Index. Hasil perhitungan FTE mengindikasi mayoritas
pekerjaan overload atau jumlah pekerja pada pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan beban kerja yang
diterima. Sedangkan mayoritas beban kerja mental yang dirasakan oleh operator dengan metode NASATLX adalah tinggi. Didapatkan jumlah operator mesin shuttle, rapier, dan rifa yang optimal berturut-turut
adalah 28, 21, dan 17 operator dimana sebelumnya berjumlah 19, 17, dan 12 operator. Dengan demikian,
diperlukan penambahan 54 operator tenun yang dibagi ke dalam tiga shift menjadi 18 operator baru tiap
shift.
Kata Kunci: Baban Kerja, Full Time Equivalent, National Aeronaustics Space Administration Task Load
Index

1.

Pendahuluan
PT. ABC adalah anak perusahaan dari PT. XYZ yang bergerak di bidang tekstil. PT. ABC
mengolah benang menjadi kain grey yakni kain mentah hasil proses penenunan yang belum
mengalami proses penggelantangan, pencelupan dan finishing sehingga warnanya masih putih
alami (broken white). Jumlah target produksi PT. ABC didasarkan oleh jumlah permintaan
produksi dari PT. XYZ karena hasil produksi PT. ABC hanya dikirim ke PT. XYZ untuk proses
selanjutnya hingga finishing. Pada tahun 2021, hasil produksi PT. ABC selalu tidak mencapai
target. Kekurangan produksi dari PT. ABC memengaruhi proses bisnis PT. XYZ. Pihak
manajemen PT. ABC menganalisis bahwa salah satu faktornya adalah menurunnya efisiensi kerja
operator tenun.
Keberhasilan produksi suatu industri baik manufaktur maupun perdagangan dipengaruhi
oleh manusia, mesin, money, metode, material, dan lingkungan. Namun, salah satu faktor
produksi yang berperan penting dan vital adalah manusia sebab manusia sebagai sumber daya
yang paling menentukan apakah proses produksi berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan
(Andriani, 2017). Manusia tidak dapat diperlakukan seperti mesin karena memiliki akal, perasaan,
dan motivasi kerja. Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh umur, tingkat pendidikan formal,
upah, curahan tenaga kerja, pendidikan, pengalaman kerja, dan jenis kelamin (Utami & Wanda,
2015).
Dalam menjalankan kegiatan produksinya, PT. ABC memiliki tiga area mesin dengan mesin
yang berbeda yakni mesin shuttle, mesin rapier, dan mesin rifa. Mesin shuttle dan rapier terdapat
dalam satu ruangan. Sedangkan mesin rifa berada di ruangan yang terpisah. Standar penentuan
jumlah operator PT. ABC berdasarkan jumlah operator tersedia dan jumlah mesin yang masih
aktif. Dengan demikian, jumlah mesin tiap operator berbeda sehingga beban kerjanya belum
merata. Alih-alih mempertimbangkan jumlah operator dengan beban kerja, manajemen PT. ABC
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memberikan surat peringatan (SP) bagi operator dengan efisiensi terendah dan mengeluarkannya
jika mereka memiliki tiga kali SP lalu merekrut operator baru.
Tujuan manajemen PT. ABC dari pemberian SP adalah untuk meningkatkan etos kerja dari
operator. Namun, hal itu bukan alternatif yang tepat untuk mengatasi efisiensi kerja operator
karena tidak ada perubahan yang signifikan melainkan merupakan salah satu indikator dari
pemborosan kerja (Pranoto & Retnowati, 2021). Hal itu disebabkan karena operator tidak
dipekerjakan sesuai kapasitas atau kemampuannya. Selain itu, manajemen PT. ABC tidak
meninjau ulang apakah jumlah operator tiap area mesin telah optimal dan tidak menganalisis
bagaimana beban kerja yang dirasakan operator menurut sudut pandang operator.
Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai analisis beban kerja operator pada ketiga
area mesin PT. ABC. Analisis ini menggunakan metode Full Time Equivalent (FTE) untuk
mengukur apakah waktu kerja dari operator telah optimal dan metode National Aeronaustics
Space Administration Task Load Index (NASA-TLX) untuk mengukur beban kerja mental yang
dirasakan oleh operator kemudian dibandingkan dengan ketiga mesin. Selain mempertimbangkan
nilai FTE dan nilai NASA-TLX, peneliti mempertimbangkan lingkungan kerja fisik ketiga mesin
untuk menetapkan jumlah operator tenun yang optimal pada masing-masing area mesin serta
memberikan kenyamanan antara waktu kerja yang efektif dan kenyamanan lingkungan. Tujuan
dari penelitian ini yaitu didapatnya jumlah operator tenun pada PT. ABC yang sesuai dengan
beban kerja sehingga diharapkan sesuai dengan kapasitas operator dan hasil produksi sesuai
target.
2.

Metode Penelitian

Gambar 1. Flowchart Penelitian

Penelitian dimulai pada tanggal 6 Januari 2022 hingga 6 Februari 2022. Objek penelitian ini
adalah PT. ABC dengan subjek penelitiannya yaitu operator tenun mesin shuttle, mesin rapier,
dan mesin rifa. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis untuk pengisian
kuesioner. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan jumlah operator yang optimal di lantai

A18.2

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

produksi, mengidentifikasi dan menyamaratakan beban kerja operator tenun, dan memberikan
usulan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi kerja.
Tahap awal penelitian yaitu studi lapangan dengan melakukan observasi awal untuk
memahami permasalahan yang terjadi di PT. ABC. Permasalahan yang didapat adalah penurunan
efisiensi kerja operator yang memengaruhi penurunan hasil produksi kain grey. Perumusan
masalah yang akan diteliti adalah apakah jumlah operator di lantai produksi telah optimal dan
telah disesuaikan dengan beban kerja. Tahap berikutnya yaitu studi pustaka dengan mencari
referensi terkait metode penelitian yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode
yang terpilih adalah Full Time Equivalent (FTE) dan National Aeronaustics Space Administration
Task Load Index (NASA-TLX).
Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data dimana dilakukan melalui wawancara dengan
pihak HRD dan staf Peneliti dan Pengembangan, observasi langsung dengan melihat aktivitas
kerja operator dan mengukur lingkungan kerja fisik, penyebaran kuesioner yang dilakukan untuk
mengetahui beban kerja mental dari operator tenun dengan metode NASA-TLX, perolehan data
perusahaan untuk mendapat informasi proses bisnis PT. ABC dan job description operator tenun.
Jumlah responden yang mengisi kuesioner dari operator tenun mesin shuttle sebanyak 15 orang
dengan rentang usia 42 hingga 56 tahun, dari mesin rapier sebanyak 14 orang dengan rentang
usia 27 hingga 59 tahun, dan dari mesin rifa sebanyak 15 orang dengan rentang usia 25 hingga 50
tahun. Dengan demikian, total responden adalah 44 orang dengan rentang usia 25 hingga 59 tahun
dan berjenis kelamin perempuan.
Tahap selanjutnya adalah pengolahan data dengan melakukan perhitungan skor NASA-TLX
dari hasil kuesioner responden dan perhitungan FTE berdasarkan job description operator, hari
dan waktu kerja operator tenun. Hasil dari tahap berikutnya adalah analisis hasil dari interpretasi
nilai FTE dan NASA-TLX untuk menentukan jumlah operator yang optimal dari tiap area mesin.
Setelah itu, didapatkan usulan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Tahap terakhir
adalah kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.
3.

Hasil dan Pembahasan
Full Time Equivalent (FTE) adalah salah satu metode performance-based measurement yang
menjelaskan rinci dari uraian-uraian tiap pekerjaan sehingga perhitungan untuk masing-masing
waktu yang dihabiskan pada suatu pekerjaan dapat diketahui (Tridoyo & Sriyanto, 2014). Nilai
FTE adalah rasio yang menggambarkan indeks nilai beban dari suatu pekerjaan dengan kategori
underload (nilai kurang dari 1), maximum load (nilai antara 1 hingga 1,28), overload (nilai lebih
dari 1,28). Pada penelitian ini dihitung nilai FTE tiap operator yang terbagi ke dalam tiga area
mesin yakni shuttle, rapier, dan rifa serta terbagi menjadi beberapa jumlah mesin yang
dioperasikan. Pembagian kerja pada 285 mesin shuttle adalah 12 mesin per operator hingga 18
mesin per operator. Pembagian kerja pada 216 mesin rapier adalah 12 mesin per operator hingga
14 mesin per operator. Pembagian kerja pada 160 mesin rifa adalah 13 mesin per operator hingga
14 mesin per operator. Berikut uraian-uraian tiap pekerjaan operator shuttle, rapier, dan rifa
dengan waktu kerja tiap pekerjaan.
Tabel 1. Elemen Kegiatan dan Waktu Kerja Operator

No.

Nama Kegiatan

1

Menjalankan mesin
Konsistensi dalam menerapkan metode kerja dan
keselamatan kerja
Mengefektifkan pengoperasian peralatan dan mesin-mesin
yang ada
Menjaga kebersihan peralatan, mesin dan lingkungan kerja

2
3
4
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Waktu Kerja Operator
Shuttle Rapier Rifa
5.2
6.21
7.21
1.4

1.4

3.2

3

3

7.11

7.11

7.11

3
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Melaksanakan pengontrolan cek kain
Melaksanakan pengevaluasi terhadap kualitas kain
Mengambil benang ke Gudang

3.5
14.26
4.49

3
14.26
4.49

3
14.26
8.2

Tabel 1 menunjukkan waktu kerja yang dibutuhkan untuk mengoperasikan 1 mesin. Namun
sebelumnya, dilakukan penentuan allowance para operator dalam menyelesaikan pekerjaan.
Pekerja memerlukan lingkungan kerja yang nyaman agar aktivitas kerja optimal. Kondisi kerja
yang memengaruhi tingkah laku manusia di antaranya adalah kebisingan, pencahayaan, dan suhu
dalam ruangan. Tingkat kebisingan, pencahayaan, dan suhu ruangan pada area mesin shuttle
masing-masing adalah 79,53 dB, 144 lux, dan 260C; pada area mesin rapier masing-masing
adalah 79,43 dB, 163 lux, dan 260C; dan pada area mesin rifa masing-masing adalah 81,46 dB,
164 lux, dan 290C. Berdasarkan pengukuran tersebut, dapat terlihat bahwa area mesin rifa
memiliki tingkat kebisingan, pencahayaan, dan suhu ruangan yang paling tinggi dibandingkan
dengan area mesin shuttle dan rapier. Dengan demikian, allowance tiap mesin dibedakan sebagai
berikut.
Tabel 2. Allowance Operator

No.

Faktor

1

Tenaga yang
dikeluarkan

2

Sikap kerja

3

Gerakan kerja

4

Kelelahan mata

5

Keadaan temperature

6

Keadaan atmosfer

7

Keadaan lingkungan
yang baik

Keterangan
Bekerja di meja, berdiri
Membungkuk dan bertumpu
pada kedua kaki
Normal
Pandangan terus menerus
dengan fokus berubah-ubah
260C (Normal)
Kurang baik, debu-debuan
banyak
Bising

Shuttle &
Rapier (%)

Rifa (%)

6

6

4

4

0

0

8

8

2

2

5

5

2

3

Allowance diberikan untuk
2
2
Wanita maupun pria
Total
29%
30%
Berdasarkan Tabel 2, allowance operator tenun shuttle dan rapier dibuat sama karena berada
di dalam ruangan yang sama meskipun area terbagi menjadi dua blok yang berbeda. Sedangkan
allowance operator tenun rifa terpisah dari kedua mesin tersebut karena berada dalam ruangan
khusus yang tertutup. Pada faktor keadaan lingkungan yang baik, operator Rifa diberikan nilai 3
sebab tingkat kebisingan area mesin rifa lebih tinggi dibanding area mesin lainnya. Dengan
demikian, perhitungan kelonggaran operator tenun telah disesuaikan dengan kondisi pekerjaan
dan lingkungan pada area kerjanya dimana allowance pada mesin rifa adalah 30% dan mesin
rapier dan shuttle adalah 29%.
Setelah didapatkan allowance tiap operator, diperlukan perhitungan jumlah hari kerja
effektif dan jam kerja effektif untuk menghitung nilai FTE. Berdasarkan Menpan, (2014) pada
KEP/75/M.PAN/7/2004, hari kerja effektif diperoleh dari pengurangan antara total hari dalam
setahun dengan total hari libur yang terdiri dari libur nasional, total libur weekend, pemberian
cuti, dan cuti tahunan. Operator PT. ABC bekerja 6 hari dalam seminggu sehingga total libur per
minggu dalam setahun adalah 52 hari. Hari libur nasional yang diberikan PT. ABC kepada
operator adalah 2 hari yakni pada tanggal 1 Mei, Hari Buruh Internasional dan 17 Agustus, Hari
8

Kebutuhan pribadi
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Kemerdekaan Indonesia. Pemberian cuti setiap operator dalam 1 tahun adalah 12 hari, serta cuti
tahunan sebanyak 2 hari saat Hari Raya Idul Fitri. Dengan demikian, total hari libur adalah 68
hari sehingga hari kerja effektif para operator sebanyak 297 hari.
Dengan data hari kerja effektif dan allowance, dapat ditentukan berapa jam kerja effektif
para operator. Berikut rumus perhitungan jam kerja effektif.
Jam kerja formal
= (hari kerja x jam kerja x 60)– (𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒 x hari kerja x jam kerja x 60) (1)
Jam kerja efektif perhari (menit)
= (jam kerja formal) / hari kerja
(2)
Berdasarkan rumus tersebut didapat hasil perhitungan sebagai berikut.
Tabel 3. Perhitungan Jam Kerja Effektif

Keterangan
Hari kerja
Jam Kerja
Allowance
Hari kerja effektif
Jam kerja formal
Jam kerja effektif per hari

Mesin Rapier dan Shuttle
6
8
29
297
2045
341
1689,93

Mesin Rifa
6
8
30
297
2016
336
1663,2

Satuan
hari/minggu
jam/hari
%
Hari
menit/minggu
menit/hari
Jam/tahun

Berdasarkan Tabel 1, jam kerja effektif per hari pada operator mesin rapier dan shuttle
adalah 341 menit/hari atau 1.689,93 jam/tahun dan pada operator mesin rifa adalah 336 menit/hari
atau 1.663,2 jam/tahun. Berikut rumus perhitungan nilai FTE.
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐽𝑎𝑚/𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑥 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑥 𝐻𝑎𝑟𝑖 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓
=
(3)
60
𝐹𝑇𝐸
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐽𝑎𝑚/𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛
=
(4)
𝐽𝑎𝑚 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓/𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛
Menurut Groover (2016), jumlah pekerja optimal dapat ditentukan dengan membandingkan
total waktu pekerjaan dengan total waktu tersedia. Berikut adalah rumus jumlah pekerja optimal:
𝑛
𝑊𝐿
=
(5)
𝐴𝑇
dimana n = banyaknya workstation atau jumlah pekerja; WL = workload atau beban kerja yang
harus diselesaikan; dan AT = waktu yang tersedia. Rumus tersebut dapat ditulis sebagai berikut
agar sesuai dengan waktu penyelesaian operator tenun.
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑥 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎
=
(6)
𝐽𝑎𝑚 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑟ℎ𝑎𝑟𝑖
Berikut adalah contoh perhitungan (3) dan (4) untuk operator yang mengoperasikan 12 mesin
shuttle pada kegiatan menjalankan mesin.
5,2 𝑥 12 𝑥 297
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐽𝑎𝑚/𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 =
= 308,99
60
308,88
𝐹𝑇𝐸 =
= 0,151
2045
Berikut adalah nilai beban kerja dengan FTE pada operator yang mengoperasikan 12 mesin
shuttle pada kegiatan menjalankan mesin hingga mengambil benang ke gudang.
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Tabel 4. Perhitungan FTE pada Pekerjaan 12 Mesin Shuttle/Operator

12

Waktu
Kerja
5,2

Total
Jam/Tahun
308,88

Effektif
jam/tahun
1.689,93

0,183

1

12

1,4

83,16

1.689,93

0,049

1

12

3

178,2

1.689,93

0,105

1

12

7,11

422,334

1.689,93

0,250

1

12

3,5

207,9

1.689,93

0,123

1

12

14,26

847,044

1.689,93

0,501

1

1

4,49

22,2255

1.689,93

0,013

Nama Kegiatan

Operator

Frekuensi

Menjalankan mesin
Konsistensi dalam
menerapkan metode
kerja dan keselamatan
kerja
Mengefektifkan
pengoperasian peralatan
dan mesin-mesin yang
ada
Menjaga kebersihan
peralatan, mesin dan
lingkungan kerja
Melaksanakan
pengontrolan cek kain
Melaksanakan
pengevaluasi terhadap
kualitas kain
Mengambil benang ke
Gudang

1

FTE

Total FTE
1,225
Berikut adalah contoh perhitungan (6) untuk operator yang mengoperasikan 12 mesin shuttle
pada kegiatan menjalankan mesin
[(12𝑥(5,2 + 1,4+. . +14,26)) + (1𝑥4,49)] 𝑥 1
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙 =
= 1,22~ 2
341
Berdasarkan perhitungan pada Tabel 2, nilai FTE pada pembagian kerja 12 mesin
shuttle/operator adalah 1,225 yang memiliki klasifikasi maximum load dengan jumlah pekerja
optimal adalah 2 orang di mana jumlah pekerja saat ini adalah 1 orang.
Berikut merupakan tabel rekapitulasi nilai FTE semua pembagian kerja dan klasifikasinya.
Table 5. Perhitungan Nilai FTE

Jenis Mesin

Mesin
Nilai FTE
Klasifikasi Berdasarkan FTE
12
1.225
Max Load
13
1.326
Overload
14
1.427
Overload
Shuttle
15
1.528
Overload
16
1.629
Overload
17
1.729
Overload
18
1.831
Overload
12
1.243
Max Load
Rapier
13
1.345
Overload
14
1.448
Overload
13
1.486
Overload
Rifa
14
1.599
Overload
Tabel 5 menunjukkan beban kerja operator tenun PT. ABC berdasarkan perhitungan FTE.
Beban kerja yang terdapat dalam kategori overload mengindikasikan bahwa jumlah pekerja pada
pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan beban kerja yang diterima. Pada beban kerja yang terdapat
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dalam kategori maximum load mengindikasi bahwa jumlah pekerja telah sesuai dengan beban
kerja yang diterima. Sedangkan beban kerja yang terdapat dalam kategori underload
mengindikasi bahwa jumlah pekerja yang dipekerjaan kurang merata kepada setiap operator
sehingga banyak menganggur. Berdasarkan Tabel 5, mayoritas pembagian kerja masuk ke dalam
kategori overload. Dengan demikian, perlu pemerataan beban kerja dengan dilakukannya analisis
jumlah operator yang optimal.
Selain pengklasifikasian beban kerja dengan FTE, diperlukan analisis beban kerja mental.
Beban kerja mental adalah selisih antara tuntutan beban kerja dari suatu tugas dengan kapasitas
maksimum beban mental seseorang dalam kondisi terbaik dan termotivasi (Steve M., 1998).
Metode NASA-TLX adalah metode pengukuran beban kerja mental yang mempertimbangkan
enam indikator atau enam dimensi yakni mental demand (seberapa besar aktivitas mental dan
perseptual yang dibutuhkan untuk melihat, mengingat dan mencari), physical demand (jumlah
aktivitas fisik yang dibutuhkan), temporal demand (jumlah tekanan yang berkaitan dengan waktu
yang dirasakan selama elemen pekerjaan berlangsung), performance (seberapa besar keberhasilan
seseorang di dalam pekerjaannya dan seberapa puas dengan hasil kerjanya), effort (seberapa keras
kerja mental dan fisik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan), dan frustration level
(seberapa besar keberhasilan seseorang di dalam pekerjaannya dan seberapa puas dengan hasil
kerjanya) (Hart & Staveland, 1988).
Pengukuran metode NASA-TLX dilakukan dengan pembobotan antar keenam indikator
NASA-TLX lalu pemberian rating setiap indikator dari skala 0 hingga 100. Setelah itu dilakukan
perhitungan skor NASA-TLX seperti pada rumus (7) kemudian interpretasi skor NASA-TLX
yang terbagi menjadi klasifikasi rendah (skala 0-9), sedang (10-29), agak tinggi (30-49), tinggi
(50-79), dan sangat tinggi (80-100).
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑁𝐴𝑆𝐴 − 𝑇𝐿𝑋
∑(𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑥 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡)
=
(7)
15
Berikut merupakan tabel perhitungan skor NASA-TLX rata-rata dari responden operator
tenun
Tabel 6. Perhitungan Skor NASA-TLX

Tabel 6 menunjukkan beban kerja mental operator tenun pada PT. ABC dengan metode
NASA-TLX dimana semua berada dalam klasifikasi tinggi dan sangat tinggi. Meskipun pekerjaan
operator tenun lebih mengandalkan tenaga fisik daripada kerja otak, beban kerja mental tetap
tinggi disebabkan oleh tuntutan beban kerja yang melebihi kondisi mental seseorang. Hal ini pun
dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang berhubungan dengan mental operator yaitu seperti pada
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tabel 3 skor effort dari rata-rata responden mencapai nilai yang paling tinggi. Seperti pada
penelitian sebelumnya oleh Pradhana & Suliantoro (2018) nilai effort dari enam indikator paling
besar menandakan usaha mental dan fisik yang dibutuhkan operator untuk mencapai level
performansi terlalu tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh
perlunya usaha operator mengoperasikan mesin sekaligus memastikan tidak ada benang yang
putus pada kain dalam lingkungan kerja yang bising. Namun, nilai tingkat frustrasi yang paling
rendah sebab operator merasa aman, tidak putus asa, dan puas saat mengerjakan pekerjaan
tersebut. Dengan demikian, operator telah bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan pekerjaan
tersebut dan merasa melakukannya dengan baik akan tetapi merasa bahwa usaha fisik dan mental
untuk mencapai kepuasan tersebut sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tugas yang
diberikan kepada operator belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan operator.
Berikut merupakan rekapitulasi hasil skor FTE dan NASA-TLX sebagai berikut.
Tabel 7. Rekapitulasi Nilai FTE dan NASA-TLX

Berdasarkan Tabel 7, mayoritas hasil FTE mengindikasi pekerjaan overload dan mayoritas
hasil NASA-TLX menunjukkan beban kerja mental tinggi. Keduanya menunjukkan bahwa
pembagian kerja operator pada PT. ABC tidak rata dan melebihi beban kerja. Jumlah operator
sekarang berjumlah 48 orang di mana apabila sesuai dengan perhitungan jumlah operator yang
optimal, jumlahnya adalah 75 orang. Sedangkan, kolom “alternatif jumlah operator” didapatkan
berdasarkan pertimbangan nilai FTE terlebih dahulu skor NASA-TLX. Indikasi awal pemilihan
alternatif jumlah operator adalah jika nilai FTE masuk ke dalam kategori maximum load, jumlah
operator sekarang telah sesuai sehingga dipilih.
Hal ini seperti pada penelitian sebelumnya oleh Terranova (2014) bahwa penambahan
jumlah operator dilihat berdasarkan klasifikasi FTE terlebih dahulu lalu klasifikasi NASA-TLX
di mana klasifikasi FTE yang disarankan adalah maximum load. Selain itu, tujuan digunakannya
NASA-TLX yaitu peneliti ingin mempertimbangkan beban kerja yang dirasakan langsung oleh
operator di mana pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Defian (2021) jumlah operator
optimal tidak ditambah atau dikurang sebab totalnya sama dengan jumlah operator dalam kondisi
aktual tanpa mempertimbangkan beban kerja secara subjektif dari tiap pekerjaan.
Setelah didapatkan total operator optimal tiap mesin dimana jumlahnya adalah 71 orang,
diperlukan pembuatan pembagian kerja untuk menyesuaikan dengan jumlah mesin yang tersedia.
Berikut rumus pembagian mesin tiap 1 operator.
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑠𝑖𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑚𝑒𝑠𝑖𝑛
=
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟

(8)

Sebanyak 285 mesin Shuttle dapat dibagi menjadi 10 mesin tiap operator atau 11 mesin tiap
operator. Untuk mendapatkan hasil yang bulat dan menyesuaikan jumlah pekerja optimal pada
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Tabel 4, jumlah operator yang mendekati adalah 23 orang untuk mengoperasikan 10 mesin tiap
operator dan 5 orang untuk mengoperasikan 5 mesin tiap operator. Jumlah operator optimal
setelah pembagian kerja menjadi 28 di mana terjadi ketidaksesuaian dengan Tabel 7 yang
seharusnya berjumlah 31. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dihitung nilai FTE kembali untuk
mengecek agar pekerjaan tersebut memiliki hasil yang mendekati nilai 1 atau tidak berada dalam
kondisi overload. Berikut rekapitulasi pembagian kerja dan jumlah operator yang optimal.
Tabel 8. Pembagian Kerja Berdasarkan Jumlah Kerja Optimal

Jenis Mesin

Mesin
Jumlah Operator
Total Mesin
Nilai FTE
10
23
230
1,023
Shuttle
28
285
11
5
55
1,124
10
15
150
1,038
Rapier
21
216
11
6
66
1,140
9
10
90
1,036
Rifa
17
160
10
7
70
1,149
Berdasarkan Tabel 8, jumlah pekerja optimal berubah menjadi 66 orang yang sebelumnya
pada Tabel 7 jumlahnya adalah 71 orang. Hal ini tidak menjadi suatu masalah karena nilai FTE
telah mengindikasi bahwa beban kerja telah sesuai yakni bernilai 1 atau maximum load
(Zimmermann & Gerber, 2002). Dari perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT. ABC
perlu merekrut 18 orang tiap shift atau 54 orang yang akan ditempatkan dalam tiga shift sebagai
operator tenun.
4.

Simpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa untuk
mengidentifikasi dan menyamaratakan beban kerja operator tenun, diperlukan analisis beban
kerja yakni berdasarkan beban kerja di lapangan (hari dan jam kerja) serta beban kerja subjektif
atau berdasarkan apa yang dirasakan operator. Untuk menyamaratakan beban kerja, pembagian
kerja tiap operator pada mesin shuttle yaitu 10 dan 11 mesin, mesin rapier yaitu 10 dan 11 mesin,
mesin rifa yaitu 9 dan 10 mesin.
Selain itu, untuk menentukan jumlah operator tenun yang optimal dilakukan dengan
perhitungan beban kerja dengan metode Full Time Equivalent agar didapatkan hasil nilai minimal
maximum load dengan mempertimbangkan skor beban kerja mental agar tidak tinggi. Jumlah
operator yang optimal adalah 285 mesin shuttle dioperasikan oleh 28 operator, 216 mesin rapier
dioperasikan oleh 21 operator, dan 160 mesin rifa dioperasikan oleh 17 operator. Dengan
demikian, PT. ABC perlu menambah 18 operator baru tiap shift, atau 54 operator baru yang
ditempatkan dalam 3 shift berbeda.
Di samping itu, untuk meningkatkan efisiensi kerja, diperlukan analisis yang mendalam
terkait pembagian mesin yang dibebankan oleh tiap operator sehingga pemberian SP tidak akan
merubah proses dan hasil kain grey yang optimal. Selain itu, jumlah operator yang telah
ditentukan berdasarkan nilai FTE dapat dikombinasi dengan melaksanakan rotasi kerja seperti
contoh yang mendapat 11 mesin rapier diganti dengan yang mendapat 9 mesin rifa atau
sebaliknya di mana mesin rifa lebih bising daripada mesin rapier. Hal itu disebabkan oleh
lingkungan kerja fisik memengaruhi aktivitas operator dan kebisingan tiap area mesin berbeda
sehingga sangat tidak disarankan untuk menempatkan operator berada dalam lokasi yang paling
bising secara tetap.
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ABSTRAK
PT. XYZ merupakan perusahaan di bidang industri farmasi yang memproduksi obat jadi. Salah satu
departemen yang terdapat di perusahaan adalah Departemen Gudang Bahan Baku (GBB). Terdapat 6 lini
pada Departemen Gudang Bahan Baku yaitu lini penerimaan, penyimpanan, sampling, persiapan
penimbangan, penimbangan bahan baku, dan pelayanan/verifikasi. Pada lini penimbangan bahan baku
banyak ditemukan permasalahan seperti beban kerja underload dan overload karena jumlah operator dan
beban kerja yang kurang merata. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat beban kerja
operator, mengukur tingkat produktivitas kerja, serta mengidentifikasi jumlah operator optimal sehingga
dapat memberikan usulan perbaikan yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Metode yang digunakan
adalah Workload Analysis (WLA) untuk mengukur beban kerja operator serta mengidentifikasi jumlah
operator optimal. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat 12 elemen kerja tergolong
underload dan 1 elemen kerja tergolong overload. Oleh karena itu, dilakukan perhitungan jumlah
operator optimal untuk mengidentifikasi jumlah operator yang dibutuhkan pada setiap stasiun kerja.
Kata kunci: beban kerja, produktivitas, workload analysis

1.

Pendahuluan
Pada era globalisasi saat ini, seluruh industri yang terlibat dalam dunia bisnis dituntut untuk
mampu bersaing dengan baik. Salah satu industri dengan persaingan bisnis yang cukup ketat di
Indonesia adalah industri farmasi. Menurut Kementerian Perindustrian (2020), industri kimia,
farmasi dan obat tradisional mengalami kenaikan pertumbuhan tertinggi di tahun 2019 yang
mencapai 8,48%, dari pertumbuhan negatif pada tahun 2018 dengan persentase 1,42%. Dalam
menghadapi persaingan global ini, diperlukan adanya efisiensi, efektivitas, dan produktivitas
yang tepat. Muhardiansyah dalam Ingka (2021) menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya
manusia memengaruhi produktivitas tenaga kerja, sehingga tujuan dari perusahaan akan tercapai
dengan baik apabila produktivitas terpenuhi.
Pada pengukuran produktivitas diperlukan indikator tertentu. Menurut Sutrisno dalam
Hidayat dan El Khuluqo (2017), indikator produktivitas adalah kemampuan, kemauan
meningkatkan hasil yang dicapai, mutu, dan efisiensi. Selain itu, menurut Simamora (2004),
terdapat aspek-aspek yang mendukung produktivitas kerja, meliputi kuantitas, kualitas, dan
ketepatan waktu. Dalam upaya peningkatan produktivitas kinerja, maka perusahaan perlu lebih
memerhatikan performa para pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan
perusahaan.
Berkaitan dengan kondisi para pekerja, Setyawati dalam Pajow (2016) menjelaskan bahwa
beban kerja yang diberikan pada pekerja perlu disesuaikan dengan kemampuan psikis dan fisik
pekerja bersangkutan. Beban kerja yang berlebih dapat menimbulkan suasana kerja yang kurang
nyaman bagi pekerja karena dapat memicu timbulnya stres kerja yang lebih cepat. Sebaliknya
menurut Wibawa et al. (2014), kekurangan beban kerja dapat menimbulkan kerugian bagi
organisasi. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui analisis
beban kerja (workload analysis).
PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di sektor industri farmasi, khususnya
produksi obat jadi. Salah satu produknya yang sering dijumpai di pasaran dan menjadi backbone
A19.1

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

product perusahaan adalah antimo. Selain memproduksi obat-obat yang diperdagangkan sendiri,
PT. XYZ dipercaya oleh industri farmasi lain untuk memproduksi obat melalui kerjasama
Contract Manufacturing. Selain digunakan untuk kebutuhan nasional, produk tersebut juga
digunakan untuk kebutuhan negara lain melalui kerjasama ekspor yang dirintis sejak tahun
2013. Sebelum dilakukan proses produksi, terdapat proses persiapan bahan baku yang dilakukan
oleh Departemen Gudang Bahan Baku (GBB). Salah satu tugas dan tanggung jawab
Departemen GBB adalah menjamin agar bahan yang disimpan di gudang dapat dikirim ke unit
produksi atau toll out manufacturer tepat waktu dan jumlah sesuai dengan pelayanan bahan
baku/kemasan. Akan tetapi, pada lini penimbangan bahan baku ditemukan permasalahan beban
kerja karena jumlah operator dan beban kerja yang kurang merata. Beban kerja yang tidak
seimbang di antara workstation dari lini penimbangan bahan baku akan menyebabkan
peningkatan WIP dan waktu tunggu, yang mengakibatkan peningkatan waktu dan biaya siklus
produksi.
Berdasarkan uraian permasalahan di atas, perlu dilakukan identifikasi beban kerja dengan
cara mengukur waktu normal sebagai acuan perhitungan untuk mampu mengidentifikasi tingkat
beban kerja dan melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang terjadi. Salah satu metode
pendekatan yang dapat diterapkan di perusahaan adalah Workload Analysis (WLA). Menurut
Suryandari et al. dalam Ingka (2021), analisis beban kerja dapat menjadi salah satu acuan dalam
perbaikan proses prosedur kerja, sarana prasarana serta pengembangan sumber daya manusia
untuk lebih kompeten.
2.

Metode
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh operator pada lini penimbangan bahan baku
Departemen Gudang Bahan Baku PT.XYZ. Pemilihan data waktu proses penimbangan produk
antimo tablet yang akan diolah dan dianalisis pada penelitian ini dilakukan secara acak.
Permadina (2018) menyatakan bahwa random sampling adalah salah satu metode pengambilan
sampel dimana setiap anggota pada populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih
menjadi sampel. Gambar 1 menunjukkan alur pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan.

A19.2

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

Gambar 1. Flowchart Pelaksanaan Penelitian

1.

Produktivitas
Wibowo dalam Hidayat dan El Khuluqo (2017) menyatakan bahwa produktivitas
merupakan perbandingan antara keluaran hasil organisasi dengan input yang dibutuhkan.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka nilai produktivitas dapat diperoleh melalui Persamaan
(1) sebagai berikut.
(1)
Beban Kerja
Menurut Carlson dalam Filaili (2016), beban kerja adalah jumlah aktivitas kerja yang harus
diselesaikan oleh seseorang atau kelompok dalam waktu tertentu di situasi normal. Beban kerja
yang diberikan kepada karyawan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kondisi, yaitu beban kerja
sesuai standar, beban kerja terlalu tinggi (overload), dan beban kerja terlalu rendah (underload).
Beban kerja berlebih yang diberikan kepada karyawan akan mengakibatkan stres kerja.
Sebaliknya, apabila beban kerja yang diberikan kepada karyawan terlalu rendah, maka aliran
kerja menjadi tidak produktif.
3. Workload Analysis
Adawiyah (2013) menyampaikan bahwa analisis beban kerja adalah suatu teknik
manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat
efektifitas dan efisiensi kerja organisasi. Pengukuran beban kerja dapat dilakukan dengan dua
cara, yaitu time study dan work sampling. Nilai beban kerja dapat diperoleh melalui Persamaan
(2) sebagai berikut.

2.

(2)

4.

Uji Validitas Data
Uji validitas digunakan untuk menguji data pengamatan atau waktu proses sudah valid.
Pada penelitian ini, uji normalitas dan uji keseragaman data dilakukan dengan menggunakan
software Minitab 19. Uji kecukupan data bertujuan untuk mengetahui seberapa besar observasi
yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kepercayaan. Kecukupan data dapat dihitung melalui
Persamaan (3) sebagai berikut. N 'adalah jumlah observasi yang harus dilakukan. Data dianggap
cukup jika N (jumlah data) lebih besar dari N '.
(3)
Pengukuran Waktu Kerja
Menurut Widagdo (2018) pengukuran waktu kerja dilakukan untuk menentukan waktu
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan, dengan asumsi bahwa standar

5.
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telah ditetapkan. Sutalaksana (2016) menyatakan bahwa waktu siklus adalah waktu yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan satu proses pekerjaan, atau jumlah waktu tiap-tiap elemen
dalam suatu pekerjaan. Waktu siklus dapat diperoleh melalui Persamaan (4) sebagai berikut.
(4)
Waktu normal adalah waktu pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya pada kondisi wajar dan
kemampuan rata-rata. Waktu normal dapat diperoleh melalui Persamaan (5) sebagai berikut.
(5)
Keterangan:
𝑊𝑠
= Waktu Siklus (penelitian ini digunakan waktu proses rata-rata)
∑ 𝑋𝑖 = Total Waktu Pengamatan
𝑁
= Jumlah Pengamatan
p
= Rating factor
Rating factor diperoleh melalui perhitungan menggunakan metode Westinghouse dengan
mempertimbangan 4 faktor penyesuaian yaitu, skill (kemampuan), effort (usaha), condition
(kondisi) dan consistency (konsistensi). Tabel 1 menyajikan penentuan rating factor
berdasarkan metode Westinghouse.
Tabel 1. Rating Factor Metode Westinghouse

Sumber : Widagdo (2018)

Waktu baku merupakan waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja yang memiliki
tingkat kemampuan rata-rata untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Setelah menentukan rating
factor, dapat dihitung waktu baku melalui Persamaan (6) sebagai berikut.
(6)
Keterangan :
l = allowance
Allowance adalah faktor kelonggaran yang diberikan kepada pekerja untuk menyelesaikan
pekerjaan disamping waktu normal. Allowance dapat ditentukan melalui Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Penentuan Allowance
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Sumber : www.dinus.ac.id

6.

Kebutuhan Tenaga Kerja Optimal
Menurut Istikomah dan Raharjo dalam Winda (2021), analisis kebutuhan tenaga kerja
adalah suatu analisis untuk mengidentifikasi kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang diperlukan
dalam suatu perusahaan. Menurut Suratiyah dalam Winda (2021), kebutuhan tenaga kerja
merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan pekerjaan.
Berdasarkan pendapat tersebut, kebutuhan tenaga kerja dapat dihitung melalui Persamaan (7)
sebagai berikut.
(7)
3.

Hasil dan Pembahasan
3.1 Gambaran Umum Aliran Kerja pada Lini Penimbangan Bahan Baku
Proses pada lini penimbangan bahan baku dimulai dari turunnya work order (WO) dari
Departemen Produksi. Selanjutnya, dilakukan penyusunan master timbang dan persiapan
jalur timbang. Setelah itu, material checking yaitu proses persiapan bahan baku timbang
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yang akan dicek apakah sesuai dengan master timbang oleh team leader. Apabila bahan
baku sesuai pada pengecekan awal, maka masuk ke proses penimbangan pada area
timbang. Setelah selesai, bahan baku disimpan di ruang passthrough. Secara umum, aliran
kerja pada lini penimbangan bahan baku disajikan pada Gambar 2 sebagai berikut.

Gambar 2. Aliran Kerja Penimbangan Bahan Baku

3.2 Uji Validitas Data
Uji validitas pertama adalah uji kenormalan data yang dilakukan menggunakan Minitab
19. Berikut merupakan contoh uji kenormalan pada operasi kerja menimbang bahan baku
ditampilkan pada Gambar 3 sebagai berikut.

Gambar 3. Uji Normalitas Data

Uji keseragaman dilakukan dengan membuat limit untuk menjaga data tetap berada
pada level yang ditetapkan. Berikut merupakan contoh uji keseragaman pada operasi kerja
menimbang bahan baku ditampilkan pada Gambar 4 sebagai berikut.
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Gambar 4. Uji Keseragaman Data

Uji kecukupan dilakukan untuk menguji data yang dikumpulkan sudah cukup. Pada
penelitian ini, digunakan tingkat ketelitian 0,1 dan keyakinan 90% dengan k sebesar 1,65.
3.3 Pengukuran Waktu Kerja
Berikut merupakan perhitungan waktu normal dan waktu baku dengan performance
rating dan allowance dengan metode Westinghouse ditampilkan pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Pengukuran Waktu Kerja
Stasiun No
1
2

3

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

Pengamatan ke- (menit)

Elemen Kerja
Proses penyusunan master timbang
Pengecekan bahan baku yang akan ditimbang
Mengambil bahan baku yang akan ditimbang
Memindahkan bahan baku ke ruang timbang
Memeriksa data bahan baku di sistem
Memasukkan bahan baku ke plastik timbang
Meletakkan plastik timbang ke alat timbang
Menimbang bahan baku
Mencetak hasil penimbangan
Memasukkan kertas hasil penimbangan ke plastik timbang
Mengikat plastik hasil penimbangan
Memindahkan plastik hasil penimbangan ke trolley
Melakukan dokumentasi CPB timbang
Total

1
38
34
26
34
11
32
7
83
18
12
26
28
66

2
39
35
26
31
10
33
7
85
16
11
25
26
67

3
38
35
27
33
13
33
8
89
17
12
26
28
67

4
38
36
26
33
11
34
7
83
19
12
27
28
68

WP
Waktu
Rata-rata Penyesuaian Normal Kelonggaran Waktu Baku (menit)
(menit)
(menit)
38
1,16
44
4%
46
52
35
1,13
56
4%
58
26
1,13
30
10%
33
37
33
1,13
37
10%
41
11
1,11
24
4%
25
33
1,05
35
11,5%
39
7
1,08
12
4%
13
85
1,13
96
4%
100
18
1,08
19
4%
20
40
13
4%
13
12
1,08
26
1,08
29
4%
31
28
1,16
41
10%
45
67
1,08
72
4%
75
508
539
129

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh bahwa operasi menimbang bahan baku memiliki waktu
baku paling besar. Hal ini dapat menyebabkan workload operator pada operasi tersebut
tinggi (overload).
3.4 Pengukuran Workload Operator
Berikut merupakan perhitungan workload operator ditampilkan pada Tabel 4 berikut.
Tabel 4. Pengukuran Workload Operator
No

Elemen Kerja

Total Waktu Baku
(menit)

Waktu Penimbangan
(menit)

Workload

Keterangan

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

Proses penyusunan master timbang
Pengecekan bahan baku yang akan ditimbang
Mengambil bahan baku yang akan ditimbang
Memindahkan bahan baku ke ruang timbang
Memeriksa data bahan baku di sistem
Memasukkan bahan baku ke plastik timbang
Meletakkan plastik timbang ke alat timbang
Menimbang bahan baku
Mencetak hasil penimbangan
Memasukkan kertas hasil penimbangan ke plastik timbang
Mengikat plastik hasil penimbangan
Memindahkan plastik hasil penimbangan ke trolley
Melakukan dokumentasi CPB timbang

46
56
30
37
24
35
12
96
19
13
29
41
72

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

0.51
0.62
0.33
0.41
0.27
0.39
0.13
1.07
0.21
0.14
0.32
0.46
0.80

UNDERLOAD
UNDERLOAD
UNDERLOAD
UNDERLOAD
UNDERLOAD
UNDERLOAD
UNDERLOAD
OVERLOAD
UNDERLOAD
UNDERLOAD
UNDERLOAD
UNDERLOAD
UNDERLOAD

Beban kerja diklasifikasikan menjadi 3 kondisi yaitu beban kerja normal (fit) apabila
nilai beban kerja 1 atau mendekati 1, beban kerja berlebih (overload) apabila nilai beban
kerja lebih dari 1 dan beban kerja yang terlalu rendah (underload) apabila nilai beban
kurang dari 1. Berdasarkan Tabel 4, diperoleh bahwa 12 elemen kerja tergolong overload,
sedangkan 1 elemen kerja tergolong overload.
3.5 Pengukuran Produktivitas Kerja Operator
Produktivitas digunakan untuk mengetahui pencapaian target kinerja dengan
membandingkan realitas input yang digunakan dan bagaimana pekerjaan tersebut
dilaksanakan. Input yang digunakan adalah jam kerja efektif operator sejumlah 6,5 jam
atau 390 menit. Sedangkan output yang digunakan adalah jumlah batch bahan baku yang
ditimbang selama 1 hari kerja. Berikut merupakan perhitungan produktivitas kerja operator
ditampilkan pada Tabel 5 sebagai berikut.
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Tabel 5. Pengukuran Produktivitas Kerja Operator
Stasiun
1
2

3

Elemen Kerja

Workload
(input)

Proses penyusunan master timbang
Pengecekan bahan baku yang akan ditimbang
Mengambil bahan baku yang akan ditimbang
Memindahkan bahan baku ke ruang timbang
Memeriksa data bahan baku di sistem
Memasukkan bahan baku ke plastik timbang
Meletakkan plastik timbang ke alat timbang
Menimbang bahan baku
Mencetak hasil penimbangan
Memasukkan kertas hasil penimbangan ke plastik timbang
Mengikat plastik hasil penimbangan
Memindahkan plastik hasil penimbangan ke trolley
Melakukan dokumentasi CPB timbang

0.51
0.62
0.33
0.41
0.27
0.39
0.13
1.07
0.21
0.14
0.32
0.46
0.80

Produktivitas
Produktivitas Kerja
Standar (batch/jam)
(batch/jam)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1.02
1.24
0.67
0.82
0.53
0.78
0.27
2.13
0.42
0.29
0.64
0.91
1.60

3.6 Identifikasi Masalah Beban Kerja dengan Fishbone Diagram
Secara umum, Gambar 5 menyajikan fishbone diagram dari identifikasi faktor-faktor
penyebab terjadinya perbedaan beban kerja pada lini penimbangan bahan baku.

Gambar 5. Fishbone Diagram Penyebab Permasalahan Beban Kerja

3.7 Kebutuhan Tenaga Kerja Optimal
Pada lini penimbangan bahan baku existing (saat ini) terdapat 3 stasiun kerja dengan
jumlah 1 operator pada setiap stasiun kerja. Berdasarkan fishbone diagram pada Gambar 5,
diketahui bahwa salah satu penyebab masalah beban kerja pada lini penimbangan bahan
baku adalah jumlah operator yang terbatas. Oleh karena itu, dilakukan perhitungan jumlah
operator optimal untuk mengetahui apakah diperlukan penambahan operator. Berikut
merupakan perhitungan kebutuhan tenaga kerja ditampilkan pada Tabel 6.
Tabel 5. Perhitungan Kebutuhan Tenaga Kerja
PERHITUNGAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA
WB
KEBUTUHAN
PEMBULATAN
(menit)
PEKERJA
Proses penyusunan master timbang
46
0,354
0,4
STASIUN 1

Pengecekan bahan baku yang akan ditimbang
TOTAL
STASIUN 2
Mengambil bahan baku yang akan ditimbang
Memindahkan bahan baku ke ruang timbang
TOTAL
STASIUN 3
Memeriksa data bahan baku di sistem
Memasukkan bahan baku ke plastik timbang
Meletakkan plastik timbang ke alat timbang
Menimbang bahan baku
Mencetak hasil penimbangan
Memasukkan kertas hasil penimbangan ke plastik timbang
Mengikat plastik hasil penimbangan
Memindahkan plastik hasil penimbangan ke trolley
Melakukan dokumentasi CPB timbang
TOTAL

58

0,446
0,800

0,5
1

33
41

0,254
0,315
0,569

0,3
0,4
1

25
39
13
100
20
13
31
45
75

0,193
0,300
0,100
0,769
0,154
0,100
0,238
0,346
0,577
2,777

0,2
0,3
0,1
0,8
0,2
0,1
0,2
0,4
0,6
3

Berdasarkan Tabel 6, diperoleh kebutuhan tenaga kerja stasiun 1 adalah 1 operator,
stasiun 2 adalah 1 operator, dan stasiun 3 adalah 3 operator. Jadi, jumlah operator optimal
yang diperlukan pada lini penimbangan bahan baku sebanyak 5 operator.
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4.

Simpulan
Setelah dilakukan analisis beban kerja operator menggunakan metode Workload Analysis
pada lini penimbangan bahan baku di PT. XYZ, maka dapat diuraikan kesimpulan penelitian
sebagai berikut :
1. Berdasarkan pengukuran workload operator, diperoleh bahwa tidak ada elemen kerja
yang tergolong normal. Terdapat 12 elemen kerja tergolong overload, yaitu elemen
kerja 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13. Sebaliknya, 1 elemen kerja tergolong overload, yaitu
elemen kerja 8.
2. Dari keseluruhan elemen kerja, hanya elemen kerja 8 yang memiliki nilai produktivitas
yang memenuhi (berada di rentang) target yang diharapkan oleh perusahaan.
Sebaliknya, terdapat elemen-elemen kerja lain yang melebihi dan kurang dari target.
3. Berdasarkan perhitungan kebutuhan tenaga kerja, maka total operator yang dibutuhkan
pada stasiun kerja 1 adalah 1 orang, stasiun kerja 2 adalah 1 orang, dan stasiun kerja 3
adalah 3 orang.
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ABSTRAK
Pandemi Covid-19 t memaksa pemerintah menetapkan kebijakan pembelajaran daring. Penerapan metode
pembelajaran daring secara mendadak diduga dapat memunculkan kelelahan, dan beban mental. Defense
Research Agency Workload Scale (DRAWS) merupakan metode pengukuran beban kerja mental,
sedangkan tingkat kelelahan dapat diukur menggunakan kuesioner Swedish Occupational Fatigue
Inventory (SOFI). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kelelahan, beban mental dan
hubungan keduanya pada mahasiswa peserta kuliah daring. Responden penelitian ini adalah mahasiswa
Teknik Industri Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya angkatan 2020, 2019, dan 2018. Tingkat
kelelahan mahasiswa diukur menggunakan metode SOFI termasuk pada kategori sedang dengan skor 3.
Pengukuran beban mental dilakukan menggunakan metode DRAWS mendapatkan skor 69,69 yang
termasuk pada di kategori overload. Terdapat hubungan yang signifikan antara beban mental dan tingkat
kelelahan dengan korelasi sedang.
Kata kunci: Beban mental, DRAWS, SOFI

1.

Pendahuluan
Pandemi Covid-19 terjadi di seluruh dunia pada tahun 2020. Untuk membatasi laju
penyebaran virus, pemerintah mewajibkan daerah dengan tingkat kasus tertentu menerapkan
pelaksanaan pembelajaran secara tidak langsung tatap muka, salah satunya adalah melalui
pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran tanpa perlu melakukan tatap
muka secara langsung, tetapi menggunakan internet dan perangkat elektronik. Dosen maupun
mahasiswa dipaksa untuk menggunakan internet tanpa pengalaman dan persiapan yang
memadai. Pada situasi ini, dosen juga harus memodifikasi materi dan tugas bagi mahasiswa,
yang memerlukan interaksi dengan orang lain secara langsung seperti: praktikum, tugas
kelompok, tugas pengamatan lapangan. Permasalahan teknis yang muncul diantaranya adalah:
ketersediaan perangkat pembelajaran yang sesuai, kendala teknis pengoperasikan perangkat,
ketersediaan dan biaya internet, dan kesulitan dosen untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa.
Masalah psikologis juga dapat muncul pada mahasiswa selama perkuliahan daring.
Kecemasan merupakan masalah psikologis terbesar yang dialami mahasiswa dalam perkuliahan
daring (Hasanah dkk., 2020). Mahasiswa mengalami stres pada tingkat sedang selama pandemi
(Harahap dkk, 2020). Beban kerja mental dan kelelahan yang terjadi pada mahasiswa berada
pada tingkat sedang (Susanto dan Azwar, 2020). Menurut Patrick dan Cahya (2021), mahasiswa
mengalami beban kerja mental kategori berat selama mengikuti pembelajaran secara daring.
Defense Research Agency Workload Scale (DRAWS) adalah metode yang dapat dipilih
untuk mengukur beban kerja mental. Teknik DRAWS dilakukan dengan dengan memberi rating
antara 1 sampai 100 untuk beban kerja yang memiliki empat dimensi yaitu: input demand,
central demand, output demand, dan time pressure (Stanton dkk., 2005). Pengukuran tingkat
kelelahan dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner Swedish Occupational Fatigue
Inventory (SOFI). SOFI mengukur lima dimensi tingkat kelelahan yaitu: lack of energy
(kekurangan energi), lack of motivation (kekurangan motivasi), sleepiness (rasa kantuk),
physical exertion (pengerahan tenaga fisik), dan physical discomfort (ketidaknyamanan fisik)
(Ahsberg, 2000).
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Beban kerja timbul karena keterbatasan kapasitas ketika memproses informasi (Hanaz &
Winarningsih, 2020). Menurut Megawati dan Supriatin (2019), beban kerja adalah aktivitas
yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Beban kerja tersebut menjadi hilang jika
aktivitas berhasil diselesaikan (Megawati & Supriatin, 2019). Beban kerja mental merupakan
seberapa besar usaha yang dilakukan oleh pikiran ketika melakukan tugas yang memerlukan
masukan kognitif, misalnya berkonsentrasi, mengingat, mengambil keputusan, dan yang
membutuhkan perhatian (Farhah & Purwandari, 2020). Beban kerja mental merupakan
kemampuan seseorang merespons tuntutan tugas, sehingga beban kerja mental setiap individu
bervariasi (Farhah & Purwandari, 2020).
Kelelahan (fatigue) adalah salah satu mekanisme tubuh dalam mempertahankan diri agar
agar kerusakan tubuh tidak berlanjut, sehingga dengan melakukan istirahat akan pulih kembali
(Azwar & Candra, 2019). Kelelahan merupakan gejala umum yang dirasakan oleh pekerja di
kehidupan sehari-hari (Lee dkk., 2021). Kelelahan juga dapat dibagi menjadi kelelahan fisik dan
mental (Techera dkk., 2016).
Menurut Techera dkk. (2016) kelelahan fisik ditandai dengan berkurangnya kemampuan
fisik untuk mengeluarkan tenaga atau melaksanakan suatu tugas. Kelelahan fisik seringkali
disebabkan oleh respons metabolisme setelah melakukan aktivitas fisik dalam jangka waktu
panjang, intensitas tinggi, atau postur kerja yang tidak baik, terutama pekerja kerah biru yang
sering melakukan pekerjaan berat yang repetitif (Techera dkk., 2016). Pekerja yang melakukan
pekerjaan rumit dan bergantung pada kontrol proses kognitif lebih rawan mengalami kelelahan
mental (Lorist dkk., 2000).
Pelaksanaan kuliah daring secara penuh merupakan hal yang baru bagi dosen maupun bagi
mahasiswa. Hal ini menyebabkan perlu dilakukan analisis untuk mengetahui kelelahan fisik dan
mental yang dialami mahasiswa peserta kuliah daring. Penelitian ini untuk mengetahui tingkat
kelelahan mahasiswa menggunakan metode SOFI, mengetahui beban mental mahasiswa
menggunakan metode DRAWS dan mengetahui hubungan keduanya. Hasil penelitian ini
digunakan sebagai masukan ke Program Studi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar
pembelajaran bisa lebih efektif.
2.

Metode
Penelitian ini melibatkan mahasiswa PSTI-UKWMS angkatan 2020, 2019, dan 2018.
Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui google form pada tanggal
18 Oktober 2021 sampai 24 Oktober 2021. Dalam kuesioner terdapat tiga bagian, yaitu
kuesioner SOFI, pengisian nilai beban mental, dan pembobotan dimensi DRAWS. Kuesioner
SOFI terdiri atas 20 pernyataan untuk mengetahui tingkat kelelahan yang terdiri dari:
kekurangan energy (lack of energy), kekurangan motivasi (lack of motivation), rasa kantuk
(sleepiness), pengerahan tenaga fisik (physical exertion), dan ketidaknyamanan fisik (physical
discomfort). Responden akan menilai dirinya sendiri secara subjektif dengan skala likert 0 (tidak
merasakan sama sekali) sampai 6 (sangat merasakan). Indikator kuesioner SOFI diambil dari
penelitian Ahsberg (2000).
Pada kuesioner DRAWS, responden diminta memberi nilai antara 1 sampai 100 untuk tiap
dimensi beban kerja. Kemudian responden diminta untuk memilih di antara dua kombinasi
dimensi yang dirasa lebih memerlukan beban mental. Indikator kuesioner DRAWS diadopsi
dari penelitian Pratama (2021). Dilakukan penyesuaian untuk menyesuaikan dengan responden
penelitian yang merupakan mahasiswa.
Dilakukan pengujian validitas pada kuesioner SOFI dan DRAWS. Uji validitas digunakan
untuk mengukur kesesuaian alat ukur dalam penelitian menggunakan Pearson Bivariate
Correlation. Uji reliabilitas dilakukan setelah data dinyatakan valid. Uji reliabilitas dilakukan
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untuk mengetahui ketepatan dan kecermatan alat ukur. Interpretasi uji ini dilakukan dengan
melihat nilai Cronbach’s Alpha. Reliabilitas dianggap rendah jika nilai Cronbach’s Alpha
kurang dari 0,6, jika memiliki nilai sekitar 0,7 dapat diterima, dan dianggap baik jika lebih besar
dari 0,8 (Sekaran, 2003).
Penghitungan skor beban mental dilakukan menggunakan metode DRAWS. DRAWS
merupakan teknik pengukuran beban kerja mental subjektif yang dikembangkan selama tiga
tahun di Defense Research Agency Farnborough. Setelah kuesioner terisi langkah-langkah
menghitung beban kerja mental adalah sebagai berikut:
1. Menghitung nilai rata-rata dari setiap dimensi.
2. Menghitung bobot dimensi berdasarkan dimensi yang dipilih responden dari pasangan
dimensi (pairwise comparison). Bobot dihitung dengan membagi berapa kali dimensi
tersebut terpilih dengan jumlah pasangan.
3. Mengalikan nilai rata-rata setiap dimensi dengan bobotnya.
4. Menghitung skor beban kerja mental dengan menambahkan seluruh skor masing-masing
dimensi.
Setelah menghitung beban mental, dilakukan pengukuran tingkat kelelahan menggunakan
SOFI. Cara menghitungnya adalah dengan menghitung rata-rata skor tiap dimensi berdasarkan
jawaban responden. Setelah mendapatkan nilai DRAWS dan SOFI, dilakukan Uji korelasi untuk
menguji keberadaan hubungan antara beban mental yang diukur dari kuesioner DRAWS
terhadap seluruh dimensi kelelahan yang diperoleh dari kuesioner SOFI. Pengujian korelasi
dilakukan menggunakan uji korelasi rank spearman. Selanjutnya dilakukan uji t untuk menguji
signifikansi perbedaan rata-rata dua kelompok data. Perbedaan yang dilihat adalah rata-rata
antara nilai beban mental dan tingkat kelelahan untuk tiap angkatan.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Uji Validitas dan Reliabilitas
Total jumlah responden adalah 58 yang terdiri dari 22 mahasiswa angkatan 2020, 14
mahasiswa angkatan 2019, dan 22 mahasiswa angkatan 2020. Berdasarkan uji validitas
kuesioner SOFI menggunakan nilai pearson correlation diperoleh nilai terkecil 0,419,
sedangkan untuk kuesioner DRAWS diperoleh nilai terkecil 0,487 yang berarti kuesioner adalah
valid karena nilai tersebut telah lebih besar dari nilai r table yaitu 0,266. Berdasarkan uji
reliabilitas kuesioner SOFI dan DRAWS diperoleh nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,87 dan
0,86. Hal tersebut menunjukkan bahwa kuesioner reliabel.
3.2. Pengukuran Beban Mental DRAWS
Teknik DRAWS merupakan teknik multidimensi untuk mengukur beban kerja partisipan,
dengan memberi rating antara 1 sampai 100 untuk empat dimensi beban kerja. Menurut Stanton
dkk. (2005) penjelasan atas keempat dimensi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Input demand merupakan tuntutan kerja yang berhubungan dengan penerimaan informasi
dari sumber daya eksternal.
2. Central demand merupakan tuntutan yang berhubungan dengan proses kognitif dalam
suatu tugas.
3. Output demand merupakan tuntutan yang berhubungan dengan respons yang diperlukan
untuk melaksanakan tugas.
4. Time pressure merupakan tuntutan yang berhubungan dengan batasan waktu untuk
melaksanakan tugas.
Menurut Syafei dkk. (2016) terdapat tiga kategori untuk beban kerja mental yang dapat
dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Kategori Beban Kerja Mental
Kategori
Nilai
Underload
≤ 40%
Optimal
40% < skor ≤ 60%
Overload
> 60%
Tabel 2. Rekapitulasi Data Angkatan dengan Beban Mental
Angkatan
Total
2018 2019 2020
Overload
20
11
12
43
Kategori DRAWS Optimal
2
3
9
14
Underload
0
0
1
1
Total
22
14
22
58

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui hanya 1 mahasiswa yang mengalami beban mental
underload, sisanya adalah optimal dan overload. Jumlah overload terbesar adalah angkatan
2018 yaitu 91% dari responden mengalami overload, diikuti angkatan 2019 sebesar 79% dan
angkatan 2020 sebesar 55%. Dari Tabel 2 juga diketahui bahwa banyaknya mahasiswa angkatan
2018 yang merasakan overload adalah 10 kali lipat dibandingkan yang optimal, jauh lebih tinggi
dibandingkan angkatan 2019 dan angkatan 2020.
Berdasarkan Gambar 1, indikator yang paling berkontribusi terhadap beban mental
mahasiswa adalah time pressure dengan rata-rata nilai 28,46. Indikator ini berhubungan dengan
tekanan waktu yang dialami ketika kuliah daring. Mulai dari tekanan waktu batas pengumpulan
(deadline) ketika mengerjakan tugas, tekanan waktu durasi ujian tertulis dan waktu yang harus
dihabiskan sehari-hari ketika mengerjakan tugas. Beban mental terkecil terletak pada indikator
input demand dengan nilai rata-rata 3,73. Indikator tersebut berhubungan dengan pengoperasian
dan penyiapan perangkat kuliah daring serta jadwal belajar kuliah daring yang fleksibel. Secara
keseluruhan nilai beban mental mahasiswa angkatan 2018 sampai 2020 adalah 69,69, yang
artinya tinggi dan overload.

Gambar 1. Rata-Rata Tiap Variabel DRAWS

3.3. Pengukuran Tingkat Kelelahan SOFI

Penghitungan tingkat kelelahan menggunakan SOFI dilakukan dengan merata-rata tiap
dimensi. Terdapat lima dimensi, yaitu kekurangan motivasi, rasa kantuk, ketidaknyamanan
fisik, pengerahan tenaga fisik, dan kekurangan energi. Berdasarkan Tabel 3 dan Gambar 2 dapat
dilihat bahwa dimensi yang memiliki rata-rata tertinggi adalah dimensi rasa kantuk (sleepiness)
yang memiliki rata-rata 3,68. Kemudian dimensi tertinggi selanjutnya adalah dimensi
kekurangan energi (lack of energy) dengan nilai 3,67. Kemudian dimensi ketidaknyamanan fisik
(physical discomfort) dengan nilai 3,03. Kemudian dimensi kekurangan motivasi (lack of
motivation) dengan nilai 2,77. Dimensi dengan rata-rata paling sedikit adalah dimensi
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pengerahan tenaga fisik (physical exertion) dengan nilai 1,85. Indikator yang memiliki nilai
tertinggi adalah menguap (4,57) dan mengantuk (4,4). Hal ini menunjukkan bahwa secara fisik
mahasiswa tidak mengalami kelelahan, tetapi merasa mengantuk dan kekurangan energy.
Menjaga konsentrasi tanpa merasa bosan saat mengikuti perkuliahan secara daring merupakan
tantangan terbesar bagi peserta kuliah maupun pengajar. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian
Sianto dkk (2021), dampak terbesar yang dirasakan selama mengikuti kuliah daring adalah
munculnya rasa cemas karena kesulitan memahami materi perkuliahan sebesar 76,5%, diikuti
timbulnya rasa bosan sebesar 65,9%. Variasi dan kepekaan pengajar dalam memberikan materi
secara daring sangat diperlukan dalam hal ini.

Gambar 2. Rata-Rata Nilai SOFI Tiap Dimensi
Tabel 3. Hasil Penghitungan Skor SOFI Tiap Dimensi
RataDimensi
Pernyataan
Rata
Merasa bekerja berlebihan
3,83
(overworked)
Lack of energy
Lelah (worn out)
4,10
(kekurangan
Tenaga terkuras (drained)
3,55
energi)
Kehabisan energi untuk
3,21
melakukan hal lain (spent)
Peningkatan detak jantung
2,48
(palpitations)
Physical exertion
Peningkatan keringat (sweaty)
2,07
(pengerahan
Napas tersengal (out of breath)
1,43
tenaga fisik)
Napas terasa berat (breathing
1,41
heavily)
Badan sakit (aching)
3,52
Physical
Kebas (numbness)
2,52
discomfort
(ketidaknyamanan
Otot tegang (tense muscle)
3,02
fisik)
Persendian kaku (stiff joints)
3,09
Kurang perhatian (lack of
2,90
Lack of
concern)
motivation
Pasif (passive)
3,53
(kekurangan
Tidak peduli (indifferent)
2,14
motivasi)
Tidak tertarik (uninterested)
2,50
Tertidur (falling asleep)
2,57
Menguap (yawning)
4,57
Sleepiness (rasa
kantuk)
Mengantuk (sleepy)
4,40
Setengah tertidur (drowsy)
3,17

Rata-Rata
Dimensi

3,67

1,85

3,03

2,77

3,68

Tabel 4. Rekapitulasi Data Kategori Tingkat Kelelahan (SOFI) dan Data Angkatan

Kategori SOFI

tinggi
sedang

Angkatan
2018 2019 2020
3
4
1
18
8
18
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rendah
Total

1
22

2
14

3
22

6
58

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui terdapat 3 mahasiswa angkatan 2018 yang merasakan
tingkat kelelahan yang tinggi, 18 mahasiswa merasakan tingkat kelelahan sedang, dan 1
mahasiswa merasakan tingkat kelelahan rendah. Terdapat 4 mahasiswa angkatan 2019 yang
merasakan tingkat kelelahan tinggi, 8 mahasiswa merasakan tingkat kelelahan sedang, dan 2
mahasiswa merasakan tingkat kelelahan rendah. Terdapat 1 mahasiswa angkatan 2020 yang
merasakan tingkat kelelahan tinggi, 18 mahasiswa merasakan tingkat kelelahan sedang, dan 3
mahasiswa merasakan tingkat kelelahan rendah. Secara keseluruhan mahasiswa angkatan 2020
sampai 2018 memiliki tingkat kelelahan dengan skor 3, yang artinya sedang.
3.4. Uji Korelasi
Tabel 5. Uji Korelasi Beban Mental dan Tingkat Kelelahan
Beban
Tingkat
Mental
Kelelahan
Koefisien
1.00
.419**
korelasi
Beban Mental
Sig
.
.001
Koefisien
**
.419
1.000
Tingkat
korelasi
Kelelahan
Sig
.001
.

Berdasarkan uji korelasi rank spearman pada Tabel 5, antara nilai beban mental dan
tingkat kelelahan, diperoleh nilai korelasi sebesar 0,419 dan nilai signifikansi 0,001. Nilai
signifikansi lebih kecil dari 0,05, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara beban mental
dan tingkat kelelahan (H0 ditolak). Nilai korelasi sebesar 0,419 menunjukkan hubungan korelasi
yang sedang.
3.5. Uji T Dua Sampel
Angkatan 2018 memiliki skor beban mental 75,35. Angkatan 2019 memiliki skor beban
mental 68,06. Angkatan 2020 memiliki skor beban mental 65,08. Berdasarkan pengujian ratarata dua sampel pada Tabel 4.8 diperoleh hasil bahwa skor DRAWS angkatan 2018 dan 2020
memiliki perbedaan nilai rata-rata yang signifikan.
Tabel 6. Hasil Uji Rata-Rata Skor DRAWS

Angkatan
2018 dan 2019
2018 dan 2020
2019 dan 2020

Hipotesis
H₀: μ₁ - µ₂ = 0
H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0
H₀: μ₁ - µ₂ = 0
H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0
H₀: μ₁ - µ₂ = 0
H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0

p-value
0,084
0,014
0,517

Tabel 7. Hasil Uji Rata-Rata Skor SOFI

Angkatan
2018 dan 2019
2018 dan 2020
2019 dan 2020

Hipotesis
H₀: μ₁ - µ₂ = 0
H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0
H₀: μ₁ - µ₂ = 0
H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0
H₀: μ₁ - µ₂ = 0
H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0

p-value
0,984
0,071
0,165

Angkatan 2018 memiliki skor SOFI 3,17. Angkatan 2019 memiliki skor SOFI 3,164.
Angkatan 2020 memiliki skor SOFI 2,725. Berdasarkan hasil uji rata-rata dua sampel pada
Tabel 7 diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan skor SOFI (tingkat kelelahan)
mahasiswa angkatan 2020, 2019, dan 2018. Walaupun perbedaannya tidak signifikan, namun
secara rata-rata skor baik SOFI maupun DRAWS Angkatan 2018 memiliki skor rata-rata
terbesar diikuti angkatan 2019 dan 2020. Hal ini disebabkan terdapat dua Praktikum dan mata
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kuliah yang mengharuskan banyak aktifitas secara mandiri di semester VI, diikuti mahasiswa
semester IV yang harus menempuh satu praktikum. Angkatan 2020 mendapatkan skor terendah,
karena belum ada praktikum dan masih menempuh mata kuliah dasar.
4. Simpulan
Selama perkuliahan secara daring, dengan metode SOFI tingkat kelelahan mahasiswa
angkatan 2018-2020 termasuk pada kategori sedang. Beban mental mahasiswa diukur
menggunakan metode DRAWS berada pada kategori overload. Perlu perhatian pengajar agar
menyampaikan materi lebih menarik, karena mahasiswa merasa mengantuk dan kekurangan
tenaga selama mengikuti kuliah daring. Terdapat hubungan yang signifikan antara beban mental
dan tingkat kelelahan mahasiswa dengan korelasi sedang. Tingkat kelelahan Mahasiswa
angkatan 2020, 2019, dan 2018 tidak berbeda secara signifikan. Terjadi perbedaan beban mental
yang signifikan antara mahasiswa angkatan 2020 dan 2018.
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ABSTRAK
PT. XYZ merupakan perusahaan peleburan logam yang mempekerjakan manusia untuk membantu proses
produksi nya. Pada PT. XYZ, pekerja yang dipekerjakan masih terlalu sedikit untuk per divisi, dimana hal
tersebut dapat menyebabkan beban kerja yang tidak merata bagi karyawan dan produksi yang lebih buruk
untuk bisnis. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengukur beban kerja mental pada divisi Casting
PT. XYZ menggunakan kuesioner NASA-TLX sehingga dapat mengetahui nilai beban kerja mental yang
dialami oleh pekerja serta memberikan usulan perbaikan. Berdasarkan skor yang diperoleh, diketahui
bahwa pekerja 1 mendapatkan nilai sebesar 70.67, pekerja 2 sebesar 66.67, dan pekerja 3 sebesar 67.33.
Skor ketiga pekerja tersebut termasuk dalam golongan beban kerja mental yang termasuk kedalam
kategori tinggi. Adapun usulan rekomendasi yang diberikan yaitu memberikan pelatihan khusus dan
motivasi terhadap pekerja, pemasangan fan sebagai penurunan suhu area kerja, dan memberikan beban
kerja yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas pekerja.
Kata kunci: Beban Kerja Mental, Diagram Fishbone, Ergonomi, NASA-TLX, Peleburan Logam

1.

Pendahuluan
Saat ini, dunia industri terus maju dari tahun ke tahun. Karena industri di Indonesia
merupakan salah satu pilar penguatan perekonomian negara, maka sektor industri saat ini relatif
signifikan (Indrawan & Nurzikiresa, 2021). Gambar berikut menunjukkan jumlah perusahaan
industri besar dan menengah sebagaimana dilansir Badan Pusat Statistik (2001).
Jumlah Perusahaan Industri Besar Sedang
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Gambar 1. Jumlah Perusahaan Industri Besar Sedang Di Indonesia
Sumber : www.bps.go.id

Pada Gambar 1 diatas, dapat dilihat bahwa terjadi lonjakan pertumbuhan perusahaan
industri besar dan menengah pada tahun 2015 menuju ke tahun 2016. Kemudian, dari tahun
2017 sampai dengan tahun 2019 pertumbuhan perusahaan industri besar dan menengah yang
cukup stabil. Dalam persaingan industri yang semakin kompetitif ini membawa pengaruh pada
sektor jasa maupun manufaktur. Sehingga persaingan ini menuntut setiap perusahaan untuk
dapat berkembang dan bersaing dalam rangka memajukan industri perusahaan tersebut untuk
tumbuh dan berkembang (Anggrianto et al., 2013). Persaingan ini juga menuntut perusahaan
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untuk meningkatkan produktivitas dan memproduksi produk yang memiliki tingkat kualitas
baik.
Untuk dapat memproduksi produk dengan hasil yang berkualitas baik, tentu saja
perusahaaan membutuhkan peran sumber daya manusia (SDM). SDM yang dimaksud disini
adalah pekerja itu sendiri, dikarenakan pekerja merupakan aset penting yang dimiliki oleh
perusahaan (Putri & Handayani, 2017). Berdasarkan hal tersebut, peningkatan SDM diperlukan
untuk mengoptimalkan hasil yang didapatkan perusahaan (Pratama, 2019). Untuk
mengoptimalkan serta meningkatkan kinerja karyawan, salah satu cara yang dapat dilakukan
perusahaan adalah dengan manajemen sumber daya manusia. Menurut Zain (2019) hal penting
yang harus dilakukan sebuah perusahaan adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen
sumber daya manusia ini erat kaitannya dengan beban kerja dan produktivitas pekerja. Dimana
menurut Arasyandi & Bakhtiar (2016) untuk meningkatkan performansi dan output yang
dihasilkan oleh pekerja, penting untuk melakukan pengukuran dan perbaikan beban kerja
pekerja.
Pekerja dengan performansi kerja yang baik akan berdampak positif bagi perusahaan. Agar
pekerja dapat menghasilkan output yang optimal, maka perusahaan penting untuk
memperhatikan berbagai aspek tekait dengan pekerja tersebut. Menurut Rolos et al. (2018)
performansi pekerja erat kaitannya dengan beban kerja pekerja. Beban kerja yang diterima harus
seimbang dengan kemampuan dan keterbatasan dari masing-masing pekerjanya (Syarifuddin &
Parma, 2021). Jika beban kerja pekerja diatas batas normal dapat menyebabkan kelelahan secara
fisik maupun mental (Hariyanti & Muslimah, 2017). Menurut Tarwaka (2004) dalam Mutia
(2014) menyatakan bahwa faktor eksternal dan faktor internal dapat mempengaruhi beban kerja.
Adapun yang termasuk kedalam faktor internal adalah faktor somatis (jenis kelamin, umur,
status gizi, ukuran tubuh, dan kondisi kesehatan) serta faktor psikis (motivasi, persepsi,
keinginan, kepuasan, dan kepercayaan).
Ruang lingkup darpi PT. XYZ adalah bidang pengecoran logam yang memproduksi
perlengkapan sambungan pipa air minum dengan bahan dasar besi yang berbeda. Dari
keseluruhan proses produksi pada PT. XYZ ini masih menggunakan bantuan tenaga manusia
dalam menyelesaikan produksinya. Disamping itu beban kerja juga berkaitan dengan aspek
kuantitas pekerja. Jika jumlah pekerja dalam suatu divisi terlalu sedikit maka beban kerja yang
dialami akan tinggi yang mengakibatkan pelayanan rendah. Jumlah pekerja yang terlalu sedikit
juga akan menimbulkan rasa bosan dan berdampak kelelahan yang berlebih. Oleh karena itu,
PT. XYZ perlu melakukan pemerataan dan pengelolaan sumber daya manusia untuk
kepentingan perusahaan itu sendiri. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan
untuk melakuan penelitian mengenai beban kerja mental pada bagian Casting di PT. XYZ
menggunakan metode NASA- TLX untuk mengetahui tingkat beban kerja mental yang
dirasakan oleh pekerja.
2.

Metode
Penelitian ini mengambil subjek sebanyak tiga orang pekerja pada bagian Casting di PT.
XYZ yang sedang melakukan proses peleburan logam dengan mengukur beban kerja mental
pekerja tersebut selama bekerja. Pengukuran beban kerja secara subjektif adalah metode yang
digunakan pada penelitian ini. Terdapat beberapa pengukuran beban kerja mental secara
subjektif, dimana untuk penelitian ini menggunakan kuesioner NASA-TLX, lalu dari indikator
NASA-TLX akan dianalisis untuk mencari akar permasalahan dari setiap indikator
menggunakan diagram fishbone.
Langkah pertama adalah dengan melakukan pengambilan data beban kerja mental pekerja
menggunakan kuesinoner NASA–TLX dengan melakukan perbandingan antar indikator pekerja
dengan membandingkan masing–masing antar indikator NASA–TLX dan pemberian rating.
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Proses pengambilan data dilakukan dengan wawancara kepada para pekerja saat proses
peleburan logam. NASA-TLX adalaj salah satu prosedur penilaian yang memiliki beberapa
dimensi pengukuran yang dapat memperoleh skor beban kerja secara keseluruhannya
berdasarkan kepada nilai rata-rata 6 indikator, yaitu Mental Demand, Physical Demand,
Temporal Demand, Performance, Effort, dan Frustation Level (Ramadhania & Parwati, 2015).
Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data untuk mengetahui bagaimana tingkat
beban kerja mental pekerja dan analisis penyebab beban kerja mental pekerja menggunakan
Diagram Fishbone untuk nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam rekomendasi yang
diberikan. Menurut Kuswardana et al. (2017) diagram fishbone merupakan alat untuk
mengidentifikasi dan menggambarkan secara rinci faktor-faktor yang mempengaruhi suatu
permasalahan.
3.

Hasil dan Pembahasan
Pengambilan data beban kerja mental pada penelitian ini dilakukan kepada 3 orang pekerja
pada bagian Casting di PT. XYZ dengan menyebar kuesioner beban kerja mental. Pekerja
tersebut diharuskan untuk mengisi kuesioner perbandingan antar indikator NASA-TLX dan
pemberian rating pada tiap indikatornya. Adapun hasil pembobotan setiap indikator NASATLX yang telah direkap dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.
Tabel 1. Pembobotan Indikator NASA-TLX

Indikator NASA-TLX
Subjek
Total
Penelitian MD
PD
TD
OP
EF
FR
Pekerja 1
3
4
0
2
5
1
15
Pekerja 2
3
4
2
1
5
0
15
Pekerja 3
3
4
0
2
5
1
15
Dari Tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa ketiga operator memiliki nilai pembobotan yang
sama dan termasuk nilai pembobotan tertinggi untuk indikator EF (effort). Disisi lain, ketiga
operator rata-rata memiliki nilai skala yang yang terendah untuk indikator FR (frustation) serta
TD (temporal demand).
Setelah mendapatkan hasil pembobotan indikator NASA-TLX, selanjutnya adalah
melakukan perhitungan nilai Weighted Work Load (WWL) dan nilai rata- ratanya, nilai ini
didapatkan dari hasil perkalian rating dengan jumlah bobot yang diberikan oleh masing-masing
pekerja. Sedangkan untuk nilai rata-rata WWL diperoleh dari pembagian nilai WWL dengan
jumlah bobot total yaitu 15. Adapun hasil rata-rata WWL dari ketiga pekerja tersebut dapat
dilihat pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Rata-Rata Weighted Work Load

Indiakator NASA-TLX
Subjek
Rata-Rata
WWL
Penelitian MD
WWL
PD
TD
OP
EF
FR
Pekerja 1
120
400
0
60
450
30
1060
70,67
Pekerja 2
240
320
60
30
350
0
1000
66,67
Pekerja 3
150
360
0
60
400
40
1010
67,33
Dari Tabel 2 diatas, diketahui bahwa pekerja 1 memiliki nilai WWL tertinggi dengan nilai
1060 dengan nilai indikator EF (effort) sebesar 450. Pekerja 1 juga mendapatkan nilai rata-rata
WWL tertinggi yaitu dengan nilai 70,67, lalu pekerja 3 dengan nilai 67,33 dan pekerja 2 dengan
nilai 66,67. Setelah mendapatkan nilai rata-rata Weighted Work Load (WWL), maka kita dapat
mengklasifikasikan nilai Weighted Work Load (WWL) pekerja menggunakan klasifikasi beban
kerja mental pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Klasifikasi Skor Beban Kerja Mental

Golongan Beban Kerja
Rendah
A21.3
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Golongan Beban Kerja
Sedang
Agak Tinggi
Tinggi
Sangat Tinggi

Nilai
10 – 29
30 – 49
50 – 79
80 – 100

Sumber: Hart & Staveland (1981)
Tabel 4. Klasifikasi Beban Kerja Mental Pekerja Bagian Casting PT. XYZ

Subjek Penelitian
Skor NASA-TLX
Golongan Beban Kerja
Pekerja 1
70,67
Tinggi
Pekerja 2
66,67
Tinggi
Pekerja 3
67,33
Tinggi
Berdasarkan Tabel 4 diatas, ketiga pekerja pada bagian Casting di PT. XYZ termasuk
dalam golongan beban kerja mental yang tinggi dengan indikator yang mendominasi yaitu
Effort (EF), artinya pekerja sangat merasa usaha yang dikeluarkan untuk menyelesaikan
pekerjaan ini sangat besar. Tinggi nya nilai Effort (EF) ini dapat disebabkan karena dalam
pekerjaannya, pekerja tersebut selalu berusaha untuk melakukan pekerjaannya dengan baik dan
mengorbankan waktu serta tenaganya dalam melakukan pekerjaan sebagai pekerja bagian
peleburan logam (casting). Hal ini berdampak pada usaha yang dikeluarkannya dalam
melakukan pekerjaanya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan faktor lainnya.
Setelah mendapatkan hasil tingkat beban kerja mental pekerja, selanjutnya melakukan
analisis penyebab beban kerja mental yang dialami oleh ketiga pekerja tersebut menggunakan
diagram sebab akibat (diagram fishbone). Gambar 2 dibawah ini merupakan diagram fishbone
berdasarkan faktor keseluruhan terhadap tingginya beban kerja mental pada pekerja bagian
Casting di PT. XYZ.

Gambar 3. Diagram Fishbone Berdasarkan Indikator Effort (EF)

Dari gambar diatas, diketahui bahwa dari masing-masing indikator memiliki sebab nya
sendiri. Jika kita lihat dari indikator MD (Mental Demand), operator merasa bahwa proses
peleburan ini membutuhkan konsentrasi tinggi sehingga dapat mempengaruhi motivasi pekerja.
Dari segi waktu yang dilihat dari indikator TD (Temporal Demand), proses produksi peleburan
logam ini memiliki waktu yang cukup lama sehingga dapat mempengaruhi beban kerja mental
pekerja pada PT. XYZ. Namun, pekerja merasa bahwa performansi pribadi yang diberikan
sudah baik dan sudah maksimal sehingga tidak merasa ada permasalahan yang dialami berkaitan
dengan performansi, dimana dalam indikator NASA-TLX mencakup kepada indikator OP (own
performance). Berdasarkan identifikasi sebab akibat berbasis indikator yang jumlah nilainya
paling tinggi yaitu indikator Effort (EF). Gambar 3 dibawah ini merupakan diagram fishbone
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berdasarkan indikator penyebab beban kerja mental yang dialami oleh ketiga pekerja bagian
Casting di PT. XYZ.

Gambar 4. Diagram Fishbone Berdasarkan Indikator Effort (EF)

Berdasarkan Gambar 4 diatas mengenai diagram fishbone indikator Effort (EF), dapat
diketahui beberapa penyebab tingginya beban kerja mental pada pekerja bagian Casting di PT.
XYZ. Permasalahan pertama adalah mengenai mengorbankan tenaga dan waktu, dimana pada
saat proses produksi, pekerja terus menggunakan waktu produksi nya tanpa ada nya istirahat
singkat sehingga dapat menguras energi dari pekerja.
Kemudian masalah kedua yang ditemui yaitu berkaitan dengan tuntutan yang diberikan
oleh atasan, dimana pekerja dituntut untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan nya sesuai dengan
waktu yang ditentukan. Terkadang hal tersebut dapat menimbulkan beban kerja mental yang
tinggi apabila pekerja sedang berada di dalam kondisi yang tidak termotivasi. Adanya tuntutan
kepada pekerja saat sedang berada pada kondisi tidak termotivasi, dapat menjadi kontra
produktif yang menurunkan tingkat produktivitas pekerja.
Masalah terakhir yang ditemukan adalah mengenai proses peleburan logam yang
membutuhkan tingkat konsentrasi tinggi. Hal ini dikarenakan dalam proses peleburan logam
menggunakan mesin yang harus dikontrol sesuai dengan SOP peleburan logam yang ditetapkan
perusahaan. Disisi lain, faktor keselamatan pekerja juga menjadi ancaman karena mesin yang
digunakan untuk peleburan logam sangat panas dan apabila pekerja tidak hati-hati akan sangat
memungkinkan terjadinya kecelakaan akibat kerja. Dari ketiga permasalahan tersebut memiliki
beberapa penyebab yang berbeda, dimana penyebabnya dapat berasal dari dalam diri pekerja
(internal) yang meliputi kondisi mental pekerja yang sedang termotivai atau tidak maupun
berasal dari luar diri pekerja (eksternal) yang meliputi lingkungan kerja dan alat kerja yang
digunakan pada PT. XYZ untuk proses peleburan logam.
4.

Simpulan
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, didapatkan nilai skor NASA-TLX ketiga pekerja
pada bagian Casting di PT. XYZ tergolong kedalam klasifikasi tinggi dengan indikator yang
paling mendominasi yaitu indikator Effort (EF), yang artinya pekerja sangat merasa usaha yang
dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini sangat besar. Setelah dianalisis lebih lanjut
dengan diagram fishbone, diketahui bahwa tingginya beban kerja mental yang dialami oleh
pekerja disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, permasalahahan dalam mengorbankan tenaga
dan waktu, proses peleburan logam membutuhkan konsentrasi yang tinggi, dan tuntutan yang
diberikan oleh atasan.
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Penelitian ini juga merekomendasikan solusi dari beberapa masalah yang ditemukan pada
pekerja divisi casting pada PT. XYZ yang bertujuan untuk memperbaiki permasalahan tersebut
seperti memberikan pelatihan khusus dan motivasi terhadap pekerja untuk menumbuhkan
semangat kerja dalam mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan, pemasangan fan yang
dapat digunakan sebagai alat untuk menormalkan suhu dari area kerja, dan menyesuaikan beban
kerja yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas pekerja.
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ABSTRAK
PT.XYZ adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri kabel. Penelitian dilakukan
terhadap seluruh operator bagian recycling. Segala aktivitas di bagian recycling tidak lepas dari beban
kerja fisik dan mental. Seperti memilah barang, mengoperasikan mesin, mengangkat, dll. Aktivitas
tersebut membutuhkan tenaga dan konsentrasi yang menimbulkan beban kerja. Pengukuran beban kerja
mental di lakukan dengan metode NASA-TLX. Metode NASA-TLX merupakan metode subyektif
dimana terdapat 6 indikator pengukuran beban kerja meliputi kebutuhan mental, fisik, waktu,
performansi, dan tingkat frustasi. Berdasarkan hasil pengukuran, terdapat 3 operator dengan tingkat beban
mental sangat tinggi yaitu dengan nilai beban kerja 87,67;88,67; dan 82,99 dan 6 operator dengan
tinggkat beban mental tinggi yaitu dengan nilai beban kerja 74,33; 78,00; 77,33; 78,67; 61,33; dan 77,33.
Faktor yang mempengaruhi tingkat beban mental operator di anaisis dengan diagram fishbone. Terdapat
lima faktor yang memperngaruhi meliputi faktor manusia, faktor mesin, faktor metode, faktor material,
dan faktor lingkungan,
Kata kunci : Beban kerja mental, diagram Fishbone, metode NASA-TLX

1.

Pendahuluan
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas
berjalannya suatu perusahaan. Suatu proses industri tidak akan bisa dilaksanakan jika tidak ada
peran manusia didalamnya untuk mengatur dan mengawasi berjalannya kegiatan industri
tersebut. Selain itu sumber daya manusia sangat penting karena kinerja dari suatu perusahaan
sangatlah menentukan kualitas dari produk yang dihasilkan. Menurut Sadarmayanti (2009)
Kemampuan karyawan sebagai sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangat penting
keberadaannya untuk meningkatkan produkticitas kerja di lingkungan organisasi. Tanpa
personel yang mumpuni, kecanggihan sarana dan prasarana yang dimiliki suatu organisasi dapat
menyulitkan organisasi untuk berkembang. Pengembangan sumber daya mnausia pada dasarnya
ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Menurut Samsul Arifin,dkk
(2019) keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan sangat bergantung pada talenta
perusahaan melalui pengolahan kegiatan perusahaan melalui promosi yang tepat. Karyawan ini
merupakan factor penting bagi perusahaan untuk menciptakan dan megatasi daya saing.
Dalam mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai, hal yang perlu diperhatikan salah
satunya adalah beban kerja. Sesuai dengan Permendagri No.12 tahun 2008 beban kerja
merupakan jumlah pekerjaan yang harus di lakukan oleh posisi tertentu. Unit organisasi yang
menjalankan perintah, tuntutan, dan memenuhi permintaan akan mengharah ke suatu bentuk dan
tingkatan kerja.
PT.XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam industry kabel. Terdapat
banyak departmen di dalamnya salah satunya adalah departemen Warehouse Material.
Departement Warehouse Material bertugas untuk memastikan pasokan barang, bahan dan
peralatan produksi sehingga kelancaran produksi dan penjualan dapat berlangsung. Di dalam
departemen warehouse material, terdapat area recycling dimana merupakan area untuk mendaur
ulang kabel-kabel defect atau material yang tidak terpakai untuk kemudian dijual kembali
ataupun dikirim ke tempat pembuangan. Untuk melakukan recyling kabel terdapat 4 jenis mesin
yang digunakan dimana dibutuhkan operator untuk menggunakannya.
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Segala aktivitas di bagian recycling tidak lepas dari beban kerja fisik dan beban kerja
mental. Seperti memilah barang, mengoperasikan mesin, mengangkat, dan masih banyak lagi.
Aktivitas-aktivitas tersebut membutuhkan tenaga dan konsentrasi yang menimbulkan beban
kerja mental dan fisik. Selain melakukan tugas di bagian recycling ditemukan juga operator
recycling sering diminta untuk membantu pekerjaan di warehouse seperti membongkar material
yang baru datang, merapihkan material, membersihkan gudang dan lain sebagainya. Perbedaan
usia dan pengalaman bekerja dari tiap-tiap operator juga mempengaruhi kinerja dalam
melakukan pekerjaan di bagian recycling. Maka dari itu diperlukan pengukuran beban kerja
untuk mengetahui kapasitas kerja pegawai agar beban kerja dapat di minimumkan. Dengan
pekerjaan yang sama tidak menentukan beban mental dari setiap operator tersebut juga sama.
Pengukuran beban kerja mental dilakukan dengan menggunakan metode NASA-TLX atau
National Aeroneutics and Space Administration Task Load Index. Metode NASA-TLX secara
subyektif mengukur enam indikator: kebutuhan mental, kebutuhan fisik, kebutuhan waktu,
performansi, tingkat usaha, dan tingkat frustasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat beban kerja mental yang di alami
karyawan khususnya pada operator recycling warehouse material di PT.XYZ dan untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat beban kerja mental yang di alami oleh
operator. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi perusahaan mengenai
pemerataan beban kerja guna memperbaiki sistem kerja yang sudah terlaksana.
2. Metode
NASA-TLX
Penelitian ini menggunakan metode NASA TLX untuk mengetahi tingkat beban erja
mental operator recycling warehouse material. Metode ini berbentuk kuisioner yang di
kembangkan berdasarkan kebutuhan baru akan pengukuran subjektif yang lebih sederhana
namun lebih sensitive terhadap pengukuran benda kerja (Hancock dan Meshkati, 1988). Metode
NASA TLX dilakukan dengan memberi rating berdasarkan 6 indikator seperti sebagai berikut :
1.
Mental Demand (MD)
Mental demand atau kebutuhan mental adalah tingkat kegiatan mental dan perseptual
dalam suatu pekerjaan. Contoh dari kebutuhan mental adalah berpikir, menghitung,
mengingat, mencari, melihat.
2.
Physical Demand (PD)
Physical demand atau kebutuhan fisik adalah tinggkat kegiatan fisik dalam suatu pekerjaan.
Contoh kebutuhan fisik adalah menarik, mendorong, mengoperasikan, memutar, dan
lainnya.
3.
Temporan Demand (TD)
Temporan demand (TD) atau kebutuhan waktu adalah tingkat tekanan waktu seorang
pekerja ketika melakukan suatu pekerjaan.
4.
Own Performance (OP)
Own performance atau performansi adalah tingkat kepuasan dan keberhasilan seorang
pekerja ketika melakukan suatu pekerjaan.
5.
Effort (P)
Effort atau tingkat usaha adalah tingkat usaha pekerja dalam hal fisik dan mental untuk
mencapai performansinya.
6.
Frustuation (FR)
Frustation atau tingkat frustasi adalah perasaan pekerja ketika melaksanakan suatu
pekerjaan. Contoh tingkat frustasi adalah rasa putus asa, kenyamanan, perasaan tidak aman,
stress, tidak cocok, dan lainnya.
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Pengukuran beban kerja mental dengan metode NASA-TLX di lakukan dalam beberapa
tahap yaitu tahap pembobotan, pemberian rating, dan perhitungan nilai skor NASA-TLX
(Hancock dan Meshkati, 1988).
a. Pembobotan
Pada tahap ini, para responden di minta memilih salah satu dari dua indicator yang dirasa
paling berpengaruh pada beban kerja mental di suatu pekerjaan yang di lakukan. Terdapat
15 poin perbandingan berpasangan yang kemudian hasilnya akan di hitung dari jumlah
tally setiap indikator pilihan responden. Hasil perhitung akan menjadi nilai bobot pada
setiap indikator. Pada tabel 1 di tunjukkan tabel perbandingan indikator pembobotan pada
metode NASA TLX.
Tabel 1. Perbandingan Indikator Pembobotan

b.

Pemberian Rating
Pada tahap ini, para responden memberi penilaian pada setiap dimensi dengan skala 0-100.
Responden memberikan penilaian berdasarkan ke enam indikator yang di rasakan selama
bekerja meliputi, mental demand, physical demand, temporan demand, own performance,
dan frustration.
(1)

c.

(2)
Perhitungan nilai NASA TLX
Setelah di peroleh hasil skor NASA-TLX, Langkah berikutnya adalah menentukan kategori
NASA-TLX dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Tabel 2 menunjukan tabel penentuan
kategori yang sudah di tetapkan didalam metode NASA-TLX.
Tabel 2. Kategori Skor NASA-TLX

Fishbone Diagram
Penelitian ini menggunakan diagram fishbone dalam menganalisis faktor yang
mempegaruhi tingkat beban kerja mental yang di rasakan operator recycling warehouse
material. Fishbone diagram merupakan salah satu alat dari seven basic tool yang dapat di
gunakan untuk mengidentidikasi akar penyebab suatu masalah dari faktor tertentu. Faktor
tersebut dapat dibagi menjadi seperti berikut :
1. Man (Manusia)
A22.3

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

2.
3.
4.
5.
6.

ISSN: 2579-6429

Material (Material)
Method (Metode)
Machine (Mesin)
Measurment (Pengukuran)
Environment (Lingkungan)

3.

Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil kuisioner yang di isi oleh responden yaitu seluruh operator recycling
warehouse material di PT.XYZ, di dapatkan nilai setiap aspek beban mental yang terdiri dari
pemberian bobot dan rating. Terdapat 5 aspek beban kerja yaitu mental demand (MD), physical
demand (PD), time demand (TD), own performance (OP), effort (EF) dan frustration (FR).
Tabel 3 dan table 4 menunjukkan hasil perhitungan skor NASA-TLX yang telah di lakukan.
No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Aspek
MD
PD
TD
OP
EF
FR
MD
PD
TD
OP
EF
FR
MD
PD
TD
OP
EF
FR
MD
PD
TD
OP
EF
FR
MD
PD
TD
OP
EF
FR
MD
PD
TD
OP
EF
FR

Tabel 3. Perhitungan Skor NASA-TLX
Bobot
Rating Rating x Bobot WWL
Skor
85
1
85
90
3
270
20
2
40
1115
74,33
80
4
320
80
5
400
0
0
0
80
5
400
95
3
285
30
2
60
1170
78
85
4
340
85
1
85
0
0
0
90
1
90
95
3
285
90
2
180
1315
87,67
90
4
360
80
5
400
0
0
0
70
1
70
90
3
270
50
2
100
1160
77,33
80
5
400
80
4
320
5
0
0
60
2
120
90
5
450
50
1
50
1180
78,67
80
3
240
80
4
320
0
0
0
80
2
160
90
5
450
80
2
160
1330
88,67
90
2
180
95
4
380
50
0
0
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7.

8.

9.

MD
PD
TD
OP
EF
FR
MD
PD
TD
OP
EF
FR
MD
PD
TD
OP
EF
FR
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Tabel 4. Perhitungan Skor NASA-TLX (lanjutan)
70
2
140
70
5
350
50
3
150
920
61,33
60
3
180
50
2
100
60
0
0
80
1
80
95
4
380
80
3
240
1160
77,33
60
3
180
70
4
280
30
0
0
80
3
240
85
5
425
80
4
320
1230
82
90
1
90
95
1
95
60
1
60

Tinggi

Tinggi

Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil perhitungan di dapatkan bahwa dari total 9 operator terdapat 6 operator
dalam kategori beban kerja mental tinggi dan 3 operator dengan dalam kategori beban kerja
sangat tinggi. Nilai beban kerja tertinggi yaitu sebesar 87,67 di alami responden 3 dengan umur
24 tahun dan pengalaman kerja 0-5 tahun. Nilai beban kerja mental terendah di dapatkan
sebesar 61,33 pada responden 7 dengan umur 20 tahun dan pengalaman kerja di bawah 1 tahun.
Tidak terdapat perbedaan signifikan pada atribut kedua responden hal tersebut di karenakan
perhitungan beban kerja mental pekerja yang di lakukan merupakan metode kualitatif dan
subjektif. Hasil perhitungan menunjukan bahwa tingkat beban kerja operator recycling
warehouse material pada PT.XYZ adalah tinggi.
Berikut pada gambar 1 merupakan grafik skor NASA-TLX berdasarkan perhitungan yang
telah di lakukan sebelumnya

Gambar 1. Grafik Skor NASA-TLX

Fishbone Diagram
Berdasarkan pengamatan langsung dan wawancara dengan operator recycling, maka di
dapatkan faktor penyebab dari tingginya tingkat beban kerja mental operator yang di gambarkan
melalui diagram fishbone. Berikut merupakan diagram fishbone faktor penyebab tingginya
beban kerja mental operator recycling yang ditunjukkan pada tabel 2.
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Gambar 2. Fishbone Diagram

Diagram fishbone diatas menunjukkan terdapat lima faktor pengaruh beban kerja mental
operator yaitu faktor manusia, faktor mesin, faktor material, faktor metode, dan faktor
lingkungan.
Faktor pertama yaitu faktor manusia sebab yang didapatkan yaitu kondisi fisik pekerja dan
tekanan dari atasan. Kondisi fisik dan umur yang berbeda-beda pada tiap operator dapat
menyebabkan kelelahan secara fisik dan mental akibat tuntutan pekerjaan yang diberikan.
Beberapa operator juga merupakan karyawan baru dimana masih dalam proses adaptasi
terhadap lingkungan dan pekerjaannya yang tentu saja akan menambah beban mental pekerja.
Selain kondisi fisik, tekanan dari atas juga menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat beban
kerja mental pada operator. Operator diharuskan untuk selalu memiliki performansi kerja yang
baik sehingga pekerjaan dapat selesai dengan baik dan sesuai jadwal.
Pada faktor machine sebab yang di dapatkan yaitu kondisi mesin. Kondisi mesin yang
kurang baik dapat menambah beban kerja operator sehinggan operator memiliki tanggung jawab
untuk mengontrol mesin agar produk tidak mengalami kerusakan atau kecacatan.
Pada faktor material sebab yang di dapatkan yaitu kabel melilit. Kabel yang melilit akan
menambah beban kerja operator dimana operator di haruskan untuk memilah atau memisahkan
kabel-kabel terlebih dahulu sebelum dilakukan proses berikutnya.
Pada faktor method sebab yang didapatkan yaitu perilaku tidak sesuai standar dan belum
adanya SOP untuk operator. Perilaku yang tidak sesuai standar akan menambah beban kerja
operator ketika terjadi kesalaha dan pekerjaan harus dilakukan berulang kali. Belum adanya
SOP untuk operator dibagian recycling juga menjadi salah satu penyebab karena tidak adanya
keterangan tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang menjadi tugas operator dibagian recycling.
Pada faktor environment sebab yang didapatkan yaitu bising akibat suara mesin, layout dan
penyimpanan material, serta sirkulasi udara di area kerja. pada area recycling terdapat satu
mesin yaitu mesin crusher untuk menghancurkan kabel ukuran 5 mm yang mengeluarkan suara
cukup bising sehingga dapat mengganggu kinerja operator baik yang mengoperasikan mesin
maupun operator yang bekerja disekitarnya. Faktor kedua yaitu layout dan penyimpanan
material. Karena area kerja recycling yang tidak terlalu luas membuat stasiun kerja menjadi
tidak berurutan dan tempat penyimpanan material kurang terstruktur. Hal tersebut menyebabkan
operator tidak nyaman saat bekerja dan dapat mempengaruhi beban kerja mental operator.
Keterbatasan tempat di area recycling dan lokasi area tersebut juga menyebabkan sirkulasi udara
di area kerja kurang baik dan tidak sehat untuk operator.
4.

Simpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari penilitian pada departemen warehouse material di
PT.XYZ adalah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan metode NASA-TLX, di
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dapatkan 3 respoden mengalami beban kerja dalam kategori sangat tinggi, yaitu dengan nilai
beban kerja responden 3 sebesar 87,67 ; responden 6 sebesar 88,67 ; responden 9 sebesar 82,00.
Lalu terdapat 6 responden mengalami kategori beban kerja tinggi, dengan beban kerja
responden 1 sebesar 74,33 ; responden 2 sebesar 78,00 ; responden 4 sebesar 77,33 dan
responden 5 sebesar 78,67 ; responden 7 sebesar 61,33 dan responden 8 sebesar 77,33. Maka
dapat di simpulkan bahwa beban kerja mental oerator recycling warehouse material PT.XYZ
yang tertinggi adalah sebesar 88,67 pada responden 6. Dan nilai beban kerja mental terendah
adalah 61,33 pada responden 7. Berdasarkan teori kategori beban kerja dapat di ketahui terdapat
3 operator dalam kategori beban kerja sangat tinggi dan 6 operator dalam katedori beban kerja
tinggi. Berdasarkan
Faktor yang mempengaruhi tingkat beban kerja yang di gambarkan melalui fishbone
diagram meliputi meliputi faktor man, machine, material, method, dan environmet. Pada faktor
man sebab yang di dapatkan adalah kondisi fisik operator dan tekanan dari atasan, pada faktor
machine sebab yang di dapatkan adalan kondisi mesin, pada faktor material sebab yang di
dapatkan adalah kabel melilit, pada faktor method sebab yang di dapatkan adalah perilaku tidak
sesuai standar, belum adanya SOP untuk operator, sedangkan pada faktor environment sebab
yang di dapatkan adalah bising akibat suara mesin, layout dan penempatan material area kerja,
dan sirkulasi udara.
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ABSTRAK
Analisis sumber daya manusia yang dimiliki suatu usaha dapat berkaitan dengan analisis beban yang
dimiliki suatu usaha dan melihat tingkat efektifitas dan efisiensi kerja yang dilakukan. Salah satu metode
yang dapat membantu untuk mengetahui beban kerja dari seorang pekerja menggunakan work sampling
untuk membantu evaluasi kinerja pekerja pada suatu usaha untuk mengetahui kondisi nyata produktivitas
dari job deskripsi yang dilakukan pekerja. Penelitian yang dilakukan pada industri konveksi ini memiliki
peran untuk memberikan jasa pelayanan pada pemesanan sebuah produk salah satunya baju. Fokus
penelitian dilakukan pada salah satu operator pembordiran yang sering kali memiliki waktu penumpukan
hasil output bordir memaksimalkan untuk kemampuan yang dimiliki. Hasil perhitungan dari pengolahan
data menunjukkan beban kerja waktu operator pembordiran berada di angka 0.0145 dan masuk ke dalam
kategori underload. Klasifikasi beban kerja underload memberikan indikasi bahwa operator tersebut
kurang menggunakan kemampuannya dengan maksimal. Selain itu, terdapat faktor lain yang dapat
memberikan hasil pengukuran masuk dalam kategori underload seperti pekerjaan tersebut dibantu dengan
mesin dan nilai allowance dari operator. Sehingga untuk membantu memaksimalkan kinerja operator
melalui peningkatan target dan menambah job pekerjaan pada bidang pembordiran.
Kata kunci: Beban Kerja, Underload, Work Sampling

1.

Pendahuluan
Suatu usaha dikatakan sukses apabila menyesuaikan dari input dan output yang dimiliki,
guna menunjang produktivitas industri yang akan diwujudkan. Sehingga, untuk memaksimalkan
sumberdaya input yang dimiliki perlu adanya pengukuran waktu kerja untuk ukuran kerja
manusia dalam suatu pekerjaan (Bora et al., 2018). Pekerja merupakan sumberdaya terbesar
yang dimilik oleh perusahaan, seluruh aktivitas selalu terkontrol dan di-manage oleh pekerja.
Hal teknik ini menjadikan salah satu kunci perusahaan untuk tetap meningkatkan efektifitas dan
efisiensi suatu usaha berdasarkan dari kemampuan kinerja dari pekerja.
Analisis sumber daya manusia yang dimiliki suatu usaha dapat berkaitan dengan analisis
beban yang dimiliki suatu usaha. Penjaminan suatu sumber daya manusia dilakukan dengang
berbagai cara, salah satunya dengan adanya analisis terhadap kegiatan yang dilakukan untuk
mencapai ekfetifitas dan efisiensi kerja (Widiasih & Nuha, 2019). Hal ini menjadi penting guna
mengetahui analisis ekfititas pekerja. Salah satunya menggunakan metode work sampling, yang
dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja pekerja pada suatu usaha untuk mengetahui
kondisi nyata produktivitas dari job deskripsi yang dilakukan pekerja (Hajikazemi et al., 2017).
Penelitian oleh (Martinec et al., 2017) menyatakan dari hasil studi work sampling dapat
digunakan sebagai analisis waktu kerja operator suatu industri, mengambil pada projek tim
pengambangan hasil studi ini menyatakan bahwa dengan perhitungan work samping dapat
meningkatkan kolaborasi, koordinasi dan informasi serta meningkatkan kepuasan atas hasil
produtivitas pekerjaan dengan pengenalan inovasi organisasi dan administrasi. Perlu adanya
identifikasi untuk pengukuran waktu kerja yang ditetapka oleh suatu perusahaan. Dengan
adanya pengukuran kinerja pekerja agar lebih mudah diukur dengan memecah berbagai elemen
kerja sehingga mendapatkan waktu kerja standart yang digunakan sebagai pengukuran
produktivitas elemen kerja (Singh & Singh, 2016). Permasalahan yang ada apabila pekerja
diberikan suatu pekerjaan namun melebihi dari kemampuan. Hal ini akan menjadikan
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manajemen waktu kerja dan output yang dihasilkan tidak sesuai. Adanya perbedaan atau
ketidakseimbangan antara waktu yang standart yang dibutuhkan operator dengan waktu yang
telah ditetapkan usaha akan menjadikan beban kerja operator yang diterima semakin besar
(Raisa Nurfadila, Atya Nur Aisha, 2019).
Penelitian yang dilakukan pada Industri Konveksi ini memiliki peran untuk memberikan
jasa pelayanan pada pemesanan sebuah produk salah satunya baju. Usaha ini harus terus
berkembang untuk selelu tepat dalam memenuhi demand dari pelanggan. Hasil observasi awal
terdapat berbagai produksi yang dilakukan, salah satunya pada bagian pembordiran yang sering
kali memiliki waktu penumpukan hasil output bordir dan dari pekerja belum memaksimalkan
untuk kemampuan yang dimiliki. Hal ini dilihat dari output yang ada kurang dari standart yang
telah ditetapkan pada satuan waktu yang ada. Dengan adanya metode work sampling ini
menjadikan untuk menetahui waktu kerja yang dibutuhkan operator dalam bekerja serta
mengetahui faktor yang berpengaruh pada kecepatan kerja sehingga operator dapat bekerja
dengan kondisi normal dan standart waktu yang ditetapkan untuk mencapai output produksi
(Andhana & Prastawa, 2019).
2.
a.

Metode
Work sampling
Pengertian dari work sampling merupakan suatu metode pengukuran waktu kerja dengan
mengamati tindakan opetator yang bekerja secara random atau operasi secara acak, kemudia
mencatata apapun yang terjadi pada operator yang diamati dari aktivitas yang sedang dikerjakan
atau sedang dalan keadaan aktivitas lain atau sedang dalam keadaan idle (Gunesoglu & Meric,
2007).
b. Analisis Beban Kerja
Analisis dari beban kerja oleh pekerja merupakan hubungan antara kemampuan karyawan
dengan tugas yang terlealisasikan selama bekerja. Kategori dari bebean kerja dibagi menjadi
tiga, yaitu kondisi pekerja memiliki kelebihan beban (overload), kondisi pekerja dengan tugas
yang diberikan sesuai dengan kemampuan (normal), kondisi pekerja dengan memiliki banyak
idle dibanding dengan pekerjaan yang terselesaikan (underload) (Chen et al., 2010) .
c. Pengambilan Data Work Sampling
Pengambilan data untuk perhitungan dari metode work sampling sebagai berikut (Rachman
et al., 2020):
1. Mengukur delay ration sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh pekerja.
2. Menentukan tingakt kinerja operator dalam waktu kerja berdarkan waktu kerja pekerja
dalam kondisi bekerja, menganggur, terutama untuk pekerjaan manual.
3. Menentukan waktu baku untuk suatu proses operasi kerja.
Pada penelitain ini mengambil pada industri konvensi yang berada di Yogyakarta. Dengan
penyelarasan sumberdaya yang dimiliki untuk menghitung dan melihat standar waktu yang
dimiliki dengan menggunakan work sampling. Mengambil 1 operator dengan bekerja selama 9
jam, untuk waktu istirahat selama 1 jam. Waktu kerja dimulai pukul 08.00 dan berakhir pada
pukul 17.00. Pengambilan data pada bagian pembordiran dengan Elemen pekerjaan yang
dilakukan operator dalam satu kali pembuatan produk terdapat lima rincian pekerjaan yaitu,
pengukuran bahan, pemberian kertas keras sekaligus pemasangan frame, input data gambar
untuk dibordir, pengoprasian mesin bordir, pelepasan frame atau bisa dikatakan sebagai
finishing dari proses pembordiran. Hal ini menajdikan dasaran sebagai observasi dalam
pengambilan data yang dilakukan. Untuk perhitungan pada bgaian beban kerja waktu yang
dimiliki oleh pekerja tersebut.
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3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Rekapitulasi Data
Berikut merupakan hasil perekapan data yang diambil berdasarkan 5 elemen pekerjaan
dalam waktu 2 hari yang dilakukan oleh 1 operator
Tabel 1. Rekapitulasi Data Hari Pertama

No Waktu

Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan Pekerjan
Tally
Idle
1
2
3
4
5
Produktivitas
√

√

1

08.00

2

08.10

√

√

3

08.34

√

√

…

…

…

42

16.40

√

√

43

16.56

√

√

…

…

…

…

…

…

3.2 Pengolahan Data
3.2.1 Perhitungan Performance Level
Perhitungan performance level dilakukan untuk mengukur produktivitas pekerja
=

Performance Level

x 100%

=

x 100%

=
= 85%
(1)
Dalam hal ini penentuan nilai performance level yaitu 85% yang berarti memiliki idle
sebesar hanya 15% untuk perhitungan dari produktivitas kerja selama pengamatan.
3.2.2 Perhitungan Uji Kecukupan dan Keseragaman Data
Setelah melakukan perhitungan untuk performance level dilanjutkan dengan menghitung
uji kecukupan data dengan tingkat kepercayaan yang digunakan sebesar 68% sehingga nilai k
=1 dan untuk derajat ketelitian (s) adalah 10%
N' =
=

= 17.65

(2)

Pada hasil uji kecukupan data pada pengamatan ini didapatkan hasil N’ sebesar 17.65 hasil
itu berarti kurang dari N = 86, maka data tersebut dinyatakan cukup.
3.2.3 Uji Keseragaman Data
Uji keseragaman data digunakan untuk melihat bagaimana persebaran data yang ada
apakah terdapat data yang menyimpang atau tidak seragam dengan populasi data yang ada
(Siswanto, et al., 2021).
BKA= p + 3

, BKB= p – 3

Sebelum melakukan perhitungan terlebih dahulu menentukan p (presentasi produktif
selama melakukan observasi)
P hari pertama:

= 0.837, P hari kedua:

Kemudian dilakukan perhitungan untuk nilai BKA dan BKB
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= 1.015, BKB= 0.85 – 3

BKA= 0.85 + 3

= 0.685

(3)

Berikut merupakan hasil gambaran untuk grafik keseragaman data dengan indikator BKA,

p operator, dan BKB
Gambar 1. Grafik Keseragaman Data

1.017
1.017
1.016

BKB
1.016
DATA
1.015

BKA

1.015
1.014
Hari 1

Hari 2

3.2.4 Penentuan Rating Factor dan Allowance
a. Rating Factor
Rating factor merupakan proses penyesuaian waktu yang dilakukan kepada pekerja agar
sesuai dengan pekerja yang bekerja normal
Tabel 2. Perhitungan Rating Factor

Faktor
Kelas
Kode
Nilai
Skill
Good
C1
+0.06
Effort
Excellent
B2
+0.08
Condition
Good
C
+0.02
Consistency
Excellent
B
+0.03
Total
0.19
1(rating normal operator) + Total
1.19
Penentuan kategori kelas untuk setiap faktor dalam penentuan rating factor dilakukan
melalui pengamatan kinerja dari operator secara langsung.
b. Allowance
Allowance atau kelonggaran diberikan untuk tiga hal yaitu kebutuhan pribadi,
menghilangkan rasa fatigue, dan hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindarkan
(Wahyuningrum, et al., 2021).
Tabel 3. Perhitungan Allowance

Faktor

Allowance (%)

Tenaga yang dikeluarkan

6.66

Sikap kerja

1.75

Gerakan kerja

0

Kelelahan mata

3,00

Keadaan temperatur tempat kerja

4,00

Keadaan atmosfer

0
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Faktor

Allowance (%)

Keadaan lingkungan yang baik

0

Kebutuhan pribadi

1.25

Total allowance

16.66

Seperti pada perhitungan untuk menentukan nilai rating factor dengan melakukan
pengamatan secara langsung pada saat operator bekerja. Hasil dari allowance yaitu sebesar
16.66%.
3.2.5 Perhitungan waktu Normal, Waktu Baku dan Total Waktu Baku
a. Waktu Normal
Perhitungan waktu normal menggunakan rumus di bawah ini dengan menggunakan total
unit yang diproduksi dalam 1 hari adalah 90 unit:
Waktu Normal =
=
=
= 12.12

(4)

b.

Waktu Baku
Waktu baku menjadi acuan operator untuk menyelesaikan pekerjaan 1 unit dengan aspek
allowance yang menjadi kebutuhan pribadi. Perhitungan waktu baku sesuai dengan rumus di
bawah ini
Waktu Baku

= Waktu Normal x
= 12.12 x
= 12.12 x 1.2
= 14.544

(5)

c.

Total Waktu Baku
Total waktu baku menjadi waktu total operator untuk menyelesaikan seluruh produk yang
berhasil dia kerjakan. Rumus untuk mencari waktu baku sesuai dengan rumus di bawah ini:
Total Waktu Baku
= Waktu Standar x total produk
= 14.544 x 90
= 1308.96 menit
(6)
Dari perhitungan diperoleh total waktu baku didapatlan nilai sebesar 1308.96 menit.
Sehingga waktu tersebut menjadi total yang operator habiskan untuk menyelesaikan 90 unit
produk hasil border.
3.2.6 Perhitungan Beban Kerja Waktu
Perhitungan beban kerja waktu dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas
dan efisiensi dari pekerjaan yang dilakukan seorang karyawan Pengukuran beban kerja
bertujuan untuk mendapatkan data mengenai tingkat efektivitas serta efisiensi suatu pekerjaan
berlandaskan pada banyaknya pekerjaan yang mesti dituntaskan (Anisa & Prastawa, 2019).
Selain itu, perhitungan beban kerja juga menghitung waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan (Irawan & Leksono, 2021).
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(7)
Perhitungan di atas merupakan rangkaian untuk mendapat nilai beban kerja waktu dari
suatu operator untuk pekerjaan bordir di Rumah Konveksi Yogyakarta. Hasil perhitungan beban
kerja waktu operator adalah 0,0145 yang kemudian akan digolongkan ke dalam klasifikasi
berdasarkan tabel di bawah ini (Defian, 2021).
Tabel 4. Kategori Beban Kerja

Hasil Perhitungan Beban Kerja
Kategori
0-0,99
Underload
1-1,28
Normal
>1,28
Overload
Hasil yang diperolah dari perhitungan termasuk kategori beban kerja masi kurang
(Underload) (Wignjosoebroto, 1995). Beban kerja yang kurang dapat diakibatkan oleh beberapa
hal. Dari hasil perhitungan di atas salah satu hal yang dapat mempengaruhi adalah nilai
allowance dari operator tersebut. Karena pekerjaan yang dilakukan dibantu oleh mesin dan
sehingga tenaga yang dikeluarkan masuk dalam kategori ringan. Kemudian sikap operator saat
bekerja tidak membutuhkan peralihan gerakan yang begitu banyak dan bertumpu dengan kedua
kaki. Selain itu, pemilik dari Rumah Konveksi Yogyakarta memberikan fasilitas yang tepat dan
baik sehingga operator tidak mengalami kelalahan mata karena penerangan yang cukup dan
keadaan atmosfir yang baik karena sirkulasi udara yang baik. Selain memiliki nilai allowance
yang tinggi, pekerja kurang mampu untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki.
Berdasarkan hasil analisis di atas, untuk dapat lebih memaksimalkan kinerja opetator pada
bagian pekerjaan bordir dapat meningkatkan target dari operator tersebut dapat bekerja lebih
efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan beban kerja waktu. Selain itu
rekomendasi yang dapat ditambahkan yaitu operator bisa ditambah job pekerjaan pada bidang
pembordiran.
4.

Simpulan
Metode work sampling menjadi salah satu metode yang digunakan untuk membantu
mengetahui beban kerja dari seorang pekerja dan untuk mengetahui mengetahui waktu kerja
yang dibutuhkan operator dalam bekerja secara maksimal. Hasil perhitungan beban kerja waktu
berada di angka 0,0145 untuk operator pembordiran pada Rumah Konveksi Yogyakarta masuk
dalam kategori underload yang menandakan bahwa operator tersebut kurang menggunakan
kemampuannya dengan maksimal. Selain itu, terdapat faktor lain yang dapat memberikan hasil
pengukuran masuk dalam kategori underload seperti pekerjaan tersebut dibantu dengan mesin
dan nilai allowance dari operator. Sehingga untuk membantu memaksimalkan kinerja operator
melaluii peningkatan target dan menambah job pekerjaan pada bidang pembordiran.
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ABSTRAK
Pekerja di industri sepatu kulit Magetan mengalami kesulitan dalam pencarian mal yang sudah jarang
digunakan karena sudah lama tidak ada pesanan untuk model tersebut. Hal ini dikarenakan sistem
penyimpanan mal yang bertumpuk-tumpuk dan tidak rapi. Pekerja menyatakan sudah mencoba untuk
merapikan ulang rak penyimpanan mal beberapa kali dan akan kembali seperti itu lagi. Permasalahan
tersebut menyebabkan pemborosan, baik waktu, biaya material, dan tempat penyimpanan mal. Penelitian
yang dilakukan bertujuan untuk merancang rak mal sepatu sesuai dengan postur pekerja yang ergonomis
ketika digunakan sekaligus memperbaiki metode penyimpanan agar lebih efektif dalam proses produksi.
Ada 2 alternatif usulan desain rak yang kemudian dievaluasi berdasarkan beberapa pertimbangan menjadi
1 desain rak akhir. Analisis yang dilakukan berdasarkan kajian IEBOOK yang meliputi analisis facilities
engineering & energy management, product design & development, dan economic & human factor.
Kata kunci: Rak, Mal Sepatu, Desain, Penyimpanan, Ergonomis

1.

Pendahuluan
Industri kerajinan kulit merupakan salah satu sentra industri yang ada di Magetan. Sentra
kerajinan ini berlokasi di Jalan Sawo, Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten
Magetan, Jawa Timur. Magetan sudah terkenal dengan kualitasnya yang sangat baik karena awet
dan tahan lama (Sepatu Kulit, 2018). Produk kulit yang dihasilkan seperti jaket kulit, tas kulit,
dompet kulit, ikat pinggang, dan yang paling terkenal adalah Sepatu Kulit Magetan (Catatan
Lama, 2019). Produk - produk yang dihasilkan di industri kerajinan kulit magetan memiliki harga
yang relatif lebih terjangkau jika dibandingkan produk kulit daerah lain.
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di salah satu industri kerajinan sepatu kulit
Magetan mengalami masalah dalam pengelolaan mal sepatu. Pekerja di industri ini mengalami
kesulitan dalam pencarian mal yang jarang digunakan karena sudah lama tidak ada pesanan untuk
model tersebut. Hal ini dikarenakan sistem penyimpanan mal yang bertumpuk-tumpuk dan tidak
rapi. Pekerja menyatakan sudah mencoba untuk merapikan ulang rak penyimpanan mal beberapa
kali dan kembali seperti kondisi awal dalam jangka waktu dekat. Gambaran sistem penyimpanan
mal sepatu saat ini ditunjukkan oleh gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 menjelaskan mengenai
penyimpanan mal sepatu secara keseluruhan, dimana penyimpanan didasarkan pada jenis sepatu,
seperti misal rak baris pertama kolom pertama untuk mal sepatu wanita model selop, di
sebelahnya yaitu baris pertama kolom kedua untuk mal sepatu wanita model boots, dan
seterusnya. Gambar 2 menjelaskan mengenai penyimpanan mal setiap 1 model, dimana setiap
model terdiri dari beberapa ukuran kemudian dimasukkan ke dalam plastik bening.
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Gambar 1. Sistem Penyimpanan Mal Sepatu Secara Keseluruhan

Gambar 2. Sistem Penyimpanan Mal Sepatu untuk 1 Model

Permasalahan pengelolaan mal sepatu saat ini, menyebabkan pemborosan, baik waktu, biaya
material, tempat penyimpanan mal, dll. Pemborosan waktu dikarenakan pekerja harus
meluangkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 15 menit sampai 30 menit bahkan bisa lebih
untuk mencari mal sepatu yang akan digunakan. Apabila mal tidak ditemukan, maka petugas
harus meluangkan waktu untuk membuat mal yang baru. Pemborosan biaya material dikarenakan
pekerja yang sudah lama mencari mal dan tidak menemukan mal yang dicari, maka pekerja akan
membuat mal baru, yang otomatis memerlukan bahan material baru untuk membuat mal tersebut.
Sedangkan pemborosan tempat penyimpanan mal dikarenakan mal yang sudah ada akan dibuat
ulang karena kesusahan dalam proses pencarian mal tersebut. Pemakaian mal sepatu berkisar 10
tahun, sehingga industri sepatu kulit ini menyimpan mal dalam kurun waktu tersebut. Akibatnya
rak penyimpanan akan makin menumpuk setiap harinya dan ruangan menjadi terkesan berantakan
serta tidak enak untuk dipandang.
Menurut Arliana et al. (2021) permasalahan yang dihadapi hampir seluruh wilayah Indonesia
adalah keterbatasan lahan yang menyebabkan sebuah ruangan dituntut untuk memberikan fungsi
lebih dan didukung furnitur yang memadai walaupun dengan kapasitas ruang yang terbatas.
Namun pada kenyataannya, sering didapati hasil suatu rancangan yang menimbulkan dampak
ketidaknyamanan ketika sudah dihuni atau dipakai untuk berkegiatan dalam waktu lama, sehingga
evaluasi diperlukan untuk pembelajaran sekaligus objek penelitian untuk dikaji dan
disempurnakan serta hasilnya diaplikasikan dalam proses perancangan objek sejenis (Kusumarini,
2003). Sehingga permasalahan yang dihadapi oleh industri kerajinan kulit Magetan perlu
dilakukan evaluasi dan perancangan ulang rak mal sepatu untuk memudahkan pekerja dalam
mencari mal sepatul. Perancangan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pekerja di
industri kerajinan kulit Magetan. Penelitian serupa telah dilakukan oleh Andrianto (2022)dalam
perancangan rak sepatu untuk menunjang fasilitas di ruang terbatas. Perancangan rak sepatu ini
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dilakukan atas dasar kebutuhan pengguna terkait kegiatan penyimpanan, penataan dan
pengambilan alas kaki di ruang terbatas. Hasil perancangan rak dapat meningkatkan efektivitas
aktivitas pengguna dan efisiensi ruang.
2.

Metode
Penelitian ini diawali dengan melakukan pengamatan di UKM XYZ yang merupakan salah
satu UKM di industri kulit Magetan pada tanggal 9 Oktober 2021. Berdasarkan dari pengamatan,
didapatkan hasil bahwa terdapat masalah dalam pengelolaan mal sepatu. Untuk membantu
menyelesaikan masalah tersebut, diusulkan desain rak mal sepatu dengan mempertimbangkan
pendekatan Industrial Engineering Body of Knowledge yang meliputi facilities engineering &
energy management, product design & development, economic & human factor, dan information
engineering.
Perancangan rak mal sepatu dengan pendekatan facilities engineering & energy management
merupakan pengaturan sumber daya fisik dengan tujuan mempermudah pencarian mal sepatu,
sehingga pekerja di perusahaan Kerajinan Sepatu Magetan dapat melakukan proses produksi
dengan efektif dan efisien. Perancangan rak mal sepatu dengan pendekatan product design &
development merupakan pengembangan ide untuk melakukan proses produksi yang lebih efektif
dan efisien dari produk yang sudah ada saat ini. Perancangan rak mal sepatu dengan pendekatan
economic & human factor yaitu proses desain rak mal sepatu yang menyesuaikan dengan tubuh
dan kemampuan pekerja saat menggunakan rak. Perancangan rak mal sepatu dengan pendekatan
information engineering yaitu proses desain rak mal sepatu untuk merencanakan, menghasilkan,
mendistribusikan,dan menganalisis sekumpulan data dalam sistem untuk memudahkan dalam
pencarian mal sepatu.
Untuk merumuskan konsep desain rak mal sepatu dilakukan pengukuran besar alat terhadap
ruang kerja dengan memperhatikan ergonomi pekerja. Kemudian dilanjutkan dengan merancang
desain rak mal sepatu dengan mengguankan software Autodesk Invetor. Dari beberapa alternatif
desain rak mal sepatu yang dibuat, dilakukan analisis dan evaluasi sehingga terpilih satu desain
yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan lingkungan kerja.
3. Hasil dan Pembahasan
Dalam penelitian ini diperlukan desain rak penyimpanan yang berfungsi untuk mengurangi
pemborosan-pemborosan yang terjadi serta dapat mendukung metode penyimpanan yang lebih
baik.
1. Perancangan Alternatif
Dari hasil observasi pada UKM tersebut ditemukan 2 alternatif desain rak penyimpanan
yaitu:
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a) Alternatif 1

Gambar 3. Desain Rak Penyimpanan Alternatif 1 (Tampak Depan)

Gambar 4. Desain Rak Penyimpanan Alternatif 1 (tampak atas)

Gambar 5. Desain Rak Penyimpanan Alternatif 1 (Drawing)
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Rak desain 1 memiliki ukuran dengan panjang 270 cm, lebar 45 cm, dan tinggi 160 cm.
Bahan rak desain 1 terbuat dari resin plastik dengan struktur baja. Alasan menggunakan resin
plastik karena harganya lebih murah dibanding material lain. Selain itu, plastik juga memiliki
bobot yang cukup ringan sehingga mudah diangkat dan dipindahkan sesuai keinginan. Untuk
struktur baja dipilih karena bahannya yang kokoh dan kuat. Rak desain 1 ini memiliki 100 kotak
dimana tiap kotak terdapat 5 ruang yang tersusun bertingkat sehingga total ada 500 ruang untuk
menyimpan model mal. Ukuran tiap kotak adalah 12 cm x 45 cm x 29 cm. Sedangkan tiap ruang
memiliki panjang 12 cm dan lebar 9 cm. Masing-masing ruang digunakan untuk menyimpan 1
model dengan berbagai ukuran. Untu rak 1 di desain secara terbuka sehingga tidak memiliki
penutup setiap kotaknya. Setiap kotak diberi keterangan nama model dimana tiap model sudah
berisi berbagai ukuran mal sepatu.
Ada 20 kolom kotak rak dibagi 2 bagian, 10 kolom kotak yang kiri diberi nama bagian A
untuk mal sepatu jenis perempuan, sedangkan 10 kolom kotak sebelah kanan diberi nama bagian
B untuk mal sepatu jenis laki-laki. Untuk penamaan letak baris di rak dimulai no 1 dari bagian
bawah. Jadi kalau letaknya di baris 1 berarti baris paling bawah. Ada 5 baris pada rak yang
diusulkan. Sedangkan untuk kolom 1 dimulai dari sebelah kiri untuk setiap bagian sehingga untuk
bagian kiri A (wanita) dan kanan B (laki-laki) masing-masing memiliki no urutan kolom 1-10. 1
kotak bisa menyimpan 5 model karena berisi 5 ruang penyimpanan yang disusun bertingkat.
Penamaan ruang dari a-e dimulai ruang terdepan.
Contoh letak mal model slop wanita ->1A1a. Artinya letak mal berada di kotak baris 1 paling
bawah, bagian kiri (A) karena wanita, kolom ke 1, ruang ke a (1 dari depan). Begitu seterusnya.
Maka dari itu, perlu pendataan model mal beserta kode letak penyimpananya di excel. Sehingga,
ketika akan mencari mal dapat melakukan search di excel. Apabila teknologi komputernya tidak
ada, nama dan kode bisa di cetak di kertas.
b) Alternatif 2

Gambar 6. Desain Rak Penyimpanan Alternatif 2 (tampak atas)
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Gambar 7. Desain Rak Penyimpanan Alternatif 2 (tampak samping)

Rak desain 2 memiliki ukuran dengan panjang 270 cm, lebar 45 cm, dan tinggi 160 cm.
Bahan rak desain 2 terbuat dari resin plastik dengan struktur baja. Alasan menggunakan resin
plastik karena harganya lebih murah dibanding material lain. Selain itu, plastik juga memiliki
bobot yang cukup ringan sehingga mudah diangkat dan dipindahkan sesuai keinginan. Untuk
struktur baja dipilih karena bahannya yang kokoh dan kuat. Rak ini memiliki 171 ruang untuk
menyimpan model mal. Tiap ruang di desain secara tertutup sehingga model mal dapat disimpan
dengan aman. Masing-masing ruang memiliki ukuran 26 cm x 45 cm x 7 cm. Setiap ruang diberi
keterangan nama model dimana tiap model sudah berisi berbagai ukuran mal sepatu.
Pada rak desain 2 ini jumlah ruang penyimpanannya dirancang sebanyak 171. Sedangkan
menurut pekerjanya ada kira-kira 300-400 model mal sepatu. Jumlah ini diasumsikan hasil dari
beberapa model yang memiliki mal lebih dari 1 paket ukuran karena masalah mal yang susah
dicari sehingga menyebabkan pekerja membuat model baru. Ketika usulan ini diterapkan pasti
total model mal akan berkurang karena dihilangkannya mal yang memiliki model yang
sama/jumlah model yang lebih dari 1 dan kalaupun total model malnya lebih dari 171 nanti tiap
ruang bisa diisi 3 model karena memiliki ruang yang luas.
Metode penyimpanan: ada 9 kolom kotak rak dibagi 2 bagian, 5 kolom kotak yang kiri diberi
nama bagian A untuk mal sepatu jenis perempuan, sedangkan 4 kolom kotak sebelah kanan diberi
nama bagian B untuk mal sepatu jenis laki-laki. Untuk penamaan letak baris di rak dimulai no 1
dari bagian bawah. Jadi kalau letaknya di baris 1 berarti baris paling bawah. Ada 19 baris pada
rak yang diusulkan. Sedangkan untuk kolom 1 dimulai dari sebelah kiri untuk setiap bagian
sehingga untuk bagian kiri A (wanita) memiliki no urutan kolom 1-5 dan bagian kanan B (Lakilaki) memiliki no urutan kolom 1-4.
Contoh letak mal model slop wanita ->1A1
Artinya letak mal berada di ruang baris 1 paling bawah, bagian kiri (A) karena wanita, kolom
ke 1. Begitu seterusnya.
Maka dari itu, perlu pendataan model mal beserta kode letak penyimpananya di excel.
Sehingga, ketika akan mencari mal dapat melakukan search di excel. Apabila teknologi
komputernya tidak ada, nama model dan kode letaknya bisa di cetak di kertas.
2.

Evaluasi dan perbaikan pada altefnatif
Evaluasi ditentukan berdasarkan panduan IEBOOK Industrial Engineering Body of
Knowledge dan menemukan bahwa, posisi pekerja pada saat pengambilan mal di rak yang paling
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bawah. Posisi pekerja akan menunduk, hal ini tidak sesuai dengan tujuan proyek dalam hal
ergonomis. Saran mengenai hal ini adalah dibuat rak yang tinggi, dan memberi tambahan tangga
untuk pekerja saat mengambil mal di rak atas. Mengenai jumlah ruang yang ada pada rak. Jumlah
ruang pada desain usulan adalah 500 ruang. hal tersebut memicu adanya penumpukan mal yang
tidak terpakai.Sehingga sebaiknya jumlah ruang pada desain usulan dikurangi.
Berdasarkan evaluasi tersebut didapatkan usulan Desain akhir yaitu :

Gambar 8. Desain Rak Penyimpanan usulan (tampak depan)

Gambar 9. Desain Rak Penyimpanan usulan (tampak samping)

Berdasarkan evaluasi proyek, hasil desain usulan akhir untuk permasalahan yang dialami
industry sepatu magetan dapat dilihat pada gambar di atas. Ukuran: panjang 270 cm, lebar 48 cm,
dan tinggi 190 cm. Setiap ruang berukuran Panjang 16 cm dan lebar 24 cm dan tinggi 30cm.
Terdapat 375 ruang, setiap ruang digunakan untuk menyimpan satu set model mal. Bahan rak
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usulan terbuat dari resin PVC dengan harganya yang lebih murah dibanding material lain dan
memiliki bobot yang ringan sehingga dapat dipindahkan sesuai kebutuhan.

Gambar 10. Desain Rak Penyimpanan usulan (Drawing)

1
2
3
4

1
2

Penyimpanan mal pada baris didasarkan atas frekuensi pemakaian mal sepatu.
Apabila mal sepatu dipakai sebanyak 21 sampai 30 kali dalam kurun waktu 1 bulan letakkan
mal di baris 2 dan 3.
Apabila mal sepatu dipakai sebanyak 11 sampai 20 kali dalam kurun waktu 1 bulan letakkan
mal di baris 4.
Apabila mal sepatu dipakai sebanyak 5 sampai 10 kali dalam kurun waktu 1 bulan letakkan
mal di baris 1.
Apabila mal sepatu dipakai sebanyak 0 sampai 4 kali kali dalam kurun waktu 1 bulan
letakkan mal di baris 5.
Penyimpanan mal pada tingkatan didasarkan atas bulan pemakaian mal sepatu.
Apabila mal sepatu dipakai di bulan tersebut maka di letakkan di bagian a, b,dan c.
Apabila sudah bergeser bulan maka mal sepatu yang sudah tidak terpakai di geser ke bagian
d dan e. Serta mal yang masih terpakai tetap di bagian A, B dan C.

4.

Simpulan
Berdasarkan permasalahan di salah satu UKM di industri kulit Magetan, yaitu adanya
pengelolaan mal sepatu yang menyebabkan pemborosan baik tempat, waktu maupun biaya.
Sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perancangan ulang rak mal sepatu untuk memudahkan
pekerja dalam mencari mal sepatu. Penelitian ini merancang rak mal sepatu dengan
mempertimbangkan pendekatan Industrial Engineering Body of Knowledge yang meliputi
facilities engineering & energy management, product design & development, economic & human
factor, dan information engineering. Terdapat 2 usulan alternatif yang dibuat, yang kemudian
dievaluasi berdasarkan panduan IEBOOK Industrial Engineering Body of Knowledge. Setelah
dievaluasi , maka ditentukan desain usulan dengan postur pekerja yang ergonomis ketika digunakan
sekaligus memperbaiki metode penyimpanan agar lebih efektif dalam proses produksi. Sehingga dengan
perancangan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pekerja di industri kerajinan kulit

Magetan.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan untuk melakukan analisis material
pada desain rak usulan. Kemudian desain rak usulan dapat diimplementasikan di UKM industri
kulit Magetan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.
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ABSTRAK
CV. Nurzaman Plastik adalah perusahaan industri manufaktur dengan hasil produksi yaitu plastik berjenis
Polyethylene (PE), Polypropylene (PP), dan High-Density Polyethylene (HDPE). Jumlah produksi
terbanyak dari CV. Nurzaman Plastik adalah Plastik berjenis PE, sehingga penelitian difokuskan pada
produksi Plastik PE. Di CV. Nurzaman Plastik ini terjadi aktivitas yang tidak efisien, yang menyebabkan
waiting time yang cukup lama, kemudian stok bahan baku menumpuk, dan terjadinya defect pada produk.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis waste yang terjadi serta menganalisis faktor
penyebab timbulnya kegagalan sehingga dapat diberikan rancangan usulan perbaikan. Dari analisis yang
dilakukan terjadi waste yang teridentifikasi yaitu waiting time, unnecessary inventory, unnecessary
motion dan defect, dengan waktu NVA (non value added) sebesar 2820 sec dari metode Value Steram
Mapping (VSM), kemudian mencari akar permasalahan menggunakan metode Cause and Effect Diagram
(Fishbone) yaitu standar operasional yang kurang tepat, sistem perudangan yang kurang tepat, terjadi
pergerakan bolak balik pekerja dan defect karena kurang ketelitian pada karyawan. kemudian dilakukan
usulan perbaikan menggunakan 5W+1H berupa membuat SOP yang lebih baik, sistem pergudangan yang
terintegrasi, peninjauan ulang penugasan karyawan, dan pelatihan bagi karyawan.
Kata kunci: Cause and Effect Diagram, Metode 5W+1H, Pemborosan (waste), dan Value Stream
Mapping.

1.

Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
CV. Nurzaman Plastik adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang
industri plastik sejak tahun 2018. CV. Nurzaman Plastik merupakan perusahaan yang
masin tergolong baru di awal karirnya sebagai perusahaan yang memproduksi plastik,
awalnya perusahaan tersebut adalah perusahaan yang memproduksi karung untuk beras
tetapi perusahaan beralih fokus produksinya pada produksi plastik. CV. Nurzaman
Plastik beralamat di Jl. Raya Bandung Km. 44, Cipeyeum, Kec. Haurwangi, Kab.
Cianjur, Jawa barat. Kini CV. Nurzaman Plastik telah memiliki 4 mesin untuk plastik
berjenis PE dan 2 mesin untuk jenis plastik HD/PP. Hingga saat ini, pelanggan setia
yang dimiliki CV. Nurzaman Plastik telah tersebar di beberapa kota, di antaranya yaitu
Kota Cianjur, Bogor, Sukabumi, dan Bandung.
Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan melalui wawancara dengan
pihak manajer produksi, diketahui bahwa pada bagian produksi plastik berjenis PE
terdapat beberapa masalah yang terjadi, yaitu ditemukannya waktu produksi yang cukup
lama akibat tingkat kedisiplinan pekerja yang kurang baik. Kemudian terjadi
penumpukan bahan baku yang disebabkan oleh sistem produksi make to order (MTO),
sehingga pemesanan dari pelanggan yang tidak dapat diramalkan secara baik. Hal
tersebut mengakibatkan perusahaan memesan bahan baku berlebih dengan tujuan safety
stok bahan baku, tetapi hal tersebut mengakibatkan tempat di gudang menjadi sempit.
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Pemborosan yang terjadi selanjutnya yaitu terjadinya aktivitas gerakan yang tidak
efisien, yang disebabkan oleh kondisi ruangan yang tidak searah dengan berjalannya
produksi. dan defect pada produk yang disebabkan oleh kurang ketelitian dari pekerja,
kondisi lingkungan dan down time sementara pada mesin, sehingga menyebabkan
kerusakan atau kecacatan pada produk.

Gambar 1. Kondisi Lingkungan Perusahaan CV. Nurzaman Plastik

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan
masalah pada penelitian ini yaitu.
1. Apa saja waste yang terjadi di CV. Nurzaman Plastik?
2. Apa saja kegagalan yang terjadi pada proses produksi dan faktor penyebab terjadinya
kegagalan?
3. Bagaimana cara untuk meminimalisir kegagalan dan waste yang terjadi?
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Untuk mengidentifikasi jenis waste yang terjadi diproses produksi CV.
Nurzaman Plastik dengan 7 waste dan VSM (Value Stream Mapping).
2. Untuk menganalisis jenis kegagalan yang terjadi pada proses, serta faktor
penyebab timbulnya kegagalan proses tersebut.
3. Untuk memberikan usulan perbaikan agar dapat meminimasi kegagalan
dan waste yang terjadi.
2.

Metode
Berdasarkan pada rumusan masalah yang dipaparkan pada latar belakang dan identifikasi
masalah yaitu, mengenai identifikasi waste apa saja yang terjadi di CV. Nurzaman Plastik.
Menganalisis apa saja kegagalan yang terjadi pada proses produksi beserta faktor penyebab
terjadinya kegagalan, dan memberikan usulan perbaikan bagaimana cara untuk meminimalisir
kegagalan dan waste yang terjadi. Sesuai dengan karakteristik permasalahan, penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan metode Value Stream Mapping (VSM).
Value Stream Mapping merupakan suatu alat lean manufacturing yang membantu kita
untuk mengerti aliran material dan informasi dalam suatu proses. Value stream mapping
meliputi segala aktivitas yang menambah nilai dan tidak menambah nilai yang dibutuhkan
untuk memproses suatu produk dari bahan mentah sampai pengiriman kepada pelanggan
(Amrizal, 2009).
Penggunaan metode Value Stream Mapping dimaksudkan untuk dapat memberikan
gambaran yang representatif terhadap efektifitas yang terjadi pada produksi yang dilakukan di
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CV. Nurzaman Teknik dengan produksi Plastik PE, peta aliran nilai merupakan salah satu
teknik yang digunakan dalam lean manufactur yang membantu menganalisis aliran material dan
informasi yang diperlukan untuk membawa produk atau servis ke pelanggan yang juga di
gunakan untuk mengidentifikasi waste yang terjadi pada sebuah aliran proses produksi.
Identifikasi waste dilakukan dengan melakukan pembobotan pada setiap waste yang terjadi
untuk melihat waste yang paling berpengaruh pada lean. Untuk melakukan pembobotan
dilakukan penyebaran kuisioner dan berdiskusi kepada pihak-pihak yang terlibat (Goldie dan
Witantyo, 2012).
Setelah identifikasi waste yang terjadi dilakukan pencarian sebab dan akibat dari terjadinya
waste yaitu dengan pendekatan diagram fishbone. Pembuatan diagram sebab akibat ini bertujuan
agar dapat memperlihatkan faktor-faktor penyebab (root cause) dan karakteristik kualitas yang
(effect) disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu. (Ariani, 2003) dan metode yang digunakan
untuk mencari tahu masalah atau problem yang terjadi secara terperinci sebagai saran atau
usulan perbaikan menggunakan metode 5W+1H.
5W+1H merupakan rencana tindakan (action plan) yang memuat secara jelas setiap
tindakan perbaikan atau peningkatan kualitas. Prinsip ini memuat 6 macam pertanyaan sebagai
berikut (Gaspersz, 2002).
2.1 Pengolahan Data
Penelitian ini akan menggunakan pendekatan metode value stream mapping
dengan alat bantu aplikasi Microsoft Office Visio untuk membuat big picture mapping
kemudian, untuk pengolahan data hitungan menggunakan aplikasi Microsoft Office
Exel. Data-data yang sudah di peroleh akan diolah sesuai prosedur pengerjaan, untuk
memberikan tahapan pengolahan data yang tepat:
1. Langkah yang pertama adalah membuat peta kerja yang berfungsi untuk melihat
informasi-informasi yang diperlukan untuk memperbaiki suatu metoda kerja,
terutama dalam suatu proses produksi, peta kerja yang digunakan adalah kerja yang
berjenis peta proses operasi.
2. Mengumpulkan data produksi seperti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan satu batch untuk satu kali proses produksi plastik.
3. Menambah data aliran informasi dan membuat value stream mapping seperti
informasi apa saja yang dikirimkan konsumen, siapa yang bertanggung jawab atas
informasi yang datang dari konsumen, berapa lama waktu yang diperlukan untuk
memproses informasi tersebut, informasi apa saja yang dikirim perusahaan kepada
suppliernya.
4. Menghubungkan aliran fisik dan aliran informasi pada value stream mapping.
5. Mengidentikasi 7 waste, dan melakukan pembobotan yang bertujuan untuk
mengetahui waste yang dominan terjadi di perusahaan.
6. Selanjutnya dilakukan identifikasi hasil pengamatan mengenai seluruh aktivitas
disepanjang value stream, sebab dan akibatnya sehingga pemborosan dapat terjadi
dengan menggunakan diagram sebab akibat (fishbone).
7. Membuat saran atau problem solving dengan 5W-1H yang merupakan rencana untuk
tindakan yang memuat secara jelas dari setiap tindakan perbaikan atau peningkatan
kualitas dan juga untuk meminimasi waste yang terindentifikasi pada proses
produksi.
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Hasil dan Pembahasan
3.1 Identifikasi Current State Value Stream Mapping
Pada tahap ini dilakukan pemetaan dengan menggunakan value stream mapping
untuk melihat dan mengidentifikasi kegiatan yang dilakukan CV. Nurzaman Plastik
dalam memproduksi plastik. Dengan memahami gambaran aliran produksi meliputi
aktivitas yang mempunyai nilai tambah (value added) dan aktivitas yang tidak
mempunyai nilai tambah (non value added) sehingga dapat diketahui jenis pemborosan
yang terjadi kemudian dicari solusinya dengan cara memberikan rekomendasi
perbaikan. Berikut merupakan value stream mapping proses produksi plastik:

2 week

2-3 hari

Production Control

Supplier

Customer

MRP

Weekly fax

Daily order

Receiving
Distribution
Warehouse
Warehouse

Pemeriksaan bahan baku

Mixing bahan baku

150 kg

OP = 2 orang
C/T = 600 sec

Batch Size 150 kg
600 sec
900 sec

OP = 1 orang
C/T = 950 sec

Blowing

150 kg

OP = 1 = orang
C/T = 7155 sec
Reject produck = 2,8kg

Cutting dan Pengelasan

147,2 kg

OP = 2 orang
C/T = 6420 sec
Reject human error = 0,2 kg

Batch Size 150 kg

Batch Size 150 kg

Batch Size 147 kg

950 sec

7155 sec

6420 sec

960 sec

600 sec

Pengemasan

147 kg

OP = 2 orang
C/T = 3140 sec

Batch Size 147 kg
3140 sec
360 sec

VA = 18265 sec
NVA = 2820 sec

Gambar 3. Current State Value Stream Mapping Produksi Plastik PE

Maka diperoleh VA keseluruhan proses produksi sebesar 18265 sec dan total
waktu NVA pada satu lini produksi totalnya 2820 sec jumlah waktu tersebut merupakan
waktu yang memperlambat proses produksi plastik berjenis PE dalam 1 batch produksi
yang berjumlah 150 kg. Kemudian dihitung Value Added Ratio untuk proses produksi
Plastik PE dan diperoleh:
(1)

= 6,4%
3.2 Identifikasi Pemborosan (Waste)
Pengamatan untuk mengidentifikasi 7 pemborosan (waste) dilakukan dengan
proses wawancara dengan manajer produksi, yang dianggap paling memahami semua
kegiatan dari awal hingga akhir proses produksi. Tujuan dari wawancara ini adalah
untuk mengetahui skor tertinggi untuk setiap jenis waste yang terjadi pada proses
produksi plastik PE di CV. Nurzaman plastik. Sehingga pada langkah analisis
berikutnya, dapat dilakukan rancangan minimasi pemborosan (waste) tersebut. Berikut
adalah rekapitulasi wawancara 7 pemborosan (waste) yang didapatkan:
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Tabel 1. Rekapitulasi Wawancara 7 Pemborosan (Waste)

No
1
2
3
4
5

Jenis Pemborosan (Waste)
Produksi yang berlebih
(Overproduction)
Waktu Menunggu (Waiting
Time)
Transportasi (Transportation)
Proses yang berlebih
(Innapropriate Processing)
Persedian yang belebih
(Unnecessary Inventory)

Skor
0
2
0
0
2

6

Gerakan yang tidak perlu
(Unnecessary Motion)

3

7

Produk Cacat (Defect)

3

Total Skor

Keterangan
Tidak terjadi Overproduction
Waiting Time yang terjadi
menyebabkan potensi bertambahnya
lead time produksi
Tidak terjadi excesssive transportation
Tidak terjadi innapropriate processing
menimbulkan extra resource to
manage.
terdapat pergerakan-pergerakan yang
menyela production flow dan
berpotensi memperpanjang lead time
produksi
Defect terjadi di later process step yang
membutuhkan rework atau berpotensi
menimbulkan reschedule

10

3.3 Identifikasi Minimasi Pemborosan (Waste) dengan Menggunakan Diagram Sebab
Akibat untuk Mencari Akar Permasalahan
1. Waktu Menunggu (Waiting Time)
Metode

SOP perusahaan kurang tepat

Waiting Time
Pegawai yang berasal
dari daerah setempat

budaya bekerja
yang santai

Lingkungan

Pegawai yang tidak disiplin
Pihak manajer produksi
yang kurang tegas

Manusia

Gambar 4. Fishbone Diagram Waktu Menunggu (waiting time)
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2. Persediaan yang Berlebih (Unnecessary Inventory)
Metode
Sistem pergudangan
yang tidak tepat
Sistem produksi Make to Order
Tidak menggunakan metode
forecasting yang tepat

Unnecessary
Inventory
Kondisi ruangan yang sempit

Berlebihnya bahan baku

Lingkungan

Gambar 5. Fishbone Diagram Persediaan yang Berlebih (Unnecessary Inventory)

3. Gerakan yang Tidak Perlu (Unnecessary Motion)
Lingkungan
Terdapat pergerakan bolak balik

Proses blowing ke proses cutting
dan pengelasan tidak searah

Unnecessary
Motion

Proses blowimg ke proses
Cutting tidak searah
Penataan layout tidak tepat

Metode
Gambar 6. Fishbone Diagram Gerakan yang tidak perlu (Unnecessary Motion)

4. Produk Cacat (Defect)
Lingkungan
Suhu ruangan yang panas
dan sempit mempengaruhi
kinerja karyawan
Lingkungan yang kotor
Sering terjadi pemadaman listrik

Defect
Kurang teliti
dalam bekerja

Alat bantu rolling yang
Kurang mendukung

Tidak memperhatikan
SOP

Set Up Mesin yang
tidak sesuai dengan SOP

Manusia

Mesin

Gambar 7. Fishbone Diagram Cacat Produk (Defect)

3.4 Solusi Rancangan Minimasi Pemborosan (Waste) dengan Menggunakan Metode
5W+1H
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Dari identifikasi pemborosan (waste) dengan menggunakan value stream
mapping dan diagram sebab akibat (fishbone) dapat diketahui bahwa terdapat beberapa
kegiatan atau aktivitsa yang tidak memberikan nilai tambah dan sebab akibat terjadinya
pemborosan. Selanjutnya adalah mencari solusi rancangan minimasi pemborosan
(waste) dengan menggunakan metode 5W+1H. Metode ini bertujuan untuk membuat
ringkasan dari identifikasi pemborosan (waste) yang terjadi pada proses produksi plastik
PE pada CV. Nurzaman Plastik.
1. Waktu Menunggu (Waiting Time)
Tabel 2. Rancangan Minimasi Waktu Menungggu (Waiting Time)
Penyebab
Waiting Time
What
Where

Manusia

Metode

Pegawai yang tidak disiplin

SOP Perusahaan yang
kurang tepat

pada setiap stasiun kerja

pada seluruh area produksi

Pegawai dan Manajer Produksi

Pegawai dan Manajer
Produksi
Sesegera mungkin langsung di
Sesegera mungkin ketika
terapkan.
pergantian batch produksi.
karena ketika tingkat kedisiplinan karena ketika SOP
pegawai tidak di tingkatkan maka perusahaan tidak tepat maka
prosedur yang seharusnya akan
proses produksi akan berjalan
sulit dijalankan sehingga target
tidak sesuai dan
tidak tercapai dan menyebabkan menyebabkan waiting time
waiting time yang lama karena
juga salah dalam penanganan
kurangnya efektifitas saat bekerja material handling.
Membuat aturan tertulis yang lebih melakukan evaluasi secara
tegas beserta sangsinya, juga
berkala PDCA terhadap
mensosialisasikan kepada seluruh seluruh proses produksi, dan
karyawan dan jika ada yang
juga melihat dari perusahaan
melanggar harus tegas dalam
sejenis guna untuk perbaikan
menegur juga menentukan sangsi dari standar operasional
proses pada perusahaan

Who
When

Why

How

Lingkungan
Atasan dan Pegawai yang terlalu
kekeluargaan serta ,budaya bekerja
yang santai
pada seluruh area produksi
Pihak Perusahan dan pekerja
Pada saat proses perekrutan
karyawan baru.
karena ketika budaya bekerja yang
santai dan tidak dilakukan
perekrutan yang lebih luas maka
budaya bekerja santai tersebut akan
terus berlangsung karena
kekeluargaan dan merasa mereka
orang setempat.
melakukan perekrutan pekerja yang
lebih luas dan tentunya memenuhi
spesifikasi pekerja yang dibutuhkan
dan bersungguh sungguh, dan juga
di lakukan training.

2. Persediaan yang Berlebih (Unnecessary Inventory)
Tabel 3. Rancangan Minimasi Persediaan yang Berlebih (Unnecesaary Inventory)
Penyebab
Waiting Time
What
Where
Who
When

Why

How

Lingkungan

Metode

Kondisi ruangan yang sempit
Pada gudang bahan baku dan produk jadi
Pegawai dan kepala gudang
Pada saat penyimpanan bahan baku
Karena ketika kondisi ruangan yang sempit
akibat berlebihnya inventory tidak
diperbaiki, maka akan terus terjadi
penumpukan bahan baku di gudang, dan
kondisi gudang menjadi tidak tertata
dengan baik.
Mengintegrasikan hasil peramalan dengan
bagian purchasing kemudian meneruskan
informasi ke bagian gudang untuk penataan
gudang yang lebih baik sesuai dengan
peramalan.
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Sistem pergudangan dan sistem produksi yang kurang
tepat
Pada gudang bahan baku dan produk jadi
Kepala gudang dan Manajer Produksi
Pada saat penyimpanan bahan baku dan produksi
Karena ketika perusahaan tidak memperbaiki sistem
pergudangan dan sistem produksi yang tepat maka
akan terjadi penumpukan bahan baku digudang
berlebih karena pemesanan bahan baku tidak sesuai
dengan kebutuhan produksi.
Perusahaan harus menggunakan metode forecasting
yang lebih baik untuk produksi walaupun perusahaan
tetap memberlakukan sistem produksi Make to Order,
hal tersebut bisa bermanfaat ketika order bahan baku
menjadi tidak berlebihan, dan juga bisa
memaksimalkan ruangan yang sempit di gudang.
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3. Gerakan yang Tidak Perlu (Unnecessary Motion)
Tabel 4. Rancangan Minimasi gerakan yang tidak perlu (Unnecessary Motion)
Penyebab
Waiting Time
What
Where
Who
When

Why

How

Lingkungan

Metode

Terdapat pergerakan bolak-balik, dari Proses
blowing ke proses cutting dan pengelasan tidak
searah.
Pada lini produksi
Pekerja yang memiliki tugas berlebih
Sesegera mungkin pada saat evaluasi kinerja
karyawan.

Proses blowing ke proses cutting dan
pengelasan tidak searah

Pada lini produksi
Pekerja dan Manajer Produksi
Sesegera mungkin pada saat evaluasi kinerja
karyawan. Sesegera mungkin pada saat
penataan ulang lini produksi.
Karena ketika pergerakan bolak-balik tersebut
Karena ketika metode penataan layout yang
tidak diperbaiki akibat layout antar stasiun kerja
tidak searah tidak diperbaiki akibatnya pada
tidak searah, akan menyebabkan kelelahan pada lingkungan terjadi pergerakan bolak-balik
pekerja dan tidak efektif, juga dapat menurunkan mengakibatkan bertambahnya waktu produksi
produktifitas kerja.
yang tidak memiliki nilai tambah.
Manajer produksi harus meninjau ulang penugasan Melakukan penataan tata letak untuk Lini
pegawai pada setiap unit kerja, apakah pada
produksi yang harus dibuat searah dengan
bagian tersebut dibutuhkan pekerja lain untuk
berjalanya produksi guna mempercepat waktu
membantu pekerja yang awal nya 1 orang, guna pengerjaan, kemudian untuk menghemat biaya
memaksimalkan waktu pekerjaan dan juga tingkat dan juga untuk efektifitas pekerjaan. Juga
kelelahan karyawan.
perbaikan layout yang lebih ergonomis

4. Produk Cacat (Defect)
Tabel 5. Rancangan Minimasi Produk Cacat (Defect)
Penyebab
(Defect)
What
Where
Who
When

Why

How

Mesin

Lingkungan

Alat bantu rolling yang kurang
mendukung

Kondisi Lingkungan yang panas,
lingkungan yang kotor, kerap terjadinya
pemadaman listrik medadak.
pada stasiun kerja blowing plastik pada seluruh lini produksi
Operator Mesin Blowing
Pegawai dan Manajer Produksi
Pada saat Rolling plastik dari mesin pada saat berjalanya proses produksi
blowing
Karena ketika alat bantu rolling
Karena ketika kondisi lingkungan panas
yang kurang mendukung , tidak
dan kotor tidak dibenahi akan terus
diperbaiki akan terus terjadi cacat ditemukan cacat karena karyawan tidak
pada proses rolling yaitu plastik
fokus saat bekerja dan produk akan
yang kusut dan juga ketika rolling terkontaminasi oleh debu sehingga produk
plastik keluar jalur roll.
menjadi cacat.
Mengakibatkan produk cacat perlu
dilakukan rework, hal tersebut
memakan
Mensettingwaktu
ulangberlebih.
alat bantu rolling Membuat exhaust/sirkulasi udara yang
tersebut, supaya berfungsi
maksimal sehingga tidak terjadi
kegagalan pada saat proses rolling
yang menyebabkan produk defect
dan memakan waktu berlebih.

lebih baik sehingga udara di ruangan tidak
pengap dan membuat fokus karyawan
terganggu ketika bekerja, harus
menegaskan kepada seluruh karyawan
untuk selalu memperhatikan lingkungan
sekitar mereka bekerja supaya selalu di
bersihkan, selanjutnya adalah pihak
manajer produksi atau pimpinan bisa
mengetahui update tentang pemadaman
listrik kepada pihal PLN setempat untuk
meminimalisir down time yg akan terjadi

Manusia
Kurang ketelitian saat bekerja dan tidak
memperhatikan SOP
pada lini produksi
Operator mesin Blowing
pada saat proses produksi
Ketika tingkat ketelitian tidak
ditingkatkan pada pekerja akan terus
terjadi cacat pada saat produksi
berlangsung , hal tersebut terjadi karena
kebanyakan pekerja tidak
memperhatikan SOP yang berlaku dan
salah dalam penanganan material.
Pihak pimpinan atau Manajer Produksi
harus memberikan pelatihan khusus bagi
karyawan yang masih baru yang agar
tidak menghambat pekerjaan juga tidak
terjadi defect produk, kemudian aturan
SOP yang perlu dipertegas dan
disosialsiasikan dengan baik untuk ditaati
bersama sama.

3.5 Future State Value Stream Mapping Setelah Perbaikan
Future State Value Stream Mapping merupakan usulan perbaikan dari
current state value stream mapping dengan menghilangkan aktifitas yang dianggap
waste dan tidak berlinai tambah. Future state value stream mapping dibuat berdasarkan
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usulan perbaikan yang telah dibuat. Berikut merupakan future state value stream
mapping proses produksi plastik:
2 week

2-3 hari

Production Control

Supplier

Customer

MRP

Weekly fax

Daily order

Receiving
Distribution
Warehouse
Warehouse

Pemeriksaan bahan baku

OP = 1 orang
C/T = 600 sec

Mixing bahan baku

150 kg

Batch Size 150 kg
600 sec

Blowing

150 kg

OP = 2 orang
C/T = 950 sec

OP = 2 orang
C/T = 7155 sec
Reject produk = 0 kg

Cutting dan Pengelasan

150 kg

OP = 2 orang
C/T = 6420 sec
Reject human error = 0 kg

Batch Size 150 kg

Batch Size 150 kg

Batch Size 147 kg

950 sec

7155 sec

6420 sec

565 sec

490 sec

350 sec

Pengemasan

150 kg

OP = 2 orang
C/T = 3140 sec

Batch Size 147 kg
3140 sec
360 sec

VA = 18265 sec
NVA = 1765 sec

Gambar 8. Future State Value Stream Mapping Produksi Plastik PE

Dari future state value stream mapping diketahui production lead time yaitu
20030 detik, diperoleh dari kumulatif value added time sebesar 18265 detik dan non
value added time 1765 detik, yang artinya ketika semua rancangan perbaikan sudah
implementasikan, akan terjadi penurunan waktu value added time yang lumayan
signifikan yang diestimasikan sebesar 1054 detik. Kemudian dihitung value added ratio
untuk proses produksi Plastik PE setelah perbaikan dan diperoleh:
(2)
= 10,3%
3.6 Estimasi Perubahan Waktu Future State Value Stream Mapping Setelah Perbaikan
Setelah dilakukan perbaikan untuk meminimasi waste pada proses pembuatan
Plastik PE di CV. Nurzaman Plastik ini, tentunya terdapat perubahan waktu baik dalam
proses maupun dalam production lead time-nya, sehingga waktu total lead time-nya
pun juga berubah. Sehingga diprediksi waktu yang diperlukan untuk proses produksi
plastik PE dalam satu batch sebesar 150 kg akan berkurang, perubahan waktu tersebut
mengakibatkan terjadinya perubahan lead time. Lead time adalah waktu keseluruhan
yang diperlukan perusahaan untuk memenuhi pesanan konsumen. Setelah dilakukan
perbaikan, maka lead time produksi mengalami penurunan. Adapun perbandingan total
lead time produksi sebelum dan setelah dilakukan perbaikan dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Perbandingan Total Lead Time Produksi

Lead time sebelum perbaikan (detik)
21085

Lead time setelah perbaikan (detik)
20030,75

Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa lead time sebelum dilakukan perbaikan
sebesar 21085 detik. Sedangkan lead time setelah perbaikan sebesar 20030,75 detik.
Sehingga setelah dilakukan perbaikan, lead time mengalami penurunan sebesar 5 %
yaitu sebesar 1054,25 detik.
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Simpulan
1. Setelah melakukan analisis terhadap diketahui value added dari keseluruhan proses
produksi plastik PE adalah sebesar 18265 detik dan total waktu non value added sebesar
2820 detik sehingga dihasilkan value added ratio untuk proses produksi plastik PE
sebesar 6,4%, jumlah tersebut terlihat kecil dan tidak berpengaruh, namun ketika dalam
satu hari melakukan produksi sebanyak 4 batch maka waktu VAR tersebut akan
bertambah, dan menimbulkan waste. Maka waste yang teridentifikasi yaitu pemborosan
(waste) waiting time dengan skor 2 (waiting yang terjadi mulai menyebabkan potensi
bertambahnya lead time produksi), unnecessary inventory dengan skor 2 (menimbulkan
extra resource to manage), unnecessary motion dengan skor 3 (terdapat pergerakanpergerakan yang menyela production flow dan berpotensi memperpanjang lead time
produksi), dan defect dengan skor 3 (defect terjadi di later process step yang
membutuhkan rework atau berpotensi menimbulkan reschedule).
2. Kegagalan dan faktor penyebab terjadinya kegagalan pada proses produksi, waiting
time pegawai yang tidak disiplin yang disebabkan oleh pihak Manajer Produksi yang
kurang tegas dan tidak ada aturan yang baku. Unnecessary inventory kondisi ruangan
yang sempit karena berlebihnya inventory bahan baku yang disebabkan oleh bagian
produksi yang belum menerapkan sistem forecasting yang baik. Unnecesaary motion
terdapat pergerakan bolak-balik, yang disebabkan oleh pekerja yang memiliki lebih dari
1 pekerjaan. Defect yaitu alat bantu rolling yang kurang mendukung, kerap terjadinya
pemadaman listrik medadak, dan Kurang ketelitian saat bekerja. Hal tersebut
disebabkan oleh kondisi lingkungan yang panas dan kotor, pekerja yang abai terhadap
SOP (standar operasional proses) sehingga salah dalam material handling.
3. Rekomendasi perbaikan untuk setiap waste yang terjadi, waiting time membuat SOP
tertulis yang lebih tegas melakukan evaluasi secara berkala, dan melakukan perekrutan
pekerja yang lebih luas yang memenuhi spesifikasi. Unnecessary inventory
mengintegrasikan hasil peramalan dengan bagian purchasing kemudian meneruskan
informasi ke bagian gudang untuk penataan gudang yang lebih baik. Unnecessary
motion manajer produksi harus meninjau ulang penugasan pegawai pada setiap unit
kerja, dan melakukan penataan tata letak yang lebih ergonomis. Defect yaitu setting
ulang alat bantu rolling tersebut, membuat exhaust/sirkulasi udara yang lebih baik,
harus menegaskan kepada seluruh karyawan untuk selalu memperhatikan SOP,
selanjutnya adalah pihak manajer produksi atau pimpinan bisa mengetahui update
tentang pemadaman listrik kepada pihak PLN setempat untuk meminimalisir down time
yang akan terjadi, dan manajer produksi harus memberikan pelatihan khusus bagi
karyawan yang baru.
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ABSTRAK
Proses produksi pada IKM DWAR Leather Magetan memiliki kondisi area kerja (produksi) yang masih
berantakan, dimana terdapat tumpukan bahan dan alat yang tidak terorganisir, tidak rapi, serta masih
tercampurnya bahan mentah, barang setengah jadi, dan aksesoris dalam satu atau beberapa tempat. Hal ini
menyebabkan sulitnya mencari bahan atau aksesoris yang akan digunakan dalam proses produksi.
Penelitian yang dilakukan bertujuan sebagai perbaikan dan penataan area kerja sehingga permasalahan
yang ada dapat diatasi, seperti area kerja menjadi rapi, material terorganisir, dan ditempatkan pada tempat
yang sesuai sehingga keseluruhan proses produksi menjadi lebih efektif, aman, dan nyaman. Analisis
yang dilakukan menggunakan prinsip Lean 5S yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Hasil
penelitian berupa usulan layout tempat kerja dan tools pendukung dalam penerapan 5S, diantaranya Sort
Check Sheet, Red Tags, Audit Check Sheet, dan SOP Penerapan 5S.
Kata kunci: Layout, Metode 5S, Lean Manufacturing, Produksi, Tools.

1.

Pendahuluan
Choomlucksana (2015) menyatakan bahwa lean manufacturing adalah teknik yang
membantu dalam perbaikan berkelanjutan, menghilangkan pemborosan atau aktivitas non value
added, dan meningkatkan kualitas dan produktivitas organisasi. Langkah pertama dan
terpenting dalam roadmap implementasi lean manufacturing adalah 5S, yang membantu dalam
menangani dan mengurangi pemborosan yang terkait di dalam atau di antara proses organisasi
mana pun (Makwana & Patange, 2019). 5S adalah kerangka kerja yang menekankan
penggunaan pola pikir dan alat tertentu untuk menciptakan efisiensi dan value (Elango, 2020).
5S mengacu pada lima istilah Jepang yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah
sistem manajemen visual 5S. Setiap langkah dimulai dengan huruf S, yakni Seiri, Seiton, Seiso,
Seiketsu, dan Shitsuke.
Seiri (Sort) bertujuan untuk memilah barang-barang yang tidak memiliki kegunaan dan
utilitas yang jelas dengan melakukan isolasi dan pemisahan (Filip & Marascu-Klein, 2015),
Selanjutnya adalah penetapan tempat dari peralatan dan barang pada suatu area kerja, sehingga
selalu disimpan di tempat yang ditentukan biasa disebut Seiton (Straighten) (Ramdass, 2015),
Seiso (Shine) berarti menciptakan area kerja dan peralatan yang bersih agar kondisi kebersihan
dan keselamatan tempat kerja terjaga dengan baik, Seiketsu (Standardize) merupakan langkah
utama dalam mempertahankan implementasi 3S pertama (HungLin, 2011), dan Shitsuke
(Sustain) menumbuhkan komitmen untuk perbaikan berkelanjutan (Mariano dkk, 2015).
Proses produksi pada IKM DWAR Leather Magetan memiliki area kerja yang berantakan,
tumpukan bahan yang tidak terorganisir, tidak rapi, dan masih tercampurnya bahan dan
aksesoris dalam satu atau beberapa tempat, yang menyebabkan sulitnya mencari bahan atau
aksesoris yang akan digunakan dalam proses produksi. Tentunya hal ini menyebabkan kurang
optimalnya proses produksi IKM DWAR Leather Magetan sehingga perlu adanya perbaikan
atau penataan area kerja atau area produksi. Proyek ini bertujuan untuk memperbaiki dan
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menata area kerja agar area kerja menjadi rapi, terorganisir, dan barang-barang berada di tempat
seharusnya, sehingga keseluruhan proses produksi menjadi lebih efektif, aman, dan nyaman.
2.

Metode
Bagian ini memaparkan metode penelitian yang dilakukan dengan menampilkan flowchart
pada Gambar 1. Flowchart Penelitian. Metode ini bertujuan untuk merumuskan konsep desain
usulan kepada pihak problem owner yaitu IKM DWAR Leather. Konsep desain usulan
dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan memperhatikan sumber daya, dan batasan yang
ada. Konsep desain tidak hanya berbicara tentang metode tetapi juga feedback dari IKM DWAR
Leather.

Gambar 1. Flowchart Penelitian

Tahap pertama yaitu observasi awal yang dilakukan pada bulan Oktober 2021, di mana ide
untuk proyek pertama kali dihasilkan oleh peneliti ketika mencoba untuk menemukan topik
penelitian berdasarkan hasil rekaman observasi yang pertama. Tahap kedua yaitu perumusan
masalah dan penentuan tujuan penelitian berdasarkan ide yang didapatkan selanjutnya
dirumuskan untuk membuat proyek perbaikan pada sebuah project charter. Tahap ketiga yaitu
dilakukan studi literatur dan studi lapangan untuk memperkuat konsep-konsep teori untuk
penelitian ini. Tahap keempat yaitu pengumpulan data yang terdiri dari pengukuran layout dan
ukuran ruangan, bagaimana sistem usaha pada IKM DWAR Leather, berapa jumlah alat dan
mesin yang digunakan untuk produksi, dokumentasi foto dan video, serta dilakukan wawancara
dan kuesioner singkat kepada pemilik IKM DWAR Leather. Tahap kelima yaitu dilakukan
pengolahan data dengan tahapan 5S yang terdiri dari Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan
Sheitsuke. Tahap keenam yaitu dilakukan analisis dan interpretasi hasil yang dilakukan dengan
menganalisis serta mengevaluasi konsep desain usulan. Tahap terakhir yaitu pemilihan solusi
maupun alternatif terbaik.
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3.

Hasil dan Pembahasan
Konsep desain proyek adalah penerapan 5S atau 5R dengan memberikan guidebook yang
berisi tentang pengertian 5S atau 5R yang dilengkapi dengan tools pendukung dalam penerapan
5S atau 5R serta cara penerapan 5S. Seiri (Ringkas) - Prinsip seiri atau ringkas merupakan
pemisahan antara barang atau peralatan yang memiliki utilitas dengan yang tidak pada area
kerja. Pada prinsip ini terdapat hasil berupa check-sheet dan red tags yang dapat dilihat pada
Gambar 1 dan Gambar 2.

Gambar 1. Sort Check Sheet

Gambar 2. Red Tag
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Seiton (Rapi) - Prinsip Seiton atau Rapi adalah menjaga barang tetap pada tempatnya dan
bertujuan dalam mengatur cara penempatannya sehingga pekerjaan dapat berjalan lancar. Pada
prinsip ini terdapat resources berupa layout area kerja, lakban, dan label. Seiso (Resik) - Prinsip
seiso atau resik merupakan membersihkan lingkungan kerja, mesin peralatan dan barang-barang
agar tidak terdapat debu dan kotoran. Pada prinsip ini terdapat rekomendasi berupa peralatan
kebersihan yang harus selalu disiapkan oleh IKM DWAR Leather. Seiketsu (Rawat) - Prinsip
seiketsu atau rawat merupakan mempertahankan hasil yang telah dicapai di 3S sebelumnya
menggunakan standardisasi. Pada prinsip ini terdapat hasil berupa plan of action yang tercantum
dalam SOP atau guidebook dan list barang menggunakan red tags.

Gambar 3. SOP Penerapan 5S

Shitsuke (Rajin) - Prinsip shitsuke atau rajin merupakan terciptanya norma langsung
karyawan untuk menjaga serta menaikkan apa yang sudah dicapai. Pada prinsip ini terdapat
resources berupa audit checksheet.
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Gambar 4. Audit Checksheet

Alternatif dari konsep desain usulan yang dibuat terbagi menjadi 2 solusi alternatif desain
layout yang ditawarkan kepada IKM DWAR Leather. Berikut merupakan dua alternatif desain
layout usulan.
Layout 1 merupakan usulan perbaikan desain layout dengan cara menata tata letak
equipments dan resources dengan memerhatikan konsep 5S. Berikut merupakan desain layout
alternatif 1.

Gambar 5. Usulan Layout 1

Konsep desain proyek alternatif 1 memerlukan total biaya sebesar Rp 1.523.000 dengan
rincian biaya terlihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Definisi Notasi

No
1
2
3
4
5
6
7

Keterangan
Kertas karton
Tinta Printer
Kertas A4
Visio 2021
Professional
Rak
Meja
Pembuatan Mal
Lakban Merah

Jumlah Barang
10
1
1 (rim)

Harga Satuan
Rp 10.000
Rp 50.000
Rp 50.000

Jumlah
Rp 100.000
Rp 50.000
Rp 50.000

1 (bulan)

Rp 250.000

Rp 250.000

1

Rp 800.000

Rp 800.000

1

Rp 265.000

Rp 265.00

1
Rp 8.000
Rp 8.000
Rp 1.523.000
Total Harga
Layout 2 merupakan usulan perbaikan desain layout dengan cara menata tata letak
equipments dan resources dengan memperhatikan konsep 5S. Berikut merupakan desain layout
alternatif 2.

Gambar 6. Usulan Layout 2

Konsep desain proyek alternatif 1 memerlukan total biaya sebesar Rp 1.523.000 dengan
rincian biaya terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Definsi Notasi

No
1
2
3
4
5
6
7
8

Keterangan
Kertas karton
Tinta Printer
Kertas A4
Visio 2021
Professional
Rak
Meja
Pembuatan Mal
Lakban Merah
Sekat Pembatas
Ruangan

Jumlah Barang
10
1
1 (rim)

Harga Satuan
Rp 10.000
Rp 50.000
Rp 50.000

Jumlah
Rp 100.000
Rp 50.000
Rp 50.000

1 (bulan)

Rp 250.000

Rp 250.000

2

Rp 800.000

Rp 1.600.000

1

Rp 265.000

Rp 265.00

1

Rp 8.000

Rp 8.000

2

Rp 325.000

Rp 600.000
Rp 3.214.000

Total Harga

Desain layout alternatif 1 dan 2 memiliki perbedaan penempatan equipments dan
penambahan sekat dan rak display di ruang display dan penyimpanan. Solusi yang terpilih yaitu
solusi alternatif 1. Usulan alternatif pertama dipilih dengan beberapa pertimbangan oleh tim
proyek seperti berikut: (1) Biaya yang dikeluarkan lebih rendah, (2) Perubahan tata letak desain
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layout tidak berubah signifikan, sehingga masih sesuai dengan kondisi IKM, dan (3)
Penambahan furniture pada IKM tidak begitu banyak.
4.

Simpulan
Penelitian tentang penerapan 5S pada IKM DWAR Leather ini dapat diambil kesimpulan
bahwa terdapat dua alternatif desain usulan dengan penerapan 5S yang kemudian dilengkapi
dengan tools pendukung dalam penerapan 5S serta cara penerapan 5S. Tools pendukung
tersebut meliputi desain Standard Operating Procedure (SOP), desain sort checksheet, desain
red tags, dan desain audit checksheet. Konsep desain proyek alternatif 1 memerlukan total biaya
sebesar Rp 1.523.000 sedangkan pada konsep desain proyek alternatif 2 memerlukan total biaya
sebesar 3.214.000. Sehingga, berdasarkan kedua solusi alternatif yang telah dijelaskan,
didapatkan solusi alternatif 1 terpilih dengan beberapa pertimbangan yang telah disesuaikan
dengan kondisi IKM DWAR Leather ssat ini.
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ABSTRAK
Industri percetakan carton box (CB), PT XYZ, memproduksi CB per-bulan sesuai dengan rata-rata target
permintaan periode sebelumnya. Namun, berdasarkan data selama 2 tahun terakhir, Januari 2019-Desember
2020, output CB mengalami penurunan. Faktor penting dari manusia yaitu operator serta seluruh SDM
perusahaan menjadi kontribusi utama dalam penunjang produktivitas seperti, kurang disiplinnya
pengawasan terhadap operator, kurang baiknya komunikasi kerja dengan operator serta metode yang
dimiliki perusahaan seperti kebijakan dan reward-punishment terhadap kinerja operator. Tindakan
perbaikan diperlukan untuk memperbaiki tingkat produktivitas perusahaan dari segi manusia dan metode.
Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan pengukuran produktivitas dan perbaikan menggunakan metode
OMAX, Traffic Light System, dan Fishbone Diagram. Diperoleh kesimpulan, produktivitas produksi CB
masih sangat fluktuatif. Disarankan agar perusahaan dapat mempertimbangkan perhitungan produktivitas
untuk bagian lain atau secara keseluruhan agar mengetahui produktivitas dan efektivitas perusahaan secara
menyeluruh. Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengadakan training serta monitoring kepada
seluruh karyawannya agar dapat mencapai target sesuai yang diharapkan.
Kata kunci: Fishbone Diagram, OMAX, Traffic Light System

1.

Pendahuluan
Persaingan industri dewasa ini menjadi semakin ketat. Setiap perusahaan harus terus
meningkatkan kualitas usahanya seiring dengan perkembangan industri agar dapat bersaing dan
tetap mendapat perhatian dari konsumen. Oleh karena itu, perusahaan harus lebih efektif dan
efisien serta meningkatkan produktivitas perusahaannya. Produktivitas sendiri memiliki arti
berupa ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk
mencapai hasil yang optimal (Herjanto, 2007).
Departemen produksi perusahaan xyz memiliki fokus dalam peningkatan produktivitas jika
dibandingkan dengan hasil produksi pada periode 2019, pada periode 2020 terjadi penurunan
yang cukup signifikan. Faktor penting dari manusia yaitu operator serta seluruh sumber daya
manusia perusahaan menjadi kontribusi utama dalam penunjang produktivitas seperti kurang
disiplinnya pengawasan terhadap operator, kurang baiknya komunikasi kerja dengan operator
serta metode yang dimiliki perusahaan seperti kebijakan dan reward ataupun punishment terhadap
kinerja operator. Tindakan perbaikan diperlukan untuk memperbaiki tingkat produktivitas
perusahaan dari segi manusia dan metode untuk memberikan masukan terhadap perusahaan.
Pengukuran produktivitas penting dilakukan perusahaan agar dapat mengetahui seberapa jauh
tingkat produktivitas yang telah dicapai, evaluasi perusahaan, serta perencanaan peningkatan
produktivitas kedepannya.
Berdasarkan data tersebut, maka diperlukan pengukuran produktivitas dan perbaikan dengan
analisis menggunakan metode Objective Matriks (OMAX) untuk menghitung tingkat
produktivitas pada produksi serta analisis Fishbone Diagram pada bagian produksi dengan
membandingkan data hasil produksi 2 tahun terakhir yaitu (tahun 2019 dan tahun 2020)
berdasarkan kriteria penggunaan energi listrik, jumlah tenaga kerja, dan jumlah waktu kerja.
Untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai tingkat produktivitas perusahaan, maka
pengukuran produktivitas harus disesuaikan dengan kondisi perusahan tersebut (Zanuar &
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Suharno, 2014). Salah satu metode pengukuran produktivitas yang dapat disesuaikan dengan
kondisi perusahaan yaitu metode Objective Matrix (OMAX).
2. Metode
Adapun metode yang dipilih pada penelitian kali ini adalah Objective Matriks (OMAX) yang
diperlukan untuk menghitung pengukuran produktivitas dan perbaikan tingkat produktivitas pada
produksi serta analisis fishbone diagram pada bagian produksi dengan membandingkan data hasil
produksi 2 tahun terakhir yaitu (tahun 2019 dan tahun 2020). Berdasarkan kriteria penggunaan
energi listrik, jumlah tenaga kerja, dan jumlah waktu kerja. Untuk mendapat gambaran yang jelas
mengenai tingkat produktivitas perusahaan, maka pengukuran produktivitas harus disesuaikan
dengan kondisi perusahan tersebut (Zanuar & Suharno, 2014). Salah satu metode pengukuran
produktivitas yang dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan yaitu metode Objective Matrix
(OMAX). Selanjutnya dilakukan evaluasi dengan metode Traffic Light System (TLS) untuk
mengetahui rasio atau kriteria yang masih di bawah standar. Kemudian dilakukan analisis potensi
risiko dengan menggunakan root cause analysis yaitu fishbone diagram untuk memberikan
rekomendasi perbaikan berdasarkan akar penyebab timbulnya risiko. Adapun alur penelitian ini
dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Alur Penelitian

B03.2

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

3.

Hasil dan Pembahasan
Berikut merupakan hasil analisis indeks produktivitas periode Januari 2019 – Desember
2020 yang didapatkan:

Gambar 2. Grafik Pencapaian Nilai Indeks Produktivitas

Nilai pada gambar 2 di atas didapatkan dari hasil perhitungan objective matrix kemudian
dilakukan perhitungan untuk mengetahui perubahan nilai indeks produktivitas dari setiap periode
(Tamtomo, 2008). Berdasarkan grafik gambar 2 di atas, terlihat fluktuasi nilai indeks
produktivitas yang cukup signifikan. Dimulai dari Bulan Januari 2019 yang mengalami kenaikan
sebesar 70% kemudian mengalami penurunan di Bulan Februari menuju maret hingga -20%
menjadi 241,11 yang juga diikuti dengan rendahnya nilai tiap rasio. Kemudian turun kembali
pada Bulan April 2019 sebesar -59% menjadi 100. Kejadian tersebut terulang kembali pada Bulan
Juni 2019 yang mengalami penurunan sebesar -40% menjadi 200 dan kemudian pada Bulan
September 2019 turun hingga -70% menjadi 100. Peningkatan terjadi dikarenakan pada awal
tahun adalah periode dimana produksi berjalan dengan signifikan, dimana perusahaan
mendapatkan pelanggan yang cenderung mempersiapkan produknya untuk bulan-bulan
kedepannya sedangkan memasuki tahun 2020 tingkat produksi mulai menurun di Bulan Februari,
Mei, Juni, Oktober, dan Desember. Penurunan terjadi lebih signifikan dibandingkan tahun 2019,
hal ini terjadi dikarenakan perusahaan masih beradaptasi dengan masa pandemic.
Selanjutnya, untuk analisis rasio produktivitas yang didasarkan pada traffic light system.
Berdasarkan tabel 1 di bawah, terlihat bahwa belum ada rasio yang menunjukkan indikator hijau,
sebagian besar masih berwarna kuning dan beberapa justru berwarna merah yang artinya
memerlukan tindakan perbaikan segera (Amri, 2019).
Tabel 1. Rekapitulasi Traffic Light System

Tahun

Bulan

Rasio 1

Rasio 2

Rasio 3

2019

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November

6.225,135
6.527,101
8.285,094
12.608,85
14.771,94
8.408,007
9.815,442
12.595,1
11.432,28
6.719,514
5.452,56

32,873
33,842
39,487
56,000
65,495
39,689
42,491
55,879
50,774
28,681
31,260

80.926,750
84.852,313
107.706,219
163.915,094
192.035,219
109.304,094
127.600,750
163.736,344
148.619,625
87.353,688
70.883,281
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2020

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

2.335,207
6.666,084
3.199,118
5.191,411
6.177,406
5.143,606
2.681,858
3.151,611
3.150,752
3.202,745
6.649,599
6.146,95
7.142,041
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16,137
28,488
18,674
25,970
32,710
33,570
17,835
18,091
18,176
16,181
34,179
32,687
33,142

30.357,688
86.659,094
41.588,531
67.488,344
80.306,281
66.866,875
34.864,156
40.970,938
40.959,781
41.635,688
86.444,781
79.910,344
92.846,531

a. Rasio 1
Pada rasio 1 dilakukan perbandingan antara total produk yang dihasilkan dengan jam
kerja yang terpakai. Pada Bulan November 2019, Desember 2019, Februari 2020, Maret
2020, Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020, Agustus 2020, September 2020 rasio ini termasuk
ke dalam kategori merah. Hal ini berarti penggunaan jam kerja kurang efisien.
Penyebabnya dikarenakan banyaknya jenis cacat yang harus diperbaiki sehingga hasil
carton box (CB) pun menurun.
b. Rasio 2
Pada rasio 2 dilakukan perbandingan antara total produk yang dihasilkan dengan
penggunaan energi listrik. Pada Bulan Januari 2019, Oktober 2019, November 2019,
Desember 2019, Januari 2020, Februari 2020, Maret 2020, Juni 2020, Juli 2020, Agustus
2020 rasio ini termasuk ke dalam kategori merah. Pada rasio 2 dialami penurunan produk
yang dihasilkan dengan penggunaan energi listrik. Hal ini menyebabkan turunnya rasio
produktivitas. Penyebabnya dikarenakan hasil produksi dari bagian printing yang
menurun sehingga hasil penggunaan energi listrik juga menurun.
c. Rasio 3
Pada rasio 3 dilakukan perbandingan antara total produk yang dihasilkan dengan jumlah
tenaga kerja. Pada Bulan Desember 2019, Februari 2020, Maret 2020, Mei 2020, Juni
2020, Juli 2020, Agustus 2020, November 2020 rasio ini termasuk ke dalam kategori
merah. Pada rasio 3 dialami penurunan jumlah total produk yang dihasilkan dengan
jumlah tenaga kerja. Maka dapat diartikan penggunaan jam kerja perusahaan masih
kurang efisien yang disebabkan banyaknya jenis cacat yang harus diperbaiki sehingga
hasil produksi pun menurun. Hal ini juga berbanding lurus dengan hasil di rasio 1.
Kemudian yang terakhir, yaitu analisis fishbone diagram yang tercantum dalam gambar 3
dibawah. Dimana dalam fishbone diagram faktor yang dianalisa dalam adalah manusia atau man
power, dan metode. Berikut adalah fishbone diagram penyebab penurunan tingkat produktivitas.
Data tersebut didapat dari wawancara, brainstorming, dan mengumpulkan data penyebab –
penyebab terjadinya.
a. Metode
Pihak manajemen belum melakukan pemantauan terhadap operator yang bekerja, apakah
sudah memakai APD dengan benar atau belum, apakah sudah melakukan prosedur sesuai
SOP atau belum. Selain itu juga tidak ada pemberian reward ataupun punishment atas
hasil kinerja operator, sehingga operator melakukan pekerjaan dengan effort seadanya.
b. Manusia
Manusia itu sendiri merupakan faktor yang paling berperan besar dalam bagian produksi
carton box karena semua proses walaupun sudah menggunakan mesin tetapi masih
membutuhkan bantuan operator. Selama 1 tahun terakhir target yang diharapkan belum
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pernah tercapai karena motivasi dari operator itu sendiri masih rendah. Kemudian juga
disebabkan oleh kebijakan perusahaan yang kurang tegas serta kurang baiknya
komunikasi kerja dengan operator.

Gambar 3. Fishbone Diagram

4.

Simpulan
Adapun kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut.
1. Dari perhitungan indeks produktivitas dengan menggunakan Objective Matrix didapat
hasil bahwa secara keseluruhan, indeks produktivitas pada Bagian Produksi Carton Box
masih sangat fluktuatif. Nilai indeks produktivitas tertinggi tercatat pada Bulan Mei dan
Agustus 2019 dengan nilai 334,99, sedangkan nilai indeks produktivitas terendah tercatat
pada Bulan Desember 2019 dengan nilai 98,34.
2. Berdasarkan Traffic Light System, terlihat bahwa belum ada rasio yang menunjukkan
indikator hijau, sebagian besar masih berwarna kuning dan beberapa justru berwarna
merah yang artinya memerlukan tindakan perbaikan segera.
3. Rekomendasi yang diberikan kepada perusahaan yaitu perusahaan dapat
mempertimbangkan perhitungan produktivitas untuk bagian-bagian lain atau secara
keseluruhan agar mengetahui produktivitas dan efektivitas perusahaan secara menyeluruh
dan dapat melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Selain itu, perusahaan dapat
mempertimbangkan untuk mengadakan training serta monitoring kepada seluruh
karyawannya agar dapat mencapai target sesuai yang diharapkan.
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dengan Metode PDCA pada PT Rachmat Perdana Adhimetal
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ABSTRAK
PT. Rachmat Perdana Adhimetal adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri Manufaktur
khususnya dalam industri pembuatan komponen otomotif untuk roda dua & roda empat. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui Defect Appearance Washer RR Axle yang sering terjadi di line produksi
stamping yaitu part burry tidak sesuai standard. Dari hasil pengamatan terjadi Defect Appearance Washer
RR Axle sebanyak 379 unit dengan total persentase sebesar 5%. Hal ini melebihi dari toleransi defect
perusahaan sebesar 1%. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk menanggulangi
masalah ini dengan menggunakan metode PDCA. Dengan dilakukannya aktifitas perbaikan berdampak
terhadap peningkatan skill judgment appearance dan preventive dies bisa dilakukan sesuai schedule
sehingga dapat berpengaruh terhadap penurunan defect burry. Aktifitas Kaizen yang dilakukan yaitu
Punch Dies yang sudah tumpul atau aus dilakukan repair berdasarkan Life Time Preventive Dies
disesuaikan dengan data total shoot atau total stroke dengan dasar jumlah order dari pelanggan.
Selanjutnya merubah Work Instruction dari Point Burry 0,2 mm menjadi No Burry baik pada proses
Blank-Pierching maupun pada proses Final Inspection. Setelah dilakukan perbaikan dapat diketahui
bahwa defect terbesar part Burry tidak muncul lagi atau menjadi zero defect
Kata Kunci: Defect Washer RR Axle, PDCA, Kaizen

1.

Pendahuluan
Sistem produksi merupakan bagian yang penting dalam pengoperasian suatu
perusahaan, Pembuatan atau pengaturan sistem produksi berpengaruh pada tingkat
penerimaan pendapatan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus benar-benar mengawasi
dan mengendalikan kegiatan produksi dengan menerapkan sistem yang memadai, sehingga
target produksi dapat dicapai. Adanya part hasil produksi defect dapat merugikan dari segi
waktu dan biaya. Penerapan pengendalian kualitas dengan menggunakan metode atau aktivitas
perbaikan kualitas bertujuan untuk mengurangi presentase produk cacat, sehingga produk yang
dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan kepuasan pelanggan dapat tercapai (Syarifuddin
Nasution, 2018). Pengendalian kualitas adalah suatu sistem verifikasi dan perawatan dari suatu
tingkatan produk atau proses yang dikehendaki dengan cara perencanaan yang seksama,
pemakaian alat yang sesuai, inspeksi yang terus menerus serta tindakan korektif bila diperlukan
(Sulaeman, 2016). Kerumitan proses yang terjadi dikarenakan pelanggan memberikan informasi
yang terbatas, sehingga perusahaan harus menanggung resiko kegagalan dalam fabrikasinya.
Kenaikan biaya produksi dan biaya kualitas tersebut tidak langsung dapat manaikkan harga
pallet box ke pelanggan (Handoko, 2015). Kemampuan penyerapan dan penggunaaan teknologi
dalam usaha meningkatkan kinerja perusahaan harus tetap ditingkatkan agar menghasilkan
produk yang berkualitas bagus yang mampu bersaing di pasar (Erlina Wahyu Utami, 2021).
Sesuai pedoman sasaran mutu perusahaan bahwa produk dikatakan berkualitas apabila sesuai
dengan standar kualitas, apabila tercapainya kesesuaian antara produksi yang dihasilkan dengan
rencana target standar atau sasaran mutu yang ditetapkan oleh perusahaan (Nur Fadilah Fatma,
2020). Setiap perusahaan memiliki batas toleransi terhadap kualitas produk yang dimiliki.
Apabila kualitas produk berada diluar batas toleransi maka perusahaan harus mengendalikan
keadaan tersebut agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kualitas produk tidak sesuai
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dengan yang diharapkan karena kesalahan yang terjadi pada mesin, operator maupun
lingkungan kerja (Kaban, 2014). Pengendalian kualitas harus dilakukan melaluia proses yang
terus menerus dan berkesinambungan, proses pengendalian kualitas tersebut dapat dilakukan
dengan penerapan PDCA (Plan Do Check Action) (Santy Utami, 2018)
PT Rachmat Perdana Adhimetal merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang
industri manufaktur dengan hasil produksi berupa komponen otomotif roda 2 dan roda 4,
komponen tempat tidur rumah sakit, frame diesel untuk alat pertanian. Dalam proses produksi
sudah menggunakan sistem produksi tetapi belum efektif. Oleh karena itu dalam proses
produksinya masih terdapat beberapa part yang di hasilkan defect. Hal tersebut terjadi karena
adanya beberapa aktifitas sistem produksi yang tidak berjalan dengan baik. Inspection yang
pertama dilakukan dari proses produksi di PT. Rachmat Perdana Adhimetal ini dilakukan
pemeriksaan. Pada tahapan selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan semua part jadi, serta
proses perbaikan untuk unit yang defect. PT. Rachmat Perdana Adhimetal mengalami beberapa
masalah yang timbul saat proses produksi, Line Stamping adalah zona terbanyak berpotensi
selalu menimbulkan masalah produksi baik yang mengarah kedisiplinan karyawan yang dapat
menghambat produksi serta reject saat proses produksi yang menimbulkan efisisensi tidak
tercapai. Dari hasil pengamatan pada tahun 2021 terjadi Defect Appearance Washer RR Axle
sebanyak 379 unit dengan total persentase sebesar 5%. Hal ini melebihi dari toleransi defect
perusahaan sebesar 1%. Adapun tujuan penelitian adalah untuk menurunkan defect Washer RR
Axle yaitu part burry menggunakan metode PDCA. Metode PDCA adalah suatu aktivitas
perbaikan berulang untuk mencari solusi dari suatu permasalahan, metode PDCA digunakan
untuk mengetahui dan menentukan akar dari masalah yang sebenarnya sehingga solusi dari
suatu permasalahan tepat dalam penanggulangannya (Cepi Kurniawan, 2018).
2. Metode
Flowchart Metodologi Penelitian
Pengendalian kualitas yang berguna untuk menekan terjadinya cacat appearance sehingga
mencapai target kualitas sesuai dengan yang diharapkan, kegiatan pengendalian kualitas
tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian kualitas siklus Plan Do
Check Action (Prasetyawati, 2014). Adapun metodologi penelitian adalah sebagai berikut:
Mulai

Latar Belakang Masalah
Studi Pustaka
Perumusan Masalah

Tujuan Penelitian

Pengumpulan Data :
Data Produksi
Data Defect

Pengolahan Data :
Plan
Do
Check
Action
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Analisis

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Gambar 1. Flowchart Metodologi Penelitian
Keterangan tahapan siklus siklus PDCA (Nasution, 2001)
a. Mengembangkan rencana (Plan) adalah merencanakan perincian dan menetapkan
standar proses yang baik
b. Melaksanakan rencana (Do) adalah menerapkan rencana-rencana yang telah
dikemukakan pada tahap rencana dan diterapkan secara bertahap, serta melakukan
perbaikan dengan sebaik mungkin agar target yang direncanakan tercapai
c. Memeriksa hasil yang dicapai (Check) adalah memeriksa hasil dari perbaikan
dengan target yang sudah ditentukan. Bila target sudah tercapai maka tahap proses
bisa dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu Action
d. Melakukan Tindakan (Action) adalah melakukan penyesuaian terhadap suatu proses
bila diperlukan yang didasari dari hasil analisis yang sudah dilakukan pada tahap
sebelumnya
3. Hasil dan Pembahasan
PLAN (Perencanaan)
Pengelompokan Defect
Permasalahan kualitas yang yang ada diklasifikasikan menjadi dua, yaitu masalah Part Burry
dan Function. Berikut komposisi problem kualitas Appearance yang ada:
Defect Appearance

Burry
Baret / Scratch

7% 8%
9%

Cacat / Dent

36%

9%
12%

Platting Buram

Karat

19%

Penyok
Gompal

(Sumber data: Quality painting inspection Dept.)
Gambar 2. Persentase defect appearance Part Washer RR Axle
Dari gambar diatas dapat diketahui defect appearance Part Washer RR Axle adalah yang paling
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dominan adalah:
1. Burry dengan presentase sebasar 36%.
2. Baret / Scratch dengan presentase sebesar 19,00%.
3. Cacat / Dent dengan presentase sebesar 12%.
Gambar 3. Contoh defect appearance
CONTOH DEFECT APPEARANCE
No

1

Nama Defect

Foto

Contoh di Check Shet

Burrry

2

Baret / Scratch

3

Cacat / Dent

Standart

No Burry

No Baret/Scratch

No Cacat/Dent

(sumber data: quality inspection dept)
Defect terbesar adalah Burry dengan presentase sebasar 36%. Hal ini terjadi disebabkan
bebarapa faktor yang mempengaruhinya salah satu diantaranya adalah puch die sudah
tumpul/aus.
Diagram pareto
Dari data pengelompokan defect selanjutnya menentukan pareto masalah. Pareto masalah
diambil berdasarkan masalah terbanyak yang terjadi. Data kategori defect yang menjadi pareto
dibulan Oktober 2021.
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(Sumber data: Quality inspection Dept.)
Gambar 4. Total defect pareto
Berikut tabel Defect Pareto Appearence

(Sumber data: Quality inspection Dept.)
Gambar 5. Defect pareto Appearance
Dari gambar diatas dapat diketahui defect yang paling dominan adalah :
1. Burry
2. Baret/Scratch
3. Cacat/Dent
Menetapkan Target
Target penurunan defect Perpcs Washer RR Axle kami untuk jenis appearance paling dominan
adalah 0 setelah dilakukan implementsi, dimana defect per pcs dominan sebelum implementasi
adalah 135 pcs.
Gambar 6 Target penurunan defect Burry

Diagram Sebab Akibat (Fishbone)
Dari defect pareto yang telah diketahui, penulis melakukan pengamatan dan wawancara
langsung untuk melihat potensi – potensi yang menyebabkan defect not fixitu terjadi dan lolos
sampai ke pos quality inspection. Dari kegiatan tersebut penulis menemukan fenomena defect
Appearance sebagai berikut:
1. Defect tidak ditemukan diproses pemeriksaan quality stamping.
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2. Defect terjadi karena kondisi puch dies tumpul.
Dari diagram fishbone di bawah banyak faktor yang perlu untuk dijadikan acuan dalam
melakuakan perbaikan pada kondisi diatas, penulis menitikberatkan pada faktor MAN karena
faktor tesebut sangat berpengaruh terhadap proses yang dilakukan. Faktor MAN di bawah dapat
diketahui bahwa ketrampilan oprerator sangat berpengaruh dalam proses perakitan unit
produksi. Berikut diagram fishbone yang diperoleh dalam pengamatan dilapangan dengan cara
melakukan tanya jawab dan penglihatan secara langsung:

(Sumber data: Hasil Analisis)
Gambar 7. fishbone defect appearance part Burry
Tabel 1. Data Uji Penyebab

(Sumber Data: Quality inspection Dept.)
Tabel 2. Faktor Dominan Problem
No

Problem

Freq
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1
2
3

Operator Belum Memahami Std Toleransi Burry
Belum dibuatkan addresing Pemisahan Part OK dan Part NG
Belum dibuatkan Life Time Preventive Dies ( Total Stroke)

5
7
10

4

Kondisi Punch Tumpul

8

5

Belum dilakukan Verifikasi Check Mildsheet

5

Tabel 3. Data Kondisi Penyebab
Data Kondisi Penyebab
No

Problem

Ilustrasi

Kondisi Lapangan

Standard

Trial / Observasi

Result

Pelaksanaan

Judgement /
Validasi

1

Belum dibuatkan Life Time
Preventive Dies ( Total
Stroke)

Preventive
Masih ditemukan
Pembuatan
dilakukan sesuai
Schedule dan
Preventive dies tidak sesuai
dg Planing yang
Training Ulang
dengan planing
sudah dibuat

Repair Dies
Perlu
dilakukan
09/Okt/2021
Improvement
Corective Bukan
secara Prediktif.

2

Belum dibuatkan addresing
Pemisahan Part OK dan Part
NG

Masih ditemukan Part OK
dan Part NG Penempatan
berdekatan,rawan
Tercampur

Penempatan Part
OK dan Part NG
Terpisah dan
addresing Jelas

Masih
Re Lay Out
diketemukan
Penempatan
Perlu
Penempatan
09/Okt/2021
Part OK dan Part
Improvement
Part OK dan NG
NG
Tercampur

3

Operator Belum Memahami
Std

Masih ditemukan
Perbedaan Judgement (
Std vs Act)

setiap PIC
judgementnya
sama sesuai
standard
drawing.

Training ulang
Pemahaman
Judgement

Masih
diketemukan
Perlu
09/Okt/2021
Part NG
Improvement
dijudgemet OK

4

Kondisi Punch Tumpul / Aus

Masih ditemukan spare
part Dies tidak terkontrol

Spare Part
Terkontrol

Dibuatkan
Management
Kontrol Spare
Part

Masih
ditemukan
Spare Part
sampai habis
dan tidak ada

5

Belum dilakukan Verifikasi
Check Mildsheet

setiap
Masih ditemukan
Kedatangan
Kedatangan Material tidak Material harus
Melampirkan
dilampirkan mildsheet
MSDS

Dibuatkan
Check Sheet
Kelengkapan
Dokumen
Incoming

Hasil
Perlu
Pengecekan
09/Okt/2021
Improvement
Material tidak
Terecord dg Baik

09/Okt/2021

Perlu
Improvement

(Sumber data: Hasil pengamatan di PT.Rachmat Perdana Adhimetal)
Dari faktor–faktor di atas dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:
MAN, Faktor ini sangat berpengaruh karena sebagai pengerak proses produksi, apabila
man power kurang mendapatkan pengetahuan atau proses kerja maka akan menghambat proses
produksi. Untuk itu man power perlu di berikan tranning Pemahaman Limit Appearance Burry
supaya Pemehaman kualitas Appearance sesuai dan dapat mengikuti planning produksi yang
sudah ditetepkan oleh perusahaan.
METHODE, Methode yang digunakan seorang operator sangat berpengaruh terhadap
hasil yang dikerjakan. Untuk itu operator perlu di buatkan standart yang baik dan benar agar
hasil yang dikerjakan benar.
MATRIAL, Material yang digunakan juga sangat penting dan berpengaruh terhadap
hasil yang diperoleh, maka dari pada itu material yang dipakai harus sesuai dengan spesifikasi
yang di butuhkan.
MACHINE, Mesin adalah penggerak utama proses proses produksi secara proses kita
harus dapat menyesuaikan dengan kondisi mesin yang ada,bila mesin beroperasi maka butuh
konsentrasi yang menjadi tugas seorang man power agar dapat memastikan mesin dalam
kondisi baik.
ENVIRONMENT, Kondisi lingkungan juga sangat berpengaruh dalam proses produksi,
sehingga dapat menpengaruhi komponen yang di hasilkan. Terutama pada saat kondisi malam
hari sangat mempengaruhi hasil dari kualitas parts di karenakan potensial mengantuk pada
operator.
DO (Lakukan)
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Analisa 5W1H
Perbaikan yang dilakukan kami analisa dengan menggunakan metode 5W +1H dimana tindakan
perbaikan dilakukan berdasarkan dari 5W yaitu What, When, Why, Who, Where dan 1H yaitu
How serta menyesuaikan waktu dan tempat yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap
pengamatan terhadap hasil penggunaan defect Burry pada proses stamping yang ada di
PT.Rachmat Perdana Adhimetal. Berikut adalah tabel 5W1H pada seluruh hasil pengamatan.
Tabel 4. Data 5W1H
WHAT
NO
PROBLEM

COUNTERMEA
SURE

Repair Dies
Belum dibuatkan Life dilakukan
Corective
1 Time Preventive
Dies ( Total Stroke) Bukan secara
Prediktif.
Masih
Belum dibuatkan
diketemukan
addresing
Penempatan
2
Pemisahan Part OK
Part OK dan NG
dan Part NG
Tercampur

3

Operator Belum
Memahami Std

Kondisi Punch
4
Tumpul / Aus

Belum dilakukan
5 Verifikasi Check
Mildsheet

Masih
diketemukan
Part NG
dijudgemet OK
Masih
ditemukan
Spare Part
sampai habis
dan tidak ada
stok
Hasil
Pengecekan
Material tidak
Terecord dg
Baik

WHY

HOW

Kenapa

Penanggulangan

FAKTOR

WHERE

WHO

WHEN

HOW
MUCH

Lokasi

PIC

Kapan

Biaya

Safety

Quality

Cost

Delevery

Men

Environment

Methode

Repair Dies
Pembuatan
dilakukan Jika
Schedule dan
Sudah Timbul
Training Ulang
Masalah

-

-

-

-

-

-

√

Workshop P2

Arif Munandar

14 Okt 2021

0

Area Kerja yang Re Lay Out
Penempatan Part
Belum ada
OK dan Part NG
Addresing

-

-

-

-

-

√

-

Area Final
Inspection P2

Gunarso

15 Okt 2021

0

Masih
Diketemukan
Training ulang
Matrik Skill
Pemahaman
dibawah
Judgement
standard Level
2

-

-

-

-

√

-

-

Area Final
Inspection P3

Gunarso

18 Okt 2021

0

Kontrol Punch Dibuatkan
hanya dicek By Management
Kontrol Spare Part
Visual

-

-

-

-

-

-

√

Workshop P2

Arif Munandar

18 Okt 2021

0

-

-

-

-

-

-

√

Workshop P2

Arif Munandar

20 Okt 2021

0

Adanya
Keterbatasan
Man Power
Incoming

Dibuatkan Check
Sheet
Kelengkapan
Dokumen
Incoming

(Sumber Data: Production Dept.)
Darifaktor–faktor diatas dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:
 WHAT
Dalam hal ini yang terjadi masalah yang sering timbul adalah defect burry yang akan mencapai
36% dari total defect yang ada.
 WHO
Dalam hal ini operator sangat mempengaruhi defect terjadinya burry yaitu kurangnya
pengetahuan dan informasi mengenai standard operasional prosedure sehingga dapat
menimbulkan defect burry.
 WHERE
Dalam proses ini yang menyebabkan terjadinya defect burry adalah dalam preventive dies area
stamping.
 WHEN
Hasil pengamatan terjadinya defect bury yaitu 1 Oktober 2021 – 30 Oktober 2021.
 WHY
Sebab terjadinya yaitu skill (kemampuan) operator minimal 75%, tapi yang terjadi skill operator
yaitu 60% .
 HOW
Cara mengatasi masalah yang terjadi defect burry yaitu training skill up Sehingga defect burry
tidak terjadi lagi .
Check (Pemeriksaan)
Evaluasi Aktifitas Setelah Perbaikan
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Memeriksa hasil ini bertujuan untuk membandingkan antara sebelum dilakukan perbaikan dan
setelah perbaikan, dan juga untuk mengetahui perkembangan masalah yang timbul. Hasil dari
perbaikan yang dilakukan selama bulan Oktober 2021 adalah sebagai berikut :
Tabel 5. Data Defect Oktober 2021
Oktober 2021

Defect

Total

Burry

1
5

Baret/Scratch

2

4

3

4

3

2

4

4

3

4

3

4

3

3

4

4

3

3

4

3

5

72

Cacat/Dent

3

1

1

3

1

4

3

2

4

2

2

3

1

3

3

1

2

1

1

2

4

47

Platting Buram

1

2

1

1

1

1

1

2

1

2

1

3

2

1

3

2

3

2

1

3

1

35

Karat

2

0

0

3

0

2

1

2

3

2

1

1

3

2

1

1

3

2

1

2

2

34

Penyok

1

1

2

0

1

2

2

1

0

0

2

1

2

2

1

3

1

2

2

1

0

27

Gompal

2

1

0

1

0

2

2

2

3

1

1

0

2

1

2

1

3

0

2

2

1

2

3

4
7

5
8

6
6

7
5

8
6

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
7 5 6 7 6
5 8 8 6 6
6 6 9 6 7

Grand Total

135

29
379

(Sumber data: Quality inspection departement)
Data evaluasi jumlah defect Washer rr Axle sebanyak 379 defect, dengan defect dominan adalah
part burry 135 defect.
Setelah dilakukan perbaikan dapat diketahui bahwa Defect terbesar adalah part Burry yang
tadinya sebagai dominan pareto cacat, setelah dilakukan perbaikan cacat tersebut tidak muncul
lagi atau menjadi zero defect
Action (Standarisasi)
Tabel 6. Aktifitas Perbaikan
NO

PROBLEM

SEBELUM PERBAIKAN

IMPROVEMENT

SESUDAH PERBAIKAN

PELAKSANAAN

PIC

1

Belum dibuatkan Life
Time Preventive Dies (
Total Stroke)

Proses Repair Dies
Dilakukan Jika Dies
Terjadi Problem

Dibuatkan Schedule
Preventive Dies secara
Berkala

Preventive dies
dilakukan sesuai
schedule

Oktober 2021

Arif Munandar

2

Belum dibuatkan
addresing Pemisahan
Part OK dan Part NG

Part OK dan Part NG
Masih ad Potensi
Tercampur

Dibuatkan Penempatan
Box OK dan NG

Penempatan Part OK
dan Part NG tidak
Berdekatan

Oktober 2021

Urip

3

Operator Belum
Memahami Std

Masih Ditemukan
Training Ulang
Perbedaan Judgement
pemahaman Kualitas
masing masing Operator

Skill Judgment
Appearance Sesuai dg
standard

Oktober 2021

Urip

4

Kondisi Punch Tumpul / Tidak ada Kontrol Spare Dibuatkan Kontrol
Aus
Part Dies
Stock Spare Part

Stock spare Part
Tersedia sesuai dg std
Stok

Oktober 2021

Restu

5

Belum dilakukan
Verifikasi Check
Mildsheet

Material yang datang
dilampirkan Mildsheet

Oktober 2021

Adi Wibowo

Adanya Temuan Matrial Dibuatkan Frm Check
Kedatangan tidak
List Kelengkapan
dilengkapi Mildsheet
Kedatangan Material

(Sumberdata: hasil perbaikan)
Dari data tabel di atas bahwa hasil perbaikan dapat berpengaruh terhadap defect burry/pcs di
quality inspection.
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Gambar 7. Hasil Training Operator

4. Simpulan
Sesuai dengan tujuan dilaksanakannya kerja praktek di PT Rachmat Perdana Adhimetal dapat
ditarik kesimpulan adalah pengecekan hasil produksi part Washer RR Axle dilakukan dalam
kondisi 100% check, terdapat beberapa defect appearance yang ditemukan yaitu burry, scratch,
dent, platting buram, karat, penyok dan gompal. Dari total 379 pcs part defect, telah ditemukan
defect appearance tertinggi yaitu sebanyak 135 pcs NG Burry dengan prosentase 36%. Defect
burry ini adalah jenis NG dengan prosentase defect tertinggi. Setelah dilakukan analisa terdapat
beberapa analisa yang berpotensi menyebabkan NG Burry tersebut. Diantaranya yang pertama
adalah faktor Machine/Tools dengan analisa punch dies tidak memotong, clearence punch dies
yang melebihi standard, dan kondisi punch yang sudah tumpul. Faktor yang kedua adalah faktor
Metode, part burry ini ditemukan setelah melihat hasil proses, masalah ini disebabkan karena
perbaikan/repair dies ini belum dibuatkan control terhadap Life Time Preventive Dies (dihitung
dari total stroke). Setelah dilakukan perbaikan cacat tersebut tidak muncul lagi atau menjadi
zero defect. Aktifitas Kaizen yang dilakukan diantaranya yaitu yang pertama, dari sisi Punch
Dies yang sudah tumpul / aus harus dilakukan repair berdasarkan Life Time Preventive Dies
disesuaikan dengan data total shoot atau total stroke dengan dasar qty order dari customer. Yang
kedua, yaitu merubah Work Instruction (WI) dari sebelumnya Point Burry 0,2 mm menjadi No
Burry baik pada proses Blank-Pierching maupun pada proses Final Inspection.
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ABSTRAK
Dalam suatu usaha, pengelolaan persediaan yang baik penting dilakukan untuk mencegah terjadinya
stockout maupun inventori berlebih. Persediaan juga mempengaruhi besarnya biaya inventori yang harus
dikeluarkan. Penelitian ini dilakukan pada sebuah usaha ritel lokal di Kalimantan, Toko Reni Jaya.
Permasalahan yang dialami adalah penumpukan produk terlalu lama di dalam gudang karena inventori
berlebih yang berdampak pada kerusakan produk tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penentuan
kuantitas optimal untuk meminimalkan total biaya inventori dan sisa produk. Metode EOQ, Continuous
Review, dan EOQ Multi-item akan digunakan dalam proses perhitungan kuantitas pesanan. Simulasi
persediaan pun juga akan dilakukan untuk mengetahui jumlah biaya, sisa, dan peristiwa backorder pada
setiap metode. Metode yang menghasilkan total biaya terkecil dan sisa produk yang minimal adalah metode
terpilih. Kemudian, perhitungan Inventory Turnover dilakukan pada model terpilih untuk mengetahui lama
tinggal produk di dalam gudang. Pada kasus ini, metode Continous Review yang terpilih.
Kata kunci: Manajemen persediaan, penumpukan persediaan, inventory turnover, biaya inventori

1.

Pendahuluan
Sistem persediaan merupakan hal yang krusial ketika sebuah bisnis berjalan karena
mempengaruhi performa manajemen rantai pasok mereka. Seperti yang telah diketahui,
persediaan dapat menimbulkan biaya yang besar apabila tidak dikelola dengan baik, bahkan bisnis
dapat mengalami kerugian (Widianingsih, 2015). Dengan kata lain, sistem persediaan
berpengaruh pada tingkat profit yang didapatkan dari bisnis tersebut.
Selain itu, dampak lain yang terjadi akibat sistem persediaan yang tidak dikelola dengan baik
adalah kekurangan (out of stock) dan kelebihan persediaan (excess inventory). Ketika sistem
persediaan mengalami kekurangan/kehabisan barang, hal itu akan berdampak bisnis tersebut
mengalami lost sales dan loyalti pelanggan berkurang (Martina, 2018). Sebaliknya, ketika
persediaan berlebih dan menumpuk terlalu banyak di ruang penyimpanan, maka bisa terjadi
peningkatan pada biaya simpan dan kualitas barang tersebut menurun (Martina, 2018). Hal ini
terjadi pada Toko Reni Jaya, usaha ritel yang berlokasi di Ketapang, Kalimantan Barat.
Toko Reni Jaya menjual peralatan tidur, seperti kasur, bantal, guling, selimut, dan sprei.
Permasalahan yang dihadapi oleh toko ritel ini ada kelebihan produk (excess inventory) pada
beberapa SKU tertentu seperti bantal, guling, dan selimut. SKU-SKU tersebut dalam jumlah yang
banyak mengalami penumpukan terlalu lama di gudang sehingga berjamur. Produk yang berjamur
tidak dapat dijual ke konsumen juga tidak dapat dilakukan return ke supplier. Setelah diobservasi
lebih jauh, pemilik Toko Reni Jaya hanya menggunakan intuisi ketika memesan barang ke
supplier. Metode pemesanan berdasarkan intuisi ini mengakibatkan pemilik terlalu banyak
memesan untuk produk-produk tertentu sehingga produk tersebut menumpuk terlalu lama di
gudang dan berjamur. Oleh karena itu, penelitian ini akan menyelesaikan permasalahan yang
dialami oleh Toko Reni Jaya.
Dari beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan, terdapat permasalahan serupa
terkait kekurangan dan kelebihan stok persediaan. Penelitian Lukmana dan Trivena (2015)
mengalami hal yang serupa, yakni penumpukan barang dan berakibat meningkatnya biaya
simpan. Begitupula dengan penelitian Hardiyanto (2018). Selain itu, penumpukan produk dapat
berdampak pada meningkatnya biaya produksi (Jayanti dan Prapitasari, 2015). Metode EOQ pun
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digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka. Penelitian yang serupa
milik Syamil dkk (2017) menggunakan metode EOQ dan continuous review untuk sistem
persediaan di objek penelitian mereka. Kedua metode ini dibandingkan satu sama lain kemudian
dipilih metode yang lebih baik dengan parameter penurunan total biaya inventori.
Dari beberapa kasus di atas, maka penelitian ini pun menggunakan metode EOQ dan
continuous review. Namun, karena produk-produk yang akan diteliti disuplai dari satu supplier,
metode EOQ Multi-item pun ditambahkan. Selain itu, terdapat sedikit modifikasi dalam
perhitungan pemesanan optimal (Q*) yang disebabkan biaya pesan yang meningkat seiring
dengan kuantitas pesan yang menjadi keunikan sendiri dalam penelitian ini. Lalu, langkah
selanjutnya adalah melakukan simulasi persediaan dan penghitungan Inventory Turnover (ITO)
untuk memastikan dalam penentuan metode terbaik dan memvalidasi bahwa metode terpilih
mampu meminimalkan periode waktu lama penumpukan barang di gudang.
2.

Metode
Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan persediaan dalam penelitian ini
adalah metode EOQ klasik, Continuous Review, dan EOQ Multi-item Single Supplier.
Tujuan digunakan metode EOQ klasik adalah untuk meminimasi penumpukan produk dalam
gudang, yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas produk, meningkatnya biaya
simpan, dan meningkatnya resiko terjadinya kerusakan pada produk (Lukmana dan Trivena,
2015). Metode ini memiliki formulasi matematika sebagai berikut:
EOQ = √

2𝐷𝐾

(1)

ℎ

Keterangan:
EOQ = Economic Order Quantity/ Kuantitas ekonomis
D = rata-rata permintaan per periode
K = biaya pesan
h = biaya simpan
Untuk perhitungan biaya simpan pada penelitian ini, penulis menggunakan perkalian dari biaya
modal pembelian produk dengan persentase BI rate. Perhitungan reorder point pun dilakukan
pula di penelitian ini, yakni:
ROP = D*L
(2)
Keterangan:
ROP = reorder point
D = rata-rata permintaan per periode
L = lead time
Metode kedua adalah continuous review. Continuous review terbagi menjadi dua sistem:
system (s,S) dan (s,Q) (Prayudha dkk, 2015). Penelitian ini menggunakan metode Continuous
review dengan system (s,Q). Sistem pemesanan (s, Q) merupakan suatu sistem pengendalian
persediaan dengan jumlah kuantitas pemesanan bersifat tetap yaitu sebesar Q. Dalam
penggunaannya, sistem ini terdapat dua perhitungan yang harus dilakukan. Perhitungan pertama
yaitu perhitungan untuk menentukan jumlah kuantitas optimal pemesanan (Q) dengan
menggunakan metode EOQ. Perhitungan kedua digunakan untuk menentukan batas persediaan
yang akan digunakan sebagai tanda dalam melakukan pemesanan ulang produk, dengan rumus
perhitungan sebagai berikut:
ROP = D*L + Z*Sd√𝐿
(3)
Keterangan:
ROP = reorder point
L = lead time
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Z = nilai tabel distribusi normal uji Z pada tingkat kepercayaan α
Sd = standar deviasi
Metode ketiga adalah Metode EOQ Multi-item yang merupakan salah satu model
perhitungan dari metode multi items dan perhitungan kuantitas pemesanan akan didasarkan pada
banyaknya frekuensi pemesanan dalam suatu periode. Rumus perhitungannya adalah sebagai
berikut (Rusli dkk, 2014):
𝐷

Q=𝑚

(4)

Keterangan:
Q = kuantitas pemesanan optimal
m = frekuensi pemesanan
Adapun frekuensi pemesanan dapat diketahui dengan menggunakan rumus berikut ini:
m=√

∑𝑛
𝑖=1 ℎ𝑖 𝐷𝑖

(5)

2 ∑𝑛
𝑖=1 𝐾𝑖

Keterangan:
m = frekuensi pemesanan
h = biaya simpan
D = rata-rata permintaan
K = biaya pemesanan
Setelah melakukan perhitungan Q* dengan ketiga metode di atas dan ROP, penulis
melakukan simulasi persediaan dan perhitungan Inventory Turnover (ITO). Simulasi persediaan
penting dilakukan untuk memvalidasi hasil perhitungan dari ketiga metode tersebut, yaitu metode
mana yang dapat menghasilkan Q* dengan total biaya inventori terkecil, sisa persediaan di akhir
periode terkecil, dan frekuensi backorder yang minimal.
3. Hasil dan Pembahasan
Objek penelitian ini adalah Toko Reni Jaya dengan delapan buah SKU yang mengalami
permasalahan penumpukan terlalu lama di gudang yang berakibat pada tumbuhnya jamur: bantal
Canon, bantal Melina, bantal Oarland, guling Canon, guling Melina, guling Oarland, selimut
Salju, dan selimut Jordan.
a. Metode EOQ
Perhitungan dengan metode EOQ, dimulai dengan menentukan persamaan untuk mencari
nilai Q. Persamaan EOQ dapat diperoleh dengan menggunakan rumus (1). dan mengalami sedikit
modifikasi karena biaya pesan yang berbeda dengan teori yang ada. Biaya pesan dalam kasus ini
akan meningkat seiring dengan kuantitas pesan. Dari perhitungan yang dilakukan, maka
persamaan yang diperoleh adalah sebagai berikut:
EOQ = √

38∗(5,000+540𝑄)
56.25𝑄

Setelah diketahui persamaan EOQ, selanjutnya akan dilakukan iterasi pada persamaan
tersebut, hingga diperoleh hasil EOQn sama dengan hasil EOQn+1. Dari perhitungan yang sudah
dilakukan, dapat diketahui bahwa setelah melalui iterasi ke-3, hasil dari EOQ pada iterasi ke-3
sama dengan hasil pada iterasi ke-2, yaitu sebesar 23 unit. Dengan demikian, maka dapat
dikatakan bahwa kuantitas yang optimum adalah sebesar 23 unit.
Tahapan selanjutnya dalam metode ini yaitu perhitungan ROP, yang dapat dilakukan dengan
menggunakan persamaan 2.3. Dari perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh ROP untuk
produk bantal Canon adalah 8 unit. Secara keseluruhan, hasil perhitungan nilai Q dan ROP dengan
menggunakan metode EOQ adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Perhitungan Q dan ROP dengan Metode EOQ

Bantal

Canon
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Melina
Oarland
Canon
Melina
Oarland
Salju
Jordan

22
22
18
22
22
22
22

9
6
6
8
5
4
4

b.

Metode Continuous Review
Sama dengan metode sebelumnya, perhitungan dengan metode Continuous Review, juga
akan dimulai dengan menentukan persamaan Q untuk mencari nilai Q. Persamaan Q dapat
ditentukan dengan menggunakan rumus (1), sama seperti pada metode EOQ. Hasil persamaan
yang diperoleh adalah sebagai berikut:
Q=√

190,000+20,520𝑛
56.25𝑛

Setelah diketahui persamaan Q, selanjutnya akan dilakukan iterasi untuk mendapatkan nilai
Q yang optimum. Nilai Q dapat dikatakan optimal jika hasil Qn sama dengan hasil Qn+1. Dari hasil
perhitungan, diketahui bahwa hasil dari iterasi ke-3 sama dengan hasil pada iterasi ke-2, sehingga
kuantitas pesanan optimal adalah sebesar 23 unit.
Tahapan selanjutnya yaitu penentuan ROP, yang dapat dilakukan dengan menggunakan
persamaan 2.4, dengan nilai Z diperoleh dari Z test pada excel. Adapun rumus untuk mendapatkan
nilai Z pada excel dapat dilihat pada persamaan berikut ini:
Z = 𝑍. 𝑇𝑒𝑠𝑡(𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛, 𝑄)
(6)
Sedangkan tampilan Z test pada excel dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1. Tampilan rumus Z Test Pada Excel

Berbeda dengan nilai Z, nilai Sd diperoleh dari data demand pada produk bantal, dengan
menggunakan rumus berikut ini:
𝑆𝑑 = 𝑆𝑇𝐷𝐸𝑉. 𝑆(𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑)
(7)
Dengan tampilan excel dapat dilihat pada gamber 3.2 berikut:

Gambar 3.2. Tampilan rumus Standar deviasi pada Excel

Dari perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh ROP untuk produk bantal Canon
adalah 8 unit. Secara keseluruhan, hasil perhitungan nilai Q dan ROP dengan menggunakan
metode continuous review adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Perhitungan Q dan ROP dengan Metode Continuous Review

Bantal

Guling
Selimut

Canon
Melina
Oarland
Canon
Melina
Oarland
Salju
Jordan

Metode Continuous (s,Q)
Z
Q
ROP
23
1.000
9
0.922
22
10
1.000
22
7
18
0.995
8
0.997
22
9
22
1.000
6
1.000
22
6
22
1.000
5
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c.

Metode EOQ Multi-item
Perhitungan dengan metode EOQ multi dimulai dengan mencari frekuensi pemesanan (m)
dengan menggunakan rumus persamaan (5). dengan sedikit modifikasi oleh karena biaya
pesannya. Dari perhitungan yang dilakukan, dengan bantal Canon sebagai contoh, maka diperoleh
persamaan frekuensi pemesanan sebagai berikut:
11,178.13𝑄

m = √10,000+13,920𝑄
Dari persamaan tersebut, kemudian akan dilanjutkan dengan melakukan iterasi pada nilai m,
hingga diperoleh nilai m optimal, yaitu jika nilai m pada iterasi n sama dengan nilai m pada iterasi
n+1. Setelah dilakukan perhitungan, diketahui bahwa nilai m pada iterasi ke-1 sama dengan nilai
m pada iterasi ke-0, dengan frekuensi pemesanan yang optimal adalah sebesar 1 kali. Besarnya
nilai m, kemudian akan digunakan untuk menghitung nilai Q untuk mengetahui besarnya
kuantitas pemesanan. Besarnya nilai Q ditentukan dengan menggunakan rumus persamaan (4),
dengan nilai Q yang diperoleh yaitu sebesar 19 unit, untuk contoh perhitungan bantal Canon.
Secara keseluruhan, hasil perhitungan metode EOQ multi dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3. Hasil Perhitungan Q dan Frekuensi Pemesanan dengan Metode EOQ Multi

Canon
Bantal
Melina
Oarland
Canon
Guling
Melina
Oarland
Salju
Selimut
Jordan
Total

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

EOQ Multi
H*D
M
1,068.75 1
2,100.00 1
1,912.50 1
843.75 1
1,900.00 1
1,575.00 1
906.25 1
871.88 1
11,178.13

Q
19
21
17
15
19
14
10
9

Dari tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa produk dengan nilai Q dibawah
aturan produsen (dibawah 10 unit). Sehingga perlu dilakukan revisi untuk menaikkan nilai Q yang
masih kekurangan. Hasil revisi nya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4. Revisi Hasil Perhitungan Q dan Frekuensi Pemesanan dengan Metode EOQ Multi

Bantal

Guling
Selimut

Canon
Melina
Oarland
Canon
Melina
Oarland
Salju
Jordan

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

EOQ Multi
H*D
M
1,068.75 1
2,100.00 1
1,912.50 1
843.75 1
1,900.00 1
1,575.00 1
906.25 1
871.88 1
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d.

Simulasi persediaan dan ITO
Simulasi persediaan perlu dilakukan untuk mengetahui pergerakan persediaan dan tingkat persediaan produk di dalam gudang setiap bulannya, serta
untuk mengetahui besarnya total biaya yang dikeluarkan oleh pemilik. Simulasi ini melibatkan semua obyek dan semua metode yang digunakan dalam
penelitian ini. Dari simulasi yang telah dilakukan, hasil rekapitulasi dapat dilihat pada tabel 5. Sedangkan rekapitulasi hasil perhitungan total biaya dapat
dilihat pada tabel 6.
Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Simulasi Persediaan

Awal
EOQ
Continuous
Review
EOQ Multi

Sisa
Backorder
Sisa
Backorder
Sisa
Backorder
Sisa
Backorder

Canon
148
0
12
3
11
2
11
11

Bantal
Melina
138
0
16
2
16
2
11
5

Oarland
169
0
3
2
3
2
12
7

Canon
181
0
12
5
8
1
7
6

Guling
Melina
150
0
7
3
4
0
10
8

Oarland
189
0
21
0
21
0
9
8

Selimut
Salju
Jordan
221
229
0
0
11
17
2
0
9
17
0
0
7
10
6
1

Total
1425
0
99
17
89
7
77
52

Tabel 6. Rekapitulasi Total Biaya Simulasi Persediaan

TC (8 Bulan)
Awal
EOQ
Continuous Review
EOQ Multi

Canon
Rp
183,367.74
Rp
121,965.34
Rp
116,945.00
Rp
167,817.12

Bantal
Melina
Rp
314,753.97
Rp
205,609.32
Rp
200,872.33
Rp
235,676.71

Oarland
Rp
364,062.47
Rp
191,000.82
Rp
191,895.89
Rp
224,248.77

Canon
Rp
190,888.90
Rp
115,656.23
Rp
113,721.10
Rp
132,210.21
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Guling
Melina
Rp
318,682.74
Rp
201,184.66
Rp
193,686.03
Rp
222,821.92

Oarland
Rp
372,550.82
Rp
155,580.14
Rp
156,475.21
Rp
200,972.74

Selimut
Jordan
Rp
Rp
314,294.42 341,223.32
Rp
Rp
93,372.47
86,422.09
Rp
Rp
82,874.90
87,332.98
Rp
Rp
144,074.66 128,400.62
Salju

Total TC
Rp
2,399,824.38
Rp
1,170,791.06
Rp
1,143,803.42
Rp
1,456,222.74
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Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa metode yang menghasilkan total biaya yang paling kecil adalah metode continuous review. Sedangkan jika
dilihat pada tabel 7, metode yang menghasilkan sisa paling sedikit adalah metode EOQ multi. Dari dua metode tersebut, dapat diketahui bahwa metode EOQ
Multi-item memiliki total biaya 27% lebih besar dibandingkan metode Continuous Review, dan backorder 600% lebih besar dibandingkan metode continuous
review. Angka 27% ini dihitung dari selisih total biaya EOQ Multi-item dan Continuous Review dibandingkan dengan total biaya dari Continuous Review.
Hal yang sama pula untuk angka 600% ini. Sedangkan metode Continuous Review hanya memiliki jumlah sisa yang lebih besar dibandingkan metode EOQ
Multi-item yaitu sebesar 16%. Sehingga, dari perbandingan tersebut, dapat dikatakan bahwa metode Continuous Review adalah metode yang paling optimum.
Setelah menemukan metode terbaik yang dapat digunakan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan ITO. Tujuan dari dilakukannya perhitungan ini yaitu
untuk mengetahui perputaran persediaan barang (Gie, 2020). Perhitungan ITO dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑
ITO = (𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝑎𝑤𝑎𝑙+𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟)∗0.5
(8)
Dari persamaan tersebut, maka akan dilakukan perhitungan ITO untuk metode awal dan metode Continuous Review. Hasil perhitungan dari kedua
metode tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 7. Hasil perhitungan ITO

ITO Metode Awal
ITO Metode Continuous Review
ITO (8 Bulan)
Total
Persediaan Persediaan
Hari
Total
Persediaan Persediaan
Hari
ITO
ITO
Permintaan
Awal
Akhir
Tinggal Permintaan
Awal
Akhir
Tinggal
Canon
152
100
148
2
120
152
23
11
9
27
Bantal
Melina
162
100
138
2
120
162
22
16
9
27
Oarland
131
100
169
1
240
131
22
3
11
22
Canon
119
100
181
1
240
119
18
8
10
24
Guling
Melina
150
100
150
2
120
150
22
4
12
20
Oarland
111
100
189
1
240
111
22
21
6
40
Salju
79
50
221
1
240
79
22
9
6
40
Selimut
Jordan
71
50
229
1
240
71
22
17
4
60
Rata-rata lama tinggal (hari)
195
Rata-rata lama tinggal (hari)
33
Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan hasil ITO pada masing-masing obyek. Dampak dari kenaikan poin tersebut
adalah terjadinya penurunan lama tinggal obyek di dalam gudang, sehingga peluang untuk terjadi penurunan kualitas pada obyek juga semakin kecil. Dengan
demikian, pemilik dapat meminimasi kerugian atas penurunan kualitas produk.
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4.

Simpulan
Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini. Pertama,
berdasarkan hasil perhitungan, metode yang dapat diterapkan adalah metode Continuous Review
dengan total biaya inventori terkecil sebesar Rp 1,143,803.42 dan rata-rata nilai ITO untuk
keseluruhan produk sebesar 33 hari. Nilai ITO dari metode ini mengalami penurunan dari rataratanya 195 hari (kondisi awal) ke 33 hari yang berarti produk-produk tidak terlalu lama tinggal
di gudang sehingga meminimalkan terjadi penurunan kualitas (berjamur). Kedua, sisa inventori
di akhir periode menggunakan metode Continuous Review juga lebih sedikit dibandingkan dengan
metode awal, yakni hanya 89 unit dari 1425 unit. Selain itu, frekuensi aktivitas backorder pada
metode Continuous Review lebih jarang dibanding metode EOQ dan EOQ Multi-item. Ketiga,
pemilik toko pun dapat memesan sesuai dengan jumlah pesanan optimal Q* dan ROP yang telah
dihitung, seperti pada tabel 1, 2, dan 4. Walaupun demikian, terdapat beberapa hal yang dapat
dijadikan saran sebagai penelitian ke depannya, seperti menghitung nilai Q* tidak hanya
memperhatikan dari sisi biaya inventori yang dikeluarkan oleh si pemilik toko, tetapi juga biaya
inventori yang dikeluarkan oleh suplier. Penelitian ini pun dapat dikembangkan dengan
menggunakan tools sistem persediaan yang lain, seperti ARENA.
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Perencanaan Pengendalian Persediaan Material pada Produk
Round Storage Metode LFL dan POQ pada PT Mas
Gloria Margareth Hutagalung*1) dan Dr. Retno Wulan Damayanti, S.T., M.T.*2)
Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No. 36, Kec. Jebres, Kota
Surakarta, Jawa Tengah, 57126, Indonesia
Email: gloriamargareth21@student.uns.ac.id, retnowulan@staff.uns.ac.id
ABSTRAK
Strategi manajemen dan teknologi memengaruhi kinerja, efisiensi, dan laba perusahaan. Kelancaran
produksi dipengaruhi oleh ketersediaan material. Penelitian ini bertujuan mengoptimalkan tingkat
persediaan, mengintensifkan pengendalian kebutuhan material, dan membandingkan biaya persediaan
yang efektif. Permasalahan pada PT. MAS adalah ketidakefektifan pengendalian ketersediaan bahan
baku. Data yang digunakan adalah data list order pada bulan Oktober-Desember 2021. Produk yang
diteliti adalah basket white and grey. Melalui data MPS (Master Production Schedule) dapat diketahui
bahan baku bulan Oktober, November, Desember sebesar 8280 pcs, 2600 pcs, dan 1200 pcs. Sedangkan,
basket grey sebesar 4424 pcs, 5000 pcs, dan 1200 pcs. Dengan probabilitas barang datang tepat waktu
pada material rafia putih, rafia abu-abu, dan senar sebesar 95% dan material seagrass dan agel sebesar
85%. Pada metode LFL diperoleh biaya persediaan sebesar Rp2.436.000,00 dan metode POQ sebesar
Rp2.196.466,00. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menganjurkan penerapan metode POQ dan
memperkuat koordinasi guna meminimalisir miss communication di periode selanjutnya.
Kata kunci: Ketersediaan Bahan Baku, LFL, dan POQ

1.

Pendahuluan
Masalah produksi sangat memengaruhi laba perusahaan. Jika proses produksi terhambat,
maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Kelancaran produksi dipengaruhi oleh ketersediaan
material yang akan diolah dalam kegiatan produksi. Dengan adanya persediaan yang optimal,
maka biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akan lebih efisien. Hal ini berperan dalam
menyeimbangkan kebutuhan persediaan material dengan target penjualan tahunan yakni 76.000
pcs dan target penjualan harian yakni 3600 pcs.
PT. Multiyasa Abadi Sentosa merupakan sebuah perusahaan Indonesia yang berfokus pada
desain, manufaktur, dan ekspor produk kerajinan yang berkelas mulai dari keranjang
penyimpanan, aksesoris meja, dekorasi dinding, dan tas jinjing. PT. Multiyasa Abadi Sentosa
terletak di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Dalam penelitian kali ini, peneliti
berfokus pada produk dengan jumlah order paling banyak, untuk setiap tahunnya yaitu round
storage. Produk round storage pada PT. Multiyasa Abadi Sentosa tersedia dalam 2 warna yakni
abu-abu dan putih. Adapun kode produk yang digunakan pada warna abu-abu yakni ADG-1164
GNG yang berarti round storage grey-natural-grey dan pada warna putih yakni ADG-1164
WNW yang berarti round storage white-natural-white. Produk tersebut dijual per set dengan 4
jenis ukuran yakni L, M, S, dan XS.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, PT. Multiyasa Abadi Sentosa, bagian produksi
seringkali mengalami keterlambatan produk income misalnya saja pada periode Oktober 2021
dimana terdapat 1106 set produk ADG-1164 WNW dan 1070 set produk ADG-1164 GNG.
Ketidaktersediaan material yang diperlukan selama proses produksi mengakibatkan
terhambatnya proses produksi. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan bagi
perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan persediaan melalui metode Material
Requirement Planning (MRP).
Pada bulan Oktober total demand produk ADG-1164 GNG yang diminta oleh buyer
sebanyak 8280 pcs sedangkan untuk produk ADG-1164 WNW sebanyak 4424 pcs. Sedangkan,
pada bulan November untuk produk ADG-1164 GNG sebanyak 2600 pcs dan ADG-1164
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WNW sebanyak 5000 pcs. Pada bulan Desember untuk produk ADG-1164 GNG sebanyak 1200
pcs dan ADG-1164 WNW sebanyak 1200 pcs. Sedangkan dalam memenuhi kebutuhan
produksi, PT. Multiyasa Abadi Sentosa menggunakan system make to order, dimana tidak
terdapat perencanaan kebutuhan. Perencanaan dan penjadwalan kebutuhan material menjadi
kebutuhan primer bagi sebuah perusahaan dalam meminimalisir terjadinya keterlambatan
produksi akibat ketidaktersediaan material. Dalam hal ini, metode MRP menjadi metode yang
paling relevan digunakan pada penentuan lead time dan jumlah material sebagai pemenuhan
kebutuhan produksi.
Berdasarkan data jumlah permintaan buyer yang telah diinterpretasikan pada paragraf
sebelumnya, dapat dilihat bahwa terdapat ketidakseragaman permintaan buyer. Oleh sebab itu
dalam merencanakan kebutuhan material pada penelitian ini digunakan metode MRP yakni
Period Quantity Order (POQ). Metode POQ adalah metode pendekatan yang paling sesuai
untuk diterapkan pada permintaan yang diskrit di periode-periode tertentu (Adelia, 2017). Nilai
Period Order Quantity (POQ) digunakan untuk memperoleh interval yang optimal, dan
didasarkan pada nilai pemesanan yang ekonomis (Hansa, 2018).
Selain itu, terdapat produk-produk yang mengalami kelebihan stock seperti cat dan lem.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut penelitian ini juga menggunakan metode MRP lain
yakni Lot For Lot (LFL) guna menghindari terjadinya kelebihan material (over stock).
Terjadinya over stock akan meningkatkan periode penyimpanan. Pada PT. Multiyasa Abadi
Sentosa, penyimpanan dilakukan pada gudang pribadi. Oleh sebab itu, pada penelitian ini
digunakan asumsi dengan menghitung biaya listrik dan pemeliharaan tempat. Pada bulan
Oktober-Desember 2021 PT. Multiyasa Abadi Sentosa mengeluarkan biaya penyimpanan untuk
material rafia putih, rafia abu-abu, seagrass, agel, dan senar masing-masing sebesar Rp829,00;
Rp829,00; Rp370,00; Rp222,00; dan Rp148,00 sehingga Total Biaya Penyimpanan pada bulan
Oktober-Desember 2021 sebesar Rp 2.397,00. Oleh karena itu, semakin lama material
disimpan, maka holding cost yang dimanifestasikan akan semakin besar. Keberadaan metode
Lot For Lot mampu mengatasi dan menghindari terjadinya persediaan material yang berlebih
dengan mengestimasi kebutuhan sesuai dengan lot size yang dibutuhkan per periodenya.
2.

Metode
Bagian ini berisi plot penelitian yang dilangsungkan. Berikut adalah Gambar 1. mengenai
flow penelitian.
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Gambar 1. Flowchart Penelitian

1.

Studi Lapangan dan Literatur
Studi lapangan dan studi literatur merupakan identifikasi awal permasalahan pada PT.
Multiyasa Abadi Sentosa. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan diskusi bersama
kepala departemen produksi, kepala departemen PPIC, kepala departemen marketing,
kepala departemen Quality Control, staff Gudang Embalace mengenai kondisi perusahaan
saat ini yakni terjadinya out of stock dan over stock pada persediaan material di Gudang
Embalace.
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Tabel 1. Wawancara dengan Kepala Produksi PT. Multiyasa Abadi Sentosa

No.
Pertanyaan
1 Problem apa yang kerap
terjadi di bagian produksi?
2 Selama ini sistem apa yang
digunakan PT. Multiyasa Abadi
Sentosa dalam perencanaan
material?
3 Bagaimana
proses
stock
opname di bagian produksi PT.
Multiyasa Abadi Sentosa?
4 Berapa lama proses pre-order
di PT. Multiyasa Abadi
Sentosa?
5 Apakah
pernah
terjadi
ketidaktersediaan material?

6

Supplier PT. Multiyasa Abadi
Sentosa terdapat di daerah
mana saja?

7

Apakah yang terjadi jika PT.
Multiyasa Abadi Sentosa tidak
dapat memenuhi target buyer?
Apakah ka nada pemberian
diskon?
Apakah terdapat strategi khusus
yang dilakukan PT. Multiyasa
Abadi Sentosa untuk mencegah
“pinalti”?

8

2.

3.

Jawaban
Tidak tesedianya material saat berlangsungnya
proses produksi (out of stock)
Sistem make to order. Jika ada permintaan dari
buyer, maka dilakukan pemesanan material.

Stock opname dilakukan setiap sebulan sekali.
Pengecekan barang dilakukan secara manual.
10 hari setelah barang dipesan dari suppliers

Pernah, untuk bahan yang diambil dari alam
seperti seagrass, agel, pelepah pisang, dsb.
Dikarenakan bahan-bahan tersebut memiliki
musim sendiri-sendiri. Barang tetap ada, namun
mengalami keterlambatan dan harga beli
meningkat.
Temanggung, Jogja, Cirebon, dan sebagainya.
Mekanismenya adalah PT. Multiyasa Abadi
Sentosa ka na ke supplier untuk mengambil
material.
Tidak ada pemberian diskon. Harga yang
diberikan tetap sama, namun PT. Multiyasa
Abadi Sentosa terkena “pinalti” dimana hal
tersebut mengurangi trust and loyalty dari buyer.
Dengan memberi kurun waktu 3 bulan kepada
buyer untuk melakukan pre-order. Selain itu,
untuk berjaga-jaga PT. Multiyasa Abadi Sentosa
memberi selang waktu 10 hari untuk shipment
date guna mencegah keterlambatan

Perumusan Masalah
Rumusan masalah yang ditelaah dalam penelitian ini yakni mengenai ukuran pemesanan
optimal untuk material rafia putih, rafia abu-abu, seagrass, agel, dan senar, perbandingan total
biaya persediaan antara pengendalian persediaan yang diusulkan, dan metode yang paling efektif
digunakan sebagai alat pengendali persediaan material di PT. Multiyasa Abadi Sentosa.
Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dan manfaat penelitian berperan dalam mengoptimalkan tingkat persediaan,
mengintensifkan pengendalian kebutuhan material, dan membandingkan biaya persediaan yang
efektif pada produk round basket storage ADG-1164 WNW (Putih) dan ADG-1164 GNG (Abuabu). Manfaat yang didapatkan oleh pihak perusahaan yakni memperoleh pandangan baru
mengenai anjuran perbaikan perusahaan guna mengefektifkan ukuran lot persediaan. Sedangkan
manfaat yang didapatkan oleh pihak peneliti adalah meningkatkan wawasan mengenai metode
Lot For Lot (LFL) dan Period Order Quantity (POQ). Eksplanasi terkait hal tersebut telah
dideskripsikan pada Bab 1 Pendahuluan.
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Penentuan Batasan Masalah yang Akan Diteliti
Objek penelitian yang dilakukan pada bagian produksi yakni Gudang Embalace.
Pemilihan objek penelitian ditentukan berdasarkan permasalahan yang diamati dikaji di PT.
Multiyasa Abadi Sentosa yakni mengenai permasalahan pengendalian persediaan. Data
yang diperlukan adalah data Master Production Schedule (MPS) pada bulan Oktober,
November, dan Desember 2021. Data tersebut berperan dalam mengetahui kuantitas
persediaan di PT. Multiyasa Abadi Sentosa untuk produk round storage ADG-1164 WNW
(putih) dan ADG-1164 GNG (abu-abu).
Pengumpulan Data
Pada penelitian ini, dilakukan wawancara dengan staff Gudang Embalace PT.
Multiyasa Abadi Sentosa dan kajian literatur guna memperoleh data yang diperlukan.
Tabel 2. Wawancara dengan Staff Gudang Embalace PT. Multiyasa Abadi Sentosa

No.
Pertanyaan
Jawab
1 Apa permasalahan yang sering Seringkali bahan yang dibutuhkan tidak
terjadi di Gudang Embalace PT. tersedia sehingga proses produksi terhambat.
Multiyasa Abadi Sentosa?
Dan ada beberapa bahan baku seperti lem
dan cat yang mengalami over stock sehingga
kualitas dari kedua produk tersebut menurun
(terdapat kerak di bagian tutup bahan baku
tersebut).
2. Selama ini proses persediaan Setiap operator mencatat barang-barang yang
barang di PT. Multiyasa Abadi dibutuhkan lalu order
list
tersebut
Sentosa seperti apa?
diserahkan ke Gudang Embalace oleh
Kepala Regu tiap departemen. Order list
akan direkap oleh staff Gudang Embalace
dan di-input ke sistem pencatatan. Setelah
itu, admin bagian pemesanan akan mengecek
dan meneruskan pesanan ke supplier.
3. Sistem apa yang digunakan oleh
Sistemnya
masih
manual,
dicatat
PT. Multiyasa Abadi Sentosa menggunakan kertas lalu diinput ke sistem.
dalam persediaan bahan baku?
4. Apakah PT. Multiyasa Abadi Tidak pernah karena proses persediaannya
Sentosa
pernah
melakukan bergantung pada pesanan dari buyer (make to
perencanaan dalam persediaan
order).
bahan baku?
5. Bahan baku apa yang sering Agel dan Seagrass pada round basket ADGmengalami out of stock?
1164 WNW dan ADG-1164 GNG.
Selain melakukan wawancara dengan staff Gudang Embalace, dilakukan juga
wawancara dengan Kepala bagian Marketing. Berikut adalah hasil wawancara yang telah
dilakukan:
Tabel 3. Wawancara dengan Kepala Departemen PPIC PT. Multiyasa Abadi Sentosa

No.
1.

Pertanyaan
Pemasaran di PT. Multiyasa
Abadi Sentosa itu seperti apa?

Jawaban
PT. Multiyasa Abadi Sentosa telah menjalin
relasi yang baik dengan perusahaanperusahaan mancanegara seperti Zara Home,
Marks & Spencer, TJ Maxx, Pottery Barn,
Crate and Barrel, The White Company, Pier
1 Imports and Homegoods, dan lain-lain.
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Produk apa yang lebih laris di PT.
Multiyasa Abadi Sentosa?
Dari produk ADG-1164 WNW
dan ADG-1164 GNG, produk
mana yang lebih laris?
Apakah terdapat kendala dalam
proses produksi round storage
ADG-1164 WNW (putih) dan
ADG-1164 GNG (abu-abu)?

Round Storage ADG-1164 WNW (putih) dan
ADG-1164 GNG (abu-abu)
Keduanya sama karena buyer selalu meminta
satu paket (putih dan abu-abu)
Persediaan material mengalami out of stock
terutama pada bahan-bahan tertentu seperti
agel dan seagrass. Dikarenakan kedua bahan
tersebut berasal dari alam.

Tahap Pengolahan Data
1. Menghitung biaya penyimpanan material /minggu. Berikutadalah persamaan yang
digunakan :
…….(1)
2.
3.

Pada perhitungan dikali 5. Hal ini dikarenakan, dalam 1 minggu hanya terdapat 5 hari kerja.
Melakukan perhitungan kebutuhan kotor pada setiap periode perencanaan. Berikut
adalah persamaan yang digunakan :
…..(2)
………………….....(3)

4.

5.

Menghitung kebutuhan bersih tiap periode perencanaan. Berikut adalah persamaan
yang digunakan:
Kebutuhan Bersih = Kebutuhan Kotor – On Hand Inventory ................................... (4)
Apabila diasumsikan bahwa jumlah On Hand Inventory adalah 0, maka kuantitas
kebutuhan bersih dan kuantitas kebutuhan kotor pada satu periode adalah sama.
Menghitung skala permintaan tiap minggu. Dilakukan tiap minggu karena periode
perencanaan yang diterapkan mempunyai satuan minggu. Berikut adalah persamaan
yang digunakan :
……………….....................................(5)

6.

Menyusun matriks Material Requirement Planning (MRP) menggunakan ukuran lot
Lot For Lot (LFL) dan Period Order Quantity (POQ). Untuk LFL, ukuran lot
disesuaikan dengan kuantitas kebutuhan bersih tiap periode perencanaan. Sedangkan
pada metode POQ, ukuran pemesanan yang digunakan berdasarkan persamaan dan
hasil yang didapat menginterpretasikan kuantitas periode waktu tiap pesanan. Berikut
adalah persamaan yangdigunakan:
……………………………………………………………….(6)

Keterangan :
D
= Rata-rata Demand
S
= Biaya Pemesanan
H
= Biaya Penyimpanan
7. Melakukan perhitungan biaya persediaan tiap material dalam tiap metode ukuran
lot, baik LFLmaupun POQ. Berikut adalah persamaan yang digunakan:
Biaya Persediaan = Biaya Pembelian + Biaya Pemesanan + Biaya Penyimpanan
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= (Total Unit*Harga Unit) + (Frekuensi Pemesanan*Biaya Pemesanan) + (Total
Persediaan*Biaya Persediaan) .......................................................................... (7)
8. Membandingkan ketiga metode untuk menetapkan order size yang optimal dengan
meminimalisir biaya persediaan.
9. Tahap Analisis Data antara lain analisis jumlah lot pemesanan optimum dan analisis
perbandingan total biaya persediaan tiap metode lotting.
10.Tahap Kesimpulan dan Saran merupakan tahapan pemberian kesimpulan atas hasil
penelitian, analisis, saran kepada perusahaan berkenaan dengan kesimpulan penelitian.
3.

Hasil dan Pembahasan
1. Perhitungan Biaya Penyimpanan Material
Dalam proses penyimpanan baik material maupun basket, PT. Multiyasa Abadi Sentosa
menggunakan gudang milik perusahaan. Berikut merupakan Tabel 4. yang menjelaskan
tentang data biaya pengelolaan gudang sebagai berikut :
Tabel 4. Data Biaya Penyimpanan Material
BIAYA PENYIMPANAN
No
1
2
3
4
5

Jenis Material

%

a

B
6%
6%
6%
6%
6%

Rafia Putih
Rafia Abu-abu
Seagrass
Agel
Senar

Harga Material
per unit
c
84,000.00
84,000.00
37,500.00
22,500.00
15,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Biaya Simpan/
unit/hari
d=(b/365)*c
Rp
13.81
Rp
13.81
Rp
6.16
Rp
3.70
Rp
2.47

Biaya simpan/
unit/minggu
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

e=d*5
69.04
69.04
30.82
18.49
12.33

Berikut contoh perhitungan biaya penyimpanan seagrass.
………………..(1)

Biaya Penyimpanan =
=
2.

= Rp. 30,82
Perhitungan Kebutuhan Kotor Material Tiap Periode
Bagian ini menjelaskan mengenai perhitungan kebutuhan kotor benih dan rockwool
pada setiap periode perencanaan. Berikut merupakan Tabel 5. yang menjelaskan tentang data
kebutuhan kotor material tiap periode:
Tabel 5. Data Kebutuhan Kotor Material Tiap Periode

Periode (minggu)
1

2

3

4

5

Kebutuhan Kotor

1

1

1

1

1

Kebutuhan Kotor

1

1

1

1

Kebutuhan Kotor

1

1

1

1

Kebutuhan Kotor

1

1

1

1

6

7

8

Rafia Putih
1 1 1
Seagrass
1 1 1 1
Agel
1 1 1 1
Senar
1 1 1 1

Total

Demand
Rate
Mingguan

9

10 11 12

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

6

1

Berikut adalah contoh perhitungan dari kebutuhan kotor seagrass pada periode 1.
Kebutuhan Kotor (bungkus)

=
=
= 0,72 ≈ 1
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Berikut adalah contoh perhitungan dari kebutuhan kotor Agel pada periode 1.
Kebutuhan kotor

3.

………(2)

=

=
=
≈ 1 bungkus
Perhitungan Kebutuhan Bersih Material Tiap Periode
Proses netting dilakukan untuk menghitung kebutuhan bersih. Proses netting dilakukan
dengan menghitung selisih antara kebutuhan kotor dan on hand inventory ditambah
persediaan pengaman. Berikut merupakan Tabel 6. yang menjelaskan tentang perhitungan
kebutuhan bersih seagrass dan agel untuk round storage ADG-1164 WNW (putih) dan
ADG-1164 GNG (abu-abu).
Tabel 6. Perhitungan Kebutuhan Bersih Material
Total

Demand
Rate
Mingguan

Periode (minggu)
1

4.

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

12

1

1 1
Agel
1 1 1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

12

1

Kebutuhan Kotor
Proyeksi On hand Inventory
Kebutuhan Bersih

1
0
1

1

1

Rafia Putih
1 1 1 1

1

1

1

Kebutuhan Kotor
Proyeksi On hand Inventory
Kebutuhan Bersih

1
0
1

1

1

1 1 1
Seagrass
1 1 1 1

1

1

1

Kebutuhan Kotor
Proyeksi On hand Inventory
Kebutuhan Bersih

1
0
1

1

1

1

1

1

1

Kebutuhan Kotor
Proyeksi On hand Inventory
Kebutuhan Bersih

1
0
1

1

1

1

1 1 1
Senar
1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

Berikut contoh perhitungan kebutuhan bersih Seagrass.
Kebutuhan Bersih
= Kebutuhan Kotor − 𝑂𝑛 𝐻𝑎𝑛𝑑 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦.....................................................(4)
=2–0=2
Penyusunan Lotting menggunakan Teknik Lot For Lot (LFL)
Lotting dengan Teknik Lot For Lot (LFL) kondisi dimana perusahaan memesan dengan
jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan permintaan tanpa adanya persediaan cadangan.
Berikut perhitungan MRP dari setiap material dengan metode Lot For Lot (LFL). Berikut
adalah Tabel 7. mengenai penyusunanlotting rafia putih dengan metode LFL.
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Tabel 7. Penyusunan Lotting Rafia Putih dengan Metode LFL
Rafia Putih
Kebutuhan Rencana
Periode
Persediaan
bersih
Pemesanan
(bungkus)
(bungkus) (bungkus)
1
1
1
0
2
1
1
0
3
1
1
0
4
1
1
0
5
1
1
0
6
1
1
0
7
1
1
0
8
1
1
0
9
1
1
0
10
1
1
0
11
1
1
0
12
1
1
0
TOTAL
12
12
0

5.

Penyusunan Lotting dengan Metode Period Order Quantity (POQ)
Metode POQ adalah pendekatan dimana kuantitas pemesanan ekonomis sehingga
mampu digunakan pada periode permintaan diskrit. Metode POQ hampir sama dengan
metode EOQ.
Berikut contoh perhitungan MRP dari setiap material dengan metode POQ.
Rafia Putih (rata-rata demand)
= 3099 Roll
S (biaya pemesanan)
= Rp. 5.000
H (biaya penyimpanan)
= Rp. 994,19
POQ =

…………........................................................................................................ (6)

=

6.

= 0,057 ≈ 1
(Pemesanan dilakukan setiap 1 periode)
Perhitungan Biaya Persediaan Tiap Metode Lot Sizing
a Lot For Lot (LFL)
Biaya Persediaan
= Biaya Pembelian + Biaya Pemesanan + Biaya Penyimpanan .................................. (7)
= (Total Unit*Harga Unit) + (Frekuensi Pemesanan*Biaya
Pemesanan) + (Total Persediaan*Biaya Persediaan)
= (953*Rp22.500,00)+(24*Rp5000,00)+(0*Rp681,00)
= Rp. 2.436.000
b Period Order Quantity (POQ)
Biaya Persediaan = Biaya Pembelian + Biaya Pemesanan + Biaya Penyimpanan….(7)
= (Total Unit*Harga Unit) + (Frekuensi Pemesanan*Biaya
Pemesanan) + (Total Persediaan*Biaya Persediaan)
= (953*Rp22.500,00) + (12*Rp5.000,00) + (0*Rp.37,00)
= Rp. 2.196.466
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4.

Simpulan
Merujuk pada hasil perhitungan, dipilih order size yang optimum yakni menggunakan metode
Period Order Quantity (POQ) dengan ukuran pemesanan rafia putih, rafia abu-abu, seagrass, agel,
dan senar berturut-turut sebesar 1 roll, 1 roll, 1 roll, 1 bungkus, 2 bungkus, dan 1 roll. Berdasarkan
hasil perhitungan, total biaya persediaan material dengan metode POQ lebih rendah dibandingkan
dengan metode LFL. Pada metode POQ didapatkan total biaya persediaan sebesar Rp. 2.196.466,
sedangkan dengan metode LFL sebesar Rp 2.436.000.
Perusahaan disarankan dapat menerapkan metode MRP dengan metode ukuran lot POQ dalam
jangka panjang untuk perencanaan persediaan agar tidak terjadi understock atau kurangnya jumlah
persediaan yang akan berakibat pada penundaan proses produksi dan peningkatan biaya persediaan.
Penulis menyarankan adanya penelitian lanjutan dengan menggunakan metode penelitian dan teknik
analisis data yang lebih kompleks guna meningkatkan dan enyempurnakan kekayaan keilmuan pada
bidang perencanaan proses produksi serta sebagai pembanding antara metode penelitian sebelum dan
penelitian lanjutan.
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Implementasi Lean Manufacturing untuk Mempersingkat
Lead Time di PT XYZ dengan Metode Value Stream Mapping
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ABSTRAK
PT. XYZ merupakan perusahaan garmen yang memproduksi berbagai produk, salah satunya adalah short
pants. Pengiriman produk kepada buyer dilakukan dengan menggunakan kapal, kecuali jika terjadi
keterlambatan produksi, maka pengiriman dilakukan dengan pesawat agar produk tetap sampai kepada
buyer tepat waktu. Namun, pengiriman dengan pesawat memakan biaya yang lebih mahal daripada
pengiriman menggunakan kapal. Maka dari itu, proses produksi harus berjalan tepat waktu. Penelitian ini
bertujuan untuk mempersingkat lead time dengan mengurangi waste sesuai konsep lean manufacturing
sehingga dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya keterlambatan. Metode yang digunakan adalah
Value Stream Mapping (VSM) untuk memetakan proses produksi dan mengidentifikasi waste. Hasil yang
didapatkan menunjukkan bahwa masih terdapat 1.195,67 detik pemborosan pada produksi satu short
pants. Maka, dirancanglah future state VSM untuk mendapatkan kondisi ideal. Hasil perancangan F-VSM
menunjukkan bahwa lead time produksi berhasil dipersingkat dan waste berkurang sebesar 15,20% untuk
tiap produksi satu short pants.
Kata kunci: Lean Manufacturing, Value Steam Mapping

1.

Pendahuluan
Industri garmen berkembang pesat di Indonesia dan menyerap tenaga kerja yang cukup
besar dibandingkan dengan industri pengolahan lainnya, yaitu sebesar 2.316.696 pekerja di
Indonesia per Februari 2021 (Badan Pusat Statistika, 2021). Pesatnya pertumbuhan industri
garmen di Indonesia menyebabkan munculnya persaingan yang ketat antar perusahaan garmen
untuk memenangkan posisinya di pasar.
PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan garmen yang menghasilkan berbagai produk,
antara lain short pants, long pants, dan jaket. Upaya yang dilakukan perusahaan ini untuk
mempertahankan posisinya dalam persaingan dengan perusahaan garmen yang lain adalah
dengan berjuang untuk dapat menghasilkan output sesuai target yang ditetapkan oleh buyer
dengan kualitas yang terbaik sehingga mampu menjaga kredibilitas perusahaan. Namun, pada
proses produksi masih ditemukan banyak aktivitas non value added dan mengakibatkan
bertambahnya lead time yang berpotensi menyebabkan tidak terpenuhinya target yang
ditetapkan buyer pada tanggal yang ditentukan.
PT. XYZ melakukan pengiriman produk garmen kepada buyer melalui kapal, namun
apabila terjadi keterlambatan produksi maka pengiriman harus dilakukan dengan pesawat. Hal
tersebut dilakukan agar produk tetap sampai kepada buyer sesuai dengan target waktu yang
telah ditentukan. Akan tetapi, pengiriman dengan menggunakan pesawat menimbulkan kerugian
yang besar bagi perusahaan karena memakan biaya jauh lebih mahal daripada pengiriman
melalui kapal. Oleh karena itu, setiap produksi harus berjalan tepat waktu dengan lead time
yang paling optimal.
Upaya mempersingkat lead time dapat dilakukan dengan mengurangi waste dan
menciptakan aliran yang lancar sepanjang proses value stream (Aflah, Prasetyaningsih, &
Muhammad, 2018). Proses produksi dapat dikatakan lancar jika material dapat melewati seluruh
stasiun kerja dengan waktu yang minimum (Arif, 2017). Sehingga, pengurangan waste dapat
mengurangi lead time dengan aktivitas value added yang sama.
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Lean manufacturing adalah sebuah konsep yang mampu mengindentifikasi dan
mengurangi pemborosan atau waste, yaitu aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi
suatu proses (Prayogo & Octavia, 2015). Penerapan lean manufacturing dapat digunakan untuk
mengubah suatu proses dalam sebuah perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga
perusahaan menjadi lebih kompetitif (Gupta, Bansal, & Goel, 2015). Upaya pengurangan waste
dengan menggunakan konsep lean manufacturing merupakan teknik filosofi yang mampu
menghilangkan pemborosan terselubung dalam suatu proses produksi (Marulanda-Grisales &
Gaitán, 2017).
Salah satu metode untuk mengurangi waste pada proses produksi PT. XYZ sesuai konsep
lean manufacturing adalah menggunakan Value Stream Mapping (VSM), yaitu sebuah konsep
dalam implementasi lean manufacturing yang memetakan seluruh rangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh suatu perusahaan (Prayogo & Octavia, 2013). Pemetaan dalam VSM terdiri dari
dua kondisi, yaitu Current State Value Stream Mapping (C-VSM) atau kondisi awal dan Future
State Value Stream Mapping (F-VSM) atau kondisi di masa depan. Current State Value Stream
Mapping (C-VSM) berisi pemetaan dasar dari seluruh rangkaian produksi dan
merepresentasikan seluruh entitas dan operator produksi secara aktual yang digunakan untuk
mengidentifikasi adanya waste beserta dengan sumber dan lokasi waste tersebut. Sementara itu,
F-VSM merepresentasikan kondisi rangkaian sistem produksi di masa depan setelah
dilakukannya perbaikan dari C-VSM.
Penelitian yang telah dilakukan oleh Widodo & Ferdiansyah (2017) menyatakan bahwa
dengan menggunakan metode VSM terbukti mampu mempersingkat lead time pada proses
outbond di PT. X. Selain itu, penelitian oleh Suhardi, Anisa, & Laksono (2019) membuktikan
bahwa metode VSM mampu membantu proses reduksi waste pada industri furniture.
Berdasarkan fenomena tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menganalisis proses
produksi short pants di PT. XYZ dengan menggunakan metode VSM dalam upaya mengurangi
waste dan mempersingkat lead time produksi.
2.

Metode
Metode yang digunakan pada penelitian ini tergambar melalui flowchart pada gambar 1.
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Gambar 1. Flowchart Metodologi Penelitian

Studi Literatur
Studi literatur dilakukan sebagai langkah awal untuk mencari informasi yang mampu
mendukung penelitian. Studi literatur yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah
jurnal, buku, dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.
Studi Lapangan
Studi lapangan dilakukan dalam bentuk observasi langsung di PT. XYZ untuk
mengidentifikasi perbedaan antara teori yang didapat dari studi literatur dengan kondisi nyata
yang terjadi di lapangan.
Perumusan Masalah dan Penentuan Tujuan Penelitian
Fakta-fakta yang ditemukan saat observasi kemudian menjadi dasar perumusan masalah
dalam penilitian ini. Rumusan masalah yang telah terbentuk kemudian digunakan untuk
menentukan tujuan penelitian yang mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Adanya
tujuan penelitian dimaksudkan agar peneliti fokus dan tidak menyimpang terhadap masalah
yang telah ditentukan.
Pengumpulan Data
Tahap ini merupakan langkah untuk mencapai tujuan penelitian. Jenis data dalam
penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer.
a. Pengumpulan Data Sekunder
Data sekunder yang diambil dalam penelitian ini adalah data jumlah karyawan dan
Operational Process Chart (OPC) yang telah dibuat oleh perusahaan,
b. Pengumpulan Data Primer
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Data primer yang diambil dalam penelitian ini adalah data waktu siklus seluruh elemen
kerja pada tiap stasiun kerja dalam proses produksi short pants, meliputi stasiun cutting,
numbering, preparation assembly (PpA) & secondary process, sewing, dan packing. Daftar
elemen kerja mengacu pada worksheet di tiap stasiun kerja. Sementara itu, pengambilan data
waktu siklus dilakukan dengan metode Stopwatch Time Study (STS), yaitu pengambilan data
waktu menggunakan stopwatch dalam satuan detik. Pengambilan data waktu siklus dilakukan
sebanyak tiga kali untuk tiap elemen kerja kemudian diambil nilai rata-ratanya.
Tahap pengumpulan data seluruhnya dilakukan pada shift 1 PT. XYZ untuk menjaga
konsistensi operator karena operator yang bekerja selalu sama pada tiap shift pada saat
pengambilan data dilakukan. Keterampilan operator yang berbeda-beda dalam menjalankan
proses produksi dapat menyebabkan banyaknya variasi pada faktor penyesuaian untuk
perhitungan waktu siklus. Sehingga, untuk menghindari hal tersebut, pengambilan data
seluruhnya dilakukan pada shift 1.
Pembuatan C-VSM
Data yang telah terkumpul kemudian diolah untuk membuat C-VSM. Berdasarkan
pemetaan C-VSM, dapat diketahui total lead time dan aktivitas VA, NVA, dan NNVA yang
terdapat pada seluruh stasiun kerja.
Identifikasi Waste
Tahap identifikasi waste dilakukan dengan menganalisis seluruh aktivitas pada proses
produksi short pants. Seluruh elemen kerja yang tidak termasuk aktivitas VA akan digolongkan
sebagai waste.
Pembuatan Rancangan Perbaikan
Setiap waste yang telah teridentifikasi kemudian dianalisis dan dirancanglah rencanarencana perbaikan untuk mengurangi waste pada sistem produksi di PT. XYZ berdasarkan
prinsip lean manufacturing.
Pembuatan F-VSM
Tahap ini dilakukan dengan membuat F-VSM berdasarkan rencana perbaikan yang telah
dibuat sehingga proses produksi menjadi lebih ramping dengan lead time yang lebih singkat dan
pengurangan waste pada sistem produksi.
3. Hasil dan Pembahasan
Current State Value Stream Mapping (C-VSM)
Proses produksi short pants di PT. XYZ melalui lima stasiun kerja, yaitu stasiun cutting,
numbering, Preparation Assembly (PpA) dan secondary process, sewing, serta packing. Total
jumlah operator dalam proses produksi tersebut adalah 54 orang. Waktu siklus yang dibutuhkan
untuk membuat satu produk short pants adalah 6.401,64 detik dan total waktu transportasi
adalah 174,86 detik. Untuk menghitung lead time produksi, maka dapat digunakan rumus
sebagai berikut :
Lead Time = Waktu Siklus + Waktu Transportasi
(1)
Sehingga, lead time untuk menghasilkan satu produk short pants adalah 6.576,50 detik.
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Gambar 2. Current State Value Stream Mapping

Gambar 2 menunjukkan C-VSM pada produksi short pants di PT. XYZ. Berdasarkan
pemetaan tersebut, dapat diketahui bahwa aktivitas Value Added (VA) hanya sebesar 5380,83
detik. Artinya, dalam produksi satu short pants terdapat 1.195,67 detik waste yang terdiri dari
aktivitas Non Value Added (NVA) dan Necessary but Non Value Added (NNVA).
Identifikasi Waste
Waste merupakan seluruh aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi produk.
Sehingga, seluruh aktivitas selain aktivitas VA merupakan waste proses produksi.
Tabel 1. Identifikasi Waste

Jenis Waste
Unnecessary Motion (UM)
Unnecessary Motion (UM)
Unnecessary Motion (UM)
Unnecessary Motion (UM)
Unnecessary Motion (UM)
dan Waiting (W)
Berdasarkan identifikasi waste pada tabel 1, maka diketahui bahwa waste dalam stasiun
kerja adalah 1021,16 detik meliputi jenis waste Unnecessary Motion (UM) dan Waiting (W).
Sementara itu, waktu transportasi antar stasiun adalah 174,86 detik. Sehingga, total waste
adalah sebesar 1.196 detik.
Rencana Perbaikan
Upaya untuk mempersingkat lead time dan mengurangi waste pada proses produksi short
pants dapat dilakukan dengan rencana perbaikan sebagai berikut :
1. Melakukan penggabungan elemen kerja pada stasiun cutting, meliputi proses pemasukan
roll fabric ke mesin yang dapat dilakukan bersama dengan proses setting mesin. Selain itu,
proses pemindahan end bit juga dapat dilakukan bersama dengan operator cutting yang lain
menulis marker.
2. Melakukan penghilangan elemen kerja pada stasiun numbering, yaitu pelepasan bundling
panel. Hal ini dilakukan karena proses numbering dapat dilakukan tanpa melepas bundling
panel garmen.
Stasiun Kerja
Cutting
Numbering
PpA & Secondary
Sewing
Packing

Waste (detik)
296,32
173,30
164,81
245,83
140,90
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3.

Melakukan penyederhanaan proses pada stasiun numbering, yaitu dengan mendekatkan
terlebih dahulu semua karung berisi panel yang akan diberi numbering, sehingga proses
pengambilan karung tidak dilakukan berulang-ulang.
4. Melakukan penghilangan waste pada stasiun packing, yaitu pemborosan waktu ketika
seorang operator menunggu operator lain melakukan pemasangan hangtag. Penghilangan
waste dapat dilakukan dengan melakukan persiapan hangtag untuk garmen berikutnya
sehingga tidak ada waktu menganggur.
Perbaikan yang dilakukan pada elemen kerja menghasilkan pengurangan waste pada tiap
stasiun kerja seperti pada tabel 2.
Tabel 2. Waste setelah Perbaikan

Stasiun Kerja
Waste (detik)
Jenis Waste
Cutting
227,84
Unnecessary Motion (UM)
Numbering
88,07
Unnecessary Motion (UM)
PpA & Secondary
156,10
Unnecessary Motion (UM)
Sewing
245,83
Unnecessary Motion (UM)
Packing
121,18
Unnecessary Motion (UM)
Berdasarkan tabel 2, maka dapat diketahui bahwa waste pada stasiun kerja adalah sebesar
839,02 detik. Apabila ditambah dengan waktu transportasi antar stasiun, maka total waste
setelah perbaikan adalah 1.013,88 detik. Perbaikan yang dilakukan menunjukkan masih terdapat
waste dalam proses produksi. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas-aktivitas NNVA yang sulit
dihilangkan sebab apabila aktivitas tersebut dihilangkan justru akan mengganggu proses
produksi secara keseluruhan.
Future State Value Stream Mapping (F-VSM)
Rencana perbaikan yang telah dibuat kemudian menjadi dasar dalam pembuatan F-VSM.
Gambar 3 menunjukkan F-VSM sebagai representasi hasil perbaikan yang dilakukan pada
sistem produksi.

Gambar 3. Future State Value Stream Mapping

Berdasarkan pemetaan F-VSM, dapat diketahui bahwa lead time produksi setelah
dilakukan perbaikan adalah sebesar 6.394,71 detik dengan waste sebesar 1.013,88 detik. Hal
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tersebut menunjukkan bahwa dengan aktivitas VA yang sama, proses produksi setelah
perbaikan menghasilkan waste yang lebih kecil dibandingkan sebelum dilakukannya perbaikan.
Perbandingan Waste pada C-VSM dan F-VSM
Berikut merupakan tabel perbandingan waste pada C-VSM dan F-VSM proses produksi
short pants di PT. XYZ.
Tabel 3. Perbandingan Waste pada C-VSM dan F-VSM

Indikator
C-VSM
F-VSM
Lead Time Total (detik)
6.576,50
6.394,71
Value Added Time (detik)
5.380,83
5.380,83
Waste (detik)
1.195,67
1.013,88
Berdasarkan perhitungan dan data pada tabel 3, maka dapat diketahui bahwa terjadi
pengurangan lead time dari 6.576,50 detik menjadi 6.394,71 detik untuk produksi satu short
pants dengan jumlah aktivitas VA yang sama. Dengan demikian, waste berkurang sebesar
15,20% dari 1.195,67 detik menjadi 1.013,88 detik.
4.

Simpulan
Berdasarkan hasil dari pengolahan data dan analisis dalam penelitian ini, pemetaan dengan
C-VSM menunjukkan total waste pada produksi satu short pants di PT. XYZ adalah sebesar
1.195,67 detik meliputi waste Unecessary Motion (UM) dan Waiting (W). Waste yang
teridentifikasi kemudian dilakukan perbaikan dan diinterpretasikan melalui F-VSM.
Perancangan F-VSM tersebut berhasil mengurangi waste menjadi sebesar 1.013,88 detik untuk
satu produk short pants.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode VSM dapat
mengurangi waste sebesar 15,20% untuk satu produk short pants dan lead time produksi pada
PT. XYZ berkurang dari 6.576,50 detik menjadi 6.394,71 detik. PT. XYZ dapat memanfaatkan
sisa waktu untuk mengerjakan pesanan yang lain tanpa harus menambah jumlah operator dan
perusahaan dapat mengirim pesanan tepat waktu sesuai target buyer. Perusahaan harus
mengimplementasikan rencana perbaikan sesuai dengan prinsip lean manufacturing agar
rancangan F-VSM dapat terwujud.
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ABSTRAK
Pekerjaan angkat berat memiliki risiko tinggi tertular penyakit akibat kerja seperti cedera tulang belakang.
Proses mengangkat beras di Toko XYZ masih menggunakan tenaga manusia. Oleh karena itu, dengan
banyaknya aktivitas manual handling seperti mengangkat dan membawa karung beras yang dilakukan
pekerja setiap hari, maka kemungkinan besar pekerja lift tersebut memiliki risiko yang cukup besar untuk
tertular penyakit akibat kerja dari pekerjaan yang mereka lakukan. Tujuan dari penelitian ini antara lain
untuk mengetahui apakah aktivitas kerja yang dilakukan di toko XYZ masih aman untuk dilakukan
berdasarkan. Hasil perhitungan LI (Lifting Index) menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukan
memiliki resiko cidera karena nilai LI > 1. Nilai LI yang dihasilkan adalah 1,32 (asal) dan 2,55 (tujuan).
Dapat disimpulkan bahwa pekerjaan pengangkutan karung beras yang dilakukan memiliki resiko cidera,
oleh karena itu perlu adanya perbaikan sistem kerja bagi pekerja baik dalam jangka pendek maupun
jangka panjang. untuk menjaga kesehatan pekerja.

Kata kunci: Lifting Index, Manual material handling, NIOSH, Recommended Weight Limit
1.

Pendahuluan
Di negara berkembang khususnya di Indonesia, masih banyak industri yang memanfaatkan
tenaga manusia dalam memindahkan material. Beberapa industri sebenarnya sudah beralih ke
industri modern, namun masih sebagian besar negara berkembang lebih memilih untuk
menggunakan Manual material handling sebagai kebiasaan mereka karena mengingat biayanya
yang jauh lebih murah daripada menggunakan teknologi atau menggunakan alat. Selain itu,
dengan menggunakan Manual material handling, sebagian besar orang merasa bisa lebih
sederhana terutama melakukan material handling di ruang sempit dan fleksibilitas gerakan
tercipta untuk beban kerja yang ringan. Secara umum kegiatan Manual material handling
(MMH) dapat berupa mengangkat, menurunkan, membawa, mendorong dan menarik beban
dengan tangan (Kodrat, 2014). Seorang pekerja juga membawa cara dan gaya kerjanya sendiri ke
tempat kerja, seperti mengangkat, dan terkadang cara yang unik dalam melakukan pekerjaannya.
Jika sesuatu yang dilakukan pekerja tidak sesuai dengan persyaratan, maka mengakibatkan
kondisi yang timpang (Abdurahman & Sulistiarini, 2019).
Namun, aktivitas MMH telah diidentifikasi sebagai penyebab risiko tinggi gangguan
muskuloskeletal. Menurut Ahmad Rifqi Fuady (2013) beberapa faktor risiko seseorang
mengalami MSDS dari segi pekerjaan adalah akibat postur tubuh yang canggung saat bekerja,
beban kerja yang terlalu berat, durasi waktu kerja yang lama, gerakan berulang saat bekerja, dan
genggaman (Ahmad Rifqi Fuady, 2013). Berdasarkan laporan Biro Statistik Tenaga Kerja
menunjukkan bahwa hampir 20% dari semua kasus penyakit akibat kerja disebabkan oleh
keluhan/nyeri punggung. Sementara itu, National Safety Council melaporkan bahwa nyeri
punggung merupakan akibat paling sering dari nyeri punggung, yaitu 22% dari 1.700.000 kasus
(Tarwaka, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Nurliah, Aah (2012) ini berkaitan dengan
Analisis Risiko Musculoskeletal Disorders (MSDS) pada Operator Forklift di PT. LLI
didapatkan kejadian MSDS cukup tinggi yaitu sebanyak 87% mengalami MSDS (Nurliah Aah,
2012). Grafik di bawah ini menunjukkan persentase keluhan MSDS di kalangan pekerja.
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Gambar 1. Persentase Keluhan MSDS di Kalangan Pekerja
Sedangkan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, terjadi peningkatan angka kecelakaan
kerja. Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah kasus yang terjadi di Indonesia (Nugraha, 2019).
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Gambar 2. Total Kasus yang terjadi di Indonesia
Di Indonesia, model angkat beban sangat beragam, ada yang terbiasa membawa beban
dengan cara dipikul atau digendong, ada yang digendong, dan ada juga yang digendong dengan
meletakkan beban. di kepala mereka. Pekerja di industri makanan memiliki risiko tinggi terkena
gangguan muskuloskeletal karena mereka selalu terlibat dalam tugas-tugas Manual material
handling (MMH). Meskipun saat ini tugas atau proses sedang dimekanisasi, banyak tugas masih
dilakukan secara manual di pabrik dan pekerja mengalami bahaya seperti, gaya, postur canggung,
dan gerakan berulang yang dapat menyebabkan cedera dan membuang waktu. Selanjutnya
diketahui bahwa pekerja industri makanan menggunakan papan kayu untuk tugas bongkar muat
yang sempit, pendek, tidak statis dan licin. Salah satu toko yang bergerak di bidang industri
makanan adalah toko XYZ. Seluruh pekerja di toko XYZ menggunakan material handling
manual dalam hal memindahkan dan mengangkat bahan makanan. Masalah yang terjadi di
bengkel ini adalah pekerja sering mengalami keluhan pada bagian punggung, pinggang dan
pergelangan tangan saat melakukan pengangkatan. Sehingga dalam penelitian ini peneliti ingin
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melakukan penelitian terkait dengan penanganan manual material lifting beras di toko XYZ.
Peneliti ingin mengkaji bagaimana kondisi pengangkatan yang terjadi di lapangan. Selanjutnya
peneliti ingin mengidentifikasi permasalahan, kemudian menganalisa dan memberikan
rekomendasi untuk proses lifting di bengkel XYZ.
2. Metode
Dalam penelitian ini pendataan dilakukan secara langsung pada operator dengan melakukan
aktivitas mengangkat karung beras seberat 15 kg. Pengambilan data dilakukan di toko XYZ
dengan menggunakan asisten toko nasi sebagai operator. Operator terdiri dari satu orang berusia
47 tahun dan perempuan.
Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer
yang diambil berupa pengukuran langsung dan observasi pengangkatan karung beras di toko
XYZ. Data yang diambil adalah jarak horizontal operator ke benda, jarak vertikal lantai ke
benda, jarak gerak benda, sudut yang dibentuk operator dalam menggerakkan benda, lama
waktu pengangkatan, dan jenis pegangan yang digunakan saat melakukan pengangkatan. Data
sekunder yang diambil terdiri dari beberapa jurnal, penelitian, dan publikasi pihak lain yang
terkait dengan manual material handling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a) Manual material handling (MMH)
Secara umum kegiatan Manual material handling (MMH) dapat berupa mengangkat,
menurunkan, membawa, mendorong dan menarik beban dengan tangan. Kegiatan
MMH dalam pekerjaan apapun berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, terutama
yang berhubungan dengan nyeri punggung bawah. Penggunaan tenaga manusia sebagai
pekerja sangat dominan terutama kegiatan manual material handling (MMH).
Keunggulan MMH jika dibandingkan dengan penanganan material menggunakan alat
bantu adalah fleksibilitas gerakan yang dapat dilakukan untuk beban kerja jaringan.
Namun, aktivitas MMH diidentifikasi berisiko tinggi sebagai penyebab utama cedera
otot rangka (gangguan muskuloskeletal)(Kodrat, 2014)
b) Recommended Weight Limit (RWL)
NIOSH merupakan lembaga yang mengeluarkan Recommended Weight Limit (RWL),
yaitu berupa rekomendasi batasan berat badan yang dapat diangkat oleh manusia tanpa
menimbulkan cedera walaupun pekerjaan dilakukan secara berulang-ulang dan untuk
jangka waktu yang lama. lama (Zeki et al., 2017). Persamaan untuk menentukan RWL
pada kondisi tertentu menurut persamaan NIOSH adalah sebagai berikut:
𝑅𝑊𝐿 = 𝐿𝐶 𝑥 𝐻𝑀 𝑥 𝑉𝑀 𝑥 𝐷𝑀 𝑥 𝐴𝑀 𝑥 𝐹𝑀 𝑥 𝐶𝑀

Information :
LC : Lifting Constanta = 23 kg
HM : Horizontal Multiplier= 25/H
VM : Vertical Multiplier = 1-(0.003 | V-75| )
DM : Distance Multiplier = 0,82 + 4,5/D
AM : Asymmetric Multiplier = 1 – 0,0032 A
FM : Frequency Multiplier
CM : Coupling Multiplier

c) Lifting Index
Lifting index diperoleh dari berat beban dibagi dengan nilai RWL untuk setiap analisis
pekerja Lifting index pada kondisi awal ditentukan.
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𝐿𝑖𝑓𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =

𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝐿𝑜𝑎𝑑 (𝑘𝑔)
𝑅𝑊𝐿

Hasil dan Pembahasan
Dalam penelitian ini, objek pengamatan yang digunakan adalah pengangkatan beras yang
terdiri dari beberapa karung beras. Dalam mengangkat beras, dalam sekali jalan, pekerja
memindahkan karung beras seberat 15 kg dari bawah lantai ke tumpukan beras. Dalam
observasi ini pengambilan data dilakukan sebanyak dua kali yaitu posisi awal (asal) dan
posisi akhir (tujuan). Setiap posisi memiliki beberapa pengambilan data, pengukuran jarak
vertikal, jarak horizontal, tinggi tumpukan beras, sudut yang terbentuk saat memindahkan
barang, frekuensi pengangkatan, waktu pengangkatan, dan jenis pegangan saat melakukan
pengangkatan.
Tabel 3. Posisi Awal dan Tujuan
Layout
Gambar
Pengukuran
H = 25 cm
V = 0 cm
A = 0°

Awal

H = 59 cm
V = 56
A = 20°

Tujuan

Layout Awalan
Orign
1) Horizontal Multiplier
Horizontal Multiplier (HM)

= 25/H
= 25/25
=1

2) Vertical Multiplier

Vertical Multiplier (VM)

= 1 – (0,0032 |V-75|)
= 1 – (0,0032 |0-75|)
= 1 – 0,2445
= 0,75

3) Distance Multiplier

D

= |Vorign-Vdestination|
= |0-56|
= 56
Distance Multiplier (DM)

= 0,82 + 4,5/D
= 0,82 + 4,5/56
= 0,82 + 0,08
= 0,9
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4) Asymmetric Multiplier

Asymmetric Multiplier (AM)

= 1 – 0,0032 (A)
= 1 – 0,0032 (0)
=1–0
=1

5) Frequency Multiplier

Dengan frekuensi pengangkatan 0,5 dan lama kerja 3 jam dan nilai V 0 atau kurang
dari 75 cm, nilainya adalah 0,81.
6) Coupling Multiplier

Jenis kopling pada beban angkat pada penelitian ini termasuk dalam kategori kurang
baik. Hal ini dikarenakan benda yang diangkat memiliki desain yang kurang optimal,
sulit untuk dipegang karena bentuknya yang tidak beraturan, pusat massa yang
asimetris, dan memiliki permukaan yang kasar. Berdasarkan jenis kopling yang
dikategorikan buruk dan nilai V kurang dari 75 cm, nilainya adalah 0,90.
7) Recommended Weight Limit

RWL Orign

= LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM
= 23 x 1 x 0,75 x 0,9 x 1 x 0,81 x 0,9
= 11,31 kg

8) Lifting Index

Lifting Index = Weight Load (kg)/RWL
= 15/11,31
= 1,32
Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui nilai LI sebesar 1,32 atau LI 1,
artinya berat beban yang diangkat melebihi batas angkat yang dianjurkan. Ini
membuktikan bahwa aktivitas tersebut mengandung risiko cedera tulang belakang.
Layout Usulan
Orign
1) Horizontal Multiplier
Horizontal Multiplier (HM)

2) Vertical Multiplier
Vertical Multiplier (VM)

3) Distance Multiplier
D
= |Vorign-Vdestination|
= |0-56|
= 56
Distance Multiplier (DM)

= 25/H
= 25/29
= 0,45
= 1 – (0,0032 |V-75|)
= 1 – (0,0032 |56-75|)
= 1 – 0,0619
= 0,93

= 0,82 + 4,5/D
= 0,82 + 4,5/56
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= 0,82 + 0,08
= 0,9
4) Asymmetric Multiplier
Asymmetric Multiplier (AM)

= 1 – 0,0032 (A)
= 1 – 0,0032 (20)
= 1 – 0,064
= 0,93

5) Frequency Multiplier
Dengan frekuensi pengangkatan 0,5 dan lama kerja 3 jam dan nilai V 0 atau kurang dari
75 cm, nilainya 0,81.
6) Coupling Multiplier
Jenis kopling pada beban angkat pada penelitian ini termasuk dalam kategori kurang baik.
Hal ini dikarenakan benda yang diangkat memiliki desain yang kurang optimal, sulit untuk
dipegang karena bentuknya yang tidak beraturan, pusat massa yang asimetris, dan memiliki
permukaan yang kasar. Berdasarkan jenis kopling yang dikategorikan buruk dan nilai V
kurang dari 75 cm, nilainya adalah 0,90.
7) Recommended Weight Limit
RWL Orign
= LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM
= 23 x 0,45 x 0,93 x 0,9 x 0,93 x 0,81 x 0,9
= 5,87 kg
8) Lifting Index
Lifting Index

= Weight Load (kg)/RWL
= 15/5,87
= 2,55
Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui nilai LI sebesar 2,55 atau LI 1 sehingga
berarti berat beban yang diangkat melebihi batas pengangkatan yang dianjurkan. Ini
membuktikan bahwa aktivitas tersebut mengandung risiko cedera tulang belakang
Proposed Layout
Orign
1) Horizontal Multiplier
Horizontal Multiplier (HM)

= 25/H
= 25/25
=1

2) Vertical Multiplier
Vertical Multiplier (VM)
= 1 – (0,0032 |V-75|)
= 1 – (0,0032 |30-75|)
= 1 – 0,146
= 0,85
3) Distance Multiplier
D = |Vorign-Vdestination|
= |30-56|
= 26
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Distance Multiplier (DM)
= 0,82 + 4,5/D
= 0,82 + 4,5/26
= 0,82 + 0,17
= 0,99
4) Asymmetric Multiplier
Asymmetric Multiplier (AM)

= 1 – 0,0032 (A)
= 1 – 0,0032 (0)
=1–0
=1

5) Frequency Multiplier
Dengan frekuensi pengangkatan 0,5 dan lama kerja 2 jam dan nilai V 0 atau kurang dari
75 cm, nilainya 0,92
6) Coupling Multiplier
The type of coupling in lifting loads in this study is included in good category. This is
because the object being lifted has an optimal design, is easy to hold because of its
regular shape, symmetrical center of mass, and has a smooth surface. Based on the type
of coupling which is categorized as good and the V value is less than 75 cm, the value is
1.00.
7) Recommended Weight Limit
RWL Orign
= LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM
= 23 x 1 x 0,85 x 0,99 x 1 x 0,92 x 1
= 17,8 kg
8) Lifting Index
Lifting Index

= Weight Load (kg)/RWL
= 15/17,8
= 0,84
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat diketahui nilai LI sebesar 0,84 atau LI < 1, artinya
berat beban yang diangkat berada di bawah batas angkat yang direkomendasikan. Ini
membuktikan bahwa aktivitas tersebut tidak mengandung risiko cedera tulang belakang.

Destination
1) Horizontal Multiplier
Horizontal Multiplier (HM)

= 25/H
= 25/30
= 0,83

2) Vertical Multiplier
Vertical Multiplier (VM)
= 1 – (0,0032 |V-75|)
= 1 – (0,0032 |56-75|)
= 1 – 0,0619
= 0,93
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3) Distance Multiplier
D
= |Vorign-Vdestination|
= |30-56|
= 26
Distance Multiplier (DM)
= 0,82 + 4,5/D
= 0,82 + 4,5/56
= 0,82 + 0,17
= 0,99
4) Asymmetric Multiplier
Asymmetric Multiplier (AM)

= 1 – 0,0032 (A)
= 1 – 0,0032 (0)
=1–0
=1

5) Frequency Multiplier
Dengan frekuensi pengangkatan 0,5 dan lama kerja 2 jam dan nilai V 0 atau kurang dari 75 cm ,
nilainya adalah 0,92.
6) Coupling Multiplier
Jenis kopling pada beban angkat pada penelitian ini termasuk dalam kategori baik . Hal ini
dikarenakan benda yang diangkat memiliki desain yang optimal, mudah dipegang karena
bentuknya yang teratur, pusat massa yang simetris, dan permukaan yang halus. Berdasarkan
jenis kopling yang dikategorikan baik dan nilai V kurang dari 75 cm, nilainya adalah 1,00
7) Recommended Weight Limit
RWL Orign
= LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM
= 23 x 0,83 x 0,93 x 0,99 x 1,00 x 0,92 x 1
= 16,17 kg
8) Lifting Index
Lifting Index = Weight Load (kg)/RWL
= 15/16,17
= 0,92
Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui nilai LI sebesar 0,84 atau LI < 1, artinya
berat beban yang diangkat dibawah batas angkat yang direkomendasikan. Ini membuktikan
bahwa aktivitas tersebut tidak mengandung risiko cedera tulang belakang

LC
HM
VM
DM
AM
FM
CM
RWL

Tabel 8. Perbandingan Lifting Index
Prefix Layout
Proposed Layout
Origin Destination Orign Destination
23
23
23
23
1
0,45
1
0,83
0,75
0,93
0,85
0,93
0,90
0,90
0,99
0,99
1
0,93
1
1
0,81
0,81
0,92
0,92
0,9
0,9
1
1
11,31
5,87
17,8
16,17
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Prefix Layout
Proposed Layout
Origin Destination Orign Destination
Lifting Index 1,32
2,55
0,84
0,92
Berdasarkan hasil perbandingan kedua nilai RWL diatas terdapat beberapa perbedaan
misalnya nilai HM pada nilai usulan layout lebih besar, hal ini dikarenakan nilai horizontal
distance divider pada usulan layout lebih kecil . Menurut Mayangsari dkk. (2020) menunjukkan
bahwa usulan perbaikan pekerjaan dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan
jarakhorizontal antara pekerja dan objek. Dengan mendekatkan benda kerja ke sumbu bodi akan
meningkatkan produktivitas pekerja. Hal ini juga berlaku untuk jarak ketika benda bergerak
(Mayangsari et al., 2020). Berdasarkan hasil perhitungan, nilai DM pada layout usulan lebih
besar dari pada layout awalan. Hal ini dikarenakan ada alat yang digunakan saat mengangkat
agar jarak dari asal ke tujuan tidak jauh. Hal ini tentunya memudahkan pekerja dan
meningkatkan produktivitas.
Kemudian nilai AM dari layout yang diusulkan memiliki hasil yang lebih besar, hal ini
dikarenakan nilai sudutnya adalah 0. Menurut Mayangsari et al. (2020) menunjukkan bahwa
usulan perbaikan kerja dapat dilakukan dengan memindahkan benda secara benar, dimana
pengangkatan dengan sudut 0 atau tidak ada rotasi benda pada saat mengangkat (Mayangsari et
al., 2020). Pada layout usulan terlihat faktor pengali CM lebih besar dari pada layout awalan,
hal ini dikarenakan pada layout usulan terdapat alat untuk mengangkat karung beras dengan
desain yang optimal, sehingga kopling dapat dikategorikan grip yang baik. Berdasarkan uraian
di atas, terdapat beberapa perubahan pada RWL multiplier sehingga nilai RWL pada layout
usulan lebih besar dari pada layout awalan.
Berdasarkan perbandingan Lifting Index menunjukkan bahwa nilai Lifting Index pada
Layout yang diusulkan lebih kecil dari nilai Lifting Index pada layout awalan, hal ini
disebabkan oleh faktor hasil perhitungan RWL, karena rumus Lifting Index adalah bobot objek
dibagi dengan nilai RWL, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai RWL maka nilai
Lifting Index semakin kecil.
Menurut Anggraini & Daus (2016) nilai RWL yang jauh lebih kecil dari berat beban yang
diangkat dapat menyebabkan nilai LI lebih besar dari 3 (Anggraini & Daus, 2016). Dengan
demikian, kesimpulannya semakin besar nilai RWL maka nilai Lifting Index semakin kecil. Itu
artinya risiko pekerja mengalami cedera pada tulang belakang semakin kecil. Sebaliknya
semakin kecil nilai RWL menyebabkan Lifting Index semakin besar, sehingga meningkatkan
kemungkinan pekerja mengalami cedera tulang belakang.
4. Simpulan
Berdasarkan analisis nilai indeks angkat pada proses pengangkatan 15 kg beras di toko XYZ, tata
letak awalan untuk setiap posisi diperoleh nilai 1,32 (asal) dan 2,55 (tujuan). Setelah dilakukan
perbaikan sistem kerja pada usulan tata letak untuk masing-masing jabatan diperoleh nilai 0,84
(asal) dan 0,92 (tujuan). Pada tata letak awalan, nilai Lifting Index menunjukkan bahwa
pengangkatan mengandung risiko cedera tulang belakang. Sedangkan pada layout yang
diusulkan, nilai Lifting Index mengalami penurunan yang menandakan bahwa pengangkatan
tersebut tidak mengandung risiko cedera tulang belakang. Perbaikan pada sistem kerja adalah
dengan mendesain ulang posisi pengangkatan seperti yang direkomendasikan oleh NIOSH. Pada
penelitian ini, beberapa rekomendasi yang diberikan untuk menentukan posisi pengangkatan
adalah mengubah jarak horizontal menjadi 30 cm, jarak vertikal menjadi 56 cm, memposisikan
sudut pada 0 derajat, mengurangi durasi pengangkatan menjadi 2 jam, dan mengubah desain
kopling. Selain itu, tambahkan beberapa alat yang disarankan seperti landai pemuatan dan alat
pengangkat beras agar beban tidak terlalu berat
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ABSTRAK
Perkembangan dalam bidang industri manufaktur yang semakin ketat mengakibatkan pengukuran kinerja
sangat diperlukan dalam rangka melakukan evaluasi kinerja perusahaan. PT. Dan Liris adalah perusahaan
manufaktur yang bergerak dalam bidang industri tekstil dan garmen. Pengukuran kinerja dan usulan
perbaikan diperlukan agar kinerja perusahaan di masa yang akan datang dapat meningkat. Pada penelitian
ini, pengukuran kinerja produksi menggunakan metode Objective Matrix (OMAX) berdasarkan kriteria
kinerja terpilih. Kriteria kinerja yang diukur adalah rasio utilitas bahan baku, tenaga kerja, jam kerja serta
produk cacat. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan usulan perbaikan atas kriteria kinerja dengan
tingkat dominan paling tinggi menggunakan metode traffic light system dan diagram fishbone.
Kata kunci: OMAX, Pengukuran Kinerja, Traffic Light System

1.

Pendahuluan
Faktor utama yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan agar mampu bertahan dan bersaing
adalah kemampuan mereka dalam mengikuti perkembangan yang ada, baik yang datang dari
dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) perusahaan. Kemampuan mengikuti
perkembangan inilah yang akan menentukan dimana posisi dan keunggulan perusahaan tersebut
dalam peta persaingan. Sistem pengukuran kinerja harus seimbang, melingkupi semua hal yang
relevan (Kaplan and Norton, 1992) dan harus memiliki hubungan yang jelas antara ukuran dan
strategi organisasi (Skinner, 1989; Kaplan and Norton, 2001). Pengukuran kinerja biasanya
dilakukan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang terdiri dari pengukuran beberapa
individu.
Menurut Handayani (2006), ukuran yang dipilih untuk mengukur faktor sukses dari sudut
pandang yang berbeda, seperti konsumen, karyawan, proses bisnis dan finansial, yang sama
baiknya bila dilihat dari sudut pandang masa lalu, sekarang dan masa depan.
Untuk membuat suatu pengukuran kinerja perlu adanya pertimbangan pada beberapa aspek
antara lain adalah kriteria tujuan, rasio, rumusan mudah diukur dan mudah dimengerti, rumusan
bisa mendorong peningkatan, rumusan dibuat dengan proses perundingan yang melibatkan
orang yang diukur performansinya, rumusan harus seakurat mungkin dan rumusan harus
memiliki tingkat ketelitian yang tepat.
Perusahaan. PT. Dan Liris adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri
tekstil dan garmen. Pengukuran kinerja dan usulan perbaikan diperlukan agar kinerja
perusahaan di masa yang akan datang dapat meningkat. Dalam pengukuran kinerja produksi
dapat digunakan metode Objective Matrix (OMAX). Evaluasi kinerja dengan Objective matrix
(OMAX) diharapkan seluruh personil perusahaan turut menilai, memperbaiki, dan
mempertahankan tingkat kinerja yang telah dicapai. Hasil akhir dari pengukuran ini berupa
indeks produktivitas yang menunjukkan keadaan kinerja produksi di lantai produksi loom PT.
Dan Liris. Hasil indeks produktivitas yang dominan berada dibawah standar akan dilakukan
analisis menggunakan fishbone diagram untuk mendapatkan usulan perbaikan dan peningkatan
kinerja produksi.
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2.

Metode
Pada penelitian ini, pengukuran kinerja dinilai dengan menggunakan metode objective
matrix (OMAX). Objective matrix (OMAX) adalah metode pengukuran produktivitas parsial
untuk memonitoring produktivitas tiap bagian (Adianto, dkk, 2014; Yosan & Kholil, 2014)
dengan cara melakukan pembobotan untuk memperoleh indeks produktivitas total (Nurmaydha,
2017). Objective matrix (OMAX) mengukur kinerja parsial dalam memantau kinerja dengan
kriteria kinerja yang sesuai dengan keberadaan bagian tersebut. Metode ini dikembangkan oleh
seorang profesor produktivitas dari department of Industrial Engineering pada Oregon State
University yaitu James L. Riggs, PE (Handayani, 2006). Fungsi dari metode Objective matrix
(OMAX) antara lain adalah sebagai sarana pengukuran kinerja, sebagai alat memecahkan
masalah kinerja, dan alat pemantauan pertumbuhan kinerja.
Dengan Objective matrix (OMAX) diharapkan seluruh personil perusahaan turut menilai,
memperbaiki, dan mempertahankan tingkat kinerja yang telah dicapai. (Henny dan M. Dachyar,
2000). Dalam menggunakan Objective matrix (OMAX) diharapkan aktivitas seluruh personel
perusahaan turut menilai, memperbaiki dan mempertahankan, karena sistem ini merupakan
sistem pengukuran yang diserahkan langsung kebagian bagian unit produksi.
Traffic Light Systems adalah suatu metode yang digunakan untuk mempermudah dalam
memahami pencapaian kinerja perusahaan dengan bantuan 3 kategori warna yaitu merah,
kuning, dan hijau (Adianto, dkk, 2014). Batas dari masing-masing kategori warna tersebut,
ditetapkan melalui hasil diskusi dengan pihak perusahaan. Kategori warna tersebut dapat
mempermudah pihak perusahaan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan yang sesuai dengan
target maupun yang tidak mencapai target. Menurut Nurcahyani (2013), menyebutkan bahwa
dalam Traffic Light System warna merah menandakan bahwa skor/level berada di ambang batas
0 hingga 3 dimana tergolong pada penilaian performa kurang baik. Warna kuning menandakan
bahwa skor/level berada di ambang batas 4 hingga 7 yang berarti kinerja perusahaan tergolong
cukup. Warna hijau menandakan bahwa skor/level berada di ambang batas 8 hingga 10 yang
berarti kinerja perusahaan telah mencapai performa maksimum. Traffic Light Systems
digunakan untuk menentukan yang menjadi prioritas dalam perbaikan.
Diagram fishbone adalah metode manajemen risiko reaktif dengan mengindentifikasi
penyebab potensial dari suatu masalah untuk menemukan akar penyebab masalah melalui sesi
brainstorming (Wong, 2011). Diagram fishbone digunakan untuk mengetahui akibat dari suatu
masalah untuk selanjutnya diambil tindakan perbaikan. Salah satu quality tools ini digunakan
ketika kita ingin mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah. Penyebab masalah ini
berasal dari berbagai sumber misalnya, manusia, material, mesin, metode, dan lingkungan.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Data Awal
Data penelitian dikumpulkan berupa data umum perusahaan seperti profil perusahaan, visi,
misi, dan struktur organisasi perusahaan. Adapun data lain yang dikumpulkan yaitu data
pada periode Januari 2021 – Desember 2021, berdasarkan kebutuhan pengolahan data
perhitungan produktivitas dengan Objective Matrix (OMAX) yaitu data total hasil
produksi, data total produksi, data total bahan baku, data total defect, data jumlah tenaga
kerja, dan data jumlah jam kerja.
Berikut merupakan Tabel 1. yang menjelaskan mengenai total hasil produksi pada periode
Januari 2021 – Desember 2021
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Tabel 1. Total Hasil Produksi Januari 2021 – Desember 2021

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

Produksi
1,504,336.00
1,290,629.50
1,770,493.50
1,795,732.00
1,404,713.00
1,727,091.50
1,671,444.50
1,127,555.50
1,616,813.00
1,815,089.00
1,833,403.96
1,834,464.00
19,391,765.46

Berikut merupakan Tabel 2. yang menjelaskan mengenai total bahan baku pada periode
Januari 2021 – Desember 2021
Tabel 2. Total Bahan Baku Produksi Januari 2021 – Desember 2021

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

Bahan Baku
1,504.51
1,304.46
1,859.16
1,852.74
1,380.53
1,750.10
1,578.31
1,168.50
1,914.20
1,820.32
1,952.51
1,962.96
20,048.30

Berikut merupakan Tabel 3. yang menjelaskan mengenai total defect pada periode Januari
2021 – Desember 2021
Tabel 3. Total defect Januari 2021 – Desember 2021

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

Defect
55,567.50
42,750.50
68,366.50
68,371.00
63,869.00
70,148.50
65,255.00
35,483.00
65,994.00
70,177.50
65,290.50
75,794.50
747,067.50
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Total defect kain yang diperoleh selama periode Januari 2021 – Desember 2021 adalah
747,067.50 meter.
Berikut merupakan Tabel 4. yang menjelaskan mengenai total tenaga kerja pada periode
Januari 2021 – Desember 2021
Tabel 4. Total tenaga kerja Januari 2021 – Desember 2021

TENAGA KERJA
Weaving II
461 orang
Unit Produksi Loom
189 orang

Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada unit weaving II sebanyak 461 orang dan yang
bekerja pada unit produksi loom adalah 189 orang.
3.2 Kriteria Rasio Kinerja
1. Kriteria Efisiensi
Menunjukkan tingkat penggunaan sumber daya perusahaan seperti jumlah tenaga kerja,
penggunaan jam kerja, dan bahan baku yang sehemat mungkin. Rasio- rasio yang
digunakan pada kriteria kinerja ini adalah:
- Utilitas Bahan Baku
Rasio 1 :
-

Utilitas Jam Kerja
Rasio 2 :

-

Utilitas Tenaga Kerja
Rasio 3 :

2. Kriteria Efektivitas
Menunjukkan pencapaian hasil produksi perusahaan bila dilihat dari sudut akurasi dan
kualitasnya dari output produksi seperti hasil produksi dan hasil produk cacat. Rasio-rasio
yang digunakan dalam kriteria kinerja ini adalah:
- Rasio Produk Cacat
Rasio 4 :
Sehingga diperoleh rasio kinerja berdasarkan perhitungan tiap kriteria rasio yang telah
ditentukan yang digambarkan pada tabel 5.
Tabel 5. Rasio Produktivitas Januari 2021 – Desember 2021

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Total
Rasio Rata-rata
Rasio Terbaik
Rasio Terburuk

Rasio Produktivitas
Rasio 1
Rasio 2
Rasio 3
Rasio 4
999.88
2,021.96
7,959.45
0.037
989.40
1,920.58
6,828.73
0.033
952.31
2,379.70
9,367.69
0.039
969.23
2,580.07
9,501.23
0.038
1,017.52
2,438.74
7,432.34
0.045
986.85
2,398.74
9,138.05
0.041
1,059.01
2,321.45
8,843.62
0.039
964.96
1,515.53
5,965.90
0.031
844.64
2,245.57
8,554.57
0.041
997.13
2,520.96
9,603.65
0.039
939.00
2,546.39
9,700.55
0.036
934.54
2,635.72
9,706.16
0.041
11,654.47
27,525.41 102,601.93 0.460
971.21
2,293.78
8,550.16
0.038
1,059.01
2,635.72
9,706.16
0.045
844.64
1,515.53
5,965.90
0.031

Rasio produktivitas tertinggi yaitu pada rasio 3 dengan total 102,601.93.
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3.3 Performance Indicator
Performance Indicator merupakan ukuran performansi pada periode tertentu terhadap rasio
kriteria kinerja yang dipilih. Berikut merupakan contoh perolehan performace indicator
menggunakan metode OMAX.

Gambar 1. Contoh perhitungan performance indicator bulan Januari 2021

Hasil ringkasan indikator performansi dibuat kedalam grafik indikator performansi yang
bertujuan untuk mempermudah penyampaian informasi. Berikut merupakan Gambar 1.
grafik indikator performansi periode Januari 2021 – Desember 2021.

Gambar 2. Performance Indicator Periode Januari 2021 – Desember 2021

3.4 Indeks Produktivitas
Presentase indeks produktivitas menunjukan perubahan naik turunnya pencapaian kinerja
produksi dari satu waktu ke waktu berikutnya. Pengukuran indeks produktivitas merupakan
pembanding tingkat produktivitas yang akan membantu evaluasi kinerja produksi untuk
masa mendatang berdasarkan seluruh kriteria yang digunakan. Hasil ringkasan indeks
produktivitas dibuat kedalam grafik indeks produktivitas yang bertujuan untuk
mempermudah penyampaian informasi. Berikut merupakan Gambar 2. grafik indeks
produktivitas periode Januari 2021 – Desember 2021.
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Gambar 3. Indeks Produktivitas Periode Januari 2021 – Desember 2021

Peningkatan dan penurunan kinerja dipengaruhi oleh kriteria pada rasio yang telah dipilih
yaitu Rasio 1 (Utilitas Bahan Baku), Rasio 2 (Utilitas jam kerja), Rasio 3 (Utilitas tenaga
kerja), Rasio 4 ( rasio produk cacat).
3.5 Capaian Skor Rasio
Capaian skor terhadap seluruh rasio berdasarkan data periode Januari 2021 – Desember
2021 digolongkan menggunakan metode traffic light systems. Berikut merupakan
perolehan rasio produktivitas berdasarkan penggunaan metode traffic light systems.
Tabel 5. Rasio Produktivitas Traffic Light System Januari 2021 – Desember 2021

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

Rasio Produktivitas
Rasio 1
Rasio 2
Rasio 3
999.88
2021.96
7959.45
989.40
1920.58
6828.73
952.31
2379.70
9367.69
969.23
2580.07
9501.23
1017.52
2438.74
7432.34
986.85
2398.74
9138.05
1059.01
2321.45
8843.62
964.96
1515.53
5965.90
844.64
2245.57
8554.57
997.13
2520.96
9603.65
939.00
2546.39
9700.55
934.54
2635.72
9706.16

Rasio 4
0.037
0.033
0.039
0.038
0.045
0.041
0.039
0.031
0.041
0.039
0.036
0.041

Data nilai dibawah rata-rata tiap rasio diringkas kedalam Tabel 6. berikut.
Tabel 6. Rasio dibawah Rata-rata

Dibawah rata-rata
Rasio 1
4
Rasio 2
3
Rasio 3
4
Rasio 4
5
Rasio 4 (rasio produk cacat) memiliki data terbanyak yang berada di bawah rata-rata
dibandingkan dengan rasio yang lain. Hal yang menyebabkan rasio 4 memiliki data
terbanyak dibawah rata-rata antara lain adalah produk yang dihasilkan cenderung sedikit
sedangkan defect yang dihasilkan tinggi. Rasio 4 dengan hasil terendah 3.1% terjadi pada
bulan Agustus dimana hasil produksi kain adalah 1,127,555.50 meter dengan besar defect
yang dihasilkan adalah 35,483.00 meter.
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3.6 Usulan Perbaikan dan Peningkatan Kinerja Produksi
Rasio 4 (rasio produk cacat) kriteria yang paling banyak (dominan) mendapatkan skor
dibawah kinerja standar yang akan diperbaiki dengan mengusulkan rancangan perbaikan
kinerja dengan Quality Control. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya defect produk
akan dipaparkan secara umum dengan menggunakan alat kendali mutu (quality control
tools), yaitu Diagram Fishbone yang dibagi ke dalam kategori Manusia, Material, Metode,
Lingkungan, dan Mesin, sebagaimana pada gambar Diagram fishbone berikut.

Gambar 4. Fishbone Diagram Defect Kain Tinggi

Berikut merupakan bentuk usulan perbaikan dari permasalahan produk cacat.
Tabel 7. Usulan Perbaikan terhadap Rasio Produk Cacat
No

1.

2.

3.

4.

5.

Akar
Permasalahan
Pentingnya
penggunaan atribut
sesuai K3

Manajemen
penjadwalan
kerja

Kurang
pemahaman
pentingnya
bekerja sesuai
dengan SOP
Manajemen
bahan baku

Ketertiban
penggunaan
mesin

Kondisi Perusahaan

Penerapan penggunaan atribut K3
masih minim digunakan

Rekomendasi Usulan Perbaikan
Mengingatkan selalu menggunakan
atribut K3 pada briefing awal agar
kinerja operator lebih optimal dan tidak
terganggu

Penjadwalan shift kerja terkadang Membuat penjadwalan shift kerja yang
masih tidak merata yang dirasakan
sesuai dengan data jumlah karyawan
operator karena pengaruh dari kondisi
Mempersiapkan dan membuat jadwal
operator lainnya (sakit, meninggal, dll)
operator cadangan jika terjadi operator
lain yang terkendala

SOP seharusnya sebagai acuan
utama, namun masih terdapat
perbedaan perspektif antar operator
dalam menjalankan mesin

Terdapat pengiriman bahan baku yang
datang terlambat

Peraturan untuk penggunaan mesin
terutama dalam hal kebersihan mesin
dari benang-benang yang terputus
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Penanggung
Jawab

Seluruh SOP proses produksi dari
berbagai jenis produk sudah terpasang
dihadapan operator dengan jelas
Training intensif dan berkala terhadap
karyawan yang membutuhkan
peningkatan kemampuan dengan
program yang tepat
Adanya pengontrolan bahan baku serta
follow-up pengiriman setiaphari baik
terhadap bahan baku yang lama
tersimpan di gudang atau sedang
dalam pengiriman
Pengarahan akan pentingnya menjaga
kebersihan mesin agar usia penggunaan
mesin lebih tahan lama

Ka. Departemen
Umum

Ka. Departemen
Umum

Ka. Departemen PPIC
dan Logistik

Ka. Departemen
Produksi
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Pembuatan penjadwalan maintenance
Jika terjadi kerusakan pada mesin
komponen sparepart mesin air jet loom
langsung dilakukan perbaikan namun
secara berkala
kurang dalam perawatan terhadap
Adanya
instruksi
untuk operator
komponen-komponen dalam mesin
melakukan
pengecekan
mesin dan
yang sering mengalami kerusakan
kebersihan stasiun kerja
Terdapat pekerja yang kurang sigap Pengawasan menjadi hal penting, sehingga
dalam menangani masalah produksi sebaiknya dilakukan pengawasan ke
lantai produksi secara berkala

7.

Pengawasan kerja
operator

8.

Kualitas material

Tingkat kekuatan material bahan
baku yang buruk sehingga mudah
putus ketika proses penenunan

9.

Pemilihan material

Pemilihan material harus dicek
kualitas terbaik agar dapat
mengurangi defect produksi

10.

Kecacatan Material

11.

Set-up mesin

12.

Putus lusi atau
pakan

Perlunya pengecekan kualitas bahan
baku yang digunakan sebelum masuk
kedalam proses penenunan

Pengecekan dan Maintenance terhadap
tempat penyimpanan material agar tidak
kotor akibat kondisi sekitarnya sehingga
dapat membantu pemilihan kualitas
material
Kecacatan material diakibatkan
Pengecekan material yang masuk serta
kondisi tempat penyimpanan
maintenance terhadap tempat
material mahan baku yang kurang
penyimpanan material agar tidak
memadai atau berasal dari supplier
merusak material
Terdapat perbedaan set-up pekerja Training dalam rangka penyeragaman
dengan SOP yang ditentukan
cara kerja yang efektif dan efisien untuk
seluruh pekerja
Sering terjadinya lusi putus atau
pakan putus ketika proses
penenunan

4.

Peningkatan proses sizing agar
kekuatan benang stabil dan tidak
mudah ambrol, pengecekan komposisi
bahan kimia yang digunakan hingga
proses akhir

Ka. Departemen
Maintenance

Ka. Departemen
Produksi

Ka. Departemen
Preparation

Ka. Departemen
Preparation

Ka. Departemen
Preparation

Ka. Departemen
Produksi

Ka. Departemen
Preparation

Simpulan
Berdasarkan pengukuran kinerja unit produksi loom Weaving selama periode Januari
2021 – Desember 2021 memiliki indikator performansi tertinggi yaitu 670 pada bulan Mei
2021 dengan indeks produktivitas sebesar 123% dan indikator performansi terendah yaitu 90
pada bulan Agustus 2021 dengan indeks produktivitas sebesar -70%. Peningkatan dan
penurunan kinerja produksi dipengaruhi oleh rasio kriteria berdasarkan data kinerja unit
produksi loom Weaving.
Akar pemasalahan yang paling sering terjadi adalah terjadinya putus pakan atau lusi ketika
proses penenunan dan kelalaian operator dalam membersihkan residu benang yang ada pada
mesin air jet loom. Usulan perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan
kualitas proses sizing agar menghasilkan benang yang kuat sehingga tidak mudah putus ataupun
ambrol ketika proses penenunan, pengecekan komposisi bahan kimia yang digunakan ketika
proses sizing serta pengawasan berjalanya proses sizing hingga akhir dan training mengenai
pentingnya membersihkan area mesin agar tetap bersih sehingga dapat mengurangi potensi
terjadinya defect dan penurunan grade kain.
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Analisis Line Balancing Line 9B S22 Departemen Sewing PT
XYZ dengan Menggunakan Metode Ranked Positional Weight
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ABSTRAK
PT XYZ merupakan anak perusahaan dari salah satu PT Group yang bergerak di bidang industri tekstil di
mana sebagian besar produk tersebut merupakan produk yang di ekspor. Produk yang dihasilkan berupa tshirt, shortpants, longpants, skirt, jacket, dan lain sebagainya. PT XYZ memproduksi berdasarkan
permintaan atau pesanan dari buyer atau dikenal sebagai sistem make to order. Salah satu line produksi
pada PT XYZ mengalami bottleneck sehingga efisiensi stasiun tersebut rendah dan mengakibatkan output
yang dihasilkan tidak mencapai target. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis
line balancing pada line 9B S22 Departemen Sewin dengan menentukan jumlah stasiun kerja yang
dibutuhkan agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar dan output yang dihasilkan dapat mencapai
target pada saat produksi ke depannya sehingga akan meningkatkan efisiensi pada line produksi tersebut.
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik heuristik, yaitu Ranked
Positional Weight. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pada line produksi tersebut sebesar
59,30% dan terdapat 34 stasiun kerja sehingga diperlukan analisis line balancing untuk dapat
meningkatkan efisiensi dari stasiun tersebut.
Kata kunci: efisiensi, keseimbangan lini produksi, line balancing, Ranked Positional Weight

1.

Pendahuluan
Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terus berupaya bangkit di tengah tekanan dampak
pandemi Covid-19. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, industri TPT merupakan
salah satu sektor yang mendapatkan prioritas pengembangan karena memberikan kontribusi
yang signifikan bagi perekonomian. Menperin mengemukakan TPT terhadap PDB Manufaktur
sebesar 6,08% pada triwulan III pada tahun 2021. Namun, saat ini masih terdapat banyak
kendala atau permasalahan pada Industri TPT untuk mencapai target tersebut, salah satunya
adalah efisiensi pada industri tekstil Indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan negara
– negara penghasil tekstil lainnya. Maka dari itu, diperlukan suatu solusi untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut salah satunya adalah dengan memperbaiki keseimbangan lini produksi
dengan menggunakan Line Balancing. Line Balancing merupakan metode untuk
menyeimbangkan penugasan beberapa elemen kerja dari suatu lintasan perakitan ke stasiun
kerja untuk meminimumkan banyaknya stasiun kerja dan meminimumkan total waktu
menunggu (idle time) pada keseluruhan stasiun kerja pada tingkat output tertentu (Azwir &
Pratomo, 2017).
PT XYZ merupakan anak perusahaan dari salah satu PT Group yang bergerak di bidang
industri tekstil di mana sebagian besar produk tersebut merupakan produk yang di ekspor. PT
XYZ memproduksi barang berdasarkan Make To Order di mana barang diproduksi apabila
terdapat pesanan dari buyer. Maka dari itu, PT XYZ haruslah dapat memenuhi produk tersebut
sesuai tenggat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, pada salah
satu line produksi PT XYZ terdapat stasiun kerja yang mengalami bottleneck sehingga efisiensi
stasiun tersebut rendah dan mengakibatkan output yang dihasilkan tidak mencapai target yang
akhirnya menghambat PT XYZ dalam memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dengan buyer.
Dari latar belakang tersebut penulis akan melakukan penelitian mengenai analisis line
balancing pada line 9B S22 Departemen Sewing dengan menentukan jumlah stasiun kerja yang
dibutuhkan agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar dan output yang dihasilkan dapat
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mencapai target pada saat produksi ke depannya sehingga akan meningkatkan efisiensi pada line
produksi tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan
teknik heuristik, yaitu Ranked Positional Weight.
2.

Metode
Pada penelitian ini digunakan pmetode line balancing dengan menggunakan teknik
heuristik, yaitu Ranked Positional Weight (RPW). Dalam melakukan pengolahan data dan
analisis dengan metode Ranked Positional Weight maka perlu dilakukan pengukuran waktu
kerja untuk memperoleh data. Pengukuran waktu kerja bertujuan untuk membuat waktu kerja
menjadi lebih efektif dan efisien serta untuk menentukan waktu baku dari suatu proses.
Pengukuran waktu kerja yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan melakukan
pengukuran waktu kerja secara langsung pada line 9B style S22 Departemen Sewing.
Metode Ranked Positional Weight (RPW) adalah metode gabungan antara metode Large
Candidat Ruler dengan metode Region Approach (Purnamasari & Cahyana, 2015). Metode
Ranked Positional Weight dianalisis berdasarkan urutan elemen kerja, waktu baku proses, dan
precedence diagram. Dalam melakukan analisis line balancing dengan menggunakan metode
Ranked Positional Weight terdapat hal – hal yang harus diperhatikan. Berikut merupakan hal –
hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis line balancing.
2.1 Precedence Diagram
Precedence Diagram adalah gambaran urutan operasi kerja secara grafis, serta
menunjukkan hubungan ketergantungan pada operasi kerja lainnya yang memiliki tujuan untuk
memudahkan pengontrolan dan perencanaan kegiatan yang terkait di dalamnya.
2.2 Waktu Baku
Waktu Baku adalah waktu yang dibutuhkan seorang pekerja rata – rata untuk
menyelesaikan suatu satuan pekerjaan secara wajar dalam suatu rancangan sistem kerja.
(1)
Wn= Ws × p
(2)
Wb=

Keterangan:
Wn
: Waktu normal
Ws
: Waktu siklus
p
: Faktor penyesuaian
Wb
: Waktu baku
2.3 Cycle Time
Cycle Time (CT) adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produk
per satu stasiun. Apabila target produksi dan waktu produksi telah diketahui maka dapat
dilakukan perhitungan dengan menghitung hasil bagi antara waktu produksi dengan
target produksinya. Lini produksi dikatakan seimbang apabila besarnya waktu siklus
harus sama atau lebih besar dari waktu operasi terbesar atau waktu siklus juga harus
sama atau lebih kecil dari jam kerja efektif per hari dibagi dengan jumlah produksi per
hari.
(3)

Keterangan:
TImaks
CT
P

: Waktu operasi terbesar pada lintasan
: Waktu siklus (Cycle Time)
: Jam kerja efektif per hari
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: Jumlah produksi per hari

2.4 Idle Time (I)
Idle Time (I) adalah selisih antara cycle time dengan station time.
2.5 Balance Delay
Balance Delay (D) adalah ukuran ketidakefisienan lintasan yang didapatkan dari
waktu menganggur aktual yang disebabkan oleh pengalokasian yang kurang sempurna
antar stasiun kerja.
(4)

Keterangan:
D
: Balance delay (%)
n
: Jumlah stasiun kerja
Wbi : Jumlah waktu operasi dari semua operasi
2.6 Line Efficiency (LE)
Line Efficiency (LE) adalah rasio dari total waktu stasiun kerja dibagi dengan waktu
siklus dikalikan dengan jumlah stasiun kerja.
(5)

2.7 Smoothness Index (SI)
Smoothness index atau indeks penghalusan yaitu cara untuk mengukur waktu
tunggu relatif dari suatu lini perakitan. Nilai minimum dari smoothness index adalah 0
yang mengindikasikan keseimbangan sempurna. Semakin mendekati 0 nilai smoothness
index suatu lini perakitan, maka semakin seimbang lini perakitan tersebut, artinya
pembagian elemen kerja cukup merata pada lini perakitan tersebut (Azwir & Pratomo,
2017).
(6)

3.

Hasil dan Pembahasan
3.1 Waktu Siklus Proses
Waktu siklus proses diperoleh berdasarkan lama waktu proses pada setiap elemen kerja
yang terdapat pada line 9B style S22 Departemen Sewing yang diperoleh dengan mengukur
menggunakan stopwatch sebanyak 10 kali agar data berdistribusi normal. Kemudian data
tersebut dilakukan uji kenormalan, keseragaman, dan kecukupan data yang berfungsi agar
waktu siklus yang diperoleh telah valid dan dapat digunakan untuk proses pengolahan data
berikutnya. Terdapat total 32 elemen kerja dengan total waktu kerja selama 8 jam dan time fixed
lost untuk ishoma selama 1 jam. Berikut merupakan tabel 1. waktu siklus pada 32 elemen kerja
line 9B style S22.
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Tabel 1. Waktu Siklus Line 9B Style S22
No. Operasi Jenis Mesin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Proses Operasi

VCM
Att Velcro to Upper Sleeve Auto
SNL + BTK Att Loop to Sleeve & Bartack Loop
SNL
Join Interlining Flap Sideseam
Stitch Decorative Flap Sideseam & Join Close
SNL + DNL
Stromflap Woven
OM4
Join Shoulder Normal
SNL
Join Rib Collar Rounded
OM3
Overlock Rib Collar
OM5
Join Sleeve Normal
KMP
Stitch Armhol (Normal)
SNL + OM4 Overlock Layer Hem Ujung & Join Waistband
SNL
Att Front Zipper to Stromflap
Attach Zipper Armpit Straight Continue (Front)
SNL
Right
Attach Zipper Armpit Straight Continue (Front)
SNL
Left
SNL
Stitch Edge Miniflap & Marking Front Zip
SNL
Attach Zipper Armpit Straight Continue (Back)
Cut Allowance Zipper Armpit Straight Continue
SNC
(Front)
SNF
Attach Bind Zipper Side Slit (Front)
Tack Inside Zipper Armpit & Cut Allowance
SNL + SNC
Sleeve
SNC
Cut Allowance Zipper
SNF
Attach Bind Zipper Side Slit (Back)
Tack End Of Bind Zipper & Join Sideseam
SNL+ OM4
Sleeve
Tack Care Label & Tacking Rib Cuff to Sleeve
SNL + SNF
& Attach Bind Neckline
OM4
Join Rib Cuff to Sleeve
OM4
Join Rib Waistband to Front Body & Back Body
SNL
Tack End Of Hem
Stitch 1/4 Neckline Tape Polo & Stitch Close
SNL
Waistband Hem
DNL
Stitch 1/16 Around Armpit Zipper (Back)
DNL
Stitch 1/16 Around Armpit Zipper (Front)
BTK
Bartack Armpit Zipper
Attach Parth Label to Front Body with
ZZM
Interlining
NMC
Trimming
STM
Steam

CT Aktual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30 36 42 37 33 41 43 36 36 41
47 32 35 40 38 48 36 36 37 43
68 78 75 71 68 70 70 66 68 70

Waktu
Siklus
37
39
70

45 42 45 45 48 53 45 47 50 48

46

79
83
55
92
45
107
46

77
90
57
94
47
107
45

79
87
53
91
47
105
46

89 99 90 82 91 85 82 90 94 86

88

78 85 82 83 86 89 89 91 91 91

86

83 89 91 85 90 88 89 85 87 84
143 142 140 135 130 128 130 133 135 130

87
134

60 54 55 52 56 54 52 60 55 58

55

58 68 70 66 60 58 62 65 55 58

62

96 102 89 90 93 91 100 98 90 88

93

55 58 73 65 70 67 65 60 63 59
66 63 62 65 61 64 62 65 63 67

63
63

89 83 76 77 81 84 80 80 78 81

80

43 45 42 48 50 46 50 52 55 51

48

81 88 94 86 83 84 83 80 78 82
130 126 130 127 133 138 140 136 130 127
60 63 56 58 60 54 62 60 59 64

83
131
59

65 68 66 70 74 72 69 66 71 67

68

77 70 74 80 74 71 75 74 75 79
91 82 92 88 90 91 86 84 89 81
62 65 60 57 55 52 54 58 60 61

74
87
58

75 72 68 66 71 70 70 69 72 74

70

60 50 68 63 68 65 66 62 56 54
72 68 61 66 68 62 57 60 63 61

61
63

88
87
56
83
49
109
52

83
88
46
91
46
106
48

77
86
46
85
48
101
45

80
88
56
96
47
105
44

81
88
53
95
46
104
46

75
90
53
95
46
107
43

77
87
55
90
48
108
48

79
89
57
93
49
105
44

Berdasarkan informasi tersebut maka dapat diperoleh takt time, yaitu selama 81.82 detik.
Waktu tersebut digunakan sebagai acuan waktu agar proses produksi dapat memenuhi target
harian produksi. Sehingga, line produksi tersebut harus dapat menghasilkan 1 produk atau
output selama 81.82 detik.
3.2 Waktu Baku Proses
Perhitungan waktu baku pada setiap proses yang dihitung dengan mempertimbangkan
faktor penyesuaian, kelonggaran (allowance), dan waktu normal. Penentuan faktor penyesuaian
yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Westinghouse yang
mempertimbangkan 4 faktor, yaitu skill, effort, condition, consistency. Perhitungan waktu
normal diperoleh dari rata – rata waktu siklus setiap proses dikalikan dengan hasil penyesuaian
Westinghouse pada setiap proses. Allowance yang ditetapkan perusahaan adalah sebesar 19,5%
untuk setiap prosesnya. Berikut merupakan tabel 2. waktu baku line 9B style S22.
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Tabel 2. Waktu Baku Line 9B Style S22
No.
Operasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jenis
Mesin

CT Aktual

Proses Operasi
1

Att Velcro to Upper Sleeve
30
Auto
SNL + Att Loop to Sleeve & Bartack
47
BTK Loop
VCM

SNL

Join Interlining Flap Sideseam 68

12

SNL

13

SNL

Attach Zipper Armpit Straight
78
Continue (Front) Left

14

SNL

15

SNL

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

SNC

Allowance

Waktu Baku

39.96

19.5%

49.64

40.17

19.5%

49.90

1.10

77

19.5%

95.65

46

1.18

54.28

19.5%

67.43

77
90
57
94
47

79
87
53
91
47

1.12
1.15
1.08
1.13
1.08

88.48
100.05
57.24
102.83
50.76

19.5%
19.5%
19.5%
19.5%
19.5%

109.91
124.29
71.11
127.74
63.06

106 101 105 104 107 108 105 107

105

1.16

121.8

19.5%

151.30

48

45

44

46

43

48

44

45

46

1.08

49.68

19.5%

61.71

3

4

5

6

7

8

9

10

36

42

37

33

41

43

36

36

41

37

1.08

32

35

40

38

48

36

36

37

43

39

1.03

78

75

71

68

70

70

66

68

70

70

45

45

48

53

45

47

50

48

83
88
46
91
46

77
86
46
85
48

80
88
56
96
47

81
88
53
95
46

75
90
53
95
46

77
87
55
90
48

79
89
57
93
49

Stitch Decorative Flap
SNL +
Sideseam & Join Close
45 42
DNL
Stromflap Woven
OM4 Join Shoulder Normal
79 88
SNL Join Rib Collar Rounded
83 87
OM3 Overlock Rib Collar
55 56
OM5 Join Sleeve Normal
92 83
KMP Stitch Armhol (Normal)
45 49
SNL + Overlock Layer Hem Ujung
107 109
OM4 & Join Waistband
SNL Att Front Zipper to Stromflap 46 52
Attach Zipper Armpit Straight
89
Continue (Front) Right

99

90

82

91

85

82

90

94

86

88

1.10

96.8

19.5%

120.25

85

82

83

86

89

89

91

91

91

86

1.08

92.88

19.5%

115.38

87

1.08

93.96

19.5%

116.72

134

0.98

131.32

19.5%

163.13

Stitch Edge Miniflap &
83 89 91 85 90 88 89 85 87 84
Marking Front Zip
Attach Zipper Armpit Straight
143 142 140 135 130 128 130 133 135 130
Continue (Back)
Cut Allowance Zipper Armpit
60
Straight Continue (Front)

Attach Bind Zipper Side Slit
(Front)
SNL + Tack Inside Zipper Armpit &
SNC Cut Allowance Sleeve
SNC Cut Allowance Zipper
Attach Bind Zipper Side Slit
SNF
(Back)
SNL+ Tack End Of Bind Zipper &
OM4 Join Sideseam Sleeve
Tack Care Label & Tacking
SNL +
Rib Cuff to Sleeve & Attach
SNF
Bind Neckline
OM4 Join Rib Cuff to Sleeve
Join Rib Waistband to Front
OM4
Body & Back Body
SNL Tack End Of Hem
Stitch 1/4 Neckline Tape Polo
SNL & Stitch Close Waistband
Hem
Stitch 1/16 Around Armpit
DNL
Zipper (Back)
Stitch 1/16 Around Armpit
DNL
Zipper (Front)
BTK Bartack Armpit Zipper
Attach Parth Label to Front
ZZM
Body with Interlining
NMC Trimming
STM Steam
SNF

Waktu Siklus
Waktu
Waktu
Rata - Rata Penyesuaian Normal

2

54

55

52

56

54

52

60

55

58

55

1.06

58.3

19.5%

72.42

68

70

66

60

58

62

65

55

58

62

1.17

72.54

19.5%

90.11

96 102 89

90

93

91 100 98

90

88

93

1.00

93

19.5%

115.53

55

58

73

65

70

67

65

60

63

59

63

0.95

59.85

19.5%

74.35

66

63

62

65

61

64

62

65

63

67

63

1.13

71.19

19.5%

88.43

89

83

76

77

81

84

80

80

78

81

80

1.01

80.8

19.5%

100.37

43

45

42

48

50

46

50

52

55

51

48

1.08

51.84

19.5%

64.40

81

88

94

86

83

84

83

80

78

58

82

83

0.97

80.51

19.5%

100.01

130 126 130 127 133 138 140 136 130 127

131

1.00

131

19.5%

162.73

60

63

56

58

60

54

62

60

59

64

59

1.10

64.9

19.5%

80.62

65

68

66

70

74

72

69

66

71

67

68

0.98

66.64

19.5%

82.78

77

70

74

80

74

71

75

74

75

79

74

1.10

81.4

19.5%

101.12

91

82

92

88

90

91

86

84

89

81

87

0.97

84.39

19.5%

104.83

62

65

60

57

55

52

54

58

60

61

58

1.11

64.38

19.5%

79.98

75

72

68

66

71

70

70

69

72

74

70

0.95

66.5

19.5%

82.61

60
72

50
68

68
61

63 68 65 66 62 56
66 68 62 57 60 63
TOTAL WAKTU BAKU

54
61

61
63

1.06
1.06

64.66
66.78

19.5%
19.5%

80.32
82.96
3050.80

3.3 Precedence Diagram
Precedece diagram adalah gambaran urutan proses operasi kerja dan proses operasi kerja
yang saling berkaitan. Precedence diagram mempermudah alur kerja dari suatu lini produksi.
Berikut gambar 1. merupakan precedence diagram line 9B style S22 Departemen Sewing.

Gambar 1. Precedence Diagram Line 9B Style S22
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3.4 Perhitungan Sebelum Line Balancing
Perhitungan sebelum dilakukan line balancing digunakan untuk mengetahui line efficiency,
balance delay, dan smoothness index pada line 9B style S22 Departemen Sewing. Perhitungan
tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi mengenai waktu baku dan precedence
diagram yang telah diperoleh. Berikut merupakan tabel hasil perhitungan sebelum line
balancing.
Tabel 3. Line Efficiency, Balance Delay, dan Smoothness Index Sebelum Line Balancing Line 9B Style S22
Stasiun
Kerja
1
2
3
4
5
31
32
33
34

Operasi

Waktu
Baku

Waktu
Siklus

Att Velcro to Upper Sleeve
49.64
151.30
Auto
Att Loop to Sleeve &
49.90
151.30
Bartack Loop
Join Interlining Flap
95.65
151.30
Sideseam
Stitch Decorative Flap
Sideseam & Join Close
67.43
151.30
Stromflap Woven
Join Shoulder Normal
109.91 151.30
Bartack Armpit Zipper
79.98
151.30
Attach Parth Label to Front
82.61
151.30
Body with Interlining
Trimming
80.32
151.30
Steam
82.96
151.30
Total
3050.80
Rata - Rata Efisiensi

Waktu
Menganggur

(Ws - Wi)^2

Efisiensi

101.66

10335.69

33%

101.40

10282.72

33%

55.65

3097.16

63%

83.88

7035.15

45%

41.39
71.33

1713.24
5087.85

73%
53%

68.70

4719.09

55%

70.98
68.35
2093.55

5038.35
4671.43
146741.97

53%
55%
59.30%

Berdasarkan Tabel 3. tersebut diketahui bahwa total waktu bakunya selama 2050.80 detik
dan waktu menganggur selama 2093.55 detik. Berdasarkan total waktu tersebut diketahui rata –
rata efisiensinya sebesar 59.30%. Berikut merupakan contoh perhitungan balance delay, line
efficiency, dan smoothness index pada line 9B style S22 dengan menggunakan persamaan 4, 5,
dan 6.
(4) Balance Delay
Balance Delay

=
=
= 40,70%

(5) Line Efficiency

Line Efficiency

=
=
= 59,30%

(6) Smoothness Index
Smoothness Index =
=
= 383,07
3.5 Line Balancing Ranked Positional Weight
Pada metode Ranked Positional Weight perlu membuat precedence matrix yang digunakan
untuk menunjukkan hubungan antar elemen kerja pada lini produksi yang ditunjukkan dengan
simbol berupa angka. Pembuatan precendence matrix didasarkan pada precedence diagram
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yang telah dibuat sebelumnya. Setelah membuat precedence matrix langkah berikutnya adalah
membuat rekapitulasi urutan yang berisi bobot waktu kerja dari stasiun kerja tersebut dan
stasiun kerja yang mengikutinya yang diurutkan mulai dari bobot stasiun terbesar hingga
terkecil.
Tabel 4. Precedence Matrix Line 9B Style S22
No.
Waktu
Operasi Baku 1 2 3 4 5 6 7 8
1
49.64
1
+
2
49.90
2
3
95.65
3
4
67.43
5
109.91
5 ++
- - - - - - - - - - - - - - 30
82.61
31
80.32
32
82.96

9 10 11 12 13
+ +
+ +
+ +
+ +
+ + +
4 + +
+ +
+ +
- - - - - - - - -

14
+
+
+
+
+
-

15
+
+
+
+
+
-

16
+
+
+
+
+
-

Operasi ke17 18 19 20
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
- - - - - - -

21
+
+
+
+
+
-

22
+
+
+
+
+
-

23
+
+
+
+
+
-

24
+
+
+
+
+
-

25
+
+
+
+
+
-

26
+
+
+
+
+
-

27
+
+
+
+
+
-

28
+
+
+
+
+
-

29
+
+
+
+
+
-

30
+
+
+
+
+
-

31
+
+
+
+
+
30

32
+
+
+
+
+
+
31

Bobot
2520.70
2471.06
2303.85
2208.20
2726.46
245.89
163.28
82.96

Berdasarkan Tabel 4. Tersebut diperoleh bobot waktu stasiun pada 32 stasiun kerja yang
terdapat pada line 9B S22. Kemudian, bobot stasiun kerja tersebut digunakan sebagai
pertimbangan dalam menentukan prioritas dari setiap operasi kerja. Pada Tabel 5. kemudian
dibuat tabel rekapitulasi urutan pembobotan waktu kerja dimulai dari stasiun kerja yang
memiliki bobot waktu kerja tertinggi hingga terkecil.
Tabel 5. Rekapitulasi Urutan Waktu Kerja Line 9B Style S22
No.
Operasi

Operasi

5

Join Shoulder Normal

109.91

-

6

Join Rib Collar Rounded

124.29

5

1

Att Velcro to Upper Sleeve
Auto

49.64

-

7

Overlock Rib Collar

71.11

5, 6

2

Att Loop to Sleeve & Bartack
Loop

49.90

1

-

-

-

30

Attach Parth Label to Front
Body with Interlining

82.61

31

Trimming

80.32

32

Steam

82.96

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Waktu Baku (Detik) Elemen yang Mendahului

Elemen yang Mengikuti
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
2, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
-

Bobot Operasi
(Detik)
2726.46

2616.55

2520.70

2492.26

2471.06
-

31, 32, 33

245.89

32

163.28

-

82.96

Pada Tabel 6. kemudian mengelompokkan elemen kerja atau operasi kerja menjadi
beberapa stasiun kerja sehingga waktu pada setiap stasiun kerja tidak melebihi takt time agar lini
produksi dapat mencapai target. Pengelompokan elemen kerja ini didasarkan pada prioritas
elemen kerja yang perlu didahulukan berdasarkan pembobotan, jenis mesin, takt time,
precedence diagram, jumlah stasiun kerja minimum, dan waktu menganggur yang terjadi pada
setiap stasiun kerja. Berikut merupakan tabel pengelompokan stasiun kerja line 9B style S22.
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Tabel 6. Pengelompokan Stasiun Kerja Line 9B Style S22
Work
Station

No.
Operasi
Operasi
5
Join Shoulder Normal
1
Att Velcro to Upper Sleeve Auto
3
Join Interlining Flap Sideseam
Stitch Decorative Flap Sideseam & Join Close
4
Stromflap Woven
2
Att Loop to Sleeve & Bartack Loop
11
Att Front Zipper to Stromflap
-

1_2
3_4
5_6
-

31

Trimming

Jenis Mesin Waktu Baku

Precedence

Bobot Operasi

OM4
VCM
SNL

109.91
49.64
95.65

-

2726.5
2520.7
2303.85

SNL + DNL

67.43

3

2208.20

SNL + BTK
SNL
-

49.90
61.71
-

1
3, 4
-

2471.06
2140.77
-

NMC

80.32

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30

163.28

82.96

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31

44_45
32

Steam

STM

Waktu
Kumulatif

Waktu Per
Stasiun

159.6

79.78

163.08

81.54

111.61

55.81

-

-

163.28

81.64

82.96

3.6 Perhitungan Setelah Line Balancing
Perhitungan setelah line balancing dilakukan dengan menggunakan data stasiun kerja dan
waktu untuk setiap stasiun setelah dilakukan line balancing dengan menggunakan Metode
Ranked Positional Weight. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui efisiensi, balance
delay, dan smoothness index dari line 9B style S22 setelah dilakukan analisis line balancing.
Berikut merupakan tabel line efficiency, balance delay, dan smoothness index setelah dilakukan
line balancing.
Tabel 7. Line Efficiency, Balance Delay, dan Smoothness Index Setelah Line Balancing Line 9B Style S22

Stasiun
Kerja
1

2

3
43
44
45

Operasi

Waktu
Baku

Waktu
Siklus

Att Velcro to Upper Sleeve
Auto & Join Shoulder
79.78
81.82
Normal
Att Velcro to Upper Sleeve
Auto & Join Shoulder
79.78
81.82
Normal
Join Interlining Flap
Sideseam, Stitch Decorative
81.54
81.82
Flap Sideseam & Join Close
Stromflap Woven
Bartack Armpit Zipper &
Attach Parth Label to Front
81.29
81.82
Body with Interlining
Trimming & Steam
81.64
81.82
Trimming & Steam
81.64
81.82
Total
3050.80
Rata - Rata Efisiensi

Waktu
Menganggur

(Ws - Wi)^2 Efisiensi

2.04

4.17

98%

2.04

4.17

98%

0.28

0.08

100%

-

-

-

0.53

0.28

99%

0.18
0.18
631.02

0.03
0.03
15700.39

100%
100%
82.86%

3.7 Perbandingan Kondisi Line 9B Style S22 Sebelum dan Setelah Line Balancing
Setelah dilakukan line balancing maka dilakukan perbandingan kondisi line 9B style S22
sebelum dan setelah line balancing. Perbandingan ini digunakan untuk mengetahui perbedaan
kondisi sebelum dan setelah dilakukan line balancing sehingga dapat diketahui apakah dengan
melakukan line balancing efisiensi dari line 9B akan meningkat. Berikut merupakan tabel
perbandingan kondisi line 9B style S22 sebelum dan setelah dilakukan line balancing.
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Tabel 8. Perbandingan Kondisi Line 9B Style S22 Sebelum dan Setelah Line Balancing

No.
1.
2.
3.
4.
5.

4.
1.

2.

3.

PERBANDINGAN
Parameter
Sebelum Line Balancing Setelah Line Balancing
Jumlah Stasiun Kerja
34
45
Total Idle Time
2093.55
631.02
Line Efficiency
59.30%
82.86%
Balance Delay
40.70%
17.14%
Smoothness Index
383.07
125.30

Simpulan
Kondisi keseimbangan lini produksi pada line 9B style S22 Departemen Sewing pada PT.
XYZ belum balance atau seimbang hal ini dikarenakan adanya bottleneck pada lini
produksi sehingga dilakukan line balancing dengan menggunakan Ranked Positional
Weight.
Kondisi keseimbangan lini produksi pada line 9B style S22 Departemen Sewing pada PT.
XYZ setelah dilakukan line balancing dengan menggunakan metode Ranked Positional
Weight adalah jumlah stasiun kerja meningkat dari 34 stasiun kerja menjadi 45 stasiun
kerja dengan line efficiency sebesar 82,86% dari sebelumnya 59,30%. Peningkatan efisiensi
menyebabkan penurunan total idle time dan balance delay, yaitu untuk total idle time dari
2093,55 detik menjadi 631,02 detik dan balance delay dari 40,70% menjadi 17,14%.
Saran yang diperlukan bagi penelitian selanjutnya adalah peneliti dapat menggunakan
berbagai metode line balancing lainnya dan membandingkan efisiensi dari setiap metode
yang kemudian ditetapkan metode yang terbaik dalam melakukan line balancing. Selain
itu, penelitian selanjutnya dapat mengimplementasikan line balancing tersebut langsung
pada line produksi yang akan diteliti.

Daftar Pustaka
Afifuddin, M. (2019). Penerapan Line Balancing Menggunakan Metode Ranked Position
Weight (RPW) Untuk Meningkatkan Output Produksi Pada Home Industri Pembuatan
Sepatu Bola. Journal Of Industrial Engineering Management, 4(1), 40-48.
Alfaruqi, W. M. (2015). Pengukuran Waktu Kerja Karyawan Pada Proses Pembuatan Sepatu Di
Ud. Putri Diana Jombang. Tugas Akhir, 1-77.
Azwir, H. H., & Pratomo, H. W. (2017). Implementasi Line Balancing untuk Peningkatan
Efisiensi di Line Welding Studi Kasus: PT X. Jurnal Rekayasa Sistem Industri, 6(1), 5764.
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2021, Desember 23). Artikel. Retrieved Januari
24, 2022, from Kemenperin: https://kemenperin.go.id/artikel/23035/Bangkit-dariPandemi,-Sembilan-Industri-TPT-Ekspansi-Senilai-Rp10,5-Triliun
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2021). Mendorong Kinerja Industri Tekstil dan
Produk Tekstil di Tengah Pandemi. Jakarta: Kementerian Perindustrian Republik
Indonesia.
Nurvitarini, D., Rahman, A., & Yuniarti, R. (2015). Penentuan Jumlah Operator Berdasarkan
Analisa Beban Kerja Fisik Dengan Pertimbangan Cardiovascular Load (Studi Kasus:
Pabrik Gondorukem dan Terpentin Garahan Jember). Jurnal Rekayasa Dan Manajemen
Sistem Industri, 3(3), 536-545.
Purnamasari, I., & Cahyana, A. S. (2015). Line Balancing Dengan Metode Ranked Position
Weight (RPW). Spektrum Industri, 13(2), 115-228.
B10.9

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

Siregar, D., Purnomo, A., Mastuti, R., Sadalia, D. N., Sutiksno, D. U., Putra, S. H., Simarmata,
J. (2020). Strategi & Inovasi Technopreneurship. Sumatera Utara: Yayasan Kita
Menulis.
Siswanto, Widodo, E. M., & Rusdjijatiz, R. (2021). Perancangan Alat Pengupas Salak dengan
Pendekatan Ergonomi Engineering. Borobudur Engineering Review, 1(1), 25-38.
Sitorus, E., & Alfath, N. (2017). Optimasi Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Waktu Standard.
Jurnal Sistem Teknik Industri, 19(2), 10-14.

B10.10

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

Penerapan Line Balancing pada PT. XYZ dengan Metode
Largest Candidate Rule dan Ranked Positional Weight
Febryanti Valentina Sitanggang*1) dan Pringgo Widyo Laksono2)
1)

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No. 36,
Kentingan, Jebres, Surakarta, 57126, Indonesia
Email: febryvalentina11@student.uns.ac.id, pringgo@ft.uns.ac.id

ABSTRAK
Industri garmen dan tekstil merupakan salah satu industri besar di Indonesia bahkan di dunia. Menurut
Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, ekspor industri pakaian jadi Indonesia meningkat 19,59% pada
periode Januari hingga November 2021. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya produktivitas yang tinggi
untuk menghasilkan output yang baik. Namun, hal tersebut tidak ditemukan pada PT. XYZ khususnya
Assembly Line 14 Departemen Sewing yang memproduksi shortpants di mana masih terjadi adanya
bottleneck sehingga tingkat produktivitas lini produksi menjadi turun. Hal tersebut juga menyebabkan
penurunan line efficiency. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab utama rendahnya line
efficency yang terjadi dan merancang peningkatan line efficiency dengan line balancing. Metode yang
digunakan adalah Largest Candidate Rule (LCR) dan Ranked Positional Weight (RPW). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penyebab utama rendahnya line efficency adalah waktu baku yang bervariasi serta
peningkatan line efficiency dilakukan dengan metode terbaik, yaitu adalah Largest Candidate Rule
(LCR).
Kata kunci: bottleneck, largest candidate rule line balancing, line efficiency, ranked positional weight

1.

Pendahuluan
Industri garmen dan tekstil merupakan salah satu industri besar di Indonesia bahkan di
dunia. Hal tersebut menjadikan industri tekstil di Indonesia memiliki peluang besar untuk dapat
berkontribusi dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)
tahun 2021, ekspor industri pakaian jadi Indonesia meningkat 19,59% pada periode Januari
hingga November 2021. Hal ini menunjukkan bahwa berkembangnya industri tekstil di
Indonesia sehingga memberikan pengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Produktivitas ini
dipengaruhi oleh adanya sistem produksi yang digunakan sehingga untuk menghasilkan output
yang baik maka diperlukan adanya sistem produksi yang baik. Produktivitas yang baik tidak
terjadi pada PT. XYZ khususnya pada Assembly Line 14 Departemen Sewing yang
memproduksi shortpants karena terjadi adanya bottleneck. Hal tersebut mampu mengganggu
keseimbangan lini produksi dan menyebabkan line efficiency Assembly Line 14 Departemen
Sewing rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukannya line balancing untuk meningkatkan
produktivitas produk. Line balancing merupakan metode penyeimbangan elemen kerja dari
suatu lintasan pada stasiun kerja yang bertujuan untuk memaksimalkan line efficiency dengan
memperhatikan pengelompokkan stasiun kerja. Metode yang digunakan untuk melakukan line
balancing pada Assembly Line 14 Departemen Sewing adalah metode Largest Candidate Rule
(LCR) dan Ranked Positional Weight (RPW).
Metode Largest Candidate Rule (LCR) ini melakukan pendekatan penyeimbangan lini
produksi berdasarkan waktu operasi terpanjang akan diprioritaskan penempatannya dalam
stasiun kerja. Dengan menggunakan metode LCR, elemen kerja diatur secara descending (dari
nilai paling besar ke paling kecil) berdasarkan nilai waktu operasi. Prinsip dasarnya adalah
menggabungkan proses-proses atas dasar pengurutan operasi dari waktu proses terbesar (Yudha
et al., 2018). Metode Ranked Positional Weigh (RPW) atau metode bobot posisi merupakan
metode heuristik yang mengutamakan waktu elemen kerja yang terbesar (Dasanti, 2020).
Elemen kerja terbesar menjadi prioritas untuk ditempatkan dalam stasiun kerja yang lain yang
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mewakili waktu elemen yang lebih rendah. Proses ini dilakukan dengan memberikan bobot
(rank) dan digambarkan dalam bentuk precedence matrix. Pembobotan yang dilakukan
memperhatikan urutan elemen kerja pada precedence diagram.
Maka dengan permasalahan produktivitas lini produksi yang rendah dilakukan penelitian
yang bertujuan untuk megidentifikasi penyebab dari rendahnya line efficiency yang terjadi dan
melakukan line balancing dengan dua metode, yaitu Largest Candidate Rule (LCR) dan Ranked
Positional Weight (RPW) untuk mengetahui metode perbaikan yang terbaik untuk dilakukan
pada Assembly Line 14 Departemen Sewing.
2.

Metode
Penelitian ini diawali dengan melakukan studi literatur dengan mencari informasi sebagai
landasan teori dalam memecahkan masalah, dan melakukan studi lapangan dengan melakukan
wawancara dan observasi di PT. XYZ. Setelah itu, dilanjukan dengan mengidentifikasi dan
merumuskan masalah yang ditemukan pada PT. XYZ yang mana adanya bottleneck Assembly
Line 14 Departemen Sewing. Hal itu menyebabkan rendahnya line efficiency yang terjadi dalam
memproduksi shortpants. Dari permasalahan yang ada, maka ditetapkan tujuan penelitian ini,
yaitu mengidentifikasi penyebab dari rendahnya line efficiency yang terjadi dan melakukan line
balancing dengan dua metode, yaitu Largest Candidate Rule (LCR) dan Ranked Positional
Weight (RPW) untuk mengetahui metode perbaikan yang terbaik untuk dilakukan pada
Assembly Line 14 Departemen Sewing. Penelitian dilanjutkan dengan pengumpulan dan
pengolahan data untuk medapatkan penyebab permasalahan dan metode terbaik. Data yang
digunakan adalah target produksi, waktu kerja operator, takt time, data elemen kerja dan mesin
yang digunakan, dan data waktu proses produksi. Pengolahan data line balancing yang
digunakan adalah LCR dan RPW. Yudha, et al (2018) menyatakan bahwa metode LCR
merupakan metode yang dilakukan dengan menggabungkan proses-proses atas dasar pengurutan
operasi dari waktu proses terbesar. Elemen kerja pada metode ini diatur secara descending.
Dasanti (2020) menyatakan bahwa metode RPW merupakan metode bobot posisi yang
mengutamakan waktu elemen kerja yang terbesar. Proses pembobotan yang dilakukan
digambarkan dalam bentuk precedence matrix. Kedua metode ini dibandingkan dan metode
dengan hasil terbaik akan digunakan sebagai usulan perbaikan.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Precedence Diagram
Penelitian yang dilakukan pada Assembly Line 14 Departemen Sewing yang memproduksi
produk short pants memiliki 45 elemen kerja atau operasi kerja. Jumlah stasiun kerja dari line
ini juga setara dengan jumlah elemen kerjanya, yaitu sebanyak 45 stasiun kerja. Satu stasiun
kerja melakukan satu operasi kerja atau elemen kerja. Precedence diagram menggambarkan
urutan proses dari 45 elemen kerja yang ditunjukkan pada gambar 1.

Gambar 1. Precedence Diagram
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Urutan proses yang ditunjukkan pada gambar 1 menggambarkan operasi kerja yang
dilakukan pada PT. XYZ khususnya Assembly Line 14 Departemen Sewing PT. XYZ.Operasi
kerja yang ada disesuaikan dengan elemen kerja yang dilakukan terdahulu beserta mesin yang
digunakan.
3.2 Waktu Normal dan Waktu Baku
Waktu normal didapatkan dari perhitungan yang disesuaikan dengan faktor penyesuaian
yang telah didapatkan dari masing-masing operator yang bekerja pada setiap stasiun kerja.
Waktu normal adalah hasil kali dari waktu elemen atau proses dengan rating factor.
Perhitungan faktor penyesuaian ini menggunakan metode westinghouse. Metode westinghouse
terdiri dari 4 faktor penyesuaian, yaitu keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi.
Waktu baku didapatkan dari hasil waktu normal dengan allowance. Allowance yang ditetapkan
oleh PT. XYZ adalah sebesar 15%.
Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan pada setiap elemen kerja atau stasiun kerja
dapat ditunjukkan pada tabel 1.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Tabel 1. Perhitungan Waktu Normal dan Waktu Baku
Waktu Penyesu Waktu
Waktu Penyesu Waktu Waktu
No
Normal
Proses
aian
Normal Baku
Proses
aian
24
45
1,12
50
42
1,12
47
55
25
67
1,12
75
45
1,12
50
59
26
121
1,12
136
59
1,12
66
78
27
89
1,12
100
112
1,12
125
148
28
108
1,12
121
121
1,12
136
159
29
99
1,04
103
122
1,12
137
161
30
84
1,17
98
110
1,12
123
145
31
82
1,12
92
102
1,12
114
134
32
95
1,17
111
132
1,12
148
174
33
67
1,17
78
96
1,12
108
126
34
114
1,17
133
104
1,12
116
137
35
92
1,17
108
68
1,12
76
90
36
178
1,12
199
101
1,17
118
139
37
38
1,17
44
85
1,17
99
117
38
110
1,12
123
102
1,12
114
134
39
98
1,17
115
66
1,12
74
87
40
150
1,17
176
82
1,17
96
113
41
66
1,04
69
60
1,04
62
73
42
72
1,12
81
102
1,12
114
134
43
107
1,12
120
75
1,17
88
103
44
61
1,12
68
82
1,12
92
108
45
88
1,12
99
88
1,12
99
116
TOTAL
4085
50,76 4611,25
98
1,12
110
129

Waktu
Baku
59
88
159
117
142
121
116
108
131
92
157
127
235
52
145
135
206
81
95
141
80
116
5425

Perhitungan waktu yang ditunjukkan pada tabel 1 akan digunakan sebagai data utama
dalam perhitungan line balancing yang dilakukan. Waktu proses didapatkan dari hasil
menhitung waktu kerja di lapangan. Penyesuaian dari keempat faktor disesuaikan dengan
lapangan di mana menunjukkan angka yang sesuai dengan kondisi masing-masing elemen kerja.
Lalu didapatkan waktu normal yang selanjutnya untuk mendapatkan waktu baku. Waktu baku
ini merupakan data waktu akhir untuk melakukan perhitungan selanjutnya.
3.3 Jumlah Stasiun Kerja Minimum, Idle Time, Line Efficiency, Balance Delay, dan
Smoothness Index Sebelum Line Balancing
Sebelum line balancing pada Assembly Line 14 Departemen Sewing PT. XYZ dilakukan
perhitungan jumlah stasiun kerja minimum, idle time,line efficiency, balance delay, dan
smoothness index ditunjukkan pada tabel 2.
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Tabel 2. Perhitungan Idle Time, Line Efficiency, Balance Delay, dan Smoothness Index Sebelum Line
Balancing
Stasiun
Kerja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Waktu
Baku
(Wb)
55
59
78
148
159
161
145
134
174
126
137
90
139
117
134
87
113
73
134
103
108
116
129

Waktu
Siklus Idle time
(Ws)
235
179
235
175
235
157
235
87
235
75
235
74
235
90
235
100
235
61
235
108
235
98
235
145
235
96
235
118
235
100
235
148
235
122
235
161
235
100
235
131
235
126
235
119
235
105

(Ws - Wb)^2

Stasiun
Kerja

32113
30712
24586
7563
5641
5445
8028
10028
3674
11674
9507
21008
9124
13816
10028
21779
14804
25963
10028
17241
16001
14063
11112

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
TOTAL

Waktu
Baku
(Wb)
59
88
159
117
142
121
116
108
131
92
157
127
235
52
145
135
206
81
95
141
80
116
5425

Waktu
Siklus Idle time
(Ws)
235
175
235
146
235
75
235
117
235
92
235
113
235
119
235
126
235
104
235
142
235
78
235
108
235
0
235
182
235
90
235
100
235
28
235
154
235
140
235
94
235
154
235
119
10554
5129

(Ws - Wb)^2
30712
21392
5641
13752
8507
12862
14141
16001
10770
20254
6025
11644
0
33210
8028
9930
788
23651
19508
8752
23767
14063
647334

Parameter performansi line oleh Elsayed dan Boucher (1994) dalam Azwir & Pratomo
(2017) yang ditunjukkan pada tabel 2 menggunakan perhitungan berikut.
1. Stasiun Kerja Minimum
∑𝑘

𝑊𝑏

∑45 𝑊𝑏

𝑖=1
= 𝑖=1
= 34 𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖𝑢𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
𝐾 = 𝑇𝑎𝑘𝑡
161
𝑡𝑖𝑚𝑒
2. Idle time Stasiun Kerja 1
𝐼𝑑𝑙𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 = 𝑊𝑠 − 𝑊𝑏 = 235 − 5 = 179 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
3. Line Efficiency

∑𝑘

𝑊𝑏

∑45 𝑊𝑏

𝑖=1
𝐿𝐸 = 𝑘𝑖=1
= 45×235
≈ 51,40%
×𝑊𝑠
4. Balance Delay
𝐵𝐷 = 1 − 𝐿𝐸 = 1 − 51,40% = 48,60%
5. Smoothness Index

2
𝑆𝐼 = √∑𝑘𝑖=1(𝑊𝑠 − 𝑊𝑏)2 = √∑45
𝑖=1(235 − 𝑊𝑏) = 804,57

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

3.4 Identifikasi Root Cause Rendahnya Line Efficiency Sebelum Line Balancing
Kondisi awal sebelum line balancing adalah rendahnya line efficiency dan tingginya
balance delay. Kondisi ini terjadi disebabkan dari beberapa faktor yang digambarkan dengan
fishbone diagram. Fishbone diagram yang menunjukkan root cause rendahnya efficency
sebelum line balancing pada Assembly Line 14 Departemen Sewing PT. XYZ yang ditunjukkan
pada gambar 2.
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Gambar 2. Penyebab Kondisi Awal Sebelum Line Efficiency

Pada gambar 2 menunjukkan terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab rendahnya line
efficiency dan tingginya balance delay, yaitu method, man, dan environtment. Ketiga faktor
inilah yang nantinya dapat menjadi faktor pertimbangan usulan perbaikan yang dilakukan.
3.5 Line Balancing dengan Metode Largest Candidate Rule (LCR)
Metode LCR merupakan metode dengan menempatkan elemen kerja pada stasiun kerja
berdasarkan waktu baku terbesar dengan tetap memperhatikan predessor dan succesor yang
dilihat dari precedence diagram. Metode ini diawali dengan mengurutkan elemen kerja
berdasarkan decending waktu baku atau dari waktu baku terbesar hingga terkecil. Pengurutan
descending yang dilakukan ditunjukkan pada tabel 3.
Tabel 3. Pengurutan Waktu Baku Secara Descending
No

Precedence
Diagram

Waktu
Baku

No

Precedence
Diagram

Waktu
Baku

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
30
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

148
159
161
145
134
174
126
137
90
139
117
116
134
87
113
73
134
103
108
116
129
59

25
26
27
28
29
1
2
3
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

24
25
26
27
28, 30
1
2
3, 29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

88
159
117
142
121
55
59
78
108
131
92
157
127
235
52
145
135
206
81
95
141
80
116

Setelah dilakukan pengurutan elemen kerja maka akan dilanjutkan dengan perhitungan
jumlah stasiun kerja minimum dengan memperhatikan takt time. Berikut merupakan
perhitungan jumlah stasiun kerja minimum pada line balancing dengan metode LCR.
∑𝑘

𝑊𝑏

∑45 𝑊𝑏

𝑖=1
= 𝑖=1
= 34 𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖𝑢𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
(6)
𝑆𝑡𝑎𝑠𝑖𝑢𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 = 𝑇𝑎𝑘𝑡
161
𝑡𝑖𝑚𝑒
Langkah selanjutnya adalah pengelompokkan stasiun kerja. Pengelompokkan stasiun kerja
yang dilakukan ditunjukkan pada tabel 4.
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Tabel 4. Pengelompokan Stasiun Kerja dengan Line Balancing Metode LCR
Stasiun
Kerja
1
2
3

4
5
6

Waktu
Baku
148
159
161

Waktu Baku
Stasiun Kerja
148
159
161

4

7

145

145

5
6, 7
8
9
10
11

8
9
10
11
12
13

134
174
126
137
90
139

134
87
126
137
90
139

12

14

117

117

13

30

116

116

14

15

134

134

16

87

18
17
19
20
21
22
23
24
25

73
113
134
103
108
116
129
59
88

15
16
17
18
19
20
21
22

No

160
113
134
103
108
116
129

Stasiun
Kerja

No

Waktu
Baku

Waktu Baku
Stasiun Kerja

23

26

159

159

24
25
26

27
28
29
1
2
3
31
32
33
37

117
142
121
55
59
78
108
131
92
52

117
142
121

32

34

157

157

33
34, 35
36
37
38, 39

35
36
38
39
40

127
235
145
135
206

127
117
145
135
103

41

81

44
42
43
45

80
95
141
116

27
28
29
30
31

148

40
41
42
43

115
78
108
131
145

161
95
141
116

Tabel 4 menunjukkan line balancing dengan metode LCR yang dilakukan dalam
pengelompokkan elemen kerja pada stasiun kerja didapatkan jumlah stasiun sebanyak 43 stasiun. Hal
ini sesuai dengan syarat jumlah stasiun minimum sebesar 36 stasiun. Maka selanjutnya melakukan
perhitungan idle time, line efficiency, balance delay, dan smoothness index setelah line balancing
dengan metode Largest Candidate Rule (LCR). Perhitungan tersebut ditunjukkan pada tabel 5.
Tabel 5 Perhitungan Idle Time, Line Efficiency, Balance Delay, dan Smoothness Index Setelah Line
Balancing dengan Metode LCR
Stasiun
Waktu
Takt
Idle time (Tt - Wb)^2
Kerja Baku (Wb) time (Tt)
1
148
161
14
185
2
159
161
2
3
3
161
161
0
0
4
145
161
16
264
5
134
161
27
718
6
87
161
74
5510
7
87
161
74
5510
8
126
161
35
1204
9
137
161
24
584
10
90
161
72
5126
11
139
161
22
492
12
117
161
44
1953
13
116
161
46
2077
14
134
161
27
718
15
160
161
1
1
16
113
161
48
2335
17
134
161
27
718
18
103
161
58
3359
19
108
161
53
2825
20
116
161
45
2047
21
129
161
32
1028
22
148
161
14
185

Stasiun
Waktu
Takt
Idle time (Tt - Wb)^2
Kerja Baku (Wb) time (Tt)
23
159
161
2
3
24
117
161
44
1929
25
142
161
19
357
26
121
161
40
1605
27
115
161
47
2168
28
78
161
83
6964
29
108
161
53
2825
30
131
161
30
926
31
145
161
17
278
32
157
161
4
18
33
127
161
35
1194
34
117
161
44
1929
35
117
161
44
1929
36
145
161
16
264
37
135
161
26
692
38
103
161
58
3359
39
103
161
58
3359
40
161
161
0
0
41
95
161
66
4399
42
141
161
20
408
43
116
161
45
2047
TOTAL
5425
6931
1506
73495

Parameter performansi line oleh Elsayed dan Boucher (1994) dalam Azwir & Pratomo (2017)
yang
ditunjukkan
pada
tabel
5
menggunakan
perhitungan
berikut.
1. Idle Time
𝐼𝑑𝑙𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 = 𝑇𝑡 − 𝑊𝑏 = 161 − 14 = 14 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
(7)
2. Line Efficiency
𝐿𝐸 =

∑𝑘
𝑖=1 𝑊𝑏
𝑘 ×𝑇𝑡

=

∑43
𝑖=1 𝑊𝑏
43×161

≈ 78,27%

(8)
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3. Balance Delay
𝐵𝐷 = 1 − 𝐿𝐸 = 1 − 78,27% = 21,73%
4. Smoothness Index

(9)

2
𝑆𝐼 = √∑𝑘𝑖=1(𝑇𝑡 − 𝑊𝑏)2 = √∑43
𝑖=1( 161 − 𝑊𝑏) = 271,10

(10)

3.6 Line Balancing dengan Metode Ranked Positional Weight (RPW)
Metode RPW merupakan metode dengan menempatkan elemen kerja pada stasiun kerja
berdasarkan penjumlahan waktu elemen kerja dengan mempertimbangkan seluruh waktu
elemen kerja setelahnya. Metode ini memperhatikan urutan proses yang dilihat dari precedence
diagram dan diwali dengan membuat precedence matrix untuk memudahkan penentuan bobot
tiap elemen dan ketergantungannya dengan elemen kerja lain. Langkah selanjutnya adalah
melakukan urutan prioritas yang berdasarkan pada bobot posisi operasi dengan metode RPW
yang ditunjukkan pada tabel 6.
Tabel 6. Urutan Bobot Posisi Elemen Kerja
No

Waktu
Baku

Elemen Kerja
yang
Mendahului

Elemen Kerja yang Mengikuti

Waktu
Bobot
Operasi

No

Waktu
Baku

Elemen Kerja
yang
Mendahului

4

148

-

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30, 29, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

3668

12

90

11

159

25

134

-

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45

26

15

3587

13

139

12

27

117

26

14

117

13

28

142

27

3365

30

116

14

3361

1

55

-

2

59

1

29

121

28, 30

5

159

4

16

87

15

17

113

16

6

161

5

18

73

17

7

145

6

19

134

18

8

134

7

20

103

19

21

108

20

9

174

8

22

116

21

10

126

9

23

129

22

11

137

10

24

59

23

25

88

24

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30, 29, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30, 29, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30, 29, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
9, 10, 11, 12, 13, 14, 30, 29, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
10, 11, 12, 13, 14, 30, 29, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
11, 12, 13, 14, 30, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
12, 13, 14, 30, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

3520

3452

3253
3200

Elemen Kerja yang Mengikuti
13, 14, 30, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45
14, 30, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45
28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45
30, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45
29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45
29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45
2, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45
3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45

Waktu
Bobot
Operasi
2483
2441
2393
2281
2254
2164
2137
2093
2038
2022

3

78

2

31

108

3, 29

3055

32

131

31

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

1793

3045

33

92

32

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

1662

2942

34

157

33

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

1570

2921

2747

35
36
37
38
39

127
235
52
145
135

34
35
36
37
38

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
40, 41, 42, 43, 44, 45

1413
1286
1052
999
854

2718

40

206

39

41, 42, 43, 44, 45

719

2620

41

81

40

42, 43, 44, 45

513

42
43
44
45

95
141
80
116

41
42
43
44

43, 44, 45
44, 45
45
-

432
337
196
116

3179

2833

2588
2529

1978
1901

Setelah dilakukan pengurutan bobot posisi operasi maka dilanjutkan dengan penentuan
jumlah stasiun kerja minimum dengan memperhatikan takt time (Arifiana & Suletra, 2017).
Berikut merupakan perhitungan jumlah stasiun kerja minimum pada line balancing dengan
metode RPW.
𝑆𝑡𝑎𝑠𝑖𝑢𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 =

∑𝑘
𝑖=1 𝑊𝑏

(11)

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengelompokkan stasiun kerja. Pengelompokkan
stasiun kerja yang dilakukan ditunjukkan pada tabel 7.
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Tabel 7. Pengelompokan Stasiun Kerja dengan Line Balancing Metode RPW
Stasiun
Kerja
1
2
3

Waktu Baku
Stasiun Kerja
148
134
159

4
15
5

Waktu
Baku
148
134
159

16

87

5
6

18
17
6

73
113
161

113
161

7

7

145

145

8
9
10
11
12, 13
14
15
16
17

134
134
103
108
174
116
126
129
137
59
88
90

134
134
103
108
87
116
126
129
137

19

19
8
20
21
9
22
10
23
11
24
25
12

20

26

159

159

21
22

13
27

139
117

139
117

4

18

No

160

148
90

Stasiun
Kerja

No

Waktu
Baku

Waktu Baku
Stasiun Kerja

23

14

117

117

24

28

142

142

25

30

116

116

27
28
29
30
31

1
2
29
3
31
32
33

55
59
121
78
108
131
92

32

34

157

157

33
34, 35
36
37
38
39,40

35
36
37
38
39
40

127
235
52
145
135
206

127
117
52
145
135
103

41

81

44
42
43
45

80
95
141
116

26

41
42
43
44

115
121
78
108
131
92

161
95
141
116

Tabel 7 menunjukkan line balancing dengan metode RPW yang dilakukan dalam
pengelompokkan elemen kerja pada stasiun kerja didapatkan jumlah stasiun sebanyak 44 stasiun. Hal
ini sesuai dengan syarat jumlah stasiun minimum sebesar 36 stasiun. Maka selanjutnya melakukan
perhitungan idle time, line efficiency, balance delay, dan smoothness index setelah line balancing
dengan metode Ranked Positional Weight (RPW). Perhitungan tersebut ditunjukkan pada tabel 8.
Tabel 8. Perhitungan Idle Time, Line Efficiency, Balance Delay, dan Smoothness Index Setelah Line Balancing
dengan Metode RPW
Stasiun Waktu Baku Takt time
Idle time
Kerja
(Wb)
(Tt)
1
148
161
14
2
134
161
27
3
159
161
2
4
160
161
1
5
113
161
48
6
161
161
0
7
145
161
16
8
134
161
27
9
134
161
27
10
103
161
58
11
108
161
53
12
87
161
74
13
87
161
74
14
116
161
45
15
126
161
35
16
129
161
32
17
137
161
24
18
148
161
14
19
90
161
72
20
159
161
2
21
139
161
22
22
117
161
44
23
117
161
44

(Tt - Wb)^2
185
718
3
1
2335
0
264
718
718
3359
2825
5510
5510
2047
1204
1028
584
185
5126
3
492
1929
1953

Stasiun Waktu Baku Takt time
Idle time
Kerja
(Wb)
(Tt)
24
142
161
19
25
116
161
46
26
115
161
47
27
121
161
40
28
78
161
83
29
108
161
53
30
131
161
30
31
92
161
69
32
157
161
4
33
127
161
35
34
117
161
44
35
117
161
44
36
52
161
109
37
145
161
16
38
135
161
26
39
103
161
58
40
103
161
58
41
161
161
0
42
95
161
66
43
141
161
20
44
116
161
45
TOTAL
5425
7093
1668

(Tt - Wb)^2
357
2077
2168
1605
6964
2825
926
4757
18
1194
1929
1929
11857
264
692
3359
3359
0
4399
408
2047
89831

Parameter performansi line oleh Elsayed dan Boucher (1994) dalam Azwir & Pratomo
(2017) yang ditunjukkan pada tabel 8 menggunakan perhitungan berikut.
1. Idle Time
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𝐼𝑑𝑙𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 = 𝑇𝑡 − 𝑊𝑏 = 161 − 148 = 14 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
2. Line Efficiency
𝐿𝐸 =

∑𝑘
𝑖=1 𝑊𝑏
𝑘 ×𝑇𝑡

=

∑44
𝑖=1 𝑊𝑏
44×161

(12)

≈ 74,85%

(13)

3. Balance Delay
𝐵𝐷 = 1 − 𝐿𝐸 = 1 − 74,85% = 25,15%
4. Smoothness Index

(14)

2
𝑆𝐼 = √∑𝑘𝑖=1(𝑇𝑡 − 𝑊𝑏)2 = √∑43
𝑖=1( 161 − 𝑊𝑏) = 299,72

(15)

3.7 Perbandingan Hasil Sebelum dan Setelah Line Balancing
Perbandingan hasil sebelum dan setelah line balancing dilakukan dengan membandingkan
stasiun kerja, idle time, line efficiency, balance delay, dan smoothness index yang ditunjukkan
pada tabel 9.
Tabel 9. Perbandingan Sebelum dan Setelah Line Balancing
Kategori
Perbandingan

Sebelum Line
Balancing

Stasiun Kerja
Idle Time
Line Efficiency
Balance Delay
Smoothness Index

45
5129
51,40%
48,60%
804,57

Setelah Line Balancing
Metode LCR
43
1506
78,27%
21,73%
271,10

Metode RPW
44
1668
74,85%
25,15%
299,72

Tabel 9 menunjukkan perbandingan sebelum dan setelah line balancing yang mana apabila
membandingkan line balancing dengan metode LCR dan RPW akan didapat metode yang
terbaik untuk digunakan adalah metode LCR karena di mana total stasiun kerja adalah 43
dengan idle time 1506, line efficiency 78,27%, balance delay 21,73%, dan smoothness index
271,10. Metode LCR ini mampu mengurangi jumlah stasiun kerja sebanyak 2 stasiun dan
meningkatkan line efficiency sebesar 26,87%. Maka dapat dikatakan metode LCR ini
merupakan metode yang tepat untuk membantu perusahaan dalam melakukan balancing pada
Assembly Line 14 Departemen Sewing PT XYZ.
Perubahan kondisi line akan berdampak pada pengeluaran perusahaan mengenai biaya
operator Sebelum dan setelah line balancing yang dilakukan pada Assembly Line 14
Departemen Sewing PT. XYZ mengalami perubahan pada jumlah stasiun kerja yang mana hal
itu juga menjadikan adanya perubahan jumlah operator yang bekerja. Perbandingan biaya
operator sebelum dan setelah line balancing dapat ditunjukkan pada tabel 10.
Tabel 10. Perbandingan Labour Cost
Biaya Operator per
Kondisi
Jumlah Operator
Bulan
Sekarang
45
Rp
90.463.469
Usulan
43
Rp
86.442.870

Tabel 10 menunjukkan bahwa improvement yang dilakukan untuk lini produksi tidak hanya
adanya peningkatan line efficiency, penurunan balance delay, penurunan smoothness index, dan
penurunan idle time, namun juga penurunan jumlah operator atau tenaga kerja dengan
menurunkan jumlah stasiun kerja. Metode terbaik dalam melakukan line balancing adalah
metode Largest Candidate Rule (LCR). Metode LCR ini menghasilkan 43 stasiun kerja
sehingga terdapat 43 operator maka didapatkan penurunan biaya operator sebesar Rp4.020.599
dari sebelum line balancing, yaitu kondisi sekarang dan setelah line balancing yang menjadi
usulan perbaikan menggunakan metode LCR.
4. Simpulan
Penyebab utama dari rendahnya line efficiency yang terjadi pada Assembly Line 14 Departemen
Sewing PT. XYZ adalah waktu proses yang tidak seimbang atau bervariasi sehingga menyebabkan
bottleneck. Untuk meningkatkan line efficiency dari Assembly Line 14 Departemen Sewing PT. XYZ
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maka dapat dilakukan line balancing dengan metode terbaik, yaitu Largest Candidate Rule (LCR).
Dengan metode LCR dapat meningkatkan line efficiency sebesar 26,87% dengan mengurangi jumlah
stasiun kerja sebayak 2 stasiun. Stasiun kerja yang berkurang mampu mengurangi jumlah operator
sebanyak 2 orang sehingga terjadi penurunan biaya operator sebesar Rp4.020.599.
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ABSTRAK
PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil dengan sistem produksi Make to
Stock dan Make to Order. Salah satu jenis kain yang produksinya paling dominan pada PT XYZ adalah
T-52 TRX atau kain Oxford warna T-52 yang diproduksi pada lini produksi 1. Dari hasil wawancara
dengan kepala PPIC, dalam penyelesaian pemesanan untuk memenuhi permintaan konsumennya, PT
XYZ mengalami keterlambatan sebesar 10%. Permintaan konsumen dapat terpenuhi seluruhnya dalam
suatu rencana produksi jika didukung oleh kapasitas produksi yang sesuai dengan kebutuhan dalam
memproduksi barang jadi. Oleh karena itu, digunakanlah metode Rough Cut Capacity Planning atau
RCCP dengan pendekatan bill of labor untuk melakukan analisis guna menentukan apakah kapasitas
suatu perusahaan dapat mengakomodasi permintaan konsumen. Perhitungan yang dilakukan
menunjukkan bahwa kapasitas tersedia lebih besar dari kapasitas yang dibutuhkan tiap bulannya.
Kemudian, dibuat usulan perbaikan dengan menggunakan pendekatan Kaizen 5W+1H untuk mengetahui
penyebab keterlambatan produksi pada PT XYZ. Adapun beberapa penyebab keterlambatan produksi
pada PT XYZ antara lain trouble panas, operator tidak teliti, dan material tidak tersedia.
Kata kunci : 5W+1H, Bill of Labor, Kaizen, RCCP

1.

Pendahuluan
PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri textile. PT XYZ juga
merupakan salah satu anak perusahaan yang termasuk kedalam salah satu perusahaan textile
terbesar di Indonesia. Dalam penyelesaian pemesanan untuk memenuhi permintaan stock dan
order konsumen, PT XYZ mengalami keterlambatan sebesar 10% dari seluruh pesanan yang
masuk, yang mengakibatkan jadwal kain produksi harus berubah-ubah untuk menyesuaikan
keterlambatan kain yang terjadi. Perusahaan yang tidak mampu memenuhi permintaan
konsumen secara penuh biasanya akan mendapatkan pinalti dan menurunkan atau bahkan
menghilangkan kepercayaan konsumen terhadap kemampuan produksinya. Hutagalung, dkk
(2013) menyatakan bahwa permintaan konsumen dapat terealisasi seluruhnya di dalam jadwal
induk produksi jika didukung oleh kapasitas produksi yang sesuai dengan kebutuhan produksi
dalam menghasilkan persediaan produk jadi. Perencanaan kapasitas yang efektif diperlukan agar
keberhasilan dari perencanaan dan pengendalian manufaktur terjamin. Kekurangan kapasitas
produksi akan mengakibatkan kegagalan dalam memenuhi target produksi, keterlambatan
pengiriman, dan kehilangan kepercayaan pelanggan yang menyebabkan turunnya reputasi
perusahaan, sebaliknya kelebihan kapasitas produksi akan mengakibatkan tingkat utilisasi
sumber daya rendah, biaya meningkat, harga produk menjadi tidak kompetitif, kehilangan
pangsa pasar, dan mengalami penurunan profit.
Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan analisis guna mengetahui
apakah kapasitas yang tersedia di PT XYZ sudah mampu atau untuk mengakomodasi
permintaan konsumen terhadap salah satu produk dominannya, yaitu kain Oxford T-52 dengan
menggunakan metode Rough Cut Capacity Planning (RCCP) dan usulan perbaikan dengan
menggunakan pendekatan Kaizen 5W+1H.
Tinjaun Pustaka
Jay Heizer dan Barry Render (2006) menyatakan bahwa kapasitas adalah hasil produksi
atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau
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diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Menurut Blackstone (1989)
kapasitas merupakan sebagai jumlah output maksimum yang dapat dihasilkan suatu fasilitas
produksi dalam selang waktu tertentu. Kapasitas berfokus pada batas atas atau beban maksimum
yang bisa dilakukan oleh unit produksi. Beban itu dapat berupa jumlah jasa yang dilakukan dan
jumlah unit fisik yang dihasilkan. Untuk memvalidasi jadwal induk produksi yang sudah
disusun, digunakan metode Rough Cut Capacity Planning (RCCP). Dengan adanya RCCP,
perusahaan dapat memastikan rencana produksinya berjalan sesuai dengan target yang sudah
direncanakan (Rizqi, 2020). Pendekatan RCCP terbagi menjadi tiga, yaitu Capacity Planning
Using Overall Factors (CPOF), Bill of Labor Approach (BOLA), dan Resource Profile
Approach (RPA) (Intani, 2018). Pada artikel ini penulis menggunakan pendekatan Bill of Labor
dalam perhitungan RCCP karena, pendekatan ini dikenal dengan teknik sederhana dan aplikatif
(Kurniawan, 2013). Selanjutnya dilakukan usulan perbaikan dengan pendekatan Kaizen atau
yang sering disebut dengan continuous improvement. Smadi (2009) menyatakan bahwa kaizen

merupakan cara berpikir, manajemen, dan sebagai suatu filososfi yang tidak hanya
sebatas dalam lingkup manajemen tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari di Jepang.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kaizen merupakan perkembangan yang secara
bertahap dan terus-menerus untuk mengoptimalkan value, intensification, dan
improvement yang kemudian akan mencapai tujuan utama dalam perusahaan yaitu
kepuasan dan loyalitas konsumen.
2.

Metode
2.1.
Studi Lapangan
Studi lapangan dilakukan pada tanggal 17 Januari-17 Februari 2020 di line 1 PT. XYZ.
Studi lapangan dilakukan untuk mengetahui sekiranya aktivitas apa saja yang dilakukan
sehingga dapat menjadi gambaran dari awal penelitian Informasi didapatkan dengan
melakukan wawancara pada operator mesin, staff PPIC, dan Kepala PPIC.
2.2.
Studi Literatur
Studi literatur dilakukan untuk mencari segala informasi dan landasan teori yang
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yang digunakan untuk menunjang penyelesaian
masalah yang akan diangkat dalam penelitian.. Informasi dapat berupa tinjauan umum
perusahaan yang terdiri dari proses produksi, struktur organisasi, sejarah perusahaan, visi dan
misi perusahaan, serta lokasi perusahaan. Untuk landasan teori yang digunakan dapat mengenai
kapasitas, Rough Cut Capacity Planning (RCCP), dan Kaizen.
2.3.
Perumusan Masalah
Tahap ini bertujuan untuk menentukan permasalahan apa yang perlu diselesaikan sehingga
peneliti dapat fokus pada permasalahan yang telah dirumuskan. Berdasarkan hasil observasi
lapangan dan studi literatur maka ditentukan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu
bagaimana analisis kapasitas produksi di dengan metode RCCP dan pendekatan Kaizen
2.4.
Tujuan Penelitian
Setelah permasalahan yang menjadi fokus penelitian telah ditetapkan, tahap selanjutnya
adalah melakukan penentuan tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini
adalah mengetahui besar kapasitas PT XYZ, mengetahui apakah kapasitas yang dimiliki dapat
mengakomodasi demand kain Oxford T-52, mengetahui faktor penyebab keterlambatan
produksi, dan memberikan solusi guna meminimalisir keterlambatan produksi.
2.5.
Pengumpulan Data
Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian ini,
dilakukan pengumpulan data. Data yang digunakan adalah data waktu operasi mesin pada line 1
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PT XYZ, data demand kain Oxford T-52 bulan Februari 2021 hingga Januari 2022, dan waktu
proses tiap mesin pada line 1.
2.6.
Pengolahan Data
Dalam penelitian ini, proses pengolahan data yang dilakukan terdiri dari perhitungan
kapasitas tersedia per bulan, kapasitas yang dibutuhkan per bulan dalam satuan menit serta unit,
perancangan diagram fishbone, dan perancangan usulan perbaikan.
2.7.
Tahap Analisis dan Intepretasi Hasil
Tahap ini terdiri dari tahapan analisis dan intepretasi hasil dari pengolahan data yang telah
dilakukan sebelumnya. Adapun analisis yang dilakukan antara lain analisis data permintaan
kain, analisis waktu siklus mesin, analisis kapasitas tersedia, analisis kapasitas dibutuhkan,
analisis kapasitas produksi, analisis fishbone, dan analisis usulan perbaikan.
2.8.
Tahap Kesimpulan dan Saran
Pada tahap terakhir penelitian yang telah dilakukan, diambil beberapa kesimpulan,
menjawab tujuan penelitian yang dirumuskan diawal serta menyampaikan saran terkait
penelitian yang dapat diberikan kepada perusahaan dan peneliti selanjutnya untuk dapat
dilakukan perbaikan kedepannya.
3.

Hasil dan Pembahasan
Berikut rekapitulasi data permintaan kain Oxford T-52 dari bulan Februari 2021 hingga
Januari 2022 pada PT XYZ
Tabel 1. Permintaan Kain Oxford T-52

Tahun
Bulan Permintaan (yard)
2021
Februari
180.000
2021
Maret
200.000
2021
April
190.000
2021
Mei
175.000
2021
Juni
205.000
2021
Juli
200.000
2021
Agustus
180.000
2021 September
195.000
2021
Oktober
185.000
2021 November
190.000
2021 Desember
240.000
2022
Januari
210.000
Sumber: Data Permintaan Kain Tahun 2021-2022

Berikut waktu siklus masing-masing mesin dalam melakukan produksi untuk 1 yard kain
Oxford T-52 pada line 1 PT XYZ.
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Tabel 2. Waktu Siklus Mesin

Mesin
Operasi Waktu Siklus (menit)
Gas Singeing
BBKR
0,014
CB
HKPSTM
0,016
Stenter
SET
0,021
Thermofix
CELUP
0,026
CPB Dyeing
CELUP
0,043
Washing
WS
0,043
Stenter
RF
0,020
Total
0,182
Sumber: Data Waktu Siklus Mesin

Selanjutnya dilakukan perhitungan kapasitas tersedia dengan mengalikan jam kerja per
bulan dengan 60.
Tabel 3. Perhitungan Kapasitas Tersedia

Bulan

Jam
Tersedia
per Hari

Hari
Tersedia
per Bulan

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

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

28
31
30
24
30
31
30
30
31
30
31
31

Kapasitas
Tersedia
per Bulan
(menit)
40.320
44.640
43.200
34.560
43.200
44.640
43.200
43.200
44.640
43.200
44.640
44.640

Selanjutnya menghitung kapasitas waktu yang dibutuhkan pada masing-masing mesin per
bulannya dengan cara mengalikan waktu proses per mesin dan permintaan kain tiap bulannya.
Berikut tabel rekapitulasi perhitungan kapasitas dibutuhkan.
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Tabel 4. Perhitungan Kapasitas Tersedia

Mesin

Februari
Gas Singeing 2.564,1
CB
2.884,6
Stenter
3.846,2
Thermofix
4.615
CPB Dyeing 7.692,3
Washing
7.692
Stenter
3.550,3
Total
32.845

Maret
2.849,0
3.205,1
4.273,5
5.128
8.547
8.547,0
3.944,8
36.494,6

April
2.707
3.044,9
4.059,8
4.872
8.120
8.120
3.748
34.669,9

Mei
2.492,9
2.804,5
3.739,3
4.487
7.478,6
7.479
3.451,7
31.932,8

Kapasitas Dibutuhkan (menit)
Juni
Juli Agustus September Oktober November Desember Januari
2.920,2 2.849,0 2.564,1 2.777,8 2.635,3 2.706,6
3.418,8 2.991,5
3.285,3 3.205,1 2.884,6 3.125,0 2.964,7 3.044,9
3.846,2 3.365,4
4.380,3 4.273,5 3.846,2 4.166,7 3.953,0
4.060
5.128
4.487
5.256
5.128
4.615
5.000
4.744
4.872
6.154
5.385
8.761 8.547,0 7.692,3 8.333,3 7.906,0
8.120
10.256
8.974
8.760,7 8.547,0 7.692,3 8.333,3 7.906,0
8.120
10.256
8.974
4.043,4 3.944,8 3.550,3 3.846,2 3.648,9
3.748
4.734
4.142
37.407,0 36.494,6 32.845 35.582 33.757,5 34.669,9 43.793,6 38.319,4
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Perbandingan hasil perhitungan kapasitas tersedia dan kapasitas yang dibutuhkan per
bulannya dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut.
Tabel 5. Perbandingan Kapasitas

Kapasitas Kapasitas
Tersedia Dibutuhkan
40.320
44.640
43.200
34.560
43.200
44.640
43.200
43.200
44.640
43.200
44.640
44.640

32.845
36.494,6
34.669,9
31.932,8
37.407,0
36.494,6
32.845,2
35.582,3
33.757,5
34.669,9
43.793,6
38.319,4

Gambar 1. Grafik Perbandingan Kapasitas

Perhitungan kapasitas tersedia dapat dikonversi menjadi dalam satuan yard (kapasitas
produksi). Berikut merupakan perhitungan kapasitas produksi.
Kapasitas Produksi = Kecepatan Produksi x Waktu Tersedia
=

x Waktu Tersedia

Berikut merupakan contoh perhitungan kapasitas produksi pada bulan Februari
Kapasitas Produksi =

x 40.320

(1)

= 220.964,01 yard
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Tabel 6. Permintaan dan Kapasitas Produksi

Kapasitas
Permintaan
Produksi
(yard)
(yard)

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

180.000
200.000
190.000
175.000
205.000
200.000
180.000
195.000
185.000
190.000
240.000
210.000

220.964,01
244.638,73
236.747,16
189.397,72
236.747,16
244.638,73
236.747,16
236.747,16
244.638,73
236.747,16
244.638,73
244.638,73

Selisih Kapasitas
Produksi dan
Permintaan
(yard)
40.964,01
44.638,73
46.747,16
14.397,72
31.747,16
44.638,73
56.747,16
41.747,16
59.638,73
46.747,16
4.638,73
34.638,73

Gambar 2. Grafik Permintaan dan Kapasitas Produksi

Berdasarkan perhitungan kapasitas produksi yang dimiliki oleh line 1 PT XYZ, diketahui
bahwa kapasitas produksi bulan Februari adalah sebesar 220.964,01 yard, bulan Maret adalah
sebesar 244.638,73 yard, bulan April adalah sebesar 236.747,16, bulan Mei adalah sebesar
189.397,72 yard, bulan Juni adalah sebesar 236.747,16 yard, bulan Juli adalah sebesar
244.638,73 yard, bulan Agustus adalah sebesar 236.747,16 yard, bulan September adalah
sebesar 236.747,16 yard, bulan Oktober adalah sebesar 244.638,73 yard, bulan November
adalah sebesar 236.747,16 yard, bulan Desember adalah sebesar 244.638,73 yard, dan pada
bulan Januari adalah sebesar 244.638,73 yard.
Berdasarkan grafik selisih data permintaan dan kapasitas produksi, terlihat bahwa kapasitas
produksi lebih besar daripada data permintaan. Oleh karena itu, terlihat bahwa keterlambatan
produksi bukan disebabkan oleh kapasitas produksi yang dimiliki oleh PT XYZ.
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Selanjutnya dilakukan perancangan diagram fishbone untuk mengetahui faktor penyebab
keterlambatan produksi kain Oxford T-52 pada PT XYZ.

Gambar 3. Faktor Penyebab Keterlambatan Produksi

Berdasarkan diagram di atas, diperoleh bahwa terdapat tiga faktor penyebab terjadinya
keterlambatan produksi kain Oxford T-52 pada PT XYZ Asli Textile. Ketiga faktor tersebut
antara lain machine, man, dan material. Pada faktor machine, keterlambatan disebabkan oleh
trouble panas, durasi cuci mesin terlalu lama, kain hasil cuci terkena oli, dan kompor ompong
yang mengakibatkan hasil bakar bulu kain kurang menyeluruh. Pada faktor material,
keterlambatan disebabkan oleh kain grey datang terlambat dan tidak tersedianya chemical. Pada
faktor man, keterlambatan disebabkan oleh operator yang tidak teliti.
Berikut merupakan tabel usulan perbaikan dengan pendekatan Kaizen 5W+1H.
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Tabel 7. Usulan Perbaikan
What
No

Faktor Penyebab Apa tujuan dari usulan
perbaikan?

Who

Where

Siapa yang melakukan usulan
perbaikan?

Dimana rencana usulan
perbaikan akan dilakukan?

When
Why
How
Bagaimana cara
Kapan rencana usulan perbaikan Mengapa usulan perbaikan perlu
mengimplementasikan usulan
dilakukan?
dilakukan?
perbaikan?

1

Trouble panas

Untuk menghindari keterlambatan
produksi kain Oxford T-52

Solusi perbaikan dilakukan oleh
pihak PPIC dan operator mesin

Perbaikan dilakukan pada line 1
PT. Sari Warna Asli Textile
Industry

Usulan perbaikan dilakukan
secepatnya saat pengecekan rutin

Usulan perbaikan perlu dilakukan
untuk menghindari suhu mesin
yang terlalu tinggi atau rendah

Melakukan pengecekan mesin
secara menyeluruh dan berkala dan
segera melakukan servis jika terjadi
kerusakan pada boiler mesin

2

Durasi cuci mesin
terlalu lama

Untuk menghindari keterlambatan
produksi kain Oxford T-53

Solusi perbaikan dilakukan oleh
pihak PPIC dan operator mesin

Perbaikan dilakukan pada line 1
PT. Sari Warna Asli Textile
Industry

Usulan perbaikan dilakukan
secepatnya saat pencucian rutin

Usulan perbaikan perlu dilakukan
untuk menghindari durasi cuci
mesin yang terlalu lama dan
menghambat proses produksi

Membersihkan mesin secara
menyeluruh saat cuci rutin sehingga
ketika dilakukan pencucian utama
mesin durasinya bisa dipersingkat

3

Kain hasil cuci
terkena oli

Untuk menghindari keterlambatan
produksi kain Oxford T-54

Solusi perbaikan dilakukan oleh
pihak PPIC dan operator mesin

Perbaikan dilakukan pada line 1
PT. Sari Warna Asli Textile
Industry

Usulan perbaikan dilakukan
secepatnya saat pencucian rutin

4

Kompor ompong

Untuk menghindari keterlambatan
produksi kain Oxford T-55

Solusi perbaikan dilakukan oleh
pihak PPIC dan operator mesin

Perbaikan dilakukan pada line 1
PT. Sari Warna Asli Textile
Industry

5

Kain grey datang
terlambat

Untuk menghindari keterlambatan
produksi kain Oxford T-56

Solusi perbaikan dilakukan oleh
pihak marketing

Perbaikan dilakukan pada bagian
marketing PT. Sari Warna Asli
Textile Industry

6

Chemical tidak
tersedia

Untuk menghindari keterlambatan
produksi kain Oxford T-57

Solusi perbaikan dilakukan oleh
pihak laboratorium line 1

Perbaikan dilakukan pada line 1
PT. Sari Warna Asli Textile
Industry

7

Operator kurang
teliti

Untuk menghindari keterlambatan
produksi kain Oxford T-58

Solusi perbaikan dilakukan oleh
pihak PPIC dan operator mesin

Perbaikan dilakukan pada line 1
PT. Sari Warna Asli Textile
Industry
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Usulan perbaikan perlu dilakukan
untuk menghindari hasil kain yang
kotor sehingga kain perlu diproses
ulang
Usulan perbaikan perlu dilakukan
Usulan perbaikan dilakukan
untuk menghindari hasil kain yang
secepatnya saat pengecekan mesin tidak terbakar sempurna sehingga
perlu dilakukan pembakaran ulang
Usulan perbaikan perlu dilakukan
Usulan perbaikan dilakukan
untuk menghindari keterlambatan
sebelum proses produksi
produksi

Melakukan pencucian mesin
dengan menyeluruh agar tidak ada
oli yang tercecer dan mengotori
kain
Melakukan pengecekan mesin
secara teliti sebelum proses bakar
bulu dilakukan
Mengambil kain grey dari gudang
unit Sari Warna lain

Menggunakan resep cadangan
dengan hasil warna semirip
mungkin dengan warna yang
diinginkan
Usulan perbaikan perlu dilakukan Membuat SOP yang terperinci agar
Usulan perbaikan dilakukan secara
untuk menghindari kesalahan kerja operator dapat melakukan
bertahap dan berkelanjutan
mesin
pengecekan dengan bantuan SOP

Usulan perbaikan dilakukan
sebelum proses produksi

Usulan perbaikan perlu dilakukan
untuk menghindari keterlambatan
produksi
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Simpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.
1. Kapasitas tersedia pada PT XYZ lebih besar daripada kapasitas dibutuhkan dan
kapasitas produksi lebih besar daripada permintaan kain. Hal itu berarti bahwa kapasitas
yang dimiliki oleh line 1 PT XYZ seharusnya lebih dari cukup untuk mengakomodasi
jumlah permintaan kain tanpa keterlambatan produksi.
2. Keterlambatan produksi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain trouble panas,
durasi cuci mesin terlalu lama, kompor ompong, kain hasil cuci terkena oli,
keterlambatan kain grey, ketidatersediaan chemical, dan operator kurang teliti dalam
pengecekan mesin.
3. Solusi perbaikan yang dapat dilakukan perusahaan berdasarkan usulan pendekatan
Kaizen 5W+1H antara lain melakukan pengecekan dan pencucian mesin secara
menyeluruh, segera melakukan servis apabila part mesin rusak, mengambil kain grey
dari gudang unit lain, menggunakan resep cadangan dengan hasil warna semirip
mungkin, dan membuat SOP yang terperinci untuk operator mesin.
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Identifikasi Waste pada Gudang Bahan Baku PT XYZ
Menggunakan Metode Waste Assement Model
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ABSTRAK
Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, persaingan didalam industri manufaktur
semakin ketat. Untuk dapat bersaing dengan perusahaan industri manufaktur lainnya, suatu perusahaan
harus melakukan perbaikan terus menerus agar lebih unggul dari perusahaan lainnya. PT XYZ merupakan
perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur dengan fokus pembuatan minuman. Gudang
bahan baku pada PT XYZ memiliki peran penting meliputi penyimpanan bahan baku baik bahan baku
untuk proses produksi, laborat, water treatment, dan limbah. Oleh karena itu untuk menjaga kepercayaan
pelanggan dan meningkatkan kualitas perusahaan, perusahaan harus terus meningkatkan kinerja pada
gudang agar berjalan secara efektif dan efisien. Ada berbagai macam cara yang dapat digunakn untuk
meningkatkan efektivitas dane efisiensi gudang, salah satunya adalah dengan mengidentifikasi
pemborosan pada gudang. Sehingga dalam mengidentifikasi pemborosan tersebut dapat menggunakan
metode Waste Assesment Model. Metode ini menghubungkan ketujuh jenis pemborosan dengan
menggunakan kuesioner penilaian pemborosan untuk mendapatkan bobot akhir peringkat tujuh
pemborosan. Didapatkan hasil 4 pemborosan terbesar yaitu transportation waste 43,70%, waste motion
sebesar 17,55%, waste defect sebesar 10,66%, dan waste overproduction sebesar 10,30%. Kemudian
dilakukan perbaikan sesuai dengan pemborosan yang terjadi.
Kata kunci: Lean Manufacturing, Warehouse, Waste, Waste Assesment Model.

1.

Pendahuluan
Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, persaingan didalam industri
manufaktur semakin ketat. Untuk dapat bersaing dengan perusahaan industri manufaktur
lainnya, suatu perusahaan harus melakukan perbaikan terus menerus agar lebih unggul dari
perusahaan lainnya. PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri
manufaktur dengan fokus pembuatan minuman. PT XYZ memiliki 8 jenis produk minuman
yang berbeda, dimana dalam proses pembuatan minuman ini tentunya menggunakan bahan
baku yang berbeda.
Gudang (warehouse) memiliki fungsi sebagai penyimpanan berbagai jenis produk baik
menyimpan produk dalam ukuran banyak maupun sedikit dengan jangka waktu tertentu serta
melakukan pemeliharan terhadap produk hingga produk keluar (Mulcahy, 1994). Pada PT XYZ
ini gudang bahan baku memiliki fungsi sebagai penyimpanan bahan baku baik bahan baku
untuk proses produksi, laborat, water treatment, dan limbah. Menurut (Nursanti & Musfiroh,
2017) banyaknya aktivitas yang signifikan terjadi pada gudang, oleh karena itu perusahaan
harus meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja gudang secara terus menerus agar dapat
meningkatkan kualitas perusahaan sehingga mendapatkan kepercayaan konsumen. Salah satu
pendekatan lean manufacturing yang dapat meningkatkan kinerja gudang menjadi efektif dan
efisien adalah dengan melakukan eleminasi pemborosan (waste). Lean adalah suatu upaya terusmenerus untuk menghilangkan pemborosan (waste) dan meningkatkan nilai tambah (value
added) produk (barang/jasa) sehingga dapat menambah nilai kepada pelanggan (Fernando,
2021).
Dalam upaya untuk dapat mengindikasi terjadinya suatu pemborosan dapat dilakukan
dengan beberapa metode, salah satunya adalah metode yang dilakukan oleh (Rawabdeh, 2005)
yaitu Waste Assesment Model (WAM) dimana dalam penelitian tersebut peneliti berupaya untuk
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mengidentifikasi pemborosan (waste). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rawabdeh, 2005)
ditemukan bahwa terjadi pemborosan pada waste motion sebesar 20,9%, waste defect sebesar
20,5%, waste process sebesar 14,2%, waste inventory sebesar 12,6%, waste waiting sebesar
12,3%, waste overproduction sebesar 10,1%, dan transportation waste sebesar 9,5%. Sehingga
dapat diketahui untuk pemborosan mana yang dapat menjadi prioritas dalam penelitian tersebut
untuk dikurangi atau diperbaiki.
Gudang raw materials pada PT XYZ memiliki banyak aktivitas di dalamnya mulai dari
penyimpanan, perawatan dan pemeliharaan, transportasi bahan baku ke departemen yang lain,
dan lain sebagainya. Sehingga hal ini perlu dilakukan identifikasi pemborosan yang terjadi pada
raw materials agar tercipta aktivitas yang efektif dan efisien. Identifikasi pemborosan akan
dilakukan dengan menggunakan metode Waste Assesment Model (WAM). Tujuan dari dilakukan
identifikasi pemborosan pada gudang raw materials adalah untuk menidentifikasi pemborosan
yang sering terjadi pada PT XYZ untuk dapat diketahui penyebabnya dan dapat dieleminasi
sehingga kerja gudang menjadi lebih efektif dan efisien.
2.

Metode
Pada penelitian ini akan menggunakan metode Waste Assesment Model (WAM). WAM
adalah model yang distimulasasikan untuk mempermudah proses pencarian dari masalah
pemborosan yang terjadi pada perusahaan dan melakukan upaya pengurangan masalah
pemborosan. Metodologi terdiri dari beberapa tahap yaitu:
2.1 Tahap Identifikasi Awal
Tahap identifikasi awal terdiri dari studi literatur, studi lapangan, identifikasi masalah,
perumusan masalah, penetapan tujuan dan manfaat, penetapan batasan masalah, penentuan
asumsi, dan penentuan metodologi penelitian yang digunakan.
2.2 Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data
Tahap pengumpulan data meliputi data kuesioner dimana data tersebut didapatkan dari
hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh staff gudang bahan baku dan data wawancara
yang didapatkan dari hasil wawancara dengan operator gudang bahan baku. Kemudia data
tersebut diolah dengan menggunakan metode WAM yang meliputi Seven Waste Relationship,
Waste Relationship Matrix, Waste Assesment Questionnare, dan melakukan identfikasi
penyebab terjadinya pemborosan menggunakan diagram fishbone.
2.3 Tahap Analisis
Menganalisis hasil dari Waste Assessment Model yang menunjukkan jenis waste tertinggi
apa yang terjadi diperusahaan. Setelah menganalisis jenis waste tertinggi tahap selanjutnya
adalah menganalisis penyebab waste terjadi dengan diagram fishbone.
2.4 Tahap Kesimpulan dan Saran
Tahap terakhir merupakan tahap kesimpulan dan saran. Pembuatan kesimpulan berguna
untuk menjawab tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini. Selain itu, dilakukan pembuatan
saran perbaikan agar dapat bermanfaat bagi perusahaan dan penelitian selanjutnya.
3.

Hasil dan Pembahasan
Hasil dan pembahasan dari pengolahan data menggunakan metode waste assessment model
(WAM) dimana terdpaat beberapa langkah langkah dalam mengidentifikasi pemborosan yang
terjadi pada perusahaan.
3.1 Seven Waste Relationship
Seven Waste Relationship digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara masalah
pemborosan dengan masalah pemborosan lainnya memiliki pengaruh. Dimana masing masing
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waste tidak memeiliki bobot yang sama karena memiliki hubungan dan sifat yang berbeda.
Berikut ini merupakan hasil rekapitulasi seven waste relationship yang dapat dilihat pada tabel 1
Tabel 1. Rekapitulasi Seven Waste Relationship
No.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tipe
Pertany
aan
O_I
O_D
O_M
O_T
O_W
I_O
I_D
I_T
D_O
D_I
D_M
D_T
D_W
M_I
M_D
M_W
M_P
T_O
T_I
T_D
T_M
T_W
P_O
P_I
P_D
P_M
P_W
W_O
W_I
W_D

Responden
1

2

3

4

5

6

Total
Skor

4
2
4
4
4
2
2
4
2
4
0
4
4
4
2
4
4
4
4
2
4
2
4
4
2
4
2
2
2
0

2
0
2
2
2
0
0
2
0
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
1
2
2
0
2
1

4
2
4
4
4
4
4
4
0
4
2
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2

0
0
1
1
2
2
2
1
1
0
0
2
0
1
1
0
2
1
0
0
2
1
2
0
1
0
0
1
1
0

4
4
2
4
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
4
4
2
4
2
2
2
2

4
2
4
4
4
4
2
4
4
2
2
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
4
4
2
4

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

Tingkat
Keterka
itan
A
I
A
A
A
E
I
A
I
E
O
A
E
E
E
E
A
A
E
E
A
E
A
A
I
E
E
E
I
I

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat diketahui hasil pembobotan keterkaitan antar pemborosan
satu dengan lainnya. Dapat diketahui terdapat 11 keterkaitan antar waste yang bersimbol A, 12
keterkaitan antar waste yang bersimbol E, 6 keterkaitan antar waste yang bersimbol I, dan 1
keterkaitan antar waste yang bersimbol O.
3.2 Waste Relationship Matrix
Matrix WRM digunakan untuk menganalisis standar dari pengukuran pembobotan yang
dilakukan. Bobot WRM didapatkan dari hasil keterkaitan antar pemborosan pada perhitungan
seven waste relationship sebelumnya. Berikut ini merupakan hasil rekapitulasi waste
relationship matrix yang dapat dilihat pada tabel 2
F/T
O
I
D
M
T
P
W

Tabel 2. Rekapitulasi Waste Relationship Matrix
O
I
D
M
T
P
A
A
I
A
A
X
E
A
I
E
A
X
I
E
A
O
A
X
X
E
E
A
X
A
A
E
E
A
A
X
A
A
I
E
X
A
E
I
I
X
X
X

W
A
X
E
E
E
E
A

Berdasarkan tabel 2 diatas kemudian setiap simbol tersebut diubah menjadi angka dengan
referensi simbol A menjadi angka 10, simbol E menjadi angka 8, simbol I menjadi angka 6,
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simbol O menjadi angka 4, simbol U menjadi angka 2, dan simbol X menjadi angka 0 untuk
kemudian menjadi waste matrix value. Berikut ini merupakan hasil rekapitulasi waste matrix
value yang dapat dilihat pada tabel 3
Tabel 3. Rekapitulasi Waste Matrix Value
F/T

O

I

D

M

T

P

W

Sko
rs

O

10

10

6

10

10

0

10

56 17,284

I
D
M

8
6
0

10
8
8

6
10
8

8
4
10

10
10
0

0
0
10

0
8
8

42 12,963
46 14,198
44 13,580

T

10

8

8

10

10

0

8

54 16,667

P
10
10
6
8
0
10
8
W
8
6
6
0
0
0
10
Skors 52
60
50
50
40
20
52
% 16,049 18,519 15,432 15,432 12,346 6,173 16,049

%

52 16,049
30 9,259
324 100
100

Dari tabel 3 diatas menunjukkan bahwa persentase from inventory memiliki nilai terbesar
yaitu sebesar 18,519%. Sehingga dapat menunjukkan bahwa persediaan memiliki dampak yang
signifikan dalam menimbulkan pemborosan lainnya. Skors to overproduction memiliki nilai
paling tinggi yaitu sebesar 17,284%, hal ini menunjukkan bahwa overproduction waste
merupakan penyebab utama yang disebabkan oleh waste lainnya.
3.3 Waste Assesment Questionnaire
Waste Assesment Questionnaire digunakan untuk mengetahui peringkat tertinggi
pemborosan yang perlu segera di eleminasi hingga peringkat akhir. Berikut ini merupakan hasil
perhitungan peringkat pemborosan yang dapat dilihat pada tabel 4
Tabel 4. Peringkat Waste

Jenis Waste

O

Score (Yj)
Pj factor
Final Result (Yjfinal)

0,380
277,40
105,298

Final Result (%)
Rank

10,30
4

I

D

M

T

P

W

0,425
0,497
0,856
2,172
0,306
0,333
240,05 219,098 209,572 205,761 99,0703 148,605
102,1 108,999 179,431 446,837 30,2864 49,5476
9,99
5

10,66
3

17,55
2

43,70
1

2,96
7

4,85
6

Dari tabel 4 diatas diketahui bahwa waste transportation merupakan peringkat pertama
pemborosan yang perlu untuk segera dieliminasi dimana presentase waste ini sebesar 43,70%,
kemudian di peringkat 2 terdapat waste motion yaitu sebesar 17,55%, pada peringkat 3 terdapat
waste defect sebesar 10,66%, peringkat ke 4 adalah waste overproduction sebesar 10,30%,
peringkat ke 5 merupakan waste inventory sebesar 9,99%, peringkat ke 6 adalah waste waiting
sebesar 4.85%, dan peringkat terkahir adalah waste procces sebesar 2,96%.
3.4 Diagram Fishbone
Diagram fishbone adalah alat untuk mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu
efek atau masalah, dan menganalisis masalah tersebut. Pengaplikasian diagram fishbone pada
penelitian ini sebagai alat dalam mengidentifikasi penyebab dari terjadinya pemborosan pada ke
4 pemborosan yang paling utama untuk dieleminasi berdasarkan diagram pareto. Berdasarkan
diagram pareto terdapat empat pemborosan yang perlu untuk segera dieleminasi adalah
transportation waste sebesar 43,70%, waste motion sebesar 17,55%, waste defect sebesar
10,66%, dan waste overproduction sebesar 10,30%. Berikut ini merupakan diagram fishbone
sebagai alat untuk mengidentifikasi sebab akibat dari masing masing keempat waste yang
terpilih untuk diutamakan dalam upaya pengurangan pemborosan
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Gambar 1. Diagram Fishbone Waste Transportation

Pada diagram yang ditunjukkan pada gambar 2 tersebut terlihat bahwa penyebab terjadinya
transportation waste adalah man, tools, environment, dan method. Pada faktor method terjadi
karena system permintaan bahan baku antar departemen yang menyebabkan terjadinya
transportasi untuk pemindahan material ke departemen lain serta ruang penyimpanan yang
terbatas sehingga terus dilakukan pemindahaan material. Pada penyebab tools adalah alat untuk
material handling yang terbatas. Pada penyebab management terjadi karena lay out pabrik yang
kurang baik sehingga dapat menyebabkan jarak antar department berjauhan sehingga dapat
menyebabkan terjadinya transportation waste. Sedangkan untuk penyebab tenaga kerja adalah
operator mengalami kelelahan sehingga dapat menyebabkan operator kurang fokus dalam
bekerja.

Gambar 2. Diagram Fishbone Waste Motion

Pada diagram yang ditunjukkan pada gambar 3 tersebut terlihat bahwa penyebab terjadinya
waste motion terdiri dari faktor man, environment, material, dan method. Pada faktor method
terjadi karena tata letak bahan baku pada gudang yang belum tertata dengan benar dan aktivitas
pengambilan dan pencarian barang yang masih dilakukan secara manual. Hal ini karena adanya
faktor dari man yaitu kekurangan tenaga kerja, sehingga akibat padatnya aktivitas pada gudang
dan kurangnya tenaga kerja menyebabkan operator mengalami kelelahan dan menjadi tidak
disiplin dalam menaruh bahan baku. Sehingga pada penyebab material terjadi penumpukan
material. Selain itu, pada faktor environment pencahayaan pada gudang juga cukup kurang
karena hanya beberapa lampu yang menyala serta udara panas akibat dari panas mesin pada
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ruang sebelah dapat menyebabkan pekerja lebih mudah mengalami kelelahan dan menjadi tidak
fokus.

Gambar 4. Diagram Fishbone Waste Defect

Pada diagram yang ditunjukkan pada gambar 4 tersebut terlihat bahwa penyebab terjadinya
waste defect adalah man, environment, material,management dan method. Penyebab terjadinya
waste defect untuk faktor management dapat berupa kurang maintance fasilitas sehingga
fasilitas kurang memadai untuk penyimpanan bahan baku. Pada faktor environment yang
menyebabkan terjadinya waste defect adalah suhu udara yang panas juga dapat mempengaruhi
bahan baku dan mempengaruhi faktor man sehingga operator menjadi kurang fokus dan
kelelhan sehingga menjadi tidak teliti. Pada faktor material adalah adanya kemungkinan bahan
material yang diterima tidak sesuai kriteria QC namun karena human error dan sebagainya
material tersebut lolos. Selain itu, faktor method adalah karena penanganan bahan baku yang
kurang sesuai dengan standar juga dapat menyebabkan waste defect.

Gambar 5 Diagram Fishbone Waste Overproduction

Pada diagram yang ditunjukkan pada gambar 5 tersebut terlihat bahwa penyebab
terjadinya waste overproduction adalah material dan method. Pada faktor method terjadi karena
system order yang memiliki batas minimum pembelian dan kurangnya koordinasi sehingga
menyebabkan faktor material yaitu terjadi penumpukan material.
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Simpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut ini:
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui nilai untuk masing masing waste
adalah transportation waste 43,70%, waste motion sebesar 17,55%, waste defect sebesar
10,66%, waste overproduction sebesar 10,30%, waste inventory sebesar 9,99%, waste
waiting sebesar 4.85%, dan waste procces sebesar 2,96%.
Dari hasil analisis penyebab transportation waste menggunakan diagram fishbone didapati
penyebab utama untuk transportation waste adalah method. Transportation waste terjadi
karena system permintaan bahan baku antar departemen dan ruang penyimpanan yang
terbatas.
Dari hasil analisis penyebab waste motion menggunakan diagram fishbone diketahui faktor
utama yang menyebabkan terjadinya waste motion adalah method dan man. Pada faktor
method waste motion terjadi karena system permintaan bahan baku antar departemen dan
pada faktor man waste motion penataan bahan baku yang kurang disiplin.
Dari hasil analisis penyebab waste defect menggunakan diagram fishbone diketahui faktor
utama yang menyebabkan terjadinya waste defect adalah management dan environtment.
Pada faktor management waste defect terjadi karena kurangnya maintance pada fasilitas
sehingga fasilitas menjadi rusak dan pada faktor environtment waste defect karena suhu
udara pada ruangan yang panas.
Dari hasil analisis penyebab waste overproduction menggunakan diagram fishbone didapati
penyebab utama untuk waste overproduction adalah method. Pada faktor methodt waste
overproduction terjadi karena sistem order dengan batas minimum pembelian dan
kurangnya koordinasi
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ABSTRAK
PT. XYZ dalam produksinya mengalami permasalahan dalam efisiensi produksi sehingga target produksi
harian belum terpenuhi. Berdasarkan pengamatan secara langsung didapatkan bahwa terjadi permasalahan
pada proses produksi jaket AS2 line 12 Departemen Sewing PT XYZ dimana line tersebut belum
memenuhi target produksi harian. Bottleneck dalam stasiun kerja menyebabkan terhambatnya proses
produksi. Perbaikan keseimbangan lintasan atau line balancing dibutuhkan untuk merencanakan dan
mengendalikan suatu aliran proses produksi, dengan melakukan perbaikan keseimbangan lintasan
perusahaan dapat mengevaluasi lintasan produksinya dan memperbaiki lintasan produksi tersebut dengan
tujuan untuk memaksimalkan efisiensi kerja guna meningkatkan output produksi. Metode heuristik
lintasan seperti metode Ranked Positional Weight, Region Approach, dan Largest Candidate Rule dapat
digunakan untuk mencari solusi dalam line balancing. Setelah dilakukan pengelompokkan stasiun kerja
dengan ketiga metode tersebut, didapatkan hasil bahwa metode Largest Candidate Rule merupakan
metode terbaik yang dapat meningkatkan line efficiency menjadi 90% dan target produksi dapat
memenuhi target harian yang telah ditetapkan.
Kata kunci: keseimbangan lintasan, line balancing, line efficiency, target produksi

1.

Pendahuluan
PT XYZ adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang garmen yang terletak di
daerah Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia. Dalam produksinya masih ditemukan permasalahan
tidak terpenuhinya target produksi harian. Berdasarkan pengamatan terdapat permasalahan
efisiensi yang rendah pada beberapa lini produksi. Salah satu penyebab target efisiensi yang
belum tercapai yaitu disebabkan adanya beberapa stasiun kerja yang mengalami bottleneck.
Bottleneck menyebabkan terhambatnya proses di stasiun kerja berikutnya. Ketidakseimbangan
lini produksi dapat dilihat dari stasiun kerja yang sibuk, perbedaan waktu menganggur yang
mencolok, dan adanya penumpukan produk setengah jadi di beberapa stasiun kerja. Bottleneck
sering terjadi karena lini produksi belum mencapai keseimbangan sehingga menyebabkan
pemborosan seperti waktu menunggu dan kelebihan produksi.
Salah satu perbaikan yang dapat dilakukan oleh PT. XYZ adalah memperbaiki
keseimbangan lini produksi (line balancing). Keseimbangan lintasan merupakan proses
penempatan elemen kerja pada stasiun kerja untuk meminimalkan selisih waktu stasiun kerja
dan waktu menganggur untuk mencapai efisiensi kerja yang tinggi. Perusahaan dapat
mengevaluasi dan memperbaiki lintasan produksi dengan tujuan untuk memaksimalkan efisiensi
kerja guna meningkatkan output produksi dan meminimalkan ketidakseimbangan dari lintasan
produksi (Baroto, 2002). Semakin tinggi efisiensi lini produksi maka aliran material antar
stasiun juga semakin baik dan produktivitas akan meningkat. Dengan kata lain produktivitas
merupakan representasi dari tingkat efisiensi dan efektivitas kerja secara total (Saiful, dkk.
2014).
Penelitian ditujukan untuk mengetahui metode keseimbangan lintasan yang tepat untuk
menyelesaikan permasalahan efisiensi produksi pada PT XYZ Boyolali sehingga kemudian
dapat diterapkan di perusahaan agar target perusahaan dapat terpenuhi. Tabel 1. merupakan riset
terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini.
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Tabel 1. State of The Art Penelitian

7.

No
1.

Peneliti
Ghany
Sayyida
Nur Arifiana dan I
Wayan
Suletra
(2017)

Judul
Analisis Line Balancing dengan RPW
pada Departemen Sewing Assembly
Line Style F1625W404 di PT. Pan
Brothers, Boyolali

Metode
Ranked
Positional
Weight

2.

Andri Herlambang
(2021)

PENYEIMBANGAN LINTASAN
PADA AREA PRODUKSI DENGAN
METODE REGION APPROACH
(RA) (STUDI KASUS: PRODUKSI
BAJA DI MEDAN)

Region
Approach

3.

Diana
khairani
Sofyan,
Syarifuddin,
Sri
Meutia,
Islamiyati (2019)

PENYEIMBANGAN LINTASAN
PRODUKSI VULKANISIR BAN
DENGAN METODE
LARGE CANDIDATE RULE (LCR)

Largest
Candidate Rule

4

Helmi
Syaiful
Haq,
Farida
Pulansari, Akmal
Suryadi (2020)

ANALISIS KESEIMBANGAN
LINTASAN MENGGUNAKAN
METODE LARGEST CANDIDATE
RULE, KILLBRIDGE AND WESTERN
METHOD, RANKED POSITIONAL
WEIGHTS

Ranked
Positional
Weight, Region
Approach,
Largest
Candidate Rule

5.

Diki Aris Styawan,
Wahyudin,
Hamdani (2021)

Penerapan Line Balancing untuk
Meningkatkan Proses Perakitan
Control Panel di Line Service Part
pada PT. Kawai Indonesia Plant 3

Ranked
Positional
Weight, Region
Approach,
Largest
Candidate Rule

6.

Masdani Irfan
Prakoso
Karmawan, Farida
Pulansari, Dwi
Sukma
Donoriyanto
(2020)
IRWANTO,
MOHAMMAD
SIGIT (2017

ANALISIS LINE BALANCING
MENGGUNAKAN METODE
LARGEST CANDIDATE RULE,
KILLBRIDGE AND WESTERN
METHOD, DAN RANKED
POSITIONAL WEIGHTS METHODS
DI PT. XYZ
PENYEIMBANGAN LINTASAN
PRODUKSI DENGAN
MENGGUNAKAN METODE
RANKED POSITIONAL WEIGHT,
METODE REGION APPROACH
DAN METODE LARGE
CANDIDATE RULE PADA LINI
PERAKITAN (Studi Kasus :PT.
CEGEONE Semarang)

Ranked
Positional
Weight, Region
Approach,
Largest
Candidate Rule
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Ranked
Positional
Weight, Region
Approach,
Largest
Candidate Rule

Hasil
Stasiun kerja usulan memiliki
tingkat efisiensi line yang lebih
tinggi dibandingkan stasiun kerja
sebelum
improvement
yaitu
sebesar 74,38 %
Metode ini memiliki pengaruh
terhadap pada nilai persentase
balance
delay yang turun dari 54% ke
34,41%, di sisi lain nilai line
efisiensi meningkat dari 45% ke
65%
Hasil line balancing yaitu
efisiensi lintasan sebesar 58%,
balace delay sebesar 42%,
smoothing index 156.58 menit
dan stasiun kerja berjumlah 3.
Hasil tersebut lebih baik dari
kondisi sebelumnya, dimana
tingkat efisiensi lintasan sebesar
21.74%, balance delay 78.26%
dan smoothing index 463.58
menit.
Dengan menghasilkan metode
yang paling optimal adalah
metode LCR yang menghasilkan
line efficiency 85,04%, balance
delay sebesar 19,94%, dan
smoothnes index 1,8239 dengan
jumlah operator sebanyak 6
orang.
Dengan
metode
Ranked
Positional Weight didapatkan
hasil terbaik dengan balance
delay setelah pengurangan stasiun
kerja yaitu 5,48% dari kondisi
awal 43,29%. Lalu line efficiency
setelah pengurangan stasiun
sebesar 94,52% dari kondisi awal
56,71%. Kemudian smoothing
Index setelah perbaikan sebesar
0,983 dari kondisi awal 6,128.
Hasil penelitian menunjukan
metode Ranked Positional
Weights sebagai metode
rekomendasi dengan line
efficiency 90,27%, balance delay
9,72%, dan smoothnes index
sebesar 19,56936
Metode lintasan terbaik adalah
Region Approach karena dapat
mengelompokaan stasiun kerja
yang kontinyu dan berurutan
berdasarkan
proses
kerja
perakitan dan memiliki nilai
terbaik.
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2.

Metode
Menurut Suresh, dkk. (1996), terdapat tiga pendekatan untuk memperbaiki keseimbangan
lintasan yaitu: metode heuristik, metode analitik, dan metode simulasi. Metode heuristik
merupakan metode yang paling mudah digunakan dan dianggap paling sesuai dengan
permasalahan pada penelitian ini. Pada penelitian ini digunakan metode Ranked Positional
Weight, Region Approach, dan Largest Candidate Rule. Kemudian dilakukan perbandingan
nilai diantara ketiga metode tersebut serta pemilihan metode terbaik. Terakhir dilakukan
perbandingan perhitungan kondisi awal sebelum line balancing dan setelah line balancing.
Gambar 1. merupakan metode penelitian pada penelitian ini.

Gambar 1. Metodologi Penelitian

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Waktu Siklus Proses
Waktu siklus tiap proses diperoleh melalui pengamatan waktu secara langsung dengan
menggunakan bantuan alat stopwatch. Proses pengukuran ini dilakukan dengan mengamati
pekerjaan dan kemudian mencatat waktu operasi di setiap proses kerja dengan repetisi sebanyak
sepuluh kali. Pengambilan waktu proses dengan repetisi sebanyak sepuluh kali bertujuan agar
data yang diambil berdistribusi normal.
Waktu kerja yang tersedia pada line 12 adalah sebesar 10 jam kerja per hari atau sebanyak
36.000 detik dan target produksi harian pada line tersebut sebesar 500 pieces. Sehingga dapat
diketahui bahwa takt time pada line 12 tersebut adalah sebesar 72 detik, artinya setiap proses
membutuhkan waktu maksimal 72 detik agar dapat memenuhi target harian.
Setelah dilakukan pengambilan waktu siklus tiap proses kemudian dilakukan uji validitas
data yang terdiri dari uji normalitas, uji keseragaman, dan uji kecukupan. Setelah dilakukan
pengujian data dapat diketahui bahwa data sudah lolos dari ketiga uji tersebut sehingga
dikatakan data valid. Tabel 2. merupakan waktu siklus tiap proses produksi.
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Tabel 2. Waktu Siklus Proses Line 12

3.2 Waktu Baku Proses
Perhitungan waktu baku dengan memperhatikan faktor penyesuaian dan kelonggaran.
Penyesuaian yang dilakukan pada pengolahan data ini merupakan penyesuaian Metode
Westinghouse. Metode Westinghouse terdiri dari 4 faktor yang menentukan kewajaran dan
ketidakwajaran dalam bekerja, yaitu keterampilan (skill), usaha (effort), kondisi kerja (condition)
serta konsistensi (consistency). Waktu kelonggaran (allowance) yaitu waktu khusus yang digunakan
untuk keperluan pribadi, istirahat, melepas lelah dan sebagainya. Pada lini produksi ini menggunakan
kelonggaran sebesar 19,60%. Nilai 19,6% ini merupakan nilai yang sudah ditetapkan oleh
perusahaan. Tabel 3. merupakan waktu baku proses pada lini produksi yang berasal dari waktu siklus
yang telah dikali dengan penyesuaian dan kelonggaran.
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Tabel 3. Waktu Baku Proses

3.3 Perhitungan Line Efficiency, Balance Delay, Smoothness Index Kondisi Awal
Setelah dilakukan perhitungan waktu baku maka kemudian dapat dilakukan perhitungan
Line Efficiency, Balance Delay, Smoothness Index serta total waktu menganggur. Tabel 4.
merupakan perhitungan kondisi awal lini produksi sebelum line balancing.
Tabel 4. Perhitungan Kondisi Awal
Stasiun
1
2
3
4
5
55
56
57

Proses
Join inner outer collar
Overlock layer front fc
Stitch 1/4 fold front fc
Attach binding pocket overlock layer
phone pocket
Join crave patch pocket to palm bartack
phone pocket

Tack pocket ke bagian depan
Tack cuff ke sleeve
Join cuff

Waktu
Baku
129,23
132,59
63,68

Waktu
Siklus
199,50
199,50
199,50

Waktu
Menganggur
70,27
66,92
135,82

62,06

199,50

67,04

116,29
58,33
84,95

B14.5

Efisiensi (Ws-Wb)2
65%
66%
32%

4938,38
4477,67
18447,32

137,44

31%

18890,52

199,50

132,46

34%

17546,36

199,50
199,50
199,50

83,21
141,17
114,55

58%
29%
43%

6923,73
19928,73
13122,22
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Line Efficiency
x 100%

(1)

Keterangan:
Wbi = Waktu stasiun kerja (i = 1, 2, 3,…,n)
N = Jumlah stasiun kerja.
Ws = Waktu siklus atau waktu baku terbesar

b.

Balance Delay
(2)

c.

Smoothness Index

(3)
Keterangan:
Ws = Waktu siklus atau waktu baku terbesar.
Wbi = Waktu baku stasiun kerja ke-i.
n = Jumlah stasiun kerja.

d.

Total Output Produksi
(4)
Keterangan:
Wbi = Waktu kerja per hari.
Ws = Waktu siklus atau waktu baku terbesar.

e.

Jumlah stasiun kerja minimum
(5)

Pada kondisi awal lini produksi didapatkan hasil line efficiency sebesar 42%, Balance delay
sebesar 58% artinya terdapat waktu menganggur sebesar 58% dari total waktu tersedia dengan total
waktu menganggur sebesar 6565,09 detik, dan smoothness index sebesar 906,50. Dapat dilihat bahwa
total stasiun kerja pada kondisi awal sebanyak 57 stasiun kerja dan sudah memenuhi dari jumlah
minimal sebanyak 24 stasiun kerja. Waktu baku maksimal pada metode ini yaitu sebesar 199,50 detik
dimana sangat tinggi dan hampir 3x lipat dari takt time yaitu sebesar 72 detik. Target yang diberikan
perusahaan adalah sebesar 500 pcs, namun lini produksi ini belum mampu memenuhi target tersebut.
Penyeimbangan lintasan produksi / line balancing diperlukan agar line efficiency meningkat dan target
produksi dapat dicapai.
3.4 Line Balancing dengan Metode Ranked Positional Weight
Metode ini mengelompokkan stasiun kerja berdasarkan bobot posisi kerja pada precedence
diagram. Elemen kerja yang memiliki bobot terbanyak akan menjadi elemen kerja pada urutan awal.
Nilai RPW atau Ranked Positional Weights merupakan perhitungan antara elemen kerja tersebut
dengan posisi masing-masing elemen kerja dalam precedence diagram.
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Dalam metode Ranked Positional Weight diperlukan adanya precedence matriks untuk
memudahkan dalam perhitungan bobot dan pengelompokkan stasiun kerja. Gambar 2.
merupakan contoh dari precedence matriks proses 1-15.

Gambar 2. Precedence Matriks

Pada metode Ranked Positional Weight didapatkan hasil line efficiency sebesar 90%,
balance delay sebesar 10% artinya terdapat waktu menganggur sebesar 10% dari total waktu
tersedia dengan total waktu menganggur sebesar 541,13 detik. Smoothness index pada metode
ini yaitu sebesar 78,29. Total stasiun kerja pada metode Ranked Positional Weight sebanyak 78
stasiun kerja sehingga sudah memenuhi dari jumlah minimal sebanyak 70 stasiun kerja. Waktu
baku maksimal pada metode ini yaitu sebesar 68,56 detik dimana masih berada dibawah takt
time yaitu 72 detik. Dengan usulan perbaikan lintasan produksi menggunakan metode Ranked
Positional Weight diperoleh total output produksi sebesar 525 pcs. Tabel 5. merupakan
perhitungan kondisi lini produksi dengan metode RPW.
Tabel 5. Perhitungan Metode Ranked Positional Weight

3.5 Line Balancing dengan Metode Region Approach
Metode Region Approach membagi precedence diagram dalam beberapa wilayah secara
vertikal, dan pada setiap wilayah tidak ada ketergantungan antar operasi kerja. Pada prinsipnya
metode Region Approach berusaha membebankan terlebih dahulu pada operasi yang memiliki
tanggung jawab keterdahuluan yang besar. Gambar 3. merupakan precedence diagram
berdasarkan wilayah.
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Gambar 3. Precedence Diagram berdasarkan Wilayah

Pada metode Region Approach didapatkan hasil line efficiency sebesar balance delay sebesar
12% artinya terdapat waktu menganggur sebesar 12% dari total waktu tersedia dengan total waktu
menganggur sebesar 645,78 detik. Smoothness index pada metode ini yaitu sebesar 103,7. Total
stasiun kerja pada metode Region Approach sebanyak 80 stasiun kerja sehingga sudah memenuhi dari
jumlah minimal sebanyak 71 stasiun kerja. Waktu baku maksimal pada metode ini yaitu sebesar 68,15
detik dimana masih berada dibawah takt timenya yaitu 72 detik. Dengan usulan perbaikan lintasan
produksi menggunakan metode Ranked Positional Weight diperoleh total output produksi sebesar 528
pcs. Tabel 6. merupakan perhitungan metode region approach.
Tabel 6. Perhitungan Metode Region Approach
Region

Stasiun

Region 1

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

Region 2

Proses
Overlock layer front fc
Overlock layer front fc
Join collar cut break collar
Join inner outer collar
Join inner outer collar
Attach zipper dengan collar (right)
Marking lower sleeve back
Attach zipper dengan collar (left)
Overlock inside collar waistband
Stitch 1/4 fold front fc
Attach binding pocket overlock layer phone pocket
Join lower sleeve back

Waktu Baku
Usulan
66,29
66,29
66,04
64,62
64,62
63,93
20,15
67,46
66,92
63,68
62,06
48,01

Waktu
Waktu
Efisiensi
(Ws-Wb)^2
Siklus
Menganggur Stasiun
68,15
1,86
97%
3,46
68,15
1,86
97%
3,46
68,15
2,11
97%
4,45
68,15
3,53
95%
12,49
68,15
3,53
95%
12,49
68,15
4,23
94%
17,87
68,15
48,00
30%
2304,48
68,15
0,70
99%
0,48
68,15
1,24
98%
1,53
68,15
4,47
93%
20,00
68,15
6,09
91%
37,14
68,15
20,14
70%
405,79

3.6 Line Balancing dengan Metode Largest Candidate Rule
Metode Largest Candidate Rule merupakan metode penggabungan stasiun kerja dengan urutan
waktu proses terbesar hingga terkecil dengan tetap mempertimbangkan posisi di precedence diagram.
Metode Largest Candidate Rule merupakan metode yang paling sering digunakan dikarenakan mudah
dan memiliki hasil yang baik. Tabel 7. merupakan perhitungan metode LCR.
Tabel 7. Perhitungan Metode Largest Candidate Rule
Waktu Baku
Waktu
Stasiun
Proses
Waktu Siklus
Usulan
Menganggur
1
Overlock layer front fc
66,29
67,91
1,62
2
Overlock layer front fc
66,29
67,91
1,62
3
Join inner outer collar
64,61
67,91
3,30
4
Join inner outer collar
64,61
67,91
3,30
5
Stitch 1/4 fold front fc
63,68
67,91
4,23
77
Join front fc ke zipper
61,52
67,91
6,39
78
Tack pocket ke bagian depan
58,15
67,91
9,76
79
Tack pocket ke bagian depan
58,15
67,91
9,76

Efisiensi
(Ws-Wb)^2
Stasiun
98%
2,63
98%
2,63
95%
10,89
95%
10,89
94%
17,88
91%
40,81
86%
95,27
86%
95,27

Pada metode Largest Candidate Rule didapatkan hasil line efficiency sebesar 90%, balance
delay sebesar 10% artinya terdapat waktu menganggur sebesar 10% dari total waktu tersedia
dengan total waktu menganggur sebesar 558,37 detik. Smoothness index pada metode ini yaitu
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sebesar 80,06. Total stasiun kerja pada metode Largest Candidate Rule sebanyak 79 stasiun
kerja sehingga sudah memenuhi dari jumlah minimal sebanyak 71 stasiun kerja. Waktu baku
maksimal pada metode ini yaitu sebesar 67,91 detik dimana masih berada dibawah takt timenya
yaitu 72 detik. Dengan usulan perbaikan lintasan produksi menggunakan metode Largest
Candidate Rule diperoleh total output produksi sebesar 530 pcs.
3.7
Perbandingan Metode
Setelah melakukan perbandingan dapat disimpulkan bahwa Largest Candidate Rule adalah
metode terbaik karena memiliki efisiensi sebesar 90% dan memiliki total output produksi paling
besar yaitu sebesar 530 pieces. Sehingga metode Largest Candidate Rule adalah metode yang
terpilih untuk penyeimbangan lintasan pada proses produksi jaket AS2 Departemen Sewing line
12 PT. XYZ. Tabel 8. merupakan perbandingan perhitungan dari ketiga metode.
Tabel 8. Perbandingan Perhitungan Ketiga Metode

3.8 Perbandingan Kondisi Awal dan Setelah Line Balancing
Pada kondisi awal line 12 memiliki nilai line efficiency sebesar 42% sedangkan setelah
dilakukan line balancing nilainya menjadi sebesar 90% sehingga mengalami peningkatan
sebesar 48%. Waktu baku maksimal pada kondisi awal sebesar 199,5 detik sedangkan waktu
baku maksimal setelah line balancing sebesar 67,91 sehingga tidak melebihi takt time yaitu 72
detik. Nilai balance delay pada kondisi awal sebesar 58% dengan total waktu menggangur
sebesar 6565,09 detik dimana merupakan waktu menganggur dengan durasi yang sangat lama,
sedangkan nilai balance delay setelah line balancing sebesar 10% dengan total waktu
menganggur sebesar 558,37 detik. Total output produksi mengalami peningkatan cukup besar
yaitu sebesar 530 pieces dimana pada kondisi awal hanya mampu menghasilkan 390-495 pieces
dimana kurang dari target produksi sebesar 500 pieces. Tabel 9. merupakan perbandingan
perhitungan sebelum dan sesudah line balancing.
Tabel 9. Perbandingan Perhitungan Ketiga Metode

Perbandingan Perhitungan Sebelum dan Sesudah Perbaikan
Perhitungan
Total Waktu
Total Stasiun
Waktu Baku Maksimal
Line Efficiency
Balance Delay
Smoothness Index
Total Waktu Menganggur (detik)
Total Output Produksi

Sebelum
4806,55
57
199,50
42%
58%
906,50
6565,09
390-435
B14.9

Sesudah
4806,55
79
67,91
90%
10%
80,06
558,37
530
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Simpulan
Kondisi awal line 12 PT. XYZ memiliki nilai line efficiency yang rendah sebesar 42%, nilai
balance delay yang tinggi sebesar 58% dengan total waktu menganggur yang lama sebesar
6565,09 detik, nilai smoothness index yang tinggi sebesar 906,50, waktu baku maksimal sebesar
199,50 yang melebihi takt time sebesar 72 detik. Hal ini menyebabkan produksi line 12 pada
setiap harinya belum memenuhi target produksi harian. Target produksi yang diberikan oleh
perusahaan adalah sebesar 500 pieces per hari, namun pada kenyataannya hanya mampu
memproduksi jaket sekitar 390-495 pieces per hari sehingga memerlukan perbaikan agar dapat
memenuhi target.
Perancangan usulan perbaikan keseimbangan lintasan (line balancing) pada proses line 12 PT.
XYZ dilakukan menggunakan 3 metode yaitu Ranked Positional Weight, Region Approach, dan
Largest Candidate Rule. Setelah dilakukan pengelompokan stasiun serta perhitungan line
efficiency, balance delay, smoothness index, total waktu menganggur, stasiun kerja, dan total
output produksi pada ketiga metode, didapatkan hasil bahwa metode Largest Candidate Rule
sebagai metode terbaik karena memiliki line efficiency dan total output produksi terbaik.
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Peningkatan Produktivitas pada Konveksi XYZ
Menggunakan Metode Lean Manufacturing dan Kaizen
Maulana Tri Wijaya*1) dan Roaida Yanti2)
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ABSTRAK
Dalam menghadapi persaingan industri yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk selalu
berupaya meningkatkan produktivitasnya. Begitupun dengan Konveksi XYZ, yang merupakan UMKM
yang bergerak di bidang manufaktur dan memproduksi berbagai jenis produk seperti kaos, jaket, polo, dan
lain-lain. Namun permasalahan muncul ketika terjadi waste dalam proses produksi yang mempengaruhi
produktivitas konveksi XYZ. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengurangi
terjadinya waste pada proses produksi. Metode lean manufacturing digunakan untuk mengidentifikasi
waste, dan metode kaizen dengan pendekatan PDCA digunakan untuk memberikan sebuah perbaikan atau
peningkatan yang berkelanjutan. Hasil menunjukkan jenis pemborosan (waste) yang terjadi pada proses
produksi yaitu waste of overproduction, waste of defects, waste of motion dan waste of over processing.
Usulan perbaikan yang ditawarkan adalah dengan merubah tata letak, penambahan loker, menambahkan
proses quality control, dan mengganti beberapa fasilitas.
Kata kunci: Lean Manufacturing, Kaizen, Produktivitas

1.

Pendahuluan
Persaingan dunia industri yang semakin tinggi mengharuskan setiap perusahaan bersaing
dan berlomba-lomba supaya menjadi unggul dan eksis (Komariah, 2022). Dalam menghadapi
tantangan global dan ketatnya persaingan, Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM)
diwajibkan dapat bertahan dengan terus inovasi pada produk barang maupun jasa,
mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi, serta melakukan eskalasi pemasaran dan
segmentasi (Purwana et al., 2017). UMKM telah berkontribusi dalam menciptakan lapangan
pekerjaan dan memberikan banyak inovasi pada perekonomian Indonesia (Setiasri, 2017).
UMKM memiliki peran dalam menyediakan lapangan pekerjaan serta menciptakan output bagi
masyarakat indonesia (Sarfiah et al., 2019).
Dalam perkembangannya, UMKM dapat mendukung pertumbuhan ekonomi mikro maupun
makro di Indonesia (Suci et al., 2017). Untuk meningkatkan daya saing UMKM, hal ini perlu
dilakukan karena tujuannya adalah agar UMKM mampu menyaingi produk-produk sejenis baik
lokal maupun asing yang begitu banyak dalam industri manufaktur Indonesia, sebab UMKM
merupakan sektor ekonomi yang paling mampu bertahan dan beradaptasi dalam era globalisasi
yang penuh dengan persaingan. Maka dari itu, UMKM harus lebih memperhatikan terkait konsep
dan srategi apa yang perlu di adopsi untuk terus mengembankan bisnisnya dengan
mengoptimalkan sumber daya.
Lean manufacturing merupakan salah satu konsep untuk meningkatkan efisiensi dengan
menghilangkan pemborosan. Konsep lean manufacturing merupakan konsep yang mudah
diterapkan, namun membutuhkan konsistensi dalam meningkatkan/mengurangi pemborosan
secara berkesinambungan (Ikatrinasari & Kosasih, 2021). Konsep lean sendiri dapat
diimplementasikan pada perusahaan manufaktur dan jasa. Waste merupakan segala aktifitas
manusia yang tetapi tidak menghasilkan nilai tambah namun hanya menggunakan sumber daya
yang ada, seperti adanya kekeliruan yang harus diperbaiki, hasil produksi yang tidak sesuai
dengan keinginan pengguna, pergerakan yang tidak perlukan, proses atau pengolahan yang
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sebenarnya tidak berguna dan menunggu hasil akhir dari proses sebelumnya (Wicaksono, et al
2017). Seven Waste di Lean manufakturing terdiri dari overproduction (kelebihan produksi),
waiting (menunggu), transportation (transportasi yang tidak diperlukan), overprocessing (proses
yang tidak berguna), inventory (penumpukan persediaan), motion (gerakan yang tidak
dibutuhkan), serta defect ( kegagalan pada produk/proses). Seven waste ini adalah metode yang
menggunakan pendekatan sistemik untuk mengidentifikasi, meminimasi, bahkan menghilangkan
pemborosan dengan melakukan perbaikan yang berkesinambungan, sehingga sistem dan proses
produksi perusahaan dapat memberikan performa yang optimal (Pradana et al, 2018).
Penelitian ini dilakukan di Konveksi XYZ, sebuah usaha mikro kecil menengah (UMKM)
yang bergerak dalam bidang manufaktur yang memproduksi beberapa jenis produk yang
diantaranya: kaos, kaos polo, seragam olahraga, hoodie, jaket, toga, totebag, dan produk yang
terbuat dari kain lainnya. Hal yang paling utama adalah mengidentifikasi proses produksi dari
perusahaan tersebut karena pasti dapat ditemukan beberapa pemborosan (waste) pada proses
produksi dengan mengidentifikasi dengan menggunakan metode 7 waste. Oleh karena itu
dilakukanlah proses identifikasi terhadap proses produksi di perusahaan konveksi XYZ yang
kemudian dilakukan analisa dengan metode kaizen untuk memberikan sebuah perbaikan yang
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan itu sendiri.
2.

Metode
Penelitian dilakukan pada konveksi XYZ di Desa Saban,Gubug, Grobogan. Daya yang
digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diproleh melalui kegiatan observasi dan
wawancara. Observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung di konveksi XYZ terhadap
proses produksi, mengamati tata letak tempat produksi, mengamati aktivitas yang dilakukan
karyawan selama proses produksi berlangsung di konveksi XYZ. Wawancara dilakukan terhadap
pemilik konveksi XYZ untuk mendapatkan informasi dan data konkret secara langsung. Topik
wawancara adalah seputar perjalanan perusahaan dari awal berdiri sampai sekarang,
permasalahan yang dihadapi perusahaan, cara memproduksi baju, serta pemborosan apa saja yang
terjadi di perusahaan. Penelitian ini berhubungan dengan kualitas produk, pengawasan kualitas
produk, dan pengawasan produktivitas perusahaan yang dilakukan menggunakan metode lean
manufacturing untuk menganalisis seven waste dan meminimalisir waste dengan seven tools.
Kemudian metode kaizen dengan pendekatan PDCA memberikan usulan perbaikan yang
berkesinambungan.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Analisis Seven Waste
Seven waste merupakan salah satu konsep pengendalian produksi untuk memaksimalkan
output dan meminimalkan biaya dengan mengidentifikasi aktivitas yang tidak diperlukan dalam
rangkaian proses produksi/jasa (Ikatrinasari & Kosasih, 2021). Waste terdiri dari : Transportasi,
Inventory, Motion, Waiting, Over Processing, Over Production, Defect.
Berdasarkan identifikasi hasil penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara
terhadap pekerja bagian produksi dan pemilik perusahaan diperoleh bahwa terdapat pemborosan
(waste) pada konveksi XYZ yang ditunjukkan pada tabel 1,
Tabel 1. Daftar Waste

No

Waste

Keterangan

1

Overproducing

Tidak Ada

2

Inventory

Tidak Ada

3

Defects

Ada
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Waste
Transportation
Motion

Keterangan
Tidak Ada
Ada

6
Waiting
Tidak ada
7
Overprocessing
Ada
Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa dari seven waste atau tujuh pemborosan, konveksi XYZ
memiliki empat pemborosan yaitu waste of defect, waste of motion, dan waste of over processing.

Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perbaikan untuk mengurangi waste tersebut
dan meningkatkan produktivitas perusahaan.
Adapun rincian untuk waste of overprocessing dan waste of defect ditunjukkan oleh tabel 2
dan tabel 3.
Tabel 2. Waste of overprocessing

Hasil
produksi
(X)

(X- x̅)

(X- x̅)²

Waste of
overprocessing

1 19/11/2021 48 pcs

8

64

1 pcs

2 20/11/2021 46 pcs

6

36

3 pcs

3 21/11/2021 49 pcs

9

81

0 pcs

4 23/11/2021 47 pcs

7

49

2 pcs

5 24/11/2021 47 pcs
6 25/11/2021 50 pcs
7 26/11/2021 49 pcs

7
10
9

49
100
81

1 pcs
0 pcs
2 pcs

8 27/11/2021 51 pcs

11

121

0 pcs

9 28/11/2021 48 pcs

8

64

1 pcs

10 30/11/2021 45 pcs

5

25

2 pcs

No

Tanggal
produksi

Jumlah
480 pcs
80
670 pcs
12 pcs
• Rata-rata Hitung
Rata-rata (mean) adalah hasil penjumlahan nilai-nilai anggota sebuah kelompok (∑Xn) dibagi
jumlah anggota kelompok. Rata-rata Hitung (Mean) ini dibutuhkan untuk mengetahui rata-rata
waktu proses importasi sebelum dan sesudah adanya Kaizen. Maka nilai rata-rata untuk waste
of overprocessing seperti pada tabel diatas adalah.
x̅ = Ʃ𝑥 = 480 = 40
12

𝑛

• Simpangan Baku (Standar Deviasi)
Simpangan baku adalah akar dari tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau akar
simpangan rata-rata kuadrat, singkatnya bagimana ia mengukur nilai rata-rata tersebar. Berikut
rumus dan perhitungan simpangan baku:
S = Ʃ ( 𝑥−𝑋)
(1)
√
𝑛

Sehingga Simpangan baku untuk waste of overprocessing adalah:
S = 670 = 7,47
√
12

• Varians
Varians digunakan untuk mengetahui seberapa jauh sebaran nilai hasil observarsi terhadap
rata-rata. Varian dapat dihitung menggunakan rumus berikut.
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S² = Ʃ (𝑥−𝑋)²

(2)

𝑛

Varians sebelum adanya kaizen : S² = 55,8
Tabel 3. Waste of defects

Tanggal
sablon

No.

Hasil
sablon

(X- x̅)

(X- x̅)²

Waste
of
defects

(X)
1

19/11/2021

250

191,67

36737,38

6

2

21/11/2021

175

116,67

13611,88

3

3

26/11/2021

100

41,67

1736,38

2

4
5

04/11/2021
08/11/2021
Jumlah

150
200
875

91,67
141,67
583,35

8403,38
20070,38
80559,4

1
3
15

Nilai rata-rata untuk defect:
x̅ = Ʃ𝑥 = 875 = 58,33
𝑛

15

Simpangan baku defect:
S = S = Ʃ ( 𝑥−𝑋) = 80559,4 = 73,28
√

𝑛

√

15

Varians defects:
S² = 5370,62
3.2 Histogram
Histogram adalah diagram batang yang merepresentasikan rentang intensitas seperti
distribusi frekuensi dan distribusi data. Distribusi frekuensi menunjukkan seberapa sering suatu
varian nilai muncul alam satu set data. Histogram juga dapat digunakan dalam menganalisis
karakteristik dan penyebab terjadinya dispersi data. Selain itu, Diagram batang ini mampu
menunjukkan jumlah kecacatan berdasarkan jenis-jenis waste dalam periode tertentu.
Berikut ini merupakan gambar diagram dari kategori waste of defect dan waste of overprocessing:

Gambar 1. Histogram Waste of defect

Gambar 2. Histogram waste of overprocessing

Berdasarkan Gambar 1 diatas didapatkan informasi bahwa defect tertinggi didapatkan pada
produksi tanggal 16 november 2021 dengan jumlah 6 pcs produk defect, sedangkan jumlah defect
paling sedikit didapat pada tanggal produksi 4 desember 2021, jumlah defect terendah kedua
didapat pada tanggal 26 november 2021 dengan jumlah defect 2pcs, sedangkan jumlah defect 3pcs
didapatkan pada saat tanggal 21 november 2021 dan 8 desember 2021. Pada gambar 2 diatas
didapatkan informasi bahwa overprocessing tertinggi didapatkan pada produksi tanggal 20
november 2021 dengan jumlah 3pcs, sedangkan waste of overprocessing terendah didapatkan
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pada tanggal 19, 24 dan 28 November 2021 dengan 1pcs produk yang overprocessing, sedangkan
pada tanggal 23,26 dan 30 november 2021 didapatkan 2pcs produk waste of overprocessing.
3.3 Fishbone Diagram
Fishbone Diagram adalah salah satu teknik grafis yang dapat menunjukkan beberapa
penyebab dari suatu peristiwa atau permasalahan tertentu (Coccia, 2020). Pada penelitian ini,
fishbone diagram ini diimplementasikan sebagai representasi grafis untuk mengidentifikasi dan
menganalisis sumber penyebab kecacatan pada produk yang dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Fishbone Diagram

Faktor-faktor yang dianalisis pada fishbone diagram ini antara lain manusia, lingkungan,
material, alat, dan metode. Berikut analisis untuk tiap-tiap faktor penyebab cacat produk:
1. Manusia. Faktor manusia yang menyebabkan cacat produk yang diperlihatkan pada diagram
fishbone diatas adalah tenaga kerja yang kurang ahli, tenaga kerja yang kelelahan hingga
tenaga kerja kurang teliti.
2. Lingkungan. Penyebab cacat produk penyablonan dari faktor lingkungan adalah disebabkan
oleh tenaga kerja yang tidak menjaga kebersihan lingkungan.
3. Material. Penyebab cacat produk penyablonan dapat disebabkan oleh faktor bahan/material
seperti kain yang akan disablon mutunya kurang baik serta obat afdruk yang kurang baik.
Hal ini dapat menyebabkan screen alat penyablonan tidak berjalan dengan
4. Alat. Penyebab cacat produk penyablonan dari faktor alat dikarenakan mutu screen sablon
yang kurang baik serta kurangnya perawatan.
5. Metode. Penyebab cacat produk penyablonan yang dipengaruhi oleh faktor metode adalah
penggunaan metode manual.
3.4 PDCA Kaizen
Kaizen adalah proses perbaikan yang berkesinambungan (continuous improvement) dan
melibatkan banyak orang dengan berbagai posisi, seperti manajer, pekerja. Terdapat beberapa
karakteristik pada kaizen diantaranya lebih mementingkan proses daripada hasil, mengguankan
peralatan-peralatan seperti lingkaran kualitas dan peralatan lain serta adanya manajemen
fungsional silang untuk menciptakan peningkatan yang berkelanjutan. PDCA adalah kerangka
manajemen sebagai suatu cara perusahaan dalam upaya perbaikan. PDCA meliputi Plan
(rencana) berhubungan dengan penentuan target untuk memperoleh perbaikan serta
merumuskan perencanaan supaya dapat mencapai target yang telah ditetapkan; Do (lakukan)
merupakan implementasi dari rencana. Check (periksa) berkaitan pada penerapan yang
dilakukan, apakah telah sesuai dengan rencana atau tidak serta meninjau perubahan dan
kemajuan perbaikan yang terjadi. Action (tindakan) terkait cara untuk meminimalisir
terulangnya permasalahan yang sama dengan standarisasi prosedur baru atau menentukan
sasaran baru untuk perbaikan selanjutnya. (Ferdiansyah, 2011). Berdasarkan hasil penelitian
yang sudah dilakukan, usulan untuk perbaikan dengan prinsip kaizen dengan PDCA adalah
sebagai berikut:
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Tabel 4. Usulan perbaikan

No

Waste

Kriteria
Plan

Do
1

Motion

Check

Action

Plan
Do
2

Overprocessing

Check

Action

Plan
Do
3

Defect
Check

Action
4.

Usulan Perbaikan
Memberikan karyawan target produksi dan pembenahan tata
letak produksi dengan membuat loker untuk tempat
penyimpanan kain bahan baku serta memberi labelling agar
memudahkan saat mencari kain.
Pemilik usaha memberikan target produksi dan pemilik
memesankan custom loker ke pengrajin furniture.
Melakukan pengecekan apakah dengan memberikan target
produksi dan pemberian loker memudahkan pekerja dalam
menjalankan proses produksi sertamembuat pekerja semakin
giat dan gesit dalam bekerja
Memastikan bahwa dengan memberikan target produksi dan
dengan adanya pengubahan tataletak proses produksi dan
penambahan loker dapat meningkatkan efektivitas produksi.
tidak ada lagi waste of motion dalam proses produksi.
Memberikan quality control pada setiap akhir proses assembly
bukan hanya di akhir proses produksi berbarengan dengan
packing produk
Bagian produksi melakukan proses quality control pada setiap
tahapan yang ada pada proses assembly
Melakukan pengecekan apakah pada bagian produksi
melakukan proses quality control pada setiap tahapan yang ada
pada proses assembly bukan hanya melakukan quality control
pada langkah terakhir saat proses berjalan.
Memastikan bahwa dengan memberikan proses quality control
pada setiap tahapan yang ada pada proses assembly tidak akan
ada lagi waste of overprocessing.
Mengganti jenis meja sablon yang semula meja sablon model
rel menjadi meja sablon tahiland agar hasil sablonan lebih
presisi.
Bagian penyablonan melakukan proses penggantian meja
sablon menjadi model thailand
Melakukan pengecekan apakah dengan mengganti jenis meja
sablon yang semula meja sablon model rel menjadi meja sablon
tahiland agar hasil sablonan lebih presisi dan tidak
menimbulkan waste of defect.
Memastikan bahwa dengan beralih menggunakan meja sablon
model thailand tidak ada lagi waste of defect.

Simpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan jenis pemborosan (waste) yang
terdapat pada proses produksi konveksi XYZ yaitu overprocessing, defects, dan motion. Solusi
yang diperoleh untuk mengatasi pemborosan (waste) pada proses produksi adalah sebagai berikut:
mengatasi waste of overprocessing dengan menerapkan quality control pada tiap lean produksi,
mengatasi waste of defects dengan merawat alat produksi secara rutin, pekerja teliti, memilih
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bahan produksi yang baik, hingga mengganti model meja sablon menjadi meja sablon model
thailand agar hasil sablon lebih presisi, mengatasi waste of motion dengan memberikan target
produksi kepada tenaga kerja serta mengubah tata letak tempat produksi agar lebih ergonomis
yang dapat mengakibatkan tenaga kerja menjadi lebih optimal serta pekerjaan lebih efektif dan
efisien.
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ABSTRAK
Persediaan bahan baku merupakan hal yang penting dalam perusahaan. Perusahaan harus bisa
memperkirakan penggunaan bahan baku agar tidak terjadi out of stock yang dapat mengakibatkan proses
produksi menjadi terganggu. PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. PT XYZ
sering kali mengalami permasalahan persediaan yang mengganggu keberjalanan proses produksi karena
perhitungan yang kurang tepat. Salah satu produk yang sering mengalami permasalahan ini adalah produk
kain oxford T.52 karena diproduksi dengan jumlah yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perencanaan pengendalian persediaan bahan baku yang optimal dan mengetahui perbandingan
perhitungan total biaya persediaan dengan metode yang diusulkan. Metode yang digunakan ada Material
Requirement Planning dengan teknik lot sizing Economic Order Quantity dan Least Unit Cost.
Berdasarkan perhitungan, didapatkan bahwa metode Least Unit Cost menghasilkan total biaya persediaan
yang lebih sedikit sehingga terpilih sebagai upaya pengendalian persediaan bahan baku produk kain
oxford T.52 di PT XYZ.
Kata kunci: Economic Order Quantity, Least Unit Cost, Material Requirement Planning

1.

Pendahuluan
Persediaan bahan baku merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan. Perusahaan
harus bisa memperkirakan penggunaan bahan baku agar tidak terjadi out of stock atau
kekurangan persediaan bahan yang dapat mengakibatkan proses produksi menjadi terganggu.
Jika proses produksi sudah terganggu, maka akan terjadi keterlambatan pengiriman pesanan
kepada buyer yang akan membuat buyer merasa kecewa. Peningkatan permintaan dari buyer
juga membuat perusahaan harus menyediakan lebih banyak bahan baku lagi untuk membuat
suatu produk yang pastinya akan menambah biaya-biaya yang terkait dengan persediaan, seperti
biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya asuransi, dan lain-lain. Oleh karena itu,
perencanaan kebutuhan bahan baku menjadi hal yang perlu diperhatikan perusahaan dan
perusahaan harus dapat melakukan perencanaan kebutuhan bahan baku dengan baik.
Rochma dan Eryansyah Fatchur (2019) menyatakan dalam melakukan perhitungan dan
pengelolaan persediaan, terdapat tiga metode yang dapat digunakan oleh perusahaan, seperti
metode Just in Time (JIT), Economic Order Quantity (EOQ), dan Material Requirement
Planning (MRP). Material Requirement Planning (MRP) adalah metode permintaan terikat
yang menggunakan daftar kebutuhan bahan, status persediaan, penerimaan yang diperkirakan,
dan jadwal produksi induk yang dipakai untuk menentukan kebutuhan material yang akan
digunakan (Widiarma, 2021). Yuni Wibawanti (2019) menyatakan, secara umum sistem
Material Requirement Planning (MRP) mempunyai tujuan agar bisa mendapatkan cara yang
tepat dalam perencanaan kebutuhan barang dalam proses produksi sesuai dengan yang
diperlukan, sehingga barang yang dibutuhkan dapat tersedia tepat pada waktunya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian PPIC PT. XYZ, terkadang terdapat
permasalahan persediaan yang mengganggu keberjalanan proses produksi. Hal ini terjadi karena
perhitungan yang kurang tepat sehingga terjadi kekurangan bahan baku untuk produk tertentu.
Bahan baku yang paling sering mengalami kekurangan yaitu chemical (obat) yang dipakai
untuk memproduksi kain. Salah satu produk yang lumayan sering mengalami permasalahan ini
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adalah produk kain oxford T.52 karena permintaan untuk produk tersebut tinggi sehingga
diproduksi dengan jumlah yang besar. Untuk mengatasi hal ini, biasanya PT. XYZ akhirnya
memakai bahan baku (chemical) lain yang mirip dengan apa yang dibutuhkan agar jadwal
produksi tidak terganggu dan produk tetap dapat sampai ke buyer pada tanggal yang telah
disepakati. Namun, terkadang buyer tidak puas dengan hasil produk yang diberikan sehingga
terjadi retur penjualan. Hal ini tentunya merupakan hal yang sangat fatal bagi perusahaan
maupun buyer.
Penelitian ini dilakukan untuk memberi masukan perusahaan terkait pengelolaan dan
pengendaliaan persediaan untuk masalah yang dialami dengan menerapkan metode Material
Requirement Planning (MRP). Metode ini digunakan karena memberi penjadwalan yang baik
dalam menentukan kapan aktivitas pembeliaan itu dilakukan dan berapa jumlah yang
dibutuhkan sehingga dapat diterima pada waktu yang tepat dan jumlah yang sesuai dengan
kebutuhan produksi. Perusahaan juga dapat menghemat biaya simpan yang diperoleh dari MRP
karena tempat persediaan yang digunakan akan diefisensikan seoptimal mungkin.
2.

Metode
Metode yang digunakan dimulai dari pengumpulan data. Pengumpulan data didapat dari
hasil wawancara dan dokumen perusahaan. Data-data yang dikumpulkan adalah Master
Production Schedule (MPS), Bill of Material (BOM), biaya pembelian bahan baku, biaya
pemesanan bahan baku, dan biaya penyimpanan. Kemudian menghitung biaya penyimpanan,
safety stock, kebutuhan kotor, kebutuhan bersih, dan demand rate.
Dalam menentukan perencanaan permintaan bahan baku digunakan metode Material
Requirement Planning (MRP) dengan teknik lot sizing Economic Order Quantity (EOQ) dan
Least Unit Cost (LUC). Metode Economic Order Quantity (EOQ) merupakan metode untuk
menentukan jumlah pemesanan yang harus dilakukan dan berapa banyak jumlah yang harus
dipesan agar biaya total menjadi minimum, sedangkan Least Unit Cost (LUC)
merupakan metode yang menggunakan permintaan dari periode saat ini, kemudian dievaluasi
untuk menentukan jumlah lot yang diperlukan untuk periode selanjutnya. Selanjutnya,
dilakukan perbandingan atas dua teknik lot sizing tersebut sehingga dapat disimpulkan metode
yang lebih optimal.
3. Hasil dan Pembahasan
Master Production Schedule (MPS)
Tabel 1. Data Master Production Schedule (MPS) Produk Kain Oxford T.52 pada Bulan
November 2021-Januari 2022
Periode (minggu) Jumlah Kapasitas Produksi (yard) Jumlah Produksi Jumlah Total Produksi (yard)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000

8
10
8
8
8
8
16
10
10
10
8
10

Sumber: (Laporan Rencana Produksi PT XYZ, 2021-2022)
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48000
60000
48000
48000
48000
48000
96000
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60000
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Bill of Material (BOM)
Tabel 2. Data Bill of Material (BOM) Produk Kain Oxford T.52
untuk Satu Kali Produksi (6.000 yard)
Nama Bahan
Lead Time (minggu) Komponen yang Dibutuhkan/Kg
Bactosol HPN
2
3.80000
Kieralon MRN LIQ
2
2.85000
Erkantol
2
1.45000
lntracron Orange 2RD
2
0.00137
Serilene Deep Red SWFN
2
0.00034
Lonsp Brill Blue SE2
2
0.00047
Sinozol Yellow KHL
2
0.00129
Sinozol Red KHL
2
0.00113
Sinozol Blue KHL
2
0.00074
Kieralon EH-TH
2
0.00050
Soda Kue
2
0.00700
Solidokol FC-AM
2
0.01500
Demulgen
2
0.00200
Forlex DTS
2
0.00100
Apretan EMLS
2
0.00400
SM Acid
2
0.00100
Sumber: (Arsip Picking List Departemen PPIC PT PT Sari Warna Asli Textile Industry, 2021-2022)

Data Biaya Pembelian, Pemesanan, dan Penyimpanan
Tabel 3. Data Biaya Pembelian Setiap Bahan Baku Produk Kain Oxford T.52
Nama Bahan
Bactosol HPN
Kieralon MRN LIQ
Erkantol
lntracron Orange 2RD
Serilene Deep Red SWFN
Lonsp Brill Blue SE2
Sinozol Yellow KHL
Sinozol Red KHL
Sinozol Blue KHL
Kieralon EH-TH
Soda Kue
Solidokol FC-AM
Demulgen
Forlex DTS
Apretan EMLS
SM Acid

Komponen yang Dibutuhkan/Kg
3.80000
2.85000
1.45000
0.00137
0.00034
0.00047
0.00129
0.00113
0.00074
0.00050
0.00700
0.01500
0.00200
0.00100
0.00400
0.00100

Harga/Kg
Rp
46,675
Rp
49,517
Rp
43,999
Rp 248,482
Rp 144,687
Rp 417,029
Rp 159,930
Rp 204,330
Rp 286,048
Rp
44,001
Rp
10,746
Rp
10,200
Rp
9,500
Rp 125,373
Rp
21,500
Rp
10,986

Sumber: (Arsip Departemen PPIC PT PT XYZ, 2021-2022)
Tabel 4. Data Biaya Pemesanan Setiap Bahan Baku

No.
Jenis Biaya
Jumlah Biaya
1 Biaya Transportasi Rp 2,000,000.00
2 Biaya Administrasi Rp
552,000.00
3 Biaya Telepon
Rp
600,000.00
Total
Rp 3,152,000.00
Sumber: (Data Sekunder)
Tabel 5. Data Biaya Penyimpanan per Tahun

No.
Biaya
Presentase (%)
1 Bunga atas modal investasi
11.25
2 Biaya gudang
0.15
3 Biaya asuransi
0.6
Total
12
Sumber: (Data Sekunder)
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Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Total
177,365
141,123
63,799
340.420
49.194
196.004
206.310
230.893
211.676
22.001
75.222
153.000
19.000
125.373
86.000
10.986
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Biaya Penyimpanan
Tabel 6. Data Biaya Penyimpanan Setiap Bahan Baku Produk Kain Oxford T.52
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nama Bahan
% Harga Bahan Baku/Kg Biaya Simpan/Unit/Hari Biaya Simpan/Unit/Minggu
a
b
c
d=(b/365)*c
e=d*6
Bactosol HPN
12% Rp
46,675.00
15.35
92.07
Kieralon MRN LIQ
12% Rp
49,517.00
16.28
97.68
Erkantol
12% Rp
43,999.00
14.47
86.79
lntracron Orange 2RD
12% Rp
248,482.00
81.69
490.16
Serilene Deep Red SWFN12% Rp
144,687.00
47.57
285.41
Lonsp Brill Blue SE2
12% Rp
417,029.00
137.11
822.63
Sinozol Yellow KHL
12% Rp
159,930.00
52.58
315.48
Sinozol Red KHL
12% Rp
204,330.00
67.18
403.06
Sinozol Blue KHL
12% Rp
286,048.00
94.04
564.26
Kieralon EH-TH
12% Rp
44,001.00
14.47
86.80
Soda Kue
12% Rp
10,746.00
3.53
21.20
Solidokol FC-AM
12% Rp
10,200.00
3.35
20.12
Demulgen
12% Rp
9,500.00
3.12
18.74
Forlex DTS
12% Rp
125,373.00
41.22
247.31
Apretan EMLS
12% Rp
21,500.00
7.07
42.41
SM Acid
12% Rp
10,986.00
3.61
21.67

Sumber: (Pengolahan data)

Berikut adalah contoh perhitungan biaya penyimpanan bahan baku. Misal dipilih bahan
baku bactosol HPN, maka perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut:
Biaya penyimpanan =

==

= Rp92,07
Jadi, biaya penyimpanan untuk bahan bactosol HPN adalah Rp92,07.
Safety Stock

(1)

Tabel 7. Hasil Perhitungan Safety Stock Setiap
Bahan Baku Produk Kain Oxford T.52

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

Nama Bahan
Bactosol HPN
Kieralon MRN LIQ
Erkantol
lntracron Orange 2RD
Serilene Deep Red SWFN
Lonsp Brill Blue SE2
Sinozol Yellow KHL
Sinozol Red KHL
Sinozol Blue KHL
Kiralon EH-TH
Soda Kue
Solidokol FC-AM
Demulgen
Forlex DTS
Apretan EMLS
SM Acid

Safety Stock (Kg)
30.40000
22.80000
11.60000
0.01096
0.00272
0.00376
0.01032
0.00904
0.00592
0.00400
0.05600
0.12000
0.01600
0.00800
0.03200
0.00800

Sumber: (Pengolahan data)

Berikut adalah contoh perhitungan safety stock. Misal dipilih bahan baku bactosol HPN,
maka perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut:
Safety stock = Lead time x kebutuhan bahan baku untuk satu kali produksi = 8 x 3,8
= 30,4 kg

(2)

Jadi, safety stock untuk bahan baku bactosol HPN adalah 30,4 kg.
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Kebutuhan Kotor dan Kebutuhan Bersih
Kebutuhan kotor =
=

= 30,4 kg

(3)

Jadi, kebutuhan kotor untuk bahan baku bactosol HPN pada minggu pertama adalah 30,4 kg.
Kebutuhan bersih= Kebutuhan kotor periode ke-n – 𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑛𝑑
Kebutuhan bersih= Kebutuhan kotor periode ke-1 – 𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑛𝑑
= Kebutuhan kotor bactosol HPN periode ke-1 - 0 =30,4 kg

(4)

Jadi, kebutuhan bersih untuk bahan baku bactosol HPN pada minggu pertama adalah 30,4 kg.
Demand Rate
Demand rate mingguan =
=

= 36,1 kg

(5)

Jadi, demand rate mingguan untuk bahan baku bactosol HPN pada minggu pertama adalah 36,1
kg.
Metode EOQ
Tabel 8. Data Perhitungan Bahan Baku Bactosol HPN dengan Metode EOQ
Demand rate mingguan
36.1000
Biaya Pesan/pesanan
Rp 20,000.00
Biaya Simpan/unit/minggu Rp
92.07
Biaya unit
Rp 46,675.00
EOQ/pesan
125

Bactosol HPN
Total unit
375.0
Jumlah Pemesanan
3
Jumlah Penyimpanan 1,139

Biaya bahan baku
Rp
17,503,125.00
Biaya Pemesanan
Rp
60,000.00
Biaya Penyimpanan Rp
104,869.13
Total Biaya persediaan
Rp 17,667,994.13

Sumber: (Pengolahan data)

Biaya persediaan = (Total unit pesan x harga beli) + (Frekuensi pemesanan x biaya
pemesanan) + (Jumlah penyimpanan x biaya simpan/minggu)
= (357 x 46.675) + (3 x 20.000) + (1.139 x 92,07)
= Rp17.667.994,13
Metode LUC
Tabel 9. Data Perhitungan Bahan Baku Bactosol HPN dengan Metode LUC
Demand rate mingguan
Biaya Pesan/pesanan
Biaya Simpan/unit/minggu
Biaya unit
EOQ/pesan

Rp
Rp
Rp

Bactosol
36.1000
Total unit
304.0 Biaya bahan baku
20,000.00 Jumlah Pemesanan
3 Biaya Pemesanan
92.07 Jumlah Penyimpanan 555 Biaya Penyimpanan
46,675.00
Total Biaya persediaan
125

Rp 14,189,200.00
Rp
60,000.00
Rp
51,081.12
Rp 14,300,281.12

Sumber: (Pengolahan data)

Biaya persediaan

= (Total unit pesan x harga beli) + (Frekuensi pemesanan x biaya
pemesanan) + (Jumlah penyimpanan x biaya simpan/minggu)
= (304 x 46.675) + (3 x 20.000) + (555 x 92,07) = Rp14.300.281,12
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Perbandingan EOQ dan LUC
Tabel 10. Data Perbandingan Total Biaya Tiap Metode
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nama Bahan
Bactosol HPN
Kieralon MRN LIQ
Erkantol
lntracron Orange 2RD
Serilene Deep Red SWFN
Lonsp Brill Blue SE2
Sinozol Yellow KHL
Sinozol Red KHL
Sinozol Blue KHL
Kiralon EH-TH
Soda Kue
Solidokol FC-AM
Demulgen
Forlex DTS
Apretan EMLS
SM Acid
Total Biaya Persediaan

Total Biaya
Metode EOQ
Metode LUC
Rp 17,667,994.13 Rp 14,300,281.12
Rp 15,744,592.50 Rp 11,378,870.97
Rp 7,045,219.42 Rp 4,150,038.93
Rp
5,398.35 Rp
435.34
Rp
3,355.06 Rp
62.82
Rp
9,593.15 Rp
250.87
Rp
3,492.74 Rp
263.65
Rp
4,508.84 Rp
294.98
Rp
6,470.49 Rp
270.46
Rp
1,010.31 Rp
28.12
Rp
910.65 Rp
96.15
Rp
1,231.38 Rp
195.57
Rp
422.77 Rp
24.29
Rp
2,789.67 Rp
160.26
Rp
1,412.79 Rp
101.79
Rp
244.45 Rp
14.04
Rp 40,498,646.70 Rp 29,831,389.36

Sumber: (Pengolahan data)

4.

Simpulan
Berdasarkan hasil perhitungan total biaya persediaan bahan baku untuk setiap metode
lotting, didapatkan bahwa metode Least Unit Cost (LUC) menghasilkan total biaya persediaan
yang lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan metode Economic Order Quantity
(EOQ). Total biaya persediaan untuk bulan November 2021 sampai Januari 2022 pada produk
kain oxford T.52 dengan menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) yaitu sebesar
Rp40.498.646,70, sedangkan jika menggunakan metode Least Unit Cost (LUC) didapatkan
hasil sebesar Rp29.831.389,36. Jadi, metode lotting yang terpilih sebagai upaya pengendalian
persediaan bahan baku produk kain oxford T.52 di PT XYZ untuk Material Requirement
Planning (MRP) yaitu metode Least Unit Cost (LUC).
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ABSTRAK
PT Moya Kasri Wira Jatim merupakan salah satu pelopor perusahan yang memproduksi es balok di
Kabupaten Pasuruan. Es balok ini diperuntukkan sebagai bahan pengawet ikan hasil tangkapan para
nelayan dan juga pendingin untuk makanan dan minuman dalam kemasan. Perusahaan memiliki 15 retail
sebagai konsumen es balok dengan permintaan yang berbeda-beda. Perusahaan dalam proses pengiriman
masih belum memperhatikan kapasitas angkut dan rute pengiriman yang dilewati guna meningkatkan
pelayanan. Oleh karena itu peneliti melakukan penentuan rute distribusi pengiriman es balok guna
meminimasi biaya pengiriman menggunakan model MILP (Mixed Integer Linear Programming)
menggunakan software lingo dan metode Saving (Penghematan). Dari hasil pengolahan data di dapatkan
hasil rute yang optimal menghemat jarak sebesar 33,61% yaitu 353,812KM dan biaya sebesar 24,29%
yaitu Rp. 560.473,28, yang memiliki harga satuan unit yaitu rute: G – PT Rexcanning – PT ATI II – G:
Rp. 514, G – ATI I – PT M egamarine - G: Rp. 465, G – RPA Kraton – CV. Kirana Bahari – G: Rp. 739,
G – H. Ashari Purwodadi – Artomoro Pakis – G: Rp.954, G – PT Marindo – PT GMCP Gresik – G:
Rp.1471, G – PT Philips – Intan Seafood – G: Rp. 1232, G – Kayat Probolinggo – G: Rp.1568, G – PT
Indumanis – Pasar Ikan Gresik – G: Rp. 1505.
Kata Kunci: Distribusi, Rute Pengiriman, Penghematan, Ongkos Distribusi per Satuan Unit

1.

Pendahuluan
PT Moya Kasri Wira Jatim merupakan salah satu pelopor perusahan yang memproduksi es
balok di Kabupaten Pasuruan, kebutuhan es balok saat ini mulai menjadi kebutuhan primer
terutama bagi perusahaan di bidang perikanan dan para nelayan. Es balok ini diperuntukkan
sebagai bahan pengawet ikan hasil tangkapan para nelayan dan juga pendingin untuk makanan
dan minuman dalam kemasan. Industri pembuatan es balok ini berada di Jalan. Pabrik Es Kasri,
Gelang, Tawangrejo Pandaan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. PT Moya Kasri Wira Jatim
memiliki total kapasitas produksi es balok sebesar 189 ton per hari. Sistem produksi yang
diterapkan adalah perusahaan telah berkomitmen menjadi supplier es balok bagi distributor
tetap dan agen yang telah melakukan pemesanan, namun perusahaan juga melayani pembeli
secara langsung dengan cara datang ke perusahaan dan membeli es balok di tempat. Manajamen
logistik harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang efisien dan efektif dengan
pengorganisasian yang baik. (Chandra, 2013)
Berdasarkan hasil survei dan wawancara secara langsung oleh pihak perusahaan,
pengriman yang setiap hari dilakukan membuat bahan bakar yang digunakan armada berjenis
solar ini menghabiskan bahan bakar sebanyak 268 liter setiap harinya. Dengan banyaknya
konsumen maka perusahaan harus mendistribusikan es balok dengan biaya yang seminimal
mungkin agar memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Namun perusahaan dalam proses
pengiriman masih belum memperhatikan kapasitas angkut dan rute pengiriman yang dilewati
guna meningkatkan pelayanan. Jika masih ada waktu, armada akan kembali ke perusahaan
untuk mengambil dan mengirim es balok ke tujuan selanjutnya tanpa mengoptimalkan kapasitas
kendaraan yang dimiliki. Sehingga dapat menyebabkan biaya pengiriman yang dikeluarkan
perusahaan cukup besar dan waktu pengirman yang lama, serta pada tujuan yang permintaannya
sedikit dititipakan pada armada yang masih memiliki kapasitas lebih tanpa mempertimbangkan
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rute yang dilewatinya. Oleh karena itu dalam penelitian ini adalah bagaimana rute distribusi
pengiriman es balok yang optimal pada PT Moya Kasri Wira Jatim berdasarkan kapasitas
armada untuk meminimalkan biaya pengiriman. Berikut merupakan rute awal pengiriman di
perusahaan :
Tabel 1. Rute Awal Pengiriman yang Dilakukan Perusahaan

No.
Rute Awal
Jarak yang Ditempuh (KM)
1
G-R1-G
122
2
G-R2-G
88
3
G-R3-R4-R9-G
219
4
G-R5-G
13,2
5
G-R6-G
5,8
6
G-R7-G
98
7
G-R8-G
92
8
G-R10-G
134
9
G-R11-G
30
10
G-R14-R12-G
52,7
11
G-R13-G
136
12
G-R15-G
62
Dapat dilihat pada rute awal perusahaan banyak menggunakan rute eksklusif atau bolak –
balik yang dimana biaya pengiriman menjadi tinggi.Model permasalahan dalam penelitian ini
adalah Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP), adapun juga dalam melakukan
pengiriman jika masih ada sisa produk yang dikirim dalam satu perusahaan tersebut maka
pengiriman produk dipenuhi oleh kendaraan lain. Maka penyelesaian permasalahan diatas
menggunakan metode Capacitated Vehicle Routing Problem with Time Windows (CVRPTW)
dimana model yang digunakan yaitu Mixed Integer Linear Programming (MILP) (Wibisono,
2018) dan menggunakan metode Saving, Saving Matrix merupakan metode yang digunakan
untuk menentukan jarak, rute, waktu atau ongkos dalam pelaksanaan pengiriman barang dari
perusahaan kepada konsumen. Metode ini bertujuan agar pengiriman barangyang sesuai pesanan
konsumen dapat dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, sehingga perusahaan dapat
menghemat biaya, tenaga, dan waktu pengiriman. (Istantiningrum, 2010). Pembentukan rute
usulan dengan Mixed Integer Linear Programming merupakan formulasi model (MILP) yang
digunakan untuk mencari jarak minimum, MILP memungkinkan variable tidak hanya berupa
integer dan pecahan melainkan berupa biner. MILP merupakan model matematis yang dengan
menggunakan software Lingo (P. dan V. D. Toth, 2002).
2.

Materi dan Metode
Distribusi merupakan suatu aspek yang menguntungkan bagi perusahaan karena proses
distribusi secara langsung mempengaruhi biaya dari supplier dan pengiriman produk, jaringan
distribusi yang tepat dapat digunakan untuk mencapai tujuan pengiriman yang optimal. (Chopra,
2010). Dalam kegiatan distribusi ini akan menghasilkan nilai tambah (value added) melalui:
pengirman barang ke lokasi tempat konsumen, pengriman pada waktu yang tepat sesuai dengan
kebutuhan konsumen, utilitas alat, dan biaya yang efisien. (Ricky Virona Martono, 2018)
Sistem logistik melibatkan penglolaan armada kendaraan yang digunakan untuk melayani
gudang, pengecer, atau pelanggan. Untuk dapat mengendalikan biaya pengriman dan
pengoperasian armada, perusahaan harus membuat keputusan tentang berapa produk yang
diangkut dan rute yang dipilih saat pengiriman. Jenis masalah ini disebut Vehicle Routing
Problem. Tujuan penyelesaian VRP ini adalah dapat meminimalkan jarak yang ditempuh dan
biaya ongkos perjalanan (V. Toth, 2014).
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Penelitian ini bertujuan untuk menentukan rute distribusi yang optimal dengan
memaksimalkan kapasitas kendaraan yang dimiliki perusahaan. Adapun dalam penelitian ini
membandingkan dua rute usulan yaitu berdasarkan kapasitas, yaitu terdapat beberapa kriteria
diantaranya: kapasitas angkut kendaraan, permintaan tiap retail dan jarak antar depot yang
berdekatan. Rute usulan yang kedua dengan konsep backlogging, yaitu mengelompokkan retail
dari jarak terdekat satu sama lain dan pengelompokkan dihentikan hingga kapasitas kendaraan
maksimal, jika retail selanjutnya masih memiliki sisa permintaan maka akan diangkut oleh
kendaraan lain bersama tujuan retail selanjutnya. Berikut ini adalah proses penyelesaian
permasalahan pada PT Moya kasri Wira Jatim :
Mulai

1

Studi Lapangan

Studi Pustaka

Identifikasi Masalah dan
Perumusan Masalah

Pengumpulan Data :
1. Jumlah customer yang dimiliki perusahaan.
2. Jumlah permintaan tiap customer
3. Data jumlah armada yang dimiliki perusahaan.
4. Data jarak yang ditempuh dari perusahaan ke
customer.
5. Data biaya pengiriman yang dikeluarkan
perusahaan.

1

Lan
gkah
awal
dala
m
pene
litia
n ini
adal
ah
men
gum
pulk

Pengolahan Data :
1. Membuat matriks jarak dan durasi
2. Pengelompokan rute berdasarkan kapasitas dan
Backlogging
3. Penentuan rute usulan dengan Mixed Integer Linear
Programming menggunakan Software Lingo 13.0 dan
Metode Saving
4. Menghitung biaya pengiriman

Analisis dan Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

Selesai

an data yang dibutuhkan, seperti:
1. Jumlah customer dan permintaan yang dimiliki perusahaan permintaan tiap customer.
Tabel 2. Permintaan Customer

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

Nama Customer

Kode

Permintaan (Balok)

PT GMCP Gresik
PT Philips Seafood Indonesia
PT Indu manis
PT Rexcanning
PT Aneka Tuna Indonesia I
PT Aneka Tuna Indonesia II
Intan Seafood
Artomoro Pakis Malang
H. Ashari Purwodadi
Kayat Probolinggo
CV, Kirana Bahari
RPA Kraton
Pasar Ikan Gresik
PT Megamarine
PT Marindo

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15

90
150
95
30
150
200
100
150
80
150
125
100
110
90
100
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2. Jumlah armada yang dimiliki perusahaan
Dalam proses pengiriman produk PT Moya Kasri Wira Jatim menggunakan truk. Truk
yang digunakan dalam mengirim barang terdapat 4 truk yang memiliki ukuran yang
sama dan dimensi yang sama yaitu 450 cm x 200 cm x 160 cm.
3. Jarak tiap customer
Jarak dari tiap customer didapatkan dengan bantuan google maps.
4. Biaya pengiriman.
Data biaya transportasi dan pengiriman merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan
untuk biaya operasional kendaraan dalam proses satu kali pengiriman,(Ricky Virona
Martono, 2018) biaya disini termasuk biaya upah sopir, makan dan kuli, jadi untuk
biaya penelitiaan disini hanya menggunakan biaya bahan bakar dimana biaya bahan
bakar Rp. 5.150/liter. Biaya bahan per liter dapat habis dengan jarak 4 KM perjalanan.
Rincian biaya pengiriman sebagai berikut :
Ongkos Sopir : Rp. 50.000
Ongkos Kuli (Loading Unloading) : Rp. 50.000
Uang Makan (Sopir dan Kuli) : Rp. 60.000
Biaya bahan bakar per KM = 𝑅𝑝 5.150 ÷ 4 = 1.287,5 ≈ 𝑅𝑝 1.288
Biaya BBM = 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟/𝐾𝑀 × 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ
5. Data Time Windows
Data time windows menyatakan jam buka dan tutup konsumen. Dalam hal ini konsumen
hanya bisa dilayani oleh armada dalam kurun waktu diantara jam buka dan tutup
konsumen tersebut. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan PT
Moya Kasri Wira Jatim. Data time windows dapat dillihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 3. Data Time Windows Customer

No
Nama Customer
Jam Buka
1
PT Moya Kasri Wira Jatim
08.00
2
PT GMCP Gresik
08.00
3
PT Philips Seafood Indonesia
08.00
4
PT Indu manis
08.00
5
PT Rexcanning
08.00
6
PT Aneka Tuna Indonesia I
08.00
7
PT Aneka Tuna Indonesia II
08.00
8
Intan Seafood
09.00
9
Artomoro Pakis Malang
08.00
10
H. Ashari Purwodadi
08.00
11
Kayat Probolinggo
07.00
12
CV, Kirana Bahari
08.00
13
RPA Kraton
06.00
14
Pasar Ikan Gresik
06.00
15
PT Megamarine
08.00
16
PT Marindo
08.00
Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengolahan data:
1. Membuat matrix jarak dengan bantuan google maps
2. Membuat matrix durasi yaitu dengan rumus
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Jam Tutup
16.00
15.00
13.00
12.00
12.00
16.00
16.00
15.00
15.00
12.00
12.00
16.00
12.00
12.00
16.00
12.00
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𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 (𝐾𝑚)
× 60 (𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
𝐾𝑒𝑐. 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎

(1)
3. Pengelompokkan tiap retail berdasarkan kapasitas dan konsep backlogging.
Pengelompokkan tiap retail yang berdasarkan kapasitas kendaraan ini yaitu dengan
memperhatikan kriteria diantaranya :
1. Kapasitas angkut kendaraan.
2. Permintaan tiap retail.
3. Jarak antar depot yang berdekatan satu sama lain.
Pengelompokkan ini dihentikan jika permintaan mendekati dengan kapasitas kendaraan
Tabel 4. Pengelompokan Berdasarkan Kapasitas

Kode

Nama Customer

Permintaan

Cluster

Kapasitas
Kendaran

Nomor
Kendaraan

PT Aneka Tuna
200
Indonesia II
1
N 9536 UV
R4
PT Rexcanning
30
PT Aneka Tuna
R5
150
Indonesia I
2
N 9502 TH
R14
PT Megamarine
90
R11
CV. Kirana Bahari
125
3
S 8251 NH
R12
RPA Kraton
100
R9
H. Ashari Purwodadi
80
4
N 9113 US
Artomoro Pakis
250
R8
150
Malang
R15
PT Marindo
100
5
N 9536 UV
R1
PT GMCP Gresik
90
PT Philips Seafood
R2
150
Indonesia
6
N 9502 TH
R7
Intan Seafood
100
R10
Kayat Probolinggo
150
7
S 8251 NH
R3
PT Indumanis
95
8
N 9113 US
R13
Pasar Ikan Gresik
110
Pengelompokkan tiap retail yang dengan konsep backlogging kendaraan ini yaitu dengan
mengurutkan jarak yang terdekat antar satu sama lain dengan depot, pengelompokkan ini
dihentikan hinggan kapasitas maksimal kendaraan jika retail selanjutnya memiliki sisa
permintaan maka akan diangkut oleh kendaraan lain bersama tujuan retail selanjutnya.
R6

Tabel 5. Pengelompokkan dengan Konsep Backlogging

Kode
R6
R14
R5
R14
R4
R11

Nama Customer
PT Aneka Tuna
Indonesia II
PT Megamarine
PT Aneka Tuna
Indonesia I
PT Megamarine
PT Rexcanning
CV. Kirana Bahari

Permintaan
200

Cluster

Kapasitas
Kendaran

1

Nomor
Kendaraan
N 9536 UV

50
150
40
30
30

250
2
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R11
R12

CV. Kirana Bahari
95
RPA Kraton
100
3
S 8251 NH
PT Philips Seafood
R2
55
Indonesia
R9
H. Ashari Purwodadi
80
R8
Artomoro Pakis Malang
150
4
N 9113 US
R7
Intan Seafood
20
R15
PT Marindo
100
R1
PT GMCP Gresik
90
5
N 9536 UV
R3
PT Indumanis
35
PT Philips Seafood
R2
95
Indonesia
6
N 9502 TH
R10
Kayat Probolinggo
150
R13
Pasar Ikan Gresik
110
7
S 8251 NH
R3
PT Indumanis
35
R7
Intan Seafood
80
8
N9113 US
4. Membuat model matematis yang digunakan untuk mencari jarak minimum dengan
bantuan software lingo.
Parameter yang digunakan dalam model matematis ini meliputi :
Buka (𝑖)
: waktu buka konsumen 𝑖
Tutup (𝑖)
: waktu tutup konsumen 𝑖
Bongkar (𝑖) : waktu bongkar muat di konsumen 𝑖
D (𝑖)
: jarak tiap customer
Dur (𝑖, 𝑗, 𝑘) : durasi pengiriman
T (𝑖, 𝑗)
: Waktu memulai pengiriman barang dari i ke j
X (𝑖, 𝑘)
: lokasi retail yang dikunjungi
R
: Bilangan riil
Notasi Variabel Keputusan
𝑋𝑖𝑗 = { 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 1 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑖 𝑘𝑒 𝑗 𝑏𝑒𝑟𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 0 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘
𝑏𝑒𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠i }
Model Matematis :
Meminimumkan :

15 15

𝑧 = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑖𝜖𝑁 𝐼𝜖𝑁

Fungsi batasan :
15

∑ 𝑥𝑖𝑘 = 1
𝑖𝜖𝑗

15

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1
𝑖>1
15

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1
𝑖>1
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(5)
𝑇𝑗 ≥ 𝑇𝑖 + 𝑏𝑜𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑖 + 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 (𝑖,𝑗) − 𝑅 (1 − 𝑥𝑖𝑗 )∀𝑖 = 1

(6)

∑ 𝑖 = 1 𝑏𝑢𝑘𝑎𝑖 ≤ 𝑇𝑖

∑ 𝑖𝑗 ∈ {0,1}

∑ 𝑖 = 1𝑡𝑢𝑡𝑢𝑝𝑖 ≥ 𝑇𝑖 + 𝑏𝑜𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑖

(7)

∀(𝑖, 𝑗) = 𝑁

(8)
Fungsi tujuan dalam persamaan (2) menjelaskan bahwa untuk meminimalkan biaya
pengiriman dari customer 𝑖 ke customer 𝑗, batasan permasalahan diatas adalah (3)
armada hanya mengunjungi retail satu kali saja.(4) armada berangkat dari depot.(5)
armada berakhir di depot (6) kendaraan tidak diperkenankan memulai pelayanan ke
retail 𝑗 sebelum melayani retail 𝑖 dan ditambah waktu bongkar muat retai 𝑖 dan
ditambahakan durasi pengiriman pada retail 𝑖 dan 𝑗 dan beroperasi dari retai 𝑖 ke 𝑗. R
adalah bilangan riil bernilai besar.(7) Waktu memulai pelayanan retail 𝑖 lebih dari jam
buka retail 𝑖, kemudian waktu memulai pelayanan retail dan waktu bongkar muat dari
jam tutup retail 𝑖.(8) untuk kendaraan yang beroperasi akan memiliki variable binary
yaitu niali 1 dan 0, 1 untuk kendaraan yang melakukan perjalanan pada retail 𝑖 ke 𝑗,
bernilai 0 untuk kendaraan yang tidak beroperasi.
5. Menghitung dengan metode saving dengan rumus:
𝑆(𝑥, 𝑦) = 𝐽(𝑥, 𝑦) + 𝐽(𝑥, 𝑦) − 𝐽(𝑥, 𝑦)

(9)
S(x,y) merupakan penghematan jarak yaitu dari penggabungan rute x dengan rute y.
6. Menghitung Biaya Perawatan Kendaraan
Biaya perawatan kendaraan yang dilakukan secara rutin perusahaan. Kegiatan
pemeliharaan dianggap penting karena pada dasarnya, mesin-mesin atau bangunanbangunan terus-menerus mengalami kelusuan, maka membutuhkan reparasi atau
penggantian. Bagian mesin-mesin dan fasilitas-fasilitas transportasi memerlukan
pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian yang terus menerus.(Handoko T. Hani.,
2015) Menurut (Assauri Sofjan., 2008)menyatakan bahwa: “kegiatan pemeliharaan dan
perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak
terduga dan menentukan kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan fasilitas
produksi mengalami kerusakan pada waktu digunakan dalam proses
produksi”.Sedangkan menurut (Sudrajat Ating, 2011)menyatakan bahwa: Breakdown
maintenance dapat diartikan sebagai kebijakan perawatan dengan cara mesin/peralatan
dioprasikan hingga rusak, kemudian baru diperbaiki atau diganti. Kebijakan ini
merupakan strategi yang sangat kasar dan kurang baik karena dapat menimbulkan biaya
tinggi, kehilangan kesempatan untuk mengambil keuntungan bagi perusahaan karena
diakibatkan terhentinya mesin, keselamatan kerja tidak terjamin, kondisi mesin ini tidak
diketahui, dan tidak diperencanaan waktu, tenaga kerja maupun biaya yang baik.
Perusahaan memiliki biaya perawatan sebagai berikut:
Komponen Biaya Perawatan
Air Accu
Ganti Ban
Biaya perawatan : Rp. 25.000
Biaya Perawatan : Rp. 3.470.000/ban
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Skala Perawatan : 3 minggu sekali
Jadi :

Skala Perawatan : 3 tahun sekali
Jadi :

25.000
= 1.667/hari
15
1.667
= 208,275/jam
8

3.470.000
= 97.000/bulan
36
97.000
= 4.409/hari
22
4.409
= 551,125/jam
8

Jadi biaya air accu Rp. 208,375/jam/50KM
208,375
50

= 4,1675/KM

Jadi biaya pergantian ban Rp. 551,125 x 4 =
Rp.2.204,5/jam/50 KM
2204,5
50

Jadi biaya pergantian air accu Rp.4,1675 /km

Jadi biaya perawatan ganti ban Rp. 44,09/km
Perawatan Ban
Biaya Perawatan : Rp. 65.000
Skala perawatan : 2 minggu sekali
Jadi :

Gigi Gardan
Biaya Perawatan : Rp. 2.350.000
Skala perawatan : 2 tahun sekali
Jadi :
2.350.000
24
97.917
=
22
4450,7
=
8

4.450,7 /hari

Jadi biaya perawatan
556,3/jam/50KM
556,3
50

65.000
= 6500 /hari
10
6500
= 812,5 /jam
8

= 97.917/bulan
556,3/jam

= 11,126/KM

Jadi biaya
11,126/KM

perawatan

= 44,09/KM

Jadi biaya perawatan ban Rp.812,5/jam/50KM

gigi

gardan

Rp.

812,5
50

= 16,25/KM

Jadi biaya perawatan ban Rp. 16,25/KM
gigi

gardan

Rp.

Aki
Biaya perawatan : Rp. 900.000
Skala perawatan : 2 tahun sekali
Jadi :

Sistem Hidrolis
Biaya perawatan : Rp. 7.000.000
Skala perawatan : 6 bulan sekali
Jadi :

900.000
= 37.500/bulan
24
37.500
= 1.704,5/hari
22
1704,5
= 213/jam
8

7.000.000
= 1.166.667/bulan
6
1.166.667
= 53.030/hari
22
53030
= 6.628,75/jam
8

Jadi biaya perawatan
213/jam/50KM
213
50

ganti

aki

Rp. Jadi biaya perawatan
Rp.6.628,75/jam/50KM

Jadi biaya ganti aki Rp.4,26/KM
Pajak STNK
Biaya Pajak : Rp. 3.694.000
Skala biaya pajak : 1 tahun sekali
Jadi :

Jadi

biaya

perpanjangan

hidrolis

Jadi biaya perawatan sistem
Rp.132,575/KM
Ganti Oli
Biaya ganti oli : Rp. 85.000
Skala ganti oli : 10.000 KM
Jadi :

hidrolis

1.621
50

= 4,26/KM

3.694.000
= 307.834/bulan
12
307.834
= 13.992,4/hari
22
13992,4
= 1.749,05/jam
8

sistem

= 132,575/KM

85.000
10.000

= 8,5/KM

Jadi biaya ganti oli yang dikeluarkan Rp.
8,5/KM

STNK

Rp.
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1.749,05/jam/50KM
1749,05
50

= 34,981/KM

Jadi biaya per KM Rp. 34,981
Filter Solar
Biaya perawatan filter solar : Rp. 450.000
Skala perawatan : 20.000 KM
Jadi :

Filter Udara
Biaya perawatan filter udara : Rp. 175.000
Skala perawatan : 10.000 KM
Jadi :

450.000
20.000

= 22,5/KM

175.000
10.000

= 17,5/KM

Jadi Biaya perawatan filter solar Rp. 22,5/KM Jadi biaya perawatan filter solar Rp. 17,5/KM
Dapat diketahui pada tabel diatas biaya perawatan yang dilakukan dapat dihasilkan biya
per KM perjalanan yang digunakan oleh perusahaan, hasil perhitungan biaya perawatan
dapat digunakan untuk menghitung biaya satuan es balok dalam tiap – tiap pengiriman sesuai
dengan jarak pengiriman.
7. Menghitung biaya pengiriman, yang meliputi :
Ongkos Sopir : Rp. 50.000
Ongkos Kuli (Loading Unloading) : Rp. 50.000
Uang Makan (Sopir dan Kuli) : Rp. 60.000
Biaya bahan bakar per KM = 𝑅𝑝 5.150 ÷ 4 = 1.287,5 ≈ 𝑅𝑝 1.288
Biaya keseluruan perawatan kendaraan : Rp. 298,032/KM
3.

Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode MILP menggunakan software lingo dan
metode Saving, dapat dilihat hasil rute yang didapat pada tabel dibawah ini:
1. Jarak yang ditempuh berdasarkan kapasitas
Tabel 6. Hasil Total Jarak Berdasarkan kapasitas MILP

NO.

MILP

G - R4 - R6 – G
G - R5 - R14 - G
G - R12 - R11 – G
G - R9 - R8 – G
G - R15 - R1 – G
G - R2 - R7 – G
G - R10 – G
G - R3 - R13 – G
TOTAL JARAK
Tabel diatas adalah hasil dari perhitungan dengan metode
Lingo 13.0 didapatkan total jarak 698,8 KM.
1
2
3
4
5
6
7
8

Jarak
24,1
19,9
54,5
88
126
144
98
144,3
698,8
MILP menggunakan software

Tabel 7. Hasil Jarak Berdasarkan Kapasitas Saving

NO.

Saving

Jarak

1
2
3
4

G - R1 - R3 – G
G - R7 - R8 – G
G - R10 - R12 – G
G - R2 - R9 – G

137,3
98,2
103
94
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G - R4 - R13 – G
144
G - R14 - R15 – G
65,7
G - R5 – G
13,2
G - R6 – G
5,8
G - R11 - G
40
TOTAL JARAK
701,2
Tabel diatas adalah hasil dari perhitungan dengan metode saving didapatkan total jarak
701,2 KM.
2. Jarak yang ditempuh dengan konsep backlogging
5
6
7
8
9

Tabel 8. Hasil Jarak Konsep Backlogging MILP

NO.

MILP

G - R6 - R14 – G
G - R4 - R11 - R14 - RR5
G - R2 - R12 - R11 – G
G - R9 - R7 - R8 – G
G - R15 - R1 - R3 – G
G - R2 - R10 – G
G - R3 - R13 – G
G - R7 – G
TOTAL JARAK
Tabel diatas adalah hasil dari perhitungan dengan metode
Lingo 13.0 didapatkan total jarak 722,3 KM.
1
2
3
4
5
6
7
8

Jarak
15,8
49,2
83,5
98,2
139,3
100
144,3
92
722,3
MILP menggunakan software

Tabel 9. Hasil Jarak Konsep Backlogging Saving

NO.

Saving

Jarak

G - R1 - R13 - R3 – G
149,3
G - R7 - R8 – G
98,2
G - R2 - R10 – G
100
G - R11 - R12 - R10 – G
107,5
G - R14 - R15 – G
65,7
G - R5 - R6 - R4 - R1- G
145,3
G - R6 - R9 – G
44,9
G - R9 – G
42
TOTAL JARAK
752,9
Tabel diatas adalah hasil dari perhitungan dengan metode saving didapatkan total jarak
752,9 KM
Hasil biaya pengiriman berdasarkan kapasitas kendaraan. Perhitungan ini menggunakan
metode MILP dengan software lingo dan juga metode saving.
1
2
3
4
5
6
7
8
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1. Hasil biaya menggunakan metode MILP
Tabel 10. Hasil Biaya Berdasarkan Kapasitas MILP
MILP
Biaya
Biaya Tenaga
No. Kendaraan Total Jarak Tempuh
Biaya BBM
Perawatan
Kerja
N 9536 UV
150,1
Rp 44.422,10 Rp 160.000 Rp
193.329
N 9502 TH
163,9
Rp 48.506,21 Rp 160.000 Rp
211.103
S 8251 NH
152,5
Rp 45.132,38 Rp 160.000 Rp
196.420
N 9113 US
232,3
Rp 68.749,19 Rp 160.000 Rp
299.202
Total Biaya
Total
698,8

TOTAL
Rp 397.750,90
Rp 419.609,41
Rp 401.552,38
Rp 527.951,59
Rp 1.746.864,26

Dari hasil perhitungan didapatkan hasil pengiriman biaya sebesar Rp. 1.746.864,26.
2. Hasil biaya menggunakan metode saving
Tabel 11. Hasil Biaya Berdasarkan Kapasitas Saving
SAVING
Biaya
Biaya Tenaga
No. Kendaraan Total Jarak Tempuh
Biaya BBM
Perawatan
Kerja
N 9536 UV
321,3
Rp 95.088,74 Rp 160.000 Rp
413.834
N 9502 TH
163,9
Rp 48.506,21 Rp 160.000 Rp
211.103
S 8251 NH
116,2
Rp 34.389,39 Rp 160.000 Rp
149.666
N 9113 US
99,8
Rp 29.535,81 Rp 160.000 Rp
128.542
Total Biaya
Total
701,2

TOTAL
Rp 668.923,14
Rp 419.609,41
Rp 344.054,99
Rp 318.078,21
Rp 1.750.665,74

Dari hasil perhitungan didapatkan hasil pengiriman biaya sebesar Rp1.750.665,74.
Hasil biaya pengiriman dengan konsep backlogging. Perhitungan ini menggunakan metode
MILP dengan software lingo dan juga metode saving.
1. Hasil biaya menggunakan metode MILP
Tabel 12. Hasil Biaya Konsep Backlogging MILP
MILP
No. Kendaraan

Total Jarak Tempuh

N 9536 UV
N 9502 TH
S 8251 NH
N 9113 US
Total

155,1
149,2
227,8
190,2
722,3

Biaya Perawatan
Rp
Rp
Rp
Rp

45.901,85
44.155,74
67.417,41
56.289,69

Biaya Tenaga
Kerja
Rp 160.000
Rp 160.000
Rp 160.000
Rp 160.000
Total Biaya

Biaya BBM
Rp
Rp
Rp
Rp

199.769
192.170
293.406
244.978

TOTAL
Rp 405.670,65
Rp 396.325,34
Rp 520.823,81
Rp 461.267,29
Rp 1.784.087,09

Dari hasil perhitungan didapatkan hasil pengiriman biaya sebesar Rp. 1.784.087,09.
2. Hasil Biaya menggunakan Metode Saving
Tabel 13. Hasil Biaya Konsep Backlogging Saving
SAVING
No. Kendaraan

Total Jarak Tempuh

N 9536 UV
N 9502 TH
S 8251 NH
N 9113 US
Total

215
243,5
144,9
149,5
752,9

Biaya Perawatan
Rp
Rp
Rp
Rp

63.629,25
72.063,83
42.883,16
44.244,53

Biaya Tenaga
Kerja
Rp 160.000
Rp 160.000
Rp 160.000
Rp 160.000
Total Biaya

Biaya BBM
Rp
Rp
Rp
Rp

276.920
313.628
186.631
192.556

TOTAL
Rp 500.549,25
Rp 545.691,83
Rp 389.514,36
Rp 396.800,53
Rp 1.832.555,96

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.18 didapatkan hasil pengiriman biaya sebesar
Rp1.832.555,96.
Biaya satuan unit es balok dalam proses satu kali pengiriman didapatkan dari rumus berikut
ini: 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 × 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑖𝑟𝑖𝑚𝑎𝑛 ÷ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑖𝑟𝑖𝑚. Biaya satuan es balok
dihitung untuk mengetahui harga pokok es berdasarkan jarak pengiriman.
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1. Biaya satuan unit dari berdasarkan kapasitas.
Tabel 14. Hasil Biaya Satuan Unit Berdasarkan Kapasitas MILP

NO.

MILP

Jarak

Biaya
Pengiriman

1
2
3
4
5
6
7
8

G - R4 - R6 - G
G - R5 - R14 - G
G - R12 - R11 - G
G - R9 - R8 - G
G - R15 - R1 - G
G - R2 - R7 - G
G - R10 - G
G - R3 - R13 - G

24,1
19,9
54,5
88
126
144
98
144,3

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

118.173
111.521
166.325
219.388
279.578
308.089
235.227
308.564

Jumlah unit
yang
dikirim
230
240
225
230
190
250
150
205

Harga
satuan unit
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

514
465
739
954
1.471
1.232
1.568
1.505

Tabel 15. Hasil Biaya Satuan Unit Berdasarkan Kapasitas Saving

NO.

Saving

Jarak

Biaya
Pengiriman

1
G - R1 - R3 - G
137,3 Rp
2
G - R7 - R8 - G
98,2
Rp
3
G - R10 - R12 - G
103
Rp
4
G - R2 - R9 - G
94
Rp
5
G - R4 - R13 - G
144
Rp
6
G - R14 - R15 - G
65,7
Rp
7
G - R5 - G
13,2
Rp
8
G - R6 - G
5,8
Rp
9
G - R11 - G
40
Rp
2. Biaya satuan unit dengan konsep backlogging.

Jumlah unit
yang dikirim

Harga
satuan unit

185
250
250
230
140
190
150
200
125

Rp 1.608
Rp 942
Rp 973
Rp 995
Rp 2.201
Rp 969
Rp 673
Rp 446
Rp 1.147

297.476
235.544
243.147
228.891
308.089
184.066
100.908
89.187
143.358

Tabel 16. Hasil Biaya Satuan Unit Backlogging MILP

NO.

MILP

Jarak

Biaya
Pengiriman

1
2
3
4
5
6
7
8

G - R6 - R14 - G
G - R4 - R11 - R14 - RR5
G - R2 - R12 - R11 - G
G - R9 - R7 - R8 - G
G - R15 - R1 - R3 - G
G - R2 - R10 - G
G - R3 - R13 - G
G - R7 - G

15,8
49,2
83,5
98,2
139,3
100
144,3
92

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

B17.12

105.026
157.930
212.260
235.544
300.644
238.395
308.564
225.723

Jumlah unit
yang
dikirim
250
250
250
250
250
245
145
80

Harga
satuan unit
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

420
632
849
942
1.203
973
2.128
2.822
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Tabel 17. Hasil Biaya Satuan Unit Backlogging Saving

NO.

Saving

Jarak

Biaya
Pengiriman

1
2
3
4
5
6
7
8

G - R1 - R13 - R3 - G
G - R7 - R8 - G
G - R2 - R10 - G
G - R11 - R12 - R10 - G
G - R14 - R15 - G
G - R5 - R6 - R4 - R1- G
G - R6 - R9 - G
G - R9 - G

149,3
98,2
100
107,5
65,7
145,3
44,9
42

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

316.484
235.544
238.395
250.275
184.066
310.148
151.119
146.526

Jumlah unit
yang dikirim

Harga
satuan unit

250
250
250
250
215
250
250
5

Rp 1.266
Rp 942
Rp 954
Rp 1.001
Rp 856
Rp 1.241
Rp 604
Rp 29.305

4.

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat perbadingan total biaya dan selisih dari metode
MILP dan Metode Saving. Dapat dilihat pada tabel berikut:
Total Biaya Pengiriman
Backlogging
MILP
SAVING
Selisih

Rp 1.784.087
Rp 1.832.556
Rp 48.469

Total Biaya Pengiriman
Berdasarkan Kapasitas
MILP
SAVING
Selisih

Rp 1.746.864
Rp 1.830.666
Rp 83.801

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk memilih rute
kendaraan yang dapat menghemat jarak dan biaya yang dikeluarkan. Peneliti selanjutnya dapat
menggunakan metode Metaheuristik dengan menggunakan software Matlab atau sejenisnya.
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Peningkatan Produktivitas Pada Line Assembly 1 dan 2 Bus
Suite Class Menggunakan Metode Heuristik
Tifanny Eka Pridayanti*1) dan Nia Budi Puspitasari, S.T., M.T. 2)
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Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto No.13, Tembalang,
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ABSTRAK
CV. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur karoseri bus. Tidak seimbangnya
alokasi man power dan elemen kerja pada line assembly menyebabkan efisiensi lininya terlalu tinggi,
yakni sebesar 276% serta balance delay yang terlalu rendah, yakni sebesar -176%. Hal tersebut
menyebabkan idle time dan pemborosan sehingga target produksi pada periode Januari 2022 sulit
dipenuhi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyeimbangan lini untuk menyelesaikan permasalahan
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk merancang line assembly yang memiliki produktivitas tinggi serta
menentukan rekomendasi perbaikan. Penyeimbangan line assembly menggunakan metode Rank Position
Weight (RPW) dan Largest Candidate Rule (LCR) yang akan diukur produktivitasnya menggunakan
parameter seperti line efficiency, smoothness index, dan balance delay. Hasil menunjukkan bahwa metode
LCR mampu meyeimbangkan line assembly, mengoptimalkan efisiensi lini sebesar 94% dan balance
delay sebesar 6%, serta cocok untuk industri otomotif. Berdasarkan rekomendasi perbaikan, perusahaan
perlu menambah 2 stasiun kerja dan 2 man power pada stasiun kerja 2.
Kata kunci: Idle Time, Industri Otomotif, Line Balancing, Metode Heuristik

1.

Pendahuluan
Perkembangan teknologi saat ini mengakibatkan perkembangan industri menjadi semakin
pesat sehingga memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan sektor pariwisata. Hal
tersebut berdampak pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) milik negara sehingga
dapat memicu pertumbuhan permintaan produksi special purposed vechicle (SPV) atau
pembuatan karoseri bus. Oleh karena itu, perusahaan karoseri perlu meningkatkan tingkat
efisiensi produksi dengan meminimasi terjadinya waste atau pemborosan yang dikenal dengan
istilah lean manufacture. Waste (pemborosan) merupakan segala aktivitas kerja yang tidak
memberikan nilai tambah sepanjang aliran proses pada proses perubahan input menjadi output
(Anvari dkk., 2011).
CV. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur perakitan bus
karoseri. Strategi yang diterapkan oleh CV. XYZ adalah engineering to order, yakni perusahaan
membuat produk yang dimulai dari proses perancangan sesuai dengan spesifikasi yang
dibutuhkan oleh konsumen, dimana salah satu produknya adalah bus suite class. Dalam proses
pembuatan rangka bus suite class pada divisi body dan rangka stasiun kerja 1 dan 2, pembagian
man hour masih belum merata dan waktu pengerjaan tiap elemen kerja pada stasiun kerja 1 dan
2 masih belum seimbang sehingga menyebabkan idle time karena terdapat work in process serta
penumpukan material pada operasi sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan keterlambatan
jadwal produksi dari target yang telah ditentukan. Oleh karena itu, perlu adanya solusi untuk
mengatasi ketidakseimbangan lintasan pada divisi body dan rangka stasiun kerja 1 dan 2 untuk
pembuatan rangka bus suite class sehingga dapat mengurangi idle time serta meningkatkan
utilisasi pada stasiun kerja tersebut, yakni dengan menggunakan alat bantu yang berupa line
balancing.
Line balancing adalah teknik penyeimbangan lini ataupun penugasan dari elemen-elemen
kerja suatu line assembly menuju work station yang bertujuan untuk meminimumkan banyaknya
work station serta untuk meminimumkan total idle time pada seluruh stasiun kerja untuk tingkat
output tertentu. Kebutuhan waktu per unit produk yang dispesifikasikan untuk setiap tugas dan
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hubungan sekuensial harus dipertimbangkan. Diagram yang menggambarkan hubungan saling
keterkaitan antar elemen operasi kerja maupun pekerjaan merupakan precedence diagram atau
precedence network (Gaspersz, 2004).
Hartini (2011) menyatakan bahwa metode heuristik dibagi menjadi beberapa metode,
diantaranya adalah metode Rank Position Weight (RPW) dan metode Largest Candidate Rules
(LCR). Metode RPW atau Ranked Position Weight merupakan metode heuristik untuk
penyeimbangan lintasan produksi dengan mengetahui waktu-waktu yang ada dalam proses
perakitan tersebut sehingga proses produksi dapat berjalan dengan baik dan efisien. Sedangkan,
metode Largest Candidate Rule (LCR) merupakan metode penentuan operasi yang ada pada
stasiun kerja dengan mengurutkan waktu operasi yang terbesar hingga waktu operasi yang
terkecil. Ranking 1 digunakan untuk waktu operasi terbesar, kemudian perankingan dilanjutkan
untuk waktu-waktu operasi berikutnya dengan tetap memperhatikan precedence diagram.
Permasalahan yang dialami oleh CV. XYZ pada lini perakitan body dan rangka bus akan
dilakukan dengan menggunakan metode Rank Position Weight (RPW) dan metode Largest
Candidate Rules (LCR).
2.

Metode
Metode yang dilakukan pada penelitian ini digambarkan dalam Gambar 1.

Gambar 1. Flowchart Metodologi Penelitian

Sugiyono (2016) menyatakan bahwa metode penelitian merupakan salah satu cara peneliti
untuk mencapai tujuan serta menetapkan jawaban atas permasalahan. Penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan objek penelitian berupa proses perakitan rangka bus suite class di CV.
XYZ pada bulan Januari sampai Februari 2022. Peneliti menggunakan metode penelitian
kuantitatif dikarenakan penelitian ini menggunakan instrumen atau alat ukur dengan hasil
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penelitian berupa pemecahan masalah dari objek penelitian tersebut yang disertai dengan analisa
yang bersifat statistik. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data
primer didapatkan melalui pengamatan langsung pada proses perakitan rangka bus suite class
pada divisi body dan rangka. Teknik pengamatan langsung dilakukan menggunakan metode
Time Study dengan melakukan pengambilan sampel waktu operasi setiap elemen kerjanya untuk
mengukur lamanya proses perakitan rangka bus suite class serta dilakukan dengan mengadakan
wawancara yang dilakukan dengan pihak supervisor dan foreman divisi body dan rangka.
Sedangkan, data sekunder didapatkan dari data workcenter dan data elemen kerja proses
pembuatan rangka bus suite class. Dari hasil pengumpulan data tersebut, diperoleh waktu
operasi elemen kerja pada setiap workcenter serta precedence diagram yang akan digunakan
untuk mengidentifikasi terjadinya bottleneck pada stasiun 1 dan 2 sehingga dapat dilakukan
penyeimbangan lintasan atau line balancing dengan menggunakan metode Ranked Positional
Weight dan Largest Candidate Rule. Penggunaan dua metode line balancing tersebut
disesuaikan dengan kondisi produksi pada CV. XYZ yang memiliki banyak workcenter pada
setiap stasiun kerjanya.
Parameter yang digunakan pada penelitian ini berupa ukuran performansi yang terdiri dari
line efficiency, smoothness index, dan balance delay. Alif dan Aribowo (2018) menyatakan
penggunaan tiga ukuran performansi tersebut sangat sesuai jika diterapkan pada industri
otomotif sehingga upaya peningkatan produktivitas pada line assembly dapat dilakukan sesuai
kondisi aktual di lantai produksi. Pengukuran parameter akan dilakukan pada kondisi aktual dan
kondisi perbaikan untuk mengetahui perbandingan antara produktivitas kondisi aktual dengan
kondisi setelah perbaikan. Setelah itu, peneliti melakukan analisis untuk menentukan
rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas pada
divisi body dan rangka.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Proses Operasi Kerja
Berdasarkan hasil pengamatan, pembuatan body dan rangka bus suite class mengalami
bottleneck pada stasiun kerja 1 dan 2. Stasiun kerja 1 dan 2 memiliki 5 workcenter dengan total
elemen kerja yang dimiliki sebanyak 35 elemen kerja. Workcenter yang ada pada stasiun 1,
diantaranya adalah crossmember, perakitan rangka atap, pemasangan plat rangka atap, perakitan
rangka samping kanan kiri, sedangkan workcenter yang ada pada stasiun 2, diantaranya adalah
assembly rangka atap dan rangka samping kanan kiri. Total waktu yang dibutuhkan untuk 35
elemen kerja adalah 22 jam 5 menit 0 detik. Precedence diagram dari proses pembuatan body
dan rangka bus suite class dapat dilihat pada poin-poin di bawah ini:
1.
Stasiun Kerja 1
Stasiun kerja 1 terdiri dari 4 workcenter, diantaranya adalah:
a. Workcenter Crossmember
Workcenter crossmember berisi urutan proses operasi pemasangan dan pengelasan
crossmember pada rangka bus. Keterkaitan urutan proses operasi pada workcenter
crossmember dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Precedence Diagram Crossmember
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Berdasarkan precedence diagram crossmember didapatkan total waktu proses
operasi pemasangan dan pengelasan crossmember adalah 147 menit terdiri dari 10
elemen kerja.
b. Workcenter Perakitan Rangka Atap
Workcenter perakitan rangka atap berisi urutan proses operasi pembentukan rangka
atap bus. Keterkaitan urutan proses operasi pada workcenter perakitan rangka atap dapat
dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Precedence Diagram Perakitan Rangka Atap

Berdasarkan precedence diagram perakitan rangka atap didapatkan total waktu
proses operasi pembentukan rangka atap adalah 219 menit terdiri dari 10 elemen kerja.
c. Workcenter Pemasangan Plat Rangka Atap
Workcenter pemasangan plat rangka atap berisi urutan proses operasi pemasangan
plat pada rangka atap bus. Keterkaitan urutan proses operasi pada workcenter
pemasangan plat rangka atap dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Precedence Diagram Pemasangan Plat Rangka Atap

Berdasarkan precedence diagram pemasangan plat rangka atap didapatkan total
waktu proses operasi pemasangan plat pada rangka atap bus adalah 18 menit terdiri dari
4 elemen kerja.
d. Workcenter Perakitan Rangka Samping Kanan Kiri
Workcenter perakitan rangka samping kanan kiri berisi urutan proses pembentukan
rangka samping kanan dan kiri pada bus suite class. Keterkaitan urutan proses operasi
pada workcenter perakitan rangka samping kanan kiri dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Precedence Diagram Perakitan Rangka Samping Kanan Kiri

2.

Berdasarkan precedence diagram perakitan rangka samping kanan kiri didapatkan
total waktu proses operasi pembentukan rangka samping kanan dan kiri adalah 624
menit terdiri dari 7 elemen kerja.
Stasiun Kerja 2
a. Workcenter Assy Rangka Atap dan Rangka Samping Kanan Kiri
Workcenter assy rangka atap dan rangka samping kanan kiri berisi urutan proses
perakitan rangka atap dan rangka samping bus hingga membentuk rangka bus yang
utuh. Keterkaitan urutan proses operasi pada workcenter assy rangka atap dan rangka
samping kanan kiri dapat dilihat pada Gambar 6.
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Gambar 6. Precedence Diagram Assy Rangka Samping Kanan Kiri dan Rangka Atap

Berdasarkan precedence diagram assy rangka samping kanan kiri dan rangka atap
didapatkan total waktu proses operasi perakitan rangka atap dan rangka samping bus
adalah 315 menit terdiri dari 4 elemen kerja.
3.2 Kondisi Aktual
CV. XYZ merupakan perusahaan industri karoseri yang beroperasi 5 hari kerja tiap
minggunya dengan jam kerja selama 8 jam per hari. Perusahaan memiliki 2 stasiun kerja dengan
5 workcenter untuk melakukan proses perakitan rangka bus suite class dalam memenuhi
demand sebanyak 10 unit bus tiap minggu. Kapasitas tersedia yang dimiliki oleh perusahaan
sebagai berikut:

(1)

3.3 Kondisi Perbaikan
Kondisi perbaikan dilakukan dengan menggunakan 2 metode line balancing, yakni metode
LCR dan RPW. Penggunaan 2 metode tersebut berdasarkan penelitian terdahulu yang menjadi
sumber dan referensi pelaksanaan penelitian saat ini, yakni pada produksi transformer daya di
industri elektronika Malaysia dengan menggunakan workstation yang berjumlah banyak, data
working time tiap urutan operasi, dan data stasiun kerja sehingga memungkinkan untuk adanya
perubahan layout dan penambahan stasiun kerja. Hal tersebut sangat sesuai dengan kondisi
produksi di CV. XYZ yang memiliki workstation berjumlah banyak dengan waktu urutan proses
operasi yang panjang (Bakar dkk., 2019).
3.3.1 Metode Largest Candidate Rules (LCR)
Hasil perbaikan line balancing dengan menggunakan metode LCR menunjukkan bahwa
perlu ditambah 2 stasiun kerja lagi hingga menjadi 4 buah stasiun kerja dengan 5 workcenter.
Selain itu, perlu dibuat 3 lini yang terdiri lini A, B, dan C sehingga perakitan rangka atap,
crossmember, dan perakitan rangka samping kanan kiri dapat dilakukan secara paralel atau
bersamaan di stasiun kerja 1 namun di lini yang berbeda sehingga dapat lebih menghemat waktu
operasi kerja dan menciptakan efisiensi. Urutan elemen kerja dengan menggunakan metode
Largest Candidate Rules yang berdasarkan waktu proses elemen terbesar yang tidak boleh
melanggar precedence diagram dan waktu stasiun kerja harus lebih kecil dari waktu siklus dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Urutan Operasi Kerja dengan Metode LCR

Stasiun

Work Center

1

Perakitan Rangka Atap
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Task
11
12
13

Waktu Operasi
26
26
41
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14
15

15
20

Tabel 1. Urutan Operasi Kerja dengan Metode LCR (lanjutan)

Stasiun

Work Center

1

Perakitan Rangka Atap

Stasiun

1

Stasiun

1

Stasiun
2

Stasiun

Total
Slack Time
Work Center

Task
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Task
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Crossmember

Total
Slack Time
Work Center

Perakitan Rangka Samping
Kanan Kiri

Total
Slack Time
Work Center
Perakitan Rangka Samping
Kanan Kiri
Total
Slack Time
Work Center
B18.6

Task
25
26
27
28
29
30

Task
30
31

Task

Waktu Operasi
11
35
15
8
22
5
2
5
6
237
3
Waktu Operasi
20
10
5
19
13
40
5
16
3
16
147
93
Waktu Operasi
7
4
4
5
5
215
240
0
Waktu Operasi
95
145
240
0
Waktu Operasi
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Assy Rangka Samping Kanan
Kiri dan Rangka Atap

31
32
33

144
10
5

Tabel 1. Urutan Operasi Kerja dengan Metode LCR (lanjutan)

Stasiun
3

Stasiun
4

Work Center
Assy Rangka Samping Kanan
Kiri dan Rangka Atap
Total
Slack Time
Work Center
Assy Rangka Samping Kanan
Kiri dan Rangka Atap
Total
Slack Time

Task

Waktu Operasi

34

81

Task
34
35

240
0
Waktu Operasi
53
134
187
53

3.3.2 Metode Rank Position Weight (RPW)
Hasil perbaikan line balancing dengan menggunakan metode RPW menunjukkan bahwa
perlu ditambah 4 stasiun kerja lagi hingga menjadi 6 buah stasiun kerja dengan 5 workcenter.
Urutan elemen kerja sesuai bobot terbesar sampai dengan bobot terkecil berdasarkan keterkaitan
proses pada precedence diagram dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Bobot Operasi Kerja RPW

Task
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Operasi Kerja
Persiapan & Ambil Alat Material
Ukur Kerataan dan Pengemalan Crossmember
Naikkan Material dan Mal Crossmember Melintang 40x80
Pengelasan Square Frame Crossmember Melintang depan belakang
Pengelasan Square Frame Crossmember Melintang 3 tempat
Las Full Crossmember Horizontal & Vertical Support bagian bawah
Pengukuran & Penandaan untuk pengerjaan Crossmember Membujur
Pengelasan Square Frame (40x40 / 40x60) Crossmember Membujur
Pelepasan Mal untuk Frame Crossmember Horizontal Melintang
Pengelasan Tambahan
Pengambilan Alat dan Material Untuk Pembuatan Body Rangka Atap
Pengelasan Titik Pipa Rangka Atap
Setting JIG Rangka Atap
Pengelasan Titik pada Bagian Kanan
Pengelasan Full pada Bagian Kanan
Pengelasan Titik pada Bagian Kiri
Pengelasan Full pada Bagian Kiri
Proses Gerinda Body Rangka Atap
Proses Membalikkan Rangka Atap
Pengelasan Full pada Sisi Belakang Rangka Atap
Pembalikan Rangka Atap
Setting Rangka Atap ke JIG
B18.7

Bobot
94
84
79
67
66
35
30
2
17
4
197
176
142
129
109
99
69
54
46
26
15
14

Rank
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Persiapan Material Plat
Pengelasan Plat Rangka Atap
Persiapan Alat dan Material Untuk Pembuatan Body Rangka Samping

9
5
222

20
21
1

Tabel 2. Bobot Operasi Kerja RPW (lanjutan)

Task
Operasi Kerja
Bobot
Rank
26
Pemasangan Pipa Vertikal Ke JIG Kanan
217
2
27
Pemasangan Pipa Vertikal Ke JIG Kiri
218
3
28
Pengelasan Titik Samping Bagian Atas Kanan
213
4
29
Pengelasan Titik Samping Bagian Atas Kiri
213
5
30
Pengelasan Bagian Body Rangka Samping Kanan
7
6
31
Pengelasan Bagian Body Rangka Samping Kiri
7
7
32
Proses Assy Rangka dan Atap
179
22
33
Proses Penyetingan Diagonal
174
23
34
Proses Pengelasan Assy Rangka dan Atap Kanan
10
24
35
Proses Pengelasan Assy Rangka dan Atap Kiri
10
25
3.4 Perbandingan Hasil Line Balancing
Setelah dilakukan perbandingan antara kondisi aktual, kondisi perbaikan metode LCR, dan
kondisi perbaikan metode RPW, maka didapatkan bahwa metode keseimbangan lintasan terpilih
adalah metode LCR. Waktu menganggur (idle time) pada kondisi aktual stasiun kerja 1 dan 2
sebesar 13 jam 45 menit berkurang menjadi 0,8 jam jika menggunakan desain line balancing.
Pada kondisi awal proses pembuatan body dan rangka bus suite class memiliki nilai line
efficiency sebesar 276 % dan nilai smoothness index sebesar 735,83. Setelah dilakukan
perbaikan keseimbangan lintasan menggunakan metode Largest Candidate Rule atau LCR
diperoleh nilai line efficiency sebesar 94%. Hal ini menunjukan bahwa waktu menganggur atau
waste yang terjadi antarstasiun kerja berkurang dari kondisi aktual. Sedangkan untuk nilai
smoothness index diperoleh nilai yang lebih rendah dari kondisi awal, yaitu sebesar 53 dan nilai
balance delay sebesar 6%. Hal ini berarti bahwa tingkat kelancaran proses perakitan pada lini
tersebut meningkat dari kondisi aktual. Ukuran performansi kondisi aktual dan kondisi
perbaikan dengan menggunakan line balancing metode LCR dan RPW dapat dilihat pada Tabel
3.
Tabel 3. Rekapitulasi Ukuran Performansi Line Balancing

No
Ukuran Performansi
Kondisi Aktual
Metode LCR
Metode RPW
1
Line Efficiency
276%
94%
96%
2
Smoothness Index
735,83
53
59
3
Balance Delay
-176%
6%
87%
4
Idle Time
13 jam 45 menit
53 menit
59 menit
5
Number Of Workstations
2 stasiun kerja
4 staisun kerja
6 stasiun kerja
Keterkaitan urutan proses operasi body dan rangka bus suite class setelah dilakukan
penyeimbangan lintasan dapat dilihat pada Gambar 7.
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Gambar 7. Precedence Diagram Pada Kondisi Perbaikan

Kondisi perbaikan dengan menggunakan desain rancangan line balancing telah
mengalokasikan 35 elemen kerja ke dalam 4 stasiun kerja dengan 3 lini produksi. Pada stasiun
kerja 2, dilakukan penambahan 2 operator untuk melakukan pengelasan rangka samping kanan
kiri bus.
3.5 Perbandingan Hasil Penelitian
Casban dan Kusumah (2016) menyatakan waktu baku tertinggi pada elemen kerja yang
membutuhkan ketelitian tinggi suatu proses produksi dapat memengaruhi tingkat efisiensi
lintasan produksi. Pekerjaan dengan ketelitian tinggi tersebut biasanya dikerjakan oleh mesinmesin produksi pada beberapa stasiun kerja sehingga membutuhkan penugasan kepada operator
berdasarkan spesifikasi pekerjaan serta keahlian operator produksi. Oleh karena itu, rendahnya
nilai efisiensi lini menunjukkan bahwa penugasan kepada operator-operator di lantai produksi
masih belum merata sehingga beban kerjanya tidak seimbang. Dasar perhitungan dalam
penugasan elemen kerja pada penerapan line balancing dengan metode LCR dan RPW
menggunakan waktu baku tertinggi sehingga memungkinkan adanya penambahan stasiun kerja
agar dapat menyeimbangkan lintasan produksi, menyeimbangkan beban kerja operator, serta
meningkatkan efisiensi hasil lintasan perbaikan.
Berdasarkan hasil penelitian pada produksi generator di manufaktur otomotif, penelitian
pada produksi transformer daya di manufaktur elektronik, dan penelitian perakitan bus, metode
line balancing yang terpilih untuk diterapkan di industri otomotif adalah metode Largest
Candidate Rules. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah jumlah
stasiun kerja yang sedikit sehingga melibatkan seluruh stasiun kerja pada lintasan produksinya,
sedangkan penelitian saat ini memiliki jumlah stasiun kerja yang cukup banyak (dimana tiap
stasiun kerjanya memiliki workcenter yang melakukan proses kerja berbeda) sehingga
penelitian hanya melibatkan dua stasiun kerja saja. Selain itu, penelitian terdahulu melibatkan
proses kerja yang dilakukan berulang setiap harinya, sedangkan penelitian saat ini hanya
melibatkan 1 proses kerja perakitan bus tiap hari. Perbandingan penelitian terdahulu dengan
penelitian saat ini bertujuan untuk menganalisis tingkat relevansi dan validitas hasil penelitian
saat ini serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung relevansi kedua hasil penelitian
tersebut. Perbandingan hasil rekomendasi tersebut dengan hasil rekomendasi pada penelitian
terdahulu dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Perbandingan Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

Referensi

Metode Line
Balancing

Alif, S. dan Aribowo, B. (2018).
Line
Balancing
Application
Analysis
of
Generator
Manufacturing Process in DPG Inc.,

Metode J-Wagon,
Metode RPW, dan
Metode LCR.
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Terpilih
Metode LCR
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pp. 528 (2019).
Bakar, N. A., Ramli, M. F., Zakaria,
M. Z., Sin, T. C., Masran, H.
(2020). Solving assembly line
balancing problem using heuristic:
A case study of power transformer
in electrical industry. Indonesian
Journal of Electrical Engineering
and Computer Science, Vol. 17, No.
2, pp. 850-857.
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Metode LCR, Metode
RPW, dan Metode
LPT.

Metode LCR

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode Largest Candidate Rules
(LCR) mampu menyeimbangkan line assembly industri otomotif. Hal ini dikarenakan
waktu operasi tiap elemen kerja pada stasiun kerja di industri otomotif berbeda dengan
industri manufaktur lainnya sehingga membutuhkan keseimbangan lintasan yang sesuai
agar tidak menyebabkan idle time yang terlalu tinggi. Hasil akhir penelitian tersebut
merupakan temuan baru untuk penelitian line balancing di dunia manufaktur otomotif
yang sudah dilakukan pada beberapa penelitian terdahulu.
4.

Simpulan
Proses perakitan body dan rangka bus suite class memiliki waktu menganggur (idle time)
sebesar 13 jam 45 menit pada stasiun kerja 1 dan 2, line efficiency aktual sebesar 276 %, dan
smoothness index sebesar 735,83. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan perlu
menambah 2 stasiun kerja dengan 3 lini yang dapat bekerja secara bersamaan di stasiun kerja 1.
Dengan menerapkan desain line balancing metode Largest Candidate Rules (LCR), perusahaan
dapat menurunkan idle time menjadi 0,8 jam, mengoptimalkan line efficiency menjadi 94% serta
smoothness index menjadi 53. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kelancaran proses
perakitan pada lini tersebut meningkat dari kondisi aktual sehingga proses produksi yang
berlangsung menjadi lebih produktif dan efisien.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan
oleh CV. XYZ adalah dengan menambah stasiun kerja sebanyak 2 buah sehingga total stasiun
kerja pada perakitan body dan rangka bus suite class adalah sebanyak 4 stasiun kerja. Selain itu,
perusahaan juga dapat menambah 2 operator pada stasiun kerja 2 untuk melakukan pengelasan
rangka samping kanan kiri bus.
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Perancangan Ulang Alat Angkut Guna Menurunkan Ongkos
Material Handling
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ABSTRAK
UD Aji Batara Perkasa Mandiri merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi fork (arm motor).
Proses material handling dari proses assembling ke area finishing dengan kapasitas sekali angkut 40 pcs
dan berat 100 kg. Pengangkutan masih menggunakan alat yang manual menggunakan 2 orang operator
yang mana 1 orang operator bertugas untuk menarik alat angkut dari depan dan 1 operator untuk mendorong
dari belakang dan menahan agar material tidak jatuh. Pada proses material handling ini membutuhkan biaya
yang dapat mempengaruhi biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan secara keseluruhan, jika pekerjaan
atau aktivitas material handling tersebut dilakukan terlalu lama akan semakin besar juga biaya yang harus
dikeluarkan perusahaan. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah merancang ulang alat angkut guna
menurunkan ongkos material handling. Pengambilan data antropometri pekerja digunakan sebagai dasar
untuk melakukan perancangan ulang alat angkut agar sesuai dengan ukuran tubuh pekerja. Kemudian
dilakukan pengujian terhadap lama waktu lama pengangkutan, frekuensi pemindahan material. Hasil
penelitian menunjukkan frekuensi pemindahan material menjadi lebih sedikit yaitu sebanyak 8 kali dari
sebelumnya 13 kali pemindahan material setiap harinya dan hasil perhitungan ongkos material handling
menggunakan alat angkut sebelum perancangan sebesar Rp 149.709,5 sedangkan menggunakan alat angkut
setelah perancangan sebesar Rp 105.785,7. Dari hasil tersebut ongkos material handling menggunakan alat
angkut setelah perancangan lebih murah dan dapat lebih banyak kapasitas arm yang dapat diangkut.
Kata kunci: Antropometri, Alat angkut (material handling), Ongkos Material Handling

1.

Pendahuluan
UD Aji Batara Perkasa Mandiri merupakan perusahaan manufaktur yang beralamat di Jl.
Kol. Sugiono Ngingas Selatan No.14B Kota Sidoarjo. UD Aji Batara Perkasa Mandiri berdiri
sejak tahun 2005 dengan produk yang diproduksi yaitu spare part kendaraan bermotor roda dua.
Produk spare part yang dihasilkan oleh UD Aji Batara Perkasa Mandiri antara lain, fork (arm
motor), setir motor, dan peninggi shock depan. UD Aji Batara Perkasa Mandiri dapat
menghasilkan 2 ribu sampai 3 ribu arm setiap minggu. Adapun untuk konsumen dari perusahan
tersebar dari wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto. UD Aji Batara Perkasa mandiri
memiliki karyawan sebanyak 50 orang.
Dalam proses produksi fork (arm motor) melalui 4 proses produksi yaitu pemotongan,
penggabungan (assembling), finishing dan packaging. Proses pertama yaitu proses pemotongan,
dalam proses pemotongan, bahan baku dipotong sesuai dengan desain yang sudah ditentukan
sebelumnya. Setelah proses pemotongan lalu melalui proses penggabungan (assembling). Pada
proses assembling, bagian-bagian yang sudah dipotong akan digabung dengan menggunakan
mesin las. Selanjutnya proses terakhir yaitu proses finishing dimana proses finishing ini
menggunakan dua metode yaitu chrom dan coating. Pemilihan metode tersebut disesuaikan
dengan permintaan konsumen.
Setelah barang selesai dilakukan proses assembling akan dilanjutkan proses finishing.
Material yang sudah di assembling akan langsung menuju ke area finishing. Aktivitas
pengangkutan fork (arm motor) dari area assembling ke area finishing bisa dilakukan sebanyak
13 kali sehari dengan jarak kurang lebih 57 meter dan kapasitas sekali angkut 40 pcs fork (arm
motor) dengan berat total yaitu 100 kg. Pengangkutan masih menggunakan alat yang manual
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menggunakan 2 orang operator yang mana 1 orang operator bertugas untuk menarik alat angkut
dari depan dan 1 operator untuk mendorong dari belakang dan menahan agar material tidak jatuh.
Kenyamanan dalam penggunaan alat angkut (material handling) yang dirasakan oleh pekerja
sangat menunjang tingkat produktivitas kerja. Sedangkan untuk penggunaan alat angkut yang
digunakan sekarang masih belum memberikan kenyamanan dalam penggunaannya. Alat manual
yang digunakan adalah sebagai berikut:
Dilihat pada gambar diatas beberapa kekurangan pada alat angkut tersebut antara lain:

Gambar 1. Proses Material Handling

Terlihat pada gambar nomor 1 proses material handling diperlukan 2 orang dikarenakan alat
angkut yang digunakan sangat berat dan jarak yang ditempuh lumayan jauh. Satu pekerja bertugas
menarik alat angkut dari depan dan satu pekerja lagi bertugas membantu mendorong dari belakang
dan memastikan barang yang diangkut tidak terjatuh dikarenakan tidak adanya penutup pada alat
angkut tersebut yang terlihat pada gambar nomor 3. Pada gambar nomor 1 jarak handle dengan
penarik terlalu dekat sehingga pekerja harus berjalan mundur ke belakang, menarik benda dengan
cara berjalan mundur ke belakang akan menambah beban menjadi lebih berat. Pada gambar
nomor 2 terlihat alat angkut tersebut menggunakan full rangka dari plat besi sehingga alat angkut
menjadi berat, diperlukan modifikasi dari material yang digunakan sehingga bisa mengurangi
beban alat angkut tersebut. Ukuran roda yang digunakan pada alat angkut tersebut memiliki
diameter terlalu kecil sehingga menambah beban saat pengoperasiannya, diperlukan modifikasi
dengan menggunakan ukuran diameter yang lebih besar, sehingga beban angkut bisa berkurang.
Pada proses material handling ini membutuhkan biaya yang dapat mempengaruhi biaya
produksi yang dikeluarkan perusahaan secara keseluruhan, jika pekerjaan atau aktivitas material
handling tersebut dilakukan terlalu lama akan semakin besar juga biaya yang harus dikeluarkan
perusahaan. Sehingga pada proses material handling ini perlu dilakukan perencaan dan perbaikan
agar dalam penanganan material dapat mengurangi unit ongkos produksi yang dikeluarkan
perusahaan. Solusi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memperpendek waktu pada saat
aktivitas material handling yaitu dengan cara melakukan perbaikan alat angkut yang digunakan.
Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini akan melakukan perancangan ulang alat
angkut yang digunakan untuk mengangkut material dari area assembling ke area finishing guna
menurunkan ongkos material handling.
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2.

Metode
Ergonomi merupakan salah satu studi yang menjelaskan tentang aspek-aspek manusia dalam
lingkungan kerjanya yang dilihat dari anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen dan
desain/perancangan (Rahman, 2014). Dalam penerapannya, ergonomi memberikan peranan
penting untuk meningkatkan faktor keselamatan dan kesehatan kerja, dan untuk desain maupun
evaluasi suatu produk yang diterapkan pada sejumlah populasi masyarakat tertentu tanpa
mengakibatkan bahaya atau resiko dalam penggunaannya (Nurmianto, 2020). Menurut (Tarwaka
et al., 2004) tujuan dari penerapan ergonomi yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara
mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat guna dan meningkatkan jaminan social baik
selama kurun waktu usia produktif maupun setelah produktif Pendekatan ergonomi memliki
tujuan untuk melakukan perbaikan performa kerja manusia seperti meningkatkan kecepatan kerja,
produktivitas kerja dan mengurangi kelelahan pekerja (Wati & Murnawan, 2022).
Material handling adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penyimpanan
material, perpindahan material, perlindungan dan pengendalian mulai dari raw material sampai
finish good dengan segala bentuknya. Material handling juga dapat diartikan sebagai penanganan
material dalam jumlah yang tepat dalam waktu yang baik pada tempat yang cocok, pada waktu
yang tepat dalam posisi yang sesuai, dalam urutan yang sesuai dan biaya yang murah dengan
menggunakan metode yang benar (Wignjosoebroto, 2009).
Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah merancang ulang alat angkut guna menurunkan
ongkos material handling. perancangan fasilitas pabrik menjadi daya dukung dalam aktivitas
produksi yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga diperlukannya perancangan fasilitas yang
mampu memperbaiki kondisi pada perusahaan (Judha, 2016). Adapun untuk penelitian ini
melakukan perbandingan antara alat angkut sebelum perancangan dengan alat angkut setelah
perancangan, kriteria perbandingan antara lain, perbandingan antara biaya penggunaan alat
angkut sebelum perancangan dan setelah perancangan, perbandingan kapasitas alat angkut,
perbandingan frekuensi pengangkutan. Perbandingan ongkos material handling. Adapun untuk
tahapan penelitian antara lain:

Gambar 2. Flowchart Penelitian

Tahapan pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, data yang dikumpulkan
antara lain:
Data yang dikumpulkan pertama yaitu data antropometri pekerja, Supaya suatu rancangan
produk bisa sesuai dengan ukuran tubuh manusia yang akan menggunakannya, maka penentuan
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rancangan produk harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ergonomi (Wignjosoebroto, 2006).
Adapun dimensi tubuh pekerja yang diambil untuk keperluan perancangan alat angkut (material
handling) antara lain, tinggi siku dalam posisi berdiri tegak (siku tegak lurus), lebar bahu,
diameter genggam, tinggi genggaman tangan pada posisi releks ke bawah. Adapun untuk
pengambilan dimensi tersebut dilakukan pada 23 pekerja, ini dilakukan karena jika pekerjaan
proses produksi selesai maka orang di bagian produksi akan ikut membantu dalam proses material
handling tersebut.
Data yang dikumpulkan selanjutnya yaitu mengumpulkan data kapasitas angkut dan
frekuensi pengangkutan menggunakan alat angkut sebelum perancangan, Melakukan
pengambilan data tentang kapasitas angkut dan frekeunsi pengangkutan dilakukan sebagai
pembanding dengan rancangan alat angkut setelah perancangan. Sehingga dalam hal perancangan
alat angkut yang baru harus lebih baik dalam hal kapasitas maupun frekuensi pengangkutan dalam
sehari.
Setelah data terkumpul, maka tahapan selanjutnya yaitu melakukan pengolahan data.
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka setelah itu dilakukan pengolahan dan pengujian
data dengan melakukan uji keseragaman untuk mendukung perancangan alat angkut (material
handling). Tahapan dalam melakukan uji keseragaman data dengan tahapan sebagai berikut
(Suryaningrat et al., 2020)
Langkah pertama yaitu Menghitung besarnya rata-rata dari hasil pengamatan, dengan
menggunakan persamaan sebagai berikut:
Σ𝑥𝑖
𝑋̅ = 𝑛
(1)
Dimana:
𝑋̅
: Rata-rata data hasil pengujian
𝑥
: Data hasil pengukuran
Langkah kedua yaitu Menghitung standart deviasi dengan persamaan sebagai berikut:
𝜎𝑥 = √

𝑁Σ(𝑥𝑖 2)−(Σ𝑥𝑖 2 )2

(2)

𝑁(𝑁−1)

Dimana:
𝜎𝑥
: Standart deviasi
𝑁
: Jumlah data
𝑁 − 1 : jumlah data – 1
𝑋̅
: Rata-rata
Σ(𝑋𝑖)2 : Jumlah hasil kuadrat setiap data
(Σ𝑥𝑖 2 )2 : Jumlah hasil kuadrat setiap data dikuadrat lagi
Langkah ketiga yaitu menentukan BKA dan BKB
𝐵𝐾𝐴 = 𝑋̅ + 𝑘𝜎
(3)
𝐵𝐾𝐵 = 𝑋̅ − 𝑘𝜎
(4)
Dimana:
𝑋̅
: Rata-rata hasil pengamatan
𝑘
: Koeifisen indeks tingkat kepercayaan
Tingkat kepercayaan 0% - 68% hrga k adalah 1
Tingkat kepercayaan 68% - 95% harga k adalah 2
Tingkat kepercayaan 96% - 100% harga k adalah 3
𝜎
: standart deviasi dari populasi
Setelah proses pengololahan dan pengujian data telah selesai, maka dilanjutkan dengan
melakukan analisa dengan melakukan perbandingan kondisi kerja menggunakan alat angkut yang
lama dengan alat angkut yang baru dalam rangka untuk menyelesaikan masalah yang ada dan
pencapaian tujuan tugas akhir ini. Adapun perbandingan yang dilakukan yaitu perbandingan
analisa biaya dan analisa ongkos material handling.
Langkah pertama untuk menganalisa biaya alat angkut yaitu melakukan perhitungan
depresiasi alat, dengan rumus (Pujawan, 2019) :
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𝑃−𝑆

𝐷𝑡 = 𝑛
Dimana:
𝐷𝑡 : besarnya depresia pada tahun-t
P : ongkos pembuatan awal dari fasilitas kerja atau asset perusahaan yang dihitung
S : nilai sisa dari fasilitas kerja atau asset tersebut
N : masa pakai dari fasilitas kerja atau asset tersebut dinyatakan dalam tahun
langkah kedua yaitu menghitung biaya alat angkut per hari, dengan cara sebagai berikut:
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 =

𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑎𝑠𝑖+𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑤𝑎𝑡𝑎𝑛

(6)

(7)

ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

Berikutnya melakukan perbandingan analisa ongkos material handling. Langkah pertama
untuk menghitung ongkos material handling yaitu dengan cara menghitung frekuensi
pemindahan material dengan rumus:
𝑛 𝑚𝑎𝑡
𝐹= 𝑐
(8)
Dimana:
F
: frekuensi perpindahan
n mat
: jumlah unit yang dipindahkan
c
: kapasitas alat angkut
sehingga total biaya/ongkos material handling dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
𝑂𝑀𝐻 = 𝑟 𝑥 𝑓 𝑥 𝑂𝑀𝐻/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
(9)
Dimana:
OMH
: ongkos material handling
OMH/m : ongkos material handling/menit (Rp/m)
r
: waktu perpindahan
f
: frekuensi perpindahan material
Lalu dilakukan perbandingan ongkos material handling menggunakan alat angkut sebelum
perancangan dengan alat angkut setelah perancangan.
3.

Hasil dan Pembahasan
Setelah melakukan pengumpulan data antropomteri pekerja, tahap selanjutnya yang harus
dilakukan yaitu uji keseragaman data. Uji keseragaman data dilakukan untuk mengetahui datadata yang diambil telah seragam atau belum. Data yang diperoleh dari hasil uji keseragaman data
antropometri dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Hasil Uji Keseragaman Data

No

Antropometri

1

2

Tinggi siku dalam
posisi berdiri tegak
(siku tegak lurus)
Lebar Bahu

3
4

5

Ratarata
100,57

Standart
Deviasi
2,61

BKA

BKB

Keterangan

105,78

95,35

Data seragam

42,22

1,41

45,04

39,39

Data seragam

Diameter genggam

4,57

0,73

6,02

3,11

Data seragam

tinggi genggaman
tangan pada posisi
relaks ke bawah
Tinggi pinggang

71,35

1,70

74,74

67,96

Data seragam

83,35

1,47

86,28

80,42

Data seragam

Tahap selanjutnya yaitu melakukan perancangan ulang alat angkut. Pada tahap ini
merupakan sebuah gambaran mengenai alat angkut (material handling) yang akan dibuat. Dalam
perancangan suatu alat kerja diperlukan pendekatan ergonomis dalam setiap perancangannya, ini
bertujuan untuk memberikan rasa kenyamanan dan keamanan bagi pengguna alat tersebut.
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Adapun cara untuk menerapkan prinsip ergonomi dalam melakukan perancangan suatu alat, yaitu
dengan melakukan pendekatan antropometri (Indraputra, 2021). Adapun ukuran antropometri
yang dipakai antara lain:
Tinggi alat angkut, dimensi tinggi siku dalam posisi berdiri (siku tegak lurus) digunakan
untuk menentukan tinggi alat angkut (material handling). Dimensi tinggi siku dalam posisi berdiri
(siku tegak lurus) yang digunakan adalah persentile 50-th yaitu 100 cm. Hal ini dikarenakan agar
pekerja yang bertubuh pendek bisa dengan nyaman menggunakan alat tersebut.
Lebar pegangan handle pendorong, dimensi lebar bahu digunakan untuk menentukan lebar
dari pegangan handle pendorong. Dimensi lebar bahu yang digunakan adalah persentile 95-th
yaitu 44,58cm. Namun, karena lebar benda yang diangkut mempunyai lebar yang lebih dari
ukuran antropometri pekerja, maka lebar dari alat angkut tersebut disesuaikan dengan lebar
barang yang diangkut yaitu dengan menggunakan lebar 61cm.
Diameter genggam handle, dimensi diameter genggam digunakan untuk menentukan
diameter handle penarik dan pendorong. Dimensi diameter genggam yang digunakan adalah
persentile 50-th yaitu 4,57cm. Ini dimaksudkan agar pekerja yang memiliki diameter genggam
kecil dan besar dapat menggunakan alat tersebut dengan nyaman. Untuk diameter genggam
karena tidak ada ukuran pipa besi dengan diameter 4,57cm maka digunakan diameter 1 ¼” atau
4,2cm.
Tinggi handle penarik, dimensi tinggi genggaman tangan pada posisi relaks ke bawah
digunakan untuk menentukan dimensi dari tinggi handle penarik. Dimensi tinggi genggaman
tangan pada posisi relaks ke bawah yang digunakan adalah persentile 5-th yaitu 68,55cm dan
persentile 95-th yaitu 74,14cm. Ini dimaksudkan agar ketinggian handle penarik bisa diatur
ketinggiannya dengan ketinggian para pekerja. Sehingga pekerja dengan tubuh pendek dan tinggi
bisa dengan mudah menggunakan alat angkut tersebut. Untuk diameter genggam karena tidak ada
ukuran pipa besi dengan diameter 4,57cm maka digunakan diameter 1 ¼” atau 4,2cm. Komponen
handle penarik ini dibuat dengan menggunakan besi galvanis dengan tebal 1 mm.
Tinggi pinggang, dimensi tinggi pinggang digunakan untuk menentukan tinggi alat angkut
posisi terbuka. Dimensi tinggi pinggang yang digunakan adalah persentile 5-th yaitu 80. Sehingga
pekerja dengan tubuh pendek bisa dengan mudah menggunakan alat angkut tersebut. Dari
penentuan dimensi diatas maka, selanjutnya dilakukan perancangan sesuai dengan ukuran
persentil yang ditentukan, berikut gambar rancangan alat angkut (material handling) yang sudah
sesuai dengan
penentuan ukuran
persentil:

Gambar 3. Gambar Desain Alat Angkut (Material Handling)
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Adapun perbandingan dimensi antara alat angkut lama dan alat angkut baru bisa dilihat di
tabel berikut :
Tabel 2. Perbedaan Ukuran Alat Angkut Sebelum Perancangan dan Alat Angkut Setelah Perancangan

No

Spesifikasi

Komponen

Lama
Baru
1
Tinggi alat angkut (cm)
66
100
2
Panjang alat angkut (cm)
105
112
3
Lebar alat angkut (cm)
71
61
4
Diameter handle (cm)
4
4,2
5
Tinggi handle penarik (cm)
81
68,55 s/d 74,14
6
Handle pendorong (cm)
66
100
7
Diameter roda (inchi)
4
8
8
Kapasitas (unit)
40
70
Ongkos material handling adalah biaya yang dikeluarkan untuk penanganan material,
adapun untuk penanganan material antara lain, aktivitas penyimpanan, pemindahan dan
pengendalian material dengan orang, alat ataupun mesin. Tujuan dari penanganan material salah
satunya yaitu untuk mengurangi biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Sebelum
menghitung ongkos material handling, terlebih dahulu menghitung frekuensi perpindahan
material sebelum dan setelah perancangan. Adapun hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 3. Frekuensi Sebelum Perancangan

Hasil
produksi/
hari (unit)

Kapasitas
material
handling
(unit)

Total
frekuensi
perpindahan/
hari (kali)

Total
waktu
(menit)

Dari

Ke

Waktu
(menit)

Perakitan

Penghalusan

7.46

500

40

13

96.98

Penghalusan
Proses
chrom

Proses chrom

4.5

500

40

13

58.5

Penyimpanan

5.8

500

40

13

75.4

Total Keseluruhan
39
230.88
Dapat dilihat pada tabel 3 di atas, kapasitas alat angkut sebelum perancangan yaitu 40 unit
dengan total frekuensi perpindahan yaitu 39 kali setiap harinya, sehingga total waktu perpindahan
yaitu 230,88 menit. Sedangkan frekuensi perpindahan alat angkut setelah perancangan dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4. Frekuensi Setelah Perancangan

Hasil
Waktu
produksi/hari
(menit)
(unit)

Kapasitas
material
handling
(unit)

Total
frekuensi
perpindahan/
hari (kali)

Total
waktu
(menit)

Dari

Ke

Perakitan

Penghalusan

8.86

500

40

8

70.88

Penghalusan

Proses chrom

5.1

500

40

8

40.8

Proses
chrom

Penyimpanan

6.34

500

40

8

50.72

24

162.4

Total Keseluruhan
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Dapat dilihat pada tabel 4 di atas, kapasitas alat angkut setelah perancangan yaitu 40 unit
dengan total frekuensi perpindahan yaitu 24 kali setiap harinya, sehingga total waktu perpindahan
yaitu 162,4 menit. Sehingga total ongkos material handling sebelum dan setelah perancangan
dapat dilihat pada perhitungan pada tabel berikut
Tabel 5. Perhitungan OMH Sebelum Perancangan

Jarak
(meter)

Total
frekuensi
perpindahan/
hari

Dari

Ke

Waktu
(menit)

(Rp/menit)

OMH
(Rp)

Perakitan

Penghalusan

7,46

114

13

648,43

62884,74

Penghalusan

Proses chrom

4,5

24

13

648,43

37933,16

Proses chrom Penyimpanan

5,8

38

13

648,43

48891,62

Total Keseluruhan

Biaya

39

149709,5

Tabel 6. Perhitungan OMH Setelah Perancangan

Jarak
(meter)

Total
frekuensi
perpindahan/
hari

Dari

Ke

Waktu
(menit)

(Rp/menit)

OMH
(Rp)

Perakitan

Penghalusan

8.86

114

8

651.39

46170.52

Penghalusan

Proses chrom

5.1

24

8

651.39

26576.71

Proses chrom Penyimpanan

6.34

38

8

651.39

33038.5

Biaya

Total Keseluruhan
24
105785.7
Berdasarkan perhitungan perhitungan diatas, total ongkos material handling menggunakan
alat angkut setelah perancangan yaitu Rp105.785,7 lebih kecil dibandingkan dengan
menggunakan alat angkut sebelum perancangan yaitu Rp 149.709,5 per hari. Maka dapat
dinyatakan alat angkut setelah perancangan dapat menurunkan ongkos material handling yang
harus dikeluarkan oleh perusahaan.
4.

Simpulan
Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik antara
lain, berdasarkan hasil perhitungan antropometri para pekerja diperoleh dimensi alat angkut yaitu
tinggi alat angkut 100cm, lebar alat angkut 61cm, diameter handle 4,2cm dan tinggi penarik bisa
atur di antara 68 sampai 74cm dan tinggi alat angkut posisi terbuka yaitu 80cm.
Kapasitas alat angkut sebelum perancangan yaitu 40 unit sekali angkut, sedangkan
menggunakan alat angkut setelah perancangan yaitu 70 unit sekali angkut, sehingga frekuensi
pemindahan material menjadi lebih sedikit yaitu sebanyak 8 kali dari sebelumnya 13 kali
pemindahan material. Total waktu perpindahan material juga semakin cepat yang di awal
menggunakan alat angkut sebelum perancangan yaitu 230,88 menit sedangkan jika menggunakan
alat angkut setelah perancangan menjadi 162,4 menit
Hasil perhitungan ongkos material handling menggunakan alat angkut sebelum perancangan
sebesar Rp 149.709,5 sedangkan menggunakan alat angkut setelah perancangan sebesar Rp
105.785,7. Dari hasil tersebut ongkos material handling menggunakan alat angkut setelah
perancangan lebih murah dan dapat lebih banyak kapasitas arm yang dapat diangkut.
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ABSTRAK
PT XYZ merupakan perusahaan penyediaan tenaga listrik. Dalam rantai pasok PT XYZ, kegiatan distribusi
tenaga listrik adalah tahap akhir dalam pengiriman tenaga listrik. Unit Induk Distribusi Jakarta Raya pada
PT XYZ berfokus pada pendistribusian alat-alat kelistrikan seperti Miniatur Circuit Breaker (MCB),
Moulded Case Circuit Breaker (MCCB), dan Kilowatt Hour (kWh) Meter, Relay, dan Cubicle. PT XYZ
masih menempatkan barang jadi di gudang dengan sistem randomized storage, yaitu ditempatkan secara
acak sesuai dengan tempat yang tersedia. Beberapa permasalahan yang terjadi pada gudang PT PT XYZ
yaitu penempatan barang jadi yang kurang teratur dalam penyusunannya dan sistem FIFO yang belum bisa
berjalan yang menyebabkan ketidakefektifan proses logistik perusahaan. Penelitian ini meggunakan metode
class-based dedicated storage dan fishbone diagram untuk mengetahui penyebab sistem FIFO tidak
berjalan dan mengklasifikasikan jenis barang berdasarkan kapasitas arus listriknya di gudang Kalus 1.1 PT
XYZ yang bertujuan merancang tata letak yang menghasilkan total jarak perpindahan terkecil dan optimasi
alokasi jenis barang. Dihasilkan 2 layout usulan berdasarkan pemeringkatan hasil perhitungan T/S yang
kemudian dilakukan perbandingan diantara 2 layout usulan tersebut untuk mendapatkan layout gudang
yang paling cocok untuk diterapkan di gudang Kalus 1.1 PT XYZ.
Kata kunci: Class Based Storage, Dedicated Storage, Gudang., Tata Letak

1.

Pendahuluan
Konsumsi listrik di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat sejalan dengan peningkatan
kualitas kesejahteraan masyarakat yang diiringi juga oleh perkembangan industri di Indonesia.
Hal itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa konsumsi listrik di
Indonesia meningkat secara eksponensial khususnya pada tahun 2015 hingga tahun 2021 yaitu
terjadi peningkatan konsumsi listrik dari 910 kilowatt jam (kWh) per kapita menjadi 1109
kilowatt jam (kWh) per kapita. PT XYZ mempunyai inti kegiatan bisnis menjalankan usaha
penyediaan tenaga listrik. PT XYZ menghasilkan sebagian besar tenaga listrik negara, yaitu
menghasilkan 275 Terrawatt jam (tWh) pada tahun 2020. Tidak adanya pesaing dibidang yang
sama membuat PT XYZ harus bekerja ekstra untuk dapat melayani kebutuhan listrik dan
meningkatkan kepuasan pelanggan .
Dalam rantai PT XYZ, kegiatan distribusi tenaga listrik adalah tahap akhir dalam
pengiriman tenaga listrik, yaitu proses membawa listrik dari sistem transmisi menuju ke
konsumen. Oleh karena itu unit distribusi berkontak langsung dengan konsumen akhir sehingga
keberhasilan unit distribusi mempengaruhi pelayanan pelanggan PT XYZ secara keseluruhan.
Salah satu unit distribusi besar adalah Unit Induk Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) yang
dipercaya untuk menyalurkan listrik di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Unit kerja ini
berfokus pada pendistribusian alat-alat kelistrikan seperti Miniatur Circuit Breaker (MCB),
Moulded Case Circuit Breaker (MCCB), dan Kilowatt Hour (kWh) Meter. Dalam pendistribusian
tenaga listrik dan pembangunan fasilitasnya PT XYZ membutuhkan proses keluar masuk barang
pada gudang yang efisien agar terjaminnya ketepatan waktu penyediaan tenaga listrik bagi
masyarakat DKI Jakarta.
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Berkaitan dengan gudang, Tompkins dkk (2003) berpendapat bahwa pergudangan memiliki
fungsi untuk memaksimalkan utilisasi berbagai sumber daya dalam rangka memenuhi permintaan
pelanggan atau memaksimalkan pemenuhan permintaan pelanggan dengan sumber daya yang
terbatas. Menurut Sukania dkk (2016), gudang barang jadi dikatakan baik apabila barang yang
ada di gudang tersebut tidak bersifat diam. Barang yang ada disuatu gudang harus terus bergerak.
Karena barang yang bersifat diam akan berpengaruh terhadap biaya yang harus dikeluarkan dan
akan menimbulkan biaya-biaya lainnya seperti biaya perawatan dan lain-lain. Agar tidak terjadi
penumpukan dan biaya penyimpanan yang tinggi, maka diperlukan perancangan tata letak atau
Layout yang baik. PT XYZ masih menempatkan barang jadi di gudang dengan sistem randomized
storage, yaitu ditempatkan secara acak sesuai dengan tempat yang tersedia dan belum nenerapkan
sistem First In First Out (FIFO). Beberapa permasalahan yang terjadi pada gudang PT XYZ
adalah penempatan barang jadi yang kurang teratur dalam penyusunannya dan belum
memperhatikan frekuensi maupun jarak perpindahan barang. Sistem gudang yang tidak teratur
menyebabkan adanya barang lama yang tidak terdistribusi bahkan kedaluwarsa karena
pengeluaran barang tidak sesuai dengan tanggal penerimaan dan menyebabkan karyawan
kesusahan dalam melakukan pencarian barang saat akan diakukan proses pengiriman. Hal seperti
ini menyebabkan ketidakefektifan proses logistik perusahaan yang sangat berpengaruh terhadap
aktivitas material handling dan proses pengiriman barang yang dikhawatirkan akan membuat
lamanya proses bongkar muat karena jarak yang relatif jauh dari tempat penyimpanan ke pintu
keluar gudang.
Pada permasalahan tata letak ini, metode Class Based Dedicated Storage dapat digunakan
untuk mengatasi permasalahan penempatan barang jadi yang kurang teratur pada gudang PT XYZ
didukung juga karena sebagian besar produknya adalah Make To Stock (MTO) yang mana
memiliki variasi produk yang beragam sehingga produk dapat dibagi berdasarkan kelas tertentu
dengan penempatan berdasarkan perhitungan jarak rectilinear. Metode penyimpanan ini
merupakan metode penyimpanan yang berada di antara aturan dedicated storage dan random
storage sehingga metode ini menjadi lebih fleksibel dan banyak digunakan (Johan dkk, 2018).
Berdasarkan kebutuhan perusahaan maka metode Class Based Dedicated Storage dipilih dalam
merancang tata letak gudang baru
2.

Metode
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Class Based Dedicated Storage dengan
perhitungan jarak Rectlinear dan Tools pendukung yang digunakan untuk mengetahui penyebab
sistem FIFO tidak berjalan adalah Fishbone Diagram. Data yang digunakan adalah laporan data
keluar masuk 3 barang utama pada gudang Kalus 1.1 yang digunakan pada bulan November 2021
sampai Februari 2022 yaitu MCB (Miniatur Circuit Breaker), 3. MCCB (Moulded Case Circuit
Breaker), dan Kwh Meter. Pengumpulan data berupa Layout gudang awal dan dimensi pallet
yang digunakan. Juliana dkk (2016) menyatakan bahwa metode Class Based Dedicated Storage
merupakan metode yang mempertimbangkan ruang penyimpanan yang diperlukan secara
kumulatif dari kebutuhan penyimpanan maksimal dari tiap jenis produk jika produk yang akan
disimpan lebih dari satu jenis. First In First Out (FIFO) adalah sebuah metode kerangka kerja
penimpunan barang yang dilakukan dengan produk masuk terlebih dahulu dan akan dikeluarkan
atau diberikan terlebih dahulu (Alakel et al, 2018). Fungsi dari fishbone diagram antara lain
mengkategorikan berbagai potensi penyebab dari suatu persoalan, maka diagram ini dapat
digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir sebab yang mungkin akan muncul dengan
memisahkan akar penyebab yang ada dan menjabarkan permasalahan yang ada. Dari beberapa
usulan yang dihasilkan akan dilakukan perbandingan untuk mendapatkan Layout yang sesuai
dengan kondisi optimal dan kondisi aktual pada gudang Kalus 1.1 di PT XYZ.
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3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Fishbone Diagram
Kondisi awal sebelum dilakukan tata letak gudang adalah sulitnya operator dalam melakukan
pencarian barang. Kondisi ini terjadi disebabkan dari beberapa faktor yang digambarkan dengan
fishbone diagram. Fishbone Diagram untuk mengetahui penyebab operator kesulitan mencari
barang ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Fishbone Diagram Operator Kesulitan Mencari Barang

Fishbone Diagram menunjukkan bahwa operator kesulitan mencari barang dikarenakan
metode penyimpanan yang tidak tetap, lokasi penyimpanan jenis barang yang terpisah dan
pencampuran jenis barang dalam pallet. Hal tersebut terjadi karena sistem FIFO yang menjadi
Standard Operating Procedure (SOP) perusahaan belum diterapkan. Fishbone Diagram untuk
mengetahui penyebab operator kesulitan mencari barang ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Fishbone Diagram FIFO Tidak Dapat Dijalankan

3.2 Perhitungan Throughput (T)
Throughput merupakan perhitungan yang digunakan untuk mengetahui nilai aktivitas aliran
penerimaan maupun pengiriman barang rata-rata per bulan yang kemudian menjadi dasar
perhitungan T/S untuk pemeringkatan kepentingan jenis barang berdasarkan kelasnya.
Throughput penerimaan didapatkan dari nilai rata-rata penerimaan produk per bulan dibagi
dengan kapasitas sekali angkut dalam setiap palle. Sedangkan Throughput pengiriman didapatkan
nilai rata-rata pengiriman produk per bulan dibagi dengan kapasitas angkut dalam setiap pallet.
Dari kedua Throughput terima dan kirim didapatkan Throughput total untuk setiap jenis barang.
Masing-masing Throughput total untuk ketiga jenis barang ditunjukkan pada Tabel 1, Tabel 2,
dan Tabel 3.
No
1
2
3

Kapasitas
Arus
2-16
17-25
26-50

Penerimaan
(buah)
10895
1429
1330

Tabel 1. Throughput MCB
Pengiriman Produk per Pallet
(buah)
(buah)
24359
725
3922
1957
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Throughput
Terima
15.03
1.97
1.83

Throughput
Kirim
33.60
5.41
2.70

T Total
48.63
7.38
4.53
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1
2
3

No
1
2
3

Kapasitas
Arus
25A
35A
63A
Kapasitas
Arus
5-40
41-60
61-80
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Tabel 2. Throughput MCCB
Pengiriman Produk per Pallet
(buah)
(buah)
88
95
165
94
Tabel 3. Throughput KWh Meter
Penerimaan
Pengiriman Produk per Pallet
(buah)
(buah)
(buah)
1228
5019
125
10225
8712
875
888
Penerimaan
(buah)
122
178
248

Throughput
Terima
1.28
1.88
2.61

Throughput
Kirim
0.92
1.73
0.99

Throughput
Terima
9.82
81.80
7.00

Throughput
Kirim
40.15
69.69
7.10

T Total
2.20
3.61
3.61

T Total
49.98
151.49
14.10

3.3 Perhitungan Space Requirement (S)
Space Requirement merupakan perhitungan untuk menentukan lokasi penyimpanan produk
tertentu. Jumlah lokasi sebanding dengan jumlah maksimum persediaan dari semua produk yang
ada. Dimana jumlah maksimum pada penelitian ini adalah jumlah maksimum produk untuk setiap
pallet. Space Requirement dalam penelitian ini didapatkan dari jumlah persediaan bulan Februari
2022. Setiap kelas pada jenis produk dibagi dengan jumlah maksimum pallet pada setiap blok .
Blok yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada luas gudang Kalus 1.1, yakni kotak
berukuran 3 x 3 meter. Dimana banyaknya blok di gudang adalah 48 blok. Masing-masing Space
Requirement untuk ketiga jenis barang ditunjukkan pada Tabel 4, Tabel 5, dan Tabel 6.
Tabel 4. Space Requirement MCB

No
1
2
3

Kapasitas
Arus
2-16
17-25
26-50

Persediaan
(buah)
5840
1658
2076

Produk per
Pallet (buah)
725

Kebutuhan
Pallet
8
2
3

Space
Requirement
2
1
1

Tabel 5. Space Requirement MCCB

No
1
2
3

Kapasitas
Arus
25A
35A
63A

Persediaan
(buah)
1971
1997
1468

Produk per
Pallet (buah)
95

Kebutuhan
Pallet
21
21
15

Space
Requirement
5
5
4

Tabel 6. Space Requirement kWh Meter

No
1
2
3

Kapasitas
Arus
5-40
41-60
61-80

Persediaan
(buah)
2481
5256
6013

Produk per
Pallet (buah)
125

Kebutuhan
Pallet
20
42
48

Space
Requirement
5
11
12

3.4 Perhitungan T/S
Penempatan produk didasarkan pada pemeringkatan yang didapatkan dari nilai perbandingan
Throughput (T) dengan Space Requirement (S). Dimana nilai perbandingan T/S yang tinggi
menunjukkan bahwa produk memiliki tingkat kepentingan yang tinggi karena berbanding lurus
dengan Throughput yang merupakan nilai aktivitas aliran. Nilai T/S total dan pemeringkatan kelas
dari ketiga jenis produk ditunjukkan pada Tabel 7, Tabel 8, dan Tabel 9.
Tabel 7. T/S MCB
No
1
2
3

Kapasitas
Arus
2-16A
17-25A
26-50A

T Terima

T kirim

S

T/S Terima

T/S Kirim

T/S Total

Rank

15.03
1.28
1.83

33.60
0.92
2.70

2
1
1

7.46
2.24
2.56

16.68
1.62
3.77

24.15
3.85
6.33

1
3
2
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Tabel 8. T/S MCCB
No
1
2
3

Kapasitas
Arus
25A
35A
63A

T Terima

T kirim

S

T/S Terima

T/S Kirim

T/S Total

Rank

1.28
1.88
2.61

0.92
1.73
0.99

5
5
4

0.25
0.36
0.68

0.18
0.33
0.26

0.42
0.69
0.93

3
2
1

Tabel 9. T/S kWh Meter
No
1
2
3

Kapasitas
Arus
5-40A
41-60A
61-80A

T Terima

T kirim

S

T/S Terima

T/S Kirim

T/S Total

Rank

9.82
81.80
7.00

40.15
69.69
7.10

5
11
12

1.98
7.78
0.58

8.09
6.63
0.59

10.07
14.41
1.17

2
1
3

3.5 Perhitungan Rectiliner Distance Layout Existing
Rectiliner Distance mengukur lintasan menggunakan garis tegak lurus (ortogonal) satu
dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini jarak Rectlinear Existing merupakan total jarak
tempuh rata-rata dari semua jenis barang pada setiap kelas. Hal ini disebabkan karena tata letak
yang digunakan pada gudang Kalus 1.1 PT XYZ adalah Randomized Storage, dimana barang
diletakkan apabila ada tempat yang kosong. Perhitungan pada penelitian ini didasarkan pada
ukuran gudang Kalus 1.1 di PT XYZ, yaitu setiap blok memiliki ukuran 3 x 3 m dan pintu
memiliki lebar 3 m. Total jarak tempuh rata-rata untuk setiap kelas pada tiap jenis barag
ditunjukkan pada Tabel 10.
Tabel 10. Total Jarak Tempuh Rata-rata Layout Existing

No

Nama Barang

1

MCB

2

MCCB

3

Kwh Meter

Kapasitas Arus Listrik

T/S

T/S Rata-rata

Jarak Total
Blok (m)

Total Jarak Tempuh
Rata-rata (M)

2-16A
17-25A
26-50A
25A
35A
63A
5-40A
41-60A
61-80A

24.15
3.85
6.33
0.42
0.69
0.93
10.07
14.41
1.17

6.89

2736

18857.70

Berikut merupakan perhitungan total jarak tempuh rata-rata pada Layout Existing .
Jarak tempuh rata-rata = Jarak total blok x T/S rata-rata = 2736 x 6,89 = 18857,70 m

(1)

Jadi, didapatkan jarak tempuh Existing dari semua jenis barang pada setiap kelas adalah
sebesar 18857,70 m
3.6

Layout Usulan
Pada tata letak usulan 1, setiap jenis barang pada kelasnya dilakukan pemeringkatan dari T/S
total terbesar ke T/S to
tal terkecil dengan tidak memperhatikan perbedaan jenis barang. Pemeringkatan juga
diberikan warna yang berbeda pada setiap kelas pada setiap jenis barang untuk memudahkan
pengolahan dalam penempatan barang pada blok. Hasil pemeringkatan untuk semua kelas pada
setiap jenis barang yang ditunjukkan pada Gambar 4.
Tabel 11. Peringkat T/S setiap kelas pada tiap jenis barang
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Berdasarkan metode Dedicated Storage, penempatan barang dengan T/S terbesar akan
ditempatkan pada blok /blok dengan jarak terkecil. Dalam pengolahan ini, blok akan diberikan
warna yang sesuai dengan kelas pada setiap jenis barang yang digunakan untuk identitas barang
tersebut. Penempatan barang pada setiap blok disesuaikan dengan jumlah Space Requirement
yang kemudian dihasilkan Layout usulan berdasarkan jenis barang yang ditunjukkan pada
Gambar 4 dengan keterangan legenda warna ditunjukkan pada Tabel 12.

Gambar 3. Layout Gudang Usulan 1
Tabel 12. Legenda Peringkat Penempatan Barang

Warna

Peringkat
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nama
Barang
MCB
kWh Meter
kWh Meter
MCB
MCB
kWh Meter
MCCB
MCCB
MCCB

Kelas
(A)
2-16
41-60
6-5
5-40
17-25
61-80
63
35
25

Setelah dilakukan penyesuaian penempatan barang, maka selanjutnya dilakukan perhitungan
jarak untuk penyesuaian yang telah dilakukan. Perhitungan total jarak tempuh pada Layout usulan
1 ditunjukkan pada Tabel 13.
Tabel 13. Total Jarak Tempuh Layout Usulan 1
Nama Barang Kapasitas Arus Jarak Tempuh
Listrik
2-16
507,06
MCB
17-25
98,24
26-50
161,50
25A
91,09
MCCB
35A
134,90
63A
134,39
5-40
1102,86
Kwh Meter
41-60
2572,46
61-80
422,09
Total Jarak Tempuh
5224,58

Didapatkan total jarak tempuh untuk Layout usulan 1 adalah sebesar 5224,58 m dimana
angka tersebut mengalami penurunan jarak tempuh sebesar 72,30% dari Layout gudang Existing.
Pada Layout usulan 1, penempatan barang dengan T/S terbesar akan ditempatkan pada blokblok dengan jarak terkecil tanpa memperhatikan jenis barang. Sehingga pada tata letak optimum
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tersebut masih terdapat banyak kekurangan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4, yaitu letak
produk yang sejenis saling terpisah. Oleh karena itu dilakukanlah penyesuaian, yaitu melakukan
perpindahan lokasi produk supaya produk yang sejenis tidak saling berjauhan, namun tidak
menyalahi aturan pemeringkatan skala prioritas. Layout usulan gudang 2 ditunjukkan pada
Gambar 5 dengan keterangan legenda warna ditunjukkan pada Tabel 14.

Gambar 5. Layout Usulan 2
Tabel 14. Legenda Peringkat Penempatan Barang

Warna

Peringkat

Nama
Kelas
Barang
(A)
1
MCB
2-16
2
kWh Meter
41-60
3
kWh Meter
6-5
4
MCB
5-40
5
MCB
17-25
6
kWh Meter
61-80
7
MCCB
63
8
MCCB
35
9
MCCB
25
Setelah dilakukan penyesuaian penempatan barang, maka selanjutnya dilakukan perhitungan
jarak tempuh untuk penyesuaian yang telah dilakukan. Hasil perhitungan jarak tempuh usulan 2
ditunjukan pada Tabel 15.
Tabel 15. Total Jarak Tempuh Layout Usulan 2
Nama Barang Kapasitas Arus Jarak Tempuh
Listrik
2-16
253,53
MCB
17-25
52,01
26-50
85,50
25A
91,09
MCCB
35A
134,90
63A
134,39
5-40
1157,35
Kwh Meter
41-60
2745,40
61-80
422,09
Total Jarak Tempuh
5076,25

Didapatkan total jarak tempuh untuk Layout usulan 2 adalah sebesar 5076,25m dimana
angka tersebut mengalami penurunan jarak tempuh sebesar 73,08% dari Layout gudang Existing.
3.7 Analisis Pemilihan Usulan Terbaik
Tata letak dari ketiga usulan perlu dibandingkan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah
ditetapkan sebelumnya agar diketahui keunggulan-keunggulan secara kualitatif maupun
kuantitatif. Ringkasan perbadingan keunggulan Layout usulan berdasarkan kriteria yang
ditetapkan ditunjukan pada Tabel 16.
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Tabel 16 Perbandingan Layout Usulan 1 dan 2

Berdasarkan analisis perbandingan keunggulan di atas, dapat disimpulkan bahwa Layout
usulan 2 merupakan Layout usulan yang terpilih dikarenakan dapat memenuhi kedua kriteria yang
dijadikan acuan yaitu kondisi optimal, adanya penurunan jarak tempuh Rectlinear, dan sudah
sesuai dengan kondisi aktual dimana barang sejenis berdekatan.
4.
1.

2.

3.

Simpulan
Adapun kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut.
Sulitnya pencarian barang dan perlunya waktu yang lama untuk pencarian barang serta tidak
dapat berjalannya FIFO disebabkan karena faktor man, tools, method, material, dan
environment.
Usulan perbaikan untuk tata letak gudang barang jadi menggunakan metode Class-Based
Dedicated Storage dengan perhitungan jarak Rectlinear didapatkan bahwa Layout usulan 2
memenuhi dua kriteria yaitu kondisi optimal yang ditandai dengan penurunan total jarak
tempuh sebesar 73,08% dari jarak Rectilinear Existing.
Diperlukan perancangan Standard Operating Procedure (SOP) berdasarkan sistem FIFO
dan juga menggunakan alat penyimpanan yang mendukung keberlangsungan FIFO seperti
rak agar sistem FIFO dapat dijalankan.
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Usulan Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas Guna
Meminimalisir Jarak Material Handling
Sukma Fajar Fitranto*1) dan Hery Murnawan2)
12)

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jl.
Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118,
Email : sukmafajar4@gmail.com, herymurnawan@untag – sby.ac.id
ABSTRAK
PT. Economie Mandiri merupakan perusahan yang bergerak dibidang pembuatan Alat Pemadam
Kebakaran Ringan (APAR) dan hydrant box. PT. Economie Mandiri memiliki susunan mesin produksi yang
kurang teratur sehingga terjadi banyak proses back tracking yang memperpanjang jarak perpindahan material.
Selain itu hasil dari waste material dan luasan inventory in process yang tidak diperhitungkan juga
mengakibatkan penumpukan material work in process sehingga dapat menghambat aliran proses produksi.
Usulan yang diberikan yaitu upaya penyusunan tata letak fasilitas (facilities layout) / relayout dengan
menggunakan metode analisis Systematic Layout Planning (SLP) berbasis pada penggunaan From To Chart
(FTC). Diketahui hasil analisis FTC dari data volume material handling mengindikasikan total momen
produk terkecil berada pada trial ke 33, dimana layout usulan yang dibuat menghasilkan jarak material
handling sejauh 10.527,26 m/hari dari jarak awal 33.356,96 m/hari sehingga mempersingkat waktu
perpindahan material dari 24017,01 detik/hari menjadi 7579,63 detik/hari. Dengan menerapkan layout usulan
ke 3 yang dibuat, PT. Economie Mandiri dapat meminimalisir jarak dan waktu pemindahan material sebesar
68%
Kata Kunci : From To Chart (FTC), Jarak Material Handling, Systematic Layout Planning (SLP),
Tata letak Fasilitas

1. Pendahuluan
PT.Economie Mandiri merupakan perusahaan industri manufaktur yang memproduksi Alat
Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) dan hydrant box, Produk-produk yang diproduksi antara lain
yaitu : tabung dry chemical powder tipe ESP-6,ESP-3,EDP-3,EDP-6 dan hydrant box tipe A1, A2,
B, C. Proses pembuatan APAR melalui beberapa proses. Proses pertama yaitu pemotongan plat
menggunakan mesin pun, kemudian plat diroll sampai membentuk tabung dengan mesin bending.
Setelah itu plat dilas dengan komponen kuwung dan ballfort bawah. Selanjutnya tabung di test
kebocoran melalui hydrotest, proses selanjutnya yaitu tahapan pelapisan, penghalusan,
pengecatan, perakitan dan pengisian gas. Untuk pembuatan hydrant box diawali dengan
pemotongan plat, pembentukan plat dengan mesin bending. Dan dilanjutkan proses pengelasan,
pelapisan, penghalusan, pengecatan dan perakitan.
PT. Economie Mandiri memiliki lahan produksi seluas 2410 m². Dengan area produksi
yang luas serta tata letak mesin yang kurang teratur menyebabkan banyak aliran backtracking
sehingga jarak flowitem dan jarak material Handling menjadi lebih jauh (Dewa, Mulia, and
Yunitasari 2018). Kendala lainnya yaitu hasil dari waste material, barang dari sparepart lama,
mesin-mesin yang sudah rusak masih berada pada area produksi dan luasan inventory in process
yang tidak diperhitungkan dengan matang menyebabkan penumpukan material work in process
(Santoso and Heryanto 2020). Desain penelitian yang digunakan yaitu deskriptif eksploratif
dengan pendekatan data kualitatif menggunakan metode Systematic Layout Planning (SLP)
dengan basis From To Chart (FTC) hal ini bertujuan untuk meminimalisir aliran (backtracking)
(Casban and Nelfiyanti 2020). Dengan meminimalisir proses aliran backtracking dapat
meminimalkan penundaan pekerjaan atas material atau mengurangi waktu tunggu (delay) yang
berlebihan (Siska et al. 2019). Selain itu, adanya tata letak fasilitas yang baik juga dapat
memperbaiki utilitas SDM, peralatan, ruang, dan energi yang efektif. (Arif 2017)
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2. Metode
Tata letak fasilitas (facilities layout) merupakan bagian dari perancangan fasilitas yang
berfokus pada pengaturan unsur-unsur fisik yang meliputi mesin, peralatan, meja, bagunan, dan
sebagainya yang fungsi dan tujuannya berfokus pada total jarak dan biaya pemindahan bahan
material (Hadiguna and Setiawan 2008). Tata letak yang efektif dan efisien dapat memberikan
kontribusi untuk mengurangi waktu siklus produksi, waktu menganggur, bottleneck, atau waktu
penanganan material (material handling) (Apple 1990) Menurut Wignjosoebroto 2003, dalam
merencanakan dan menganalisis aliran material dapat menggunakan 2 metode yaitu metode
kuantitatif dengan menggunakan FTC dan metode kualitatif dengan menggunakan Activity
Relationship Chart (ARC). FTC merupakan suatu teknik konvensional yang umum digunakan
untuk perencanaan tata letak pabrik. Teknik ini sangat berguna untuk kondisi-kondisi dimana
banyak items yang mengalir melalui suatu area seperti job shop, bengkel permesinan, kantor dan
lain-lain. (Handayani and Asmungi 2018). Tujuan dari makalah seminar hasil penelitian ini yaitu
untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi jarak dan waktu perpindahan material dari layout
awal dan layout usulan yang dihasilkan. Alur diagram penelitian dapat dilihat pada Gambar 1
1

MULAI

Pengolahan Data
Studi Lapangan

Studi Pustaka
1. Perhitungan Volume Material Handling
2.Pembuatan trial FTC (Form To Chart)
3.Pembuatan Alternatif Layout usulan

Permasalahan & Tujuan
Penelitian
Pengumpulan Data

Perhitungan jarak perpindahan
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Gambar 1. Flowchart Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan diawali dengan studi lapangan dan studi literatur untuk
menentukan latar belakang permasalahan, dan mempelajari metode penyelesaian masalah.
Tahapan selanjutnya dilakukan proses pengumpulan data sebagai sarana penentu variabel-variabel
yang akan dikelola. Selanjutnya data dikelola dengan menghitung total momen produk dan
melakukan sejumlah trial menggunakan metode FTC untuk menemukan total momen produk
terkecil yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk membuat layout usulan (Murnawan and Wati
2018). Data trial terkecil yang didapatkan kemudian dijadikan acuan untuk membuat layout usulan
dimana nantinya hasil dari layout usulan di analisis terkait dengan jarak dan waktu perpindahan
material handling yang didapatkan. hasil dari analisis yang didapatkan, digunakan sebagai
pertimbangan atas solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada pada PT.
Economie Mandiri
3. Hasil Dan Pembahasan
Berdasarkan hasil pengamatan yang didapatkan secara langsung di perusahaan, maka
dilakukan tahapan pengumpulan data dimana data yang dikumpulkan meliputi data ukuran
departemen, data pengkodean departemen pengolahan dan analisa data.
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1) Jenis Fasilitas dan Ukuran Fasilitas :
Tabel 1. Kode & Ukuran Departemen
No.

Kode

1
2
3
4

A
B
C
D

5
6
7

E
F
G

8

H

9

Nama Fasilitas
Gudang Besi Siku
Gudang Plat
Gudang Cartridge
Gudang Sparepart
(APAR)
Gudang Ring Drad
Gudang ABC Powder
Gudang APAR

Ukuran Fasilitas
P (cm) L (cm)
100
600
225
135
210
350
240
350

No.

Kode

Nama Fasilitas

22
23
24
25

V
W
X
Y

Z Press B.Bawah
AA Pembubutan
AB Assambly 2
(Hydrant Box)
AC Pendempulan

265
190
280

180
890
330

220

300

160

425

210
210

350
120

200
390

270
1090

800
450
350
150

550
430
430
200

200
200

300
300

350

550

5045

5598

Pelapisan Anti Karat
Pengeringan
Pengecatan
Press B.Atas

210
100
800

180
333
550

26
27
28

210

180

29

I

Gudang Sparepart
(Hydrant Box)
Gudang Hydrant Box

800

500

30

10
11

J
K

Pemotongan Plat
Assambly 3 (APAR)

200
210

270
200

31
32

12
13

L
M

260
130

210
210

33
34

14
15
16
17

N
O
P
Q

150
130
250
200

200
210
120
200

35
36
37
38

AI
AJ
AK
AL

18
19

R
S

Assambly 2 (APAR)
Pemotongan Plat
( Sisi Plat )
Bending Plat
Roll Plat
Las Tabung
Pemotongan &
Pelubangan
Las Manual
Las Double wellding

AD Assambly 1
(Hydrant Box)
AE Assambly 1 (APAR)
AF Pemotongan Plat
( Lingkar )
AG Pengisian CO2
AH maintenance

200
120

200
200

39
40

20

T

Las Kuwung

120

190

41

21

U

Hydrotest &
Preasure Test

180

210

AM Wc 2
AN Ruang Istirahat /
Mushola
AO Ruang Istirahat /
Mushola
Total

Ruang Dokument
Ruang Kantor
Ruang Tamu
Wc 1

Ukuran Fasilitas
P (cm) L (cm)
260
320
450
220
250
220
265
180

2) Data Volume Material Handling :
Data volume material handling didapatkan pada perhitungan volume material handling
dilakukan dengan mengidentifikasi ukuran komponen dan bahan baku. Seperti contoh perhitungan
pada badan tabung APAR ESP-3 dibawah ini :
• Volume = P × L × T
• Volume = 12,5 cm × 12,5 cm × 30 cm = 4687,5 cm3
Setelah didapatkan nilai volumenya, seluruh perhitungan untuk proses produksi APAR
ESP-3 berikutnya dapat dilihat pada Tabel 2, Gambar komponen APAR ESP-3 dapat dilihat pada
Gambar 2
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Gambar 2. Komponen APAR ESP-3
Tabel 2. Volume Material Handling APAR ESP-3
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Komponen & Bahan
Baku
Badan tabung
Ballfort Bawah (Pantat)
Ballfort Atas (Kuwung)
Ring Drat Esp 3
Slang Powder
Valve ESP
Pressure Gauge
Pipa Hisap
TOTAL

Dimensi (cm)
P
L
T
12,5 12,5 30
12,5 12,5 3
12,5 12,5 4,5
5
5 2,5
1
1
46
13
4
10
6
6
3
1,6 1,6 34

Volume
(cm³)
4687,5
468,75
703,125
62,5
46
520
108
87,04

Urutan Proses Dari Komponen
B
B
B
E
D
D
D
D

J
O P S U V AC X W L K G
J AF Z AA S
J AF Y AA T S
T
AE L
AE L
AE L
AE L
6682,915 cm³

Perhitungan dilanjutkan dengan cara yang sama dengan menghitung komponen pada seluruh
produk APAR & hydrant box. Keseluruhan total produk yang dihasilkan dapat dilihat di Tabel 3.
Tabel 3. Total Volume Komponen Tiap Produk
Produk
ESP-3
ESP-6
EDP-3
EDP-6
HB-A1
HB-A2
HB-B
HB-C
Total

TOTAL (cm³)
6682,915
11293,775
6979,615
11931,57
57527,0328
39018,7128
155702,668
167060,2592
456196,5478

Persentase per produk dapat dihitung dengan cara membagi ukuran produk dengan total
produk sehingga setiap komponen dapat diketahui persentase volume material handling
• Volume 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 = volume komponen/ volume total
• Volume 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 = 4687,5 cm³ / 456196,5478 cm³
• Volume 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 = 0,01028 cm³ × 100% / 1,028 %
Selanjutnya perhitungan persentase volume per komponen dilanjutkan dengan cara yang
sama dengan menghitung komponen pada seluruh produk APAR & hydrant box. Dari hasil
persentase volume material handling yang didapat kemudian dikelompokkan dalam tabel FTC
dimana hasil volume material handling dikelompokkan menurut rute perpindahan tiap komponen
antar fasilitas. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 4 :
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Tabel 4. Hubungan aliran pemindahan dari produk yang dipindahkan
No
1

From
A

2

AA

3
4
5
6

AB
AC
AD
AE

7

AF

8
9
10
11

AG
B
C
D

To
Q
S
T
I
X
V
L
Z
Y
L
J
AG
AE

% Volume
5,261%
0,469%
0,940%
76,964%
82,705%
76,964%
0,634%
0,469%
0,940%
0,114%
93,747%
0,114%
0,634%

No
12

From
E

13

H

14

J

15
16
17
18

K
L
M
N

19
20

O
P

To
T
AB
R
AF
O
M
G
K
N
R
Q
P
S

% Volume
0,108%
0,044%
0,009%
1,225%
5,741%
86,597%
5,741%
5,741%
86,597%
81,360%
5,237%
5,741%
5,741%

No

From

21

Q

22

R

23
24
25
26

S
T
U
V

27

W

28
29
30

X
Y
Z

To
AD
R
Q
AD
U
S
V
AC
L
AB
W
AA
AA

% Volume
76,964%
5,240%
76,964%
5,261%
5,741%
0,940%
5,741%
82,705%
5,741%
76,964%
82,705%
0,940%
0,469%

3) Analisa From To Chart :
Analisa FTC dimulai dengan membuat tabel dari ke 41 fasilitas kerja yang ada setelah itu
nilai diinput dan dimasukkan sesuai dengan hasil volume material handling yang dilakukan,
Perhitungan dimulai dengan menghitung seluruh nilai pada diagonal awal, jika diagonal yang di
hitung pada area forward maka rumus yang digunakan yaitu ∑ 𝐷𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑛 × 𝑛 × 1, jika diagonal
yang dihitung berada pada area backward maka mengunakan rumus ∑ 𝐷𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑛 × 𝑛 × 2.
Perhitungan dilakukan sebanyak 33 trial di mana hasil FTC dapat dilihat pada Gambar 3.
Perhitungan untuk keseluruhan diagonal pada setiap trial yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel
5.
Form
B

TO
B
J
M
N
R
Q
AD
V
AC
X
AE
AB
I
K
L
O
P
G
T
U
S
E
AA
Y
Z
AF
A
W
D
AG
C
H

J

M

N

R

Q

AD

V

AC

X

AE

AB

I

K

L

O

P

G

T

U

S

E

AA

Y

Z

AF

A

W

D

AG

C

H

0,94
0,9
0,9
0,8
0,05

0,05
0,8
0,05

0,0001
0,05

0,8
0,8

0,06
0,8
0,8
0,8
0,8

0,0004
0,8
0,06

0,06

0,001

0,06
0,06
0,06
0,06

0,009

0,005

0,06
0,001
0,009 0,005
0,009
0,005

0,006

0,01
0,006
0,009

0,001

Gambar 3. Hasil trial ke 33
Tabel 5. Hasil forward dan backward dari ke 33 Trial
no
1
2
3
4
5
6
7
8

Trial
Awal
Trial 1
Trial 2
Trial 3
Trial 4
Trial 5
Trial 6
Trial 7
Trial 8

Forward
35,76
39,58
39,53
35,43
30,07
30,95
30,57
30,56
30,51

Backward
55,39
26,09
25,98
18,40
7,67
7,67
7,67
7,68
7,68

Total
91,14
65,67
65,51
53,83
37,74
38,63
38,24
38,25
38,19

no
18
19
20
21
22
23
24
25

Trial
Awal
Trial 18
Trial 19
Trial 20
Trial 21
Trial 22
Trial 23
Trial 24
Trial 25

B21.5

Forward
35,76
12,72
12,89
12,72
12,72
12,51
12,74
12,67
12,50

Backward
55,39
6,14
6,48
6,14
5,91
5,60
6,08
5,98
5,63

Total
91,14
18,86
19,37
18,86
18,63
18,11
18,82
18,65
18,13
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no
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Trial
Awal
Trial 9
Trial 10
Trial 11
Trial 12
Trial 13
Trial 14
Trial 15
Trial 16
Trial 17

Forward
35,76
28,92
28,18
27,64
27,05
27,75
27,75
28,44
27,41
27,40

Backward
55,39
4,88
4,50
3,31
3,31
4,70
6,70
8,08
5,99
6,02

Total
91,14
33,80
32,68
30,94
30,36
32,45
34,45
36,51
33,40
33,41
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Trial
Awal
26
Trial 26
27
Trial 27
28
Trial 28
29
Trial 29
30
Trial 30
31
Trial 31
32
Trial 32
33
Trial 33
Trial Terkecil
no

Forward
35,76
11,86
11,85
11,84
11,85
11,85
11,86
11,87
11,87
TRIAL 28

Backward
55,39
4,38
4,33
4,29
4,25
4,22
4,11
4,11
4,08
TRIAL 11

Total
91,14
16,25
16,18
16,14
16,10
16,07
15,97
15,99
15,95
TRIAL 33

Dari analisis FTC diatas, didapatkan total momen produk terkecil yaitu pada trial 33
dengan momen produk sebesar 15,95. selanjutnya lintasan tersebut digunakan sebagai dasar
pembuatan layout usulan tata letak fasilitas.
4) Pembuatan Layout Usulan
Pembuatan layout usulan dibuat sebanyak 3 kali di mana hasil pembuatan denah layout
fasilitas kerja pada PT. Economie Mandiri kemudian digambar ulang menggunakan AutoCAD hasil
layout yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 4.

(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 4. (a) layout awal, (b) layout usulan 1, (c) layout usulan 2 dan (d) layout usulan 3

Selanjutnya jarak antar fasilitas yang dihasilkan dihitung jarak perpindahannya
menggunakan metode aisle area di mana jarak dihitung menggunakan persamaan jarak rute A +
jarak rute B + jarak rute C. Hasil perbandingan jarak dapat dilihat pada Tabel 6.
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Tabel 6. Perbandingan jarak antar Layout Usulan yang dihasilkan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Perpindahan
From
To
AD
V
AE
L
AB
I
L
K
K
G
N
R
N
Q
F
L
A
Q
C
AG
B
J
E
T
D
AE
H
AB
U
V
S
U
T
S
R
Q
R
AD
P
S
V
AC
AA
S
AA
T
Q
AD
Q
R
J
O
J
AF
J
M
AF
Z
AF
Y
M
N
AC
X
X
W
W
L
W
AB
AG
L
Y
AA
Z
AA
O
P
H
R
TOTAL

Awal (cm)

Usulan 1 (cm)

Usulan 2 (cm)

Usulan 3 (cm)

553
865
1733
330
2655
649
339
100
2949
3247
543
3548
505
25
645
705
290
360
1059
515
1358
3434
3265
1035
360
1740
1680
1205
1385
1675
1435
678
50
2218
1015
4529
1390
1415
195
2715
54392

475
408
323
310
1166
150
510
50
100
285
455
50
430
50
948
50
165
60
498
1236
50
262
433
238
60
250
453
150
345
770
50
50
50
1478
2375
298
138
553
50
1870
17642

50
776
976
350
274
80
440
50
50
233
910
50
226
110
468
240
691
60
518
1061
50
170
265
118
60
543
295
610
585
100
50
160
50
1099
223
954
100
100
50
950
14145

138
1033
595
50
989
190
250
50
76
285
455
50
220
265
223
50
321
60
473
1191
50
230
230
163
60
191
853
100
100
605
50
50
373
159
190
780
100
100
50
1873
13271

Dari hasil di atas jarak terkecil terdapat pada layout usulan ke 3 dimana jarak total yang
dihasilkan sebesar 13.271 cm dari jarak awal 54.392 cm. Perbedaan layout usulan yang dihasilkan
dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Tabel Perbedaan Layout Awal & Layout Usulan
No

Kategori

Layout Awal

Usulan 1

Usulan 2

1

Alur
Produksi

Alur Tidak tertata

Alur berbentuk U
shape dengan arah
Horizontal

Alur berbentuk U shape
dengan arah Vertikal
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No

Kategori

Layout Awal

Usulan 1

2

jenis tata
Letak

Menerapkan jenis
Grup teknologi

Menerapkan jenis
Product Layout

3

Kelebihan

4

Kekurangan

Mesin dengan
proses yang sama
di kelompokkan
menjadi satu
divisi
karena alur setiap
komponen tidak
terarah
maka banyak
terjadi proses
backtracking.

Usulan 2
GT Flowline ( dimana
penempatan produksi
dilakukan berdasarkan
arah arus lintasan dan
mengelompokkan
berdasarkan jenis
pekerjaan yang serupa)

Arah dan alur
Produksi Lebih
tertata rapi

Keseluruhan fasilitas
produksi lebih dekat
dengan Area
Penyimpanan

karena alur setiap
komponen di
bentuk searah
maka diperlukan
area aisle yang
lebih besar

Area Mesin kerja yang
berdekatan dengan
ruang area kantor
membuat area di bagian
office menjadi lebih
bising

Usulan 3
GT Flowline ( dimana
penempatan produksi
dilakukan berdasarkan
arah arus lintasan dan
mengelompokkan
berdasarkan jenis
pekerjaan yang serupa)
Area Inbond dan
outbond terletak
bersebrangan sehingga
proses produksi dapat
berjalan searah
Karena penempatan
fasilitas produksi yang
berhimpit sehingga
proses produksi
menjadi
kurang fleksible

5) Perhitungan Jarak & Waktu Material Handling :
Perhitungan dimulai dengan menggunakan menghitung total pergerakan, total waktu, &
jarak total, contoh perhitungan produk ESP-3 pada layout awal
• Total perpindahan = 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐼𝑡𝑒𝑚 (𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 / 𝑢𝑛𝑖𝑡) × 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 = 3 × 24 = 72
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛

72

•

Total pergerakan = ((

•
•

27,8 = 28
Total waktu = 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 × 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑔𝑒𝑟𝑎𝑘𝑎𝑛 = 109,4688 (𝑠)
Jarak total = Jarak × 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑔𝑒𝑟𝑎𝑘𝑎𝑛 = 15204 (𝑐𝑚 )

𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡

) 𝑥2 (𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑘 𝑟𝑢𝑡𝑒)) − 1 = (( ) 𝑥2) − 1 =
5

Perhitungan total perpindahan produk ESP-3 pada layout awal dapat dilihat di Tabel 8,
untuk perhitungan total pergerakan pada produk ESP-3 pada layout awal dapat dilihat di Tabel 9,
dan pehitungan total waktu hingga total jarak pada produk ESP-3 pada layout awal dapat dilihat di
Tabel 10.
Tabel 8. Perhitungan Total Perpindahan Material Layout Awal Produk ESP-3
Fasilitas
From

To

B
J
O
P
S
U
V
AC
X
W
L

J
O
P
S
U
V
AC
X
W
L
K

Frekuensi
/ Unit
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Produksi
/ Hari
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

total
Pemindahan
72
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Fasilitas
From

To

K
J
AF
Z
AA
AF
Y
AA
T
E
D
AE

G
AF
Z
AA
S
Y
AA
T
S
T
AE
L

B21.8

Frekuensi
/ Unit
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4

Produksi
/ Hari
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

total
Pemindahan
24
48
24
24
24
24
24
24
24
24
96
96
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Tabel 9. Perhitungan Total pergerakan Layout Awal Produk ESP-3
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Fasilitas
From
To
B
J
J
O
O
P
P
S
S
U
U
V
V
AC
AC
X
X
W
W
L
L
K
K
G
J
AF
AF
Z
Z
AA
AA
S
AF
Y
Y
AA
AA
T
T
S
E
T
D
AE
AE
L

Total
Pemindahan
72
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
48
24
24
24
24
24
24
24
24
96
96

Alat Angkut
Handstacker
Hand trolley
Manual
Manual
Manual
Mesh Trolley
Mesh Trolley
Mesh Trolley
Manual
Mesh Trolley
Manual
Mesh Trolley
Meja dorong
Mesh Trolley
Mesh Trolley
Mesh Trolley
Mesh Trolley
Mesh Trolley
Mesh Trolley
Manual
Mesh Trolley
Manual
Manual

Daya
Angkut
5
5
1
1
1
6
6
6
1
6
1
6
20
20
20
20
20
20
20
4
24
4
4

Total
Pergerakan
28
9
47
47
47
7
7
7
47
7
47
7
4
2
2
2
2
2
2
11
1
47
47

Tabel 10. Total Jarak & Waktu Perpindahan Layout awal produk ESP-3
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Fasilitas
From
To
B
J
J
O
O
P
P
S
S
U
U
V
V
AC
AC
X
X
W
W
L
L
K
K
G
J
AF
AF
Z
Z
AA
AA
S
AF
Y
Y
AA
AA
T
T
S
E
T
D
AE
AE
L

Jarak
(cm)
543
1740
195
515
705
645
1358
678
50
2218
330
2655
1680
1385
1415
3434
1675
1390
3265
290
3548
505
865
TOTAL

Waktu
(s)
3,9096
12,528
1,404
3,708
5,076
4,644
9,7776
4,8816
0,36
15,9696
2,376
19,116
12,096
9,972
10,188
24,7248
12,06
10,008
23,508
2,088
25,5456
3,636
6,228

B21.9

Total Pergerakan
28
9
47
47
47
7
7
7
47
7
47
7
4
2
2
2
2
2
2
11
1
47
47

Total Waktu
(S)
109,4688
112,752
65,988
174,276
238,572
32,508
68,4432
34,1712
16,92
111,7872
111,672
133,812
48,384
19,944
20,376
49,4496
24,12
20,016
47,016
22,968
25,5456
170,892
292,716
1951,798

Jarak
Total
15204
15660
9165
24205
33135
4515
9506
4746
2350
15526
15510
18585
6720
2770
2830
6868
3350
2780
6530
3190
3548
23735
40655
271083
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Setelah dilakukan perhitungan untuk produk ESP-3 pada layout awal, Perhitungan
dilanjutkan dengan cara yang sama dengan menghitung komponen pada seluruh produk APAR &
hydrant box untuk ke 4 layout. Hasil keseluruhan perhitungan dapat dilihat pada Tabel 11 & Tabel
12.

Produk
APAR-ESP-H2 (3kg)
APAR-ESP-H2 (6kg)
APAR-EDP-CO2 (3kg)
APAR-EDP-CO2 (6kg)
Hydrant Box-Type A1
Hydrant Box-Type A2
Hydrant Box-Type B
Hydrant Box-Type C
Total

Tabel 11. Perbandingan Hasil total jarak yang didapatkan
Layout Awal
Layout Usulan 1
Layout Usulan 2
(Cm)
(Cm)
(Cm)
271083
168611
185586
271083
168611
185586
278859
169194
186773
278859
169194
186773
495985
104224
83653
495985
104224
83653
707189
146609
123893
536653
121516
102887
3335696
1152183
1138804

Layout Usulan 3
(Cm)
159008
159008
160073
160073
87464
87464
119039
120597
1052726

Tabel 12. Perbandingan Hasil Waktu Total yang didapatkan
Produk
APAR-ESP-H2 (3kg)
APAR-ESP-H2 (6kg)
APAR-EDP-CO2 (3kg)
APAR-EDP-CO2 (6kg)
Hydrant Box-Type A1
Hydrant Box-Type A2
Hydrant Box-Type B
Hydrant Box-Type C
Total

Layout Awal
(Detik)
1951,7976
1951,7976
2007,7848
2007,7848
3571,092
3571,092
5091,7608
3863,9016
24017,0112

Layout Usulan 1
(Detik)
1213,9992
1213,9992
1218,1968
1218,1968
750,4128
750,4128
1055,5848
874,9152
8295,7176

Layout Usulan 2
(Detik)
1336,2192
1336,2192
1344,7656
1344,7656
602,3016
602,3016
892,0296
740,7864
8199,3888

Layout Usulan 3
(Detik)
1144,8576
1144,8576
1152,5256
1152,5256
629,7408
629,7408
857,0808
868,2984
7579,6272

4. Simpulan
Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa data di atas, nilai jarak dan waktu pemindahan
material handling layout usulan ke 3 merupakan nilai yang paling kecil. Artinya dengan
menerapkan layout usulan 3 maka PT. Economie Mandiri dapat mengurangi jarak perpindahan
material handling yang awalnya 3.335.696 cm/hari atau 33.356,96 m/hari menjadi 1.052.726
cm/hari atau 10.527,26 m/hari dengan demikian jarak material handling dapat diperkecil hingga
68% untuk waktu perpindahan material handling dari awalnya 24.017,01 detik/hari dapat
dipersingkat menjadi 7.579,63 detik/hari dengan artian waktu perpindahan dapat dipersingkat
hingga 68%.
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Relayout Supermarket X Menggunakan Metode Market
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ABSTRAK
Supermarket X merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang ramai dikunjungi masyarakat Surakarta.
Perancangan fasilitas berbelanja yang optimal memudahkan pelanggan berbelanja dengan nyaman. Pada
bulan November 2021, Supermarket X melakukan renovasi terkait fasilitas, penataan rak produk, dan
perluasan area supermarket karena adanya keluhan pelanggan mengenai area berbelanja dan area antrean
yang sempit. Sehingga, saat ini masih menerapkan layout sementara. Penelitian dilakukan untuk
memberikan solusi layout alternatif yang dapat diusulkan untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan
customer di Supermarket X yaitu dengan metode Market Basket Analysis (MBA). Perhitungan metode
MBA dilakukan untuk 23 kelompok produk melalui perhitungan nilai support factor, confidence, dan
improvement ratio. Hasil akhir diperoleh 37 pasang produk yang valid untuk dilakukan analisis Activity
Relationship Chart beserta pasangan produk lain. Kemudian dilakukan analisis blocplan untuk 10
departemen produk dan didapatkan 3 alternatif layout usulan. Lalu dipilih layout alternatif terbaik dengan
blocplan score tertinggi yaitu layout alternatif 1 dengan skor 0,35.
Kata kunci: Activity Relationship Chart, Blocplan, Layout, Market Basket Analysis.

1.

Pendahuluan
Saat ini, bisnis retail terus tumbuh dan berkembang atau bisa disebut mengalami peningkatan
dalam berbagai hal. Perkembangan tersebut berdampak pada semakin ketatnya persaingan bisnis
retail di Indonesia. Oleh karena itu, suatu perusahaan retail perlu memperhatikan dan
meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kenyamanan pelanggan. Permasalahan terkait tata letak
fasilitas di perusahaan merupakan salah satu faktor yang memiliki peran dalam hal tersebut. Tata
letak atau layout fasilitas dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen fisik yang disusun
menurut aturan atau logika seperti jarak total atau biaya pemindahan material (Handayani, 2018).
Dalam bisnis retail, fasilitas berbelanja yang nyaman diperoleh dari perancangan layout yang
optimal sehingga pelanggan dapat berbelanja dengan mudah dan nyaman.
Supermarket X merupakan salah satu cabang dari bisnis retail di daerah Surakarta.
Supermarket ini selalu mengupayakan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi
pelanggannya yaitu dengan memberikan fasilitas berbelanja yang nyaman. Kondisi layout di
Supermarket X sebelum bulan November 2021 masih kurang optimal dikarenakan luas area untuk
ruang gerak pelanggan yang sangat sempit dan terjadi antrian panjang yang membuat jalur antrian
sampai masuk di aisle atau gang antar rak produk. Pada bulan November 2021 hingga saat ini,
pihak Supermarket X melakukan renovasi berupa perluasan area, penataan ulang layout produk,
dan perbaikan lantai. Oleh karena itu, pihak Supermarket X masih perlu masukan dalam
merancang ulang layout fasilitas dan produk untuk mendapatkan alternatif layout yang lebih
optimal dan dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul sampai saat ini.
Metode yang digunakan untuk perancangan tata letak di Supermarket X adalah perpaduan
dari metode Blocplan dan Market Basket Analysis (MBA), yang mana metode Blocplan
digunakan untuk merancang layout departemen atau fasilitas dan metode MBA digunakan untuk
merancang layout produk. Tujuan dari metode Blocplan adalah meminimasi atau memaksimalkan
hubungan kedekatan antara departemen atau fasilitas dengan data masukan berupa kebutuhan luas
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dan Activity Relationship Chart (ARC) departemen atau fasilitas (Rahmadiansyah, dkk, 2021).
Sedangkan, metode MBA bertujuan untuk meminimasi jarak pengambilan produk yang akan
dibeli secara bersamaan oleh pelanggan dengan memperhatikan nilai support, confidence, dan
improvement ratio serta ARC produk (Purwaningsih, dkk, 2020). Sehingga tujuan dari penelitian
ini adalah mendapatkan hasil perancangan alternatif layout yang lebih optimal atau dengan kata
lain lebih efektif dan efisien baik untuk layout departemen atau fasilitas maupun layout produk
yang ada di Supermarket X setelah dilakukan identifikasi hubungan dari masing-masing
elemen.menggunakan perpaduan dari kedua metode tersebut.
2.

Metode
Penelitian ini dilakukan pada Supermarket X yang beralamat di Kecamatan Laweyan, Kota
Surakarta, Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian adalah database penjualan pada
bulan Juni 2022. Terdapat sebanyak 1,592 sampel transaksi pada bulan Juni 2022. Pengolahan
data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan Market Basket Analysis, ARC dan Blocplan
adalah sebagai berikut:
1. Pengelompokan produk.
2. Pencarian nilai support factor
Perhitungan Support Factor diperoleh melalui persamaan berikut.
S=n/N
Keterangan:
S = nilai support factor
n = jumlah transaksi produk
N = total transaksi
3. Pencarian nilai confidence
Perhitungan nilai confidence diperoleh melalui persamaan berikut.
CAB = S / s
Keterangan:
CAB
= Nilai Confidence
S
= Nilai support pasangan produk A-B
s
= Nilai support produk A
4. Pencarian nilai improvement ratio
Perhitungan nilai improvement ratio diperoleh melalui persamaan berikut.
Iab = S / (Sa x Sb)
Keterangan:
Iab
= Nilai Improvement Ratio
S
= Nilai support pasangan produk AB
Sa, Sb = Nilai support produk
5. Activity Relationship Diagram (ARC).
6. Blockplan
Setelah tahap pengolahan data, kemudian dilakukan analisis dan pembahasan mengenai
dominansi faktor, kedekatan faktor, validasi faktor dan penyesuaian metode kuantitatif dan
kualitatif. Kemudian dibuat rekomendasi layout baru yang sesuai.
3.

Hasil dan Pembahasan
Perhitungan pertama yang akan dilakukan yaitu mencari nilai support dari produk yang
sudah dikelompokkan. support factor digunakan untuk melihat tingkat dominasi suatu item dari
keseluruhan transaksi. Tabel 1 akan menunjukkan hasil perhitungan nilai support factor.
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Tabel 1. Hasil Perhitungan Support Factor

Berdasarkan hasil pada Tabel 5.1 terdapat produk yang memiliki nilai support factor yang
tinggi dan rendah. Terdapat 5 kelompok produk dengan nilai support factor tinggi yaitu frozen
food sebesar 15,67%; bar soap dan pembersih lantai sebesar 12,35%; buah dan sayur sebesar
12,26%; bakery sebesar 9.63%; dan body wash liquid dan hand wash sebesar 8.49%. Sedangkan,
5 kelompok produk dengan nilai support factor rendah yaitu tisu kering, tisu basah, dan kapas
sebesar 3,24%; kecap saos, sarden, bahan kue, dan bumbu sebesar 3,15%; camilan kering sebesar
2,89%, susu bubuk 2,80%, dan baby set 1,84%. Setelah itu, ditetapkan minimal nilai support
factor sebesar 5%. Sehingga, data produk dengan nilai support factor < 5% yaitu sebanyak 12
produk akan dihilangkan untuk selanjutnya dilakukan perhitungan nilai confidence.
Pada perhitungan nilai confidence, nilai yang didapatkan akan digunakan untuk melihat
hubungan antar 2 item secara kondisional. Hanya produk yang memiliki nilai support >5% yang
diikutkan dalam perhitungan confidence. Kemudian produk tersebut kemudian dicari kekuatan
hubungan dengan produk lain. Karena produk yang tersaingi pada tahap ini sebanyak 11 produk
maka dari perhitungan permutasi terdapat 110 pasang produk yang akan dicari nilai confidence
dari setiap pasang produk tersebut. Tabel 2 akan menjelaskan pasangan produk beserta nilai
confidence nya.
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Tabel 2. Hasil Perhitungan Confidence

Setelah dihitung nilai confidence tiap pasangan, kemudian dilakukan penetapan nilai
minimum confidence untuk menyaring produk-produk yang memiliki hubungan yang kuat.
Minimum nilai confidence yang ditetapkan yaitu sebesar 19%, yang mengakibatkan 72 pasangan
produk tereliminasi untuk perhitungan berikutnya.
Berikutnya adalah perhitungan Improvement Ratio yang akan menunjukkan apakah setiap
pasang produk apakah produk satu benar-benar mempengaruhi produk yang lainnya. Tabel 3 akan
menunjukkan hasil perhitungan nilai improvement ratio pada tiap pasang produk.
Tabel 3. Hasil Perhitungan Improvement Ratio
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Nilai improvement ratio (IR) dikatakan valid jika IR > 1. Berdasarkan tabel di atas, didapatkan
1 pasangan produk yang memiliki nilai IR < 1 yaitu pasangan produk pewangi & pemutih dan
bakery. Sehingga, pasangan produk tersebut dikatakan tidak valid karena nilai IR < 1.
Activity Relationship Diagram (ARD) ditinjau dari 2 poin, yaitu ARC produk dan ARC
departemen. ARC Produk ditunjukkan pada gambar 1 dan 2, sedangkan ARC Departemen
ditunjukkan pada gambar 3. Dalam penelitian, melanjutkan hasil perhitungan support, confidence,
dan ratio, pembuatan ARC akan menjadi pertimbangan perumusan layout usulan. ARC produk
ini akan memfokuskan hubungan antara pasangan produk dan kemungkinan pasangan produk
tersebut menjadi penting atau kurang penting satu sama lain. Kode warna menandakan posisi
pasangan produk pada perhitungan improvement ratio. Tidak semua pasangan produk
mendapatkan kode warna karena hasil perhitungan IR sudah merupakan eliminasi dari
perhitungan sebelumnya dan menghasilkan 39 besar pasangan produk. Warna orange
menunjukkan ranking 1 s/d 10 hasil perhitungan IR, Warna biru tosca menunjukkan ranking 11
s/d 20 perhitungan IR, warna hijau menunjukkan ranking 21 s/d 30 perhitungan IR, dan warna
ungu menunjukkan ranking 31 s/d 39. Pasangan produk selain 39 besar perhitungan IR akan
menggunakan dasar teori ARC untuk menentukkan derajat kedekatan dan alasannya. ARC
departemen akan memfokuskan hubungan antar departemen dengan memperhatikan optimalisasi
pelayanan pelanggan.
Untuk derajat kedekatan pada kedua ARC terdapat kode A, E, I, O, U, dan X. Dengan
keterangan A berarti mutlak perlu didekatkan, E sangat penting perlu didekatkan, I penting untuk
didekatkan, O cukup/biasa, U tidak terlalu penting, dan X tidak dikehendaki untuk berdekatan.
Untuk kode alasannya, berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan didapatkan kode alasan
untuk ARC produk yaitu 1 yang berarti mempengaruhi sifat kimiawi, 2 berarti produk sejenis
(misalnya food dan nonfood), 3 yang berarti produk seragam (misalnya untuk produk makanan:
mentah, instan, makanan jadi, dll.), 4 yang berarti pasangan produk tidak berhubungan.
Sedangkan untuk ARC departemen kode 1 berarti terdapat aliran informasi, 2 berarti adanya
derajat pengawasan, 3 berarti adanya urutan aliran kerja, 4 berarti adanya aliran material, 5 berarti
adanya fungsi yang saling menunjang, 6 berarti tidak berhubungan, 7 berarti fasilitas saling
terkait, 8 berarti kemungkinan terdapat bising, kotor, dan debu, 9 berarti alasan keamanan (safety).

Gambar 1. ARC Produk Bagian 1
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Gambar 2. ARC Produk Bagian 2

Gambar 3. ARC Departemen

Setelah membuat ARD, kemudian dilakukan usulan-usulan layout alternatif menggunakan
software Blocplan dengan input ARC Departemen untuk mengetahui tata letak departemen yang
ada di supermarket dan ARC Produk untuk mengetahui tata letak rak produk yang ada di
supermarket. Gambar 4 dan 5 akan menjabarkan detail alternatif 1.

Gambar 4. Hasil Layout Alternatif 1 Menggunakan Blocplan

Gambar 5. Gambar 2D Layout Alternatif 1
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Layout usulan alternatif 1 pada gambar di atas memiliki nilai adj-score sebesar
0,35. Desain Blocplan tersebut kemudian digambar ulang menggunakan software Corel
draw dan disesuaikan dengan ukuran yang sebenarnya. Gambar 6 dan 7 akan
menunjukkan detail alternatif 2.

Gambar 6. Hasil Layout Alternatif 2 Menggunakan Blocplan

Gambar 7. Gambar 2D Layout Alternatif 2

Layout usulan alternatif 2 pada gambar di atas memiliki nilai adj-score sebesar
0,14. Desain Blocplan tersebut kemudian digambar ulang menggunakan software Corel
draw dan disesuaikan dengan ukuran yang sebenarnya. Gambar 8 dan 9 akan
menunjukkan detail alternatif 3.

Gambar 8. Hasil Layout Alternatif 3 Menggunakan Blocplan
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Gambar 9. Gambar 2D Layout Alternatif 3

Layout usulan alternatif 3 pada gambar di atas memiliki nilai adj-score sebesar
0,17. Desain Blocplan tersebut kemudian digambar ulang menggunakan software Corel
draw dan disesuaikan dengan ukuran yang sebenarnya
Berikutnya dipilih layout usulan berdasarkan pengukuran perfomansi masing-masing
layout usulan dan terpilih adalah layout usulan alternatif 1 dikarenakan memiliki layout score
paling besar (0,35) dan nilai support dan confidence yang tinggi (Produk pasta gigi, moutwash,
shampoo, dan frozen food (51%)). Gambar 10 dan 11 menunjukkan layout usulan produk dan
departemen.

Gambar 10. Layout Usulan Departemen

Gambar 11. Layout Usulan Produk

4.

Simpulan
1. Tata letak Supermarket X saat ini bersifat kualitatif. Artinya, hanya jenis produk yang
dipertimbangkan. Selain itu, pengaturan penempatan produk tidak memperhitungkan
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sifat pembelian impulsif dari produk yang sangat penting untuk meningkatkan
penjualan. Oleh karena itu, perlu memperbaiki tata letak untuk melayani pelanggan
dengan lebih baik.
Berdasarkan perhitungan Market Basket Analysis, diperoleh nilai support factor produk
dan ditetapkan minimum nilai support factor 5% sehingga produk dengan support
factor < 5% produk tereliminasi yaitu sebanyak 12 produk. Kemudian pada perhitungan
nilai confidence terdapat 11 produk, sehingga terdapat 110 pasangan produk yang akan
dicari nilai confidence dari setiap pasangan. Minimum nilai confidence yang ditetapkan
yaitu sebesar 19% yang mengakibatkan 72 pasangan produk tereliminasi untuk
perhitungan berikutnya. Kemudian tahapan terakhir dalam Market Basket Analysis
adalah menghitung nilai improvement ratio (IR). Nilai improvement ratio (IR)
dinyatakan valid jika IR > 1 dan berdasarkan perhitungan didapatkan 1 pasangan produk
yang memiliki nilai IR < 1 yaitu produk pewangi & pemutih dan bakery sheingga
pasangan produk tersebut dikatakan tidak valid.
Dari ketiga usulan layout alternatif didapatkan 1 layout terpilih berdasarkan hasil
analisis MBA yaitu layout usulan alternatif 1 karena memiliki skor blocplan tertinggi
sebesar 0,35.
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ABSTRAK
Yamaha Bahana Cianjur didirikan pada tahun 2002 yang berlokasi di Jalan Raya Bandung km.1,
merupakan dealer resmi sepeda motor merek Yamaha, tidak hanya menjual semua sepeda motor tipe
Yamaha namun juga menyediakan jasa bengkel dan penjualan suku cadang. Perusahaan dagang Yamaha
Bahana Cianjur adalah cabang dari PT. Bahana Cahaya Sejati. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh
model yang dapat menjelaskan hubungan antara knowledge sharing, proses penjualan produk baru, dan
inovasi pada Bahana Yamaha Cianjur. Dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan
kuesioner secara langsung, dengan jumlah 28 pertanyaan kepada responden dan diisi langsung oleh
responden. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan satu tahap kepada 50 responden. Penerapan model
penelitian akan dilakukan sesuai dengan tujuan dari penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif
yang kemudian di analisis menggunakan software smartPLS sehingga peneliti hanya fokus pada model
yang dipilih yaitu dampak berbagi pengetahuan. Niat berbagi pengetahuan internal mempengaruhi proses
penjualan produk baru dan inovasi penjualan serta pemberdayaan mempengaruhi berbagi pengetahuan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan berpengaruh positif terhadap berbagi pengetahuan
internal. Berbagi pengetahuan internal berpengaruh negatif terhadap inovasi penjualan. Berbagi
pengetahuan internal berpengaruh posistif terhadap proses penjualan produk baru
Kata kunci: : Berbagi pengetahuan internal, inovasi penjualan, pemberdayaan, proses penjualan produk
baru, SEM-PLS

1. Pendahuluan
Munculnya wabah COVID-19 menjadi sebuah bencana yang sangat menghawatirkan
seluruh penduduk dunia terutama di Indonesia. Wabah COVID-19 memasuki Indonesia pada
awal tahun 2020 yang membuat lumpuhnya perekonomian. Hal ini ditambah dengan pemerintah
memberikan keputusan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada April 2020
yang berdampak cukup luas dalam proses laju produksi, pengiriman dan kegiatan operasional
lainnya pada akhirnya mengganggu pada perekonomian (Makki, 2020). Akibat terganggunya
kinerja perekonomian yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun dan membuat
dampak buruk bagi sektor industri otomotif. Pandemi COVID-19 membuat industri otomotif
mengalami penurunan penjualan unit sepeda motor yang sangat drastis, ditambah dengan
kebijakan pemerintah yang mewajibkan menghentikan sementara produksi sepeda motor
(Kurniawan, 2019). Sebelum adanya pandemi COVID-19 industri otomotif sepeda motor
mampu menjual 4,6 juta unit/tahun, namun kini dari Januari hingga Agustus 2021 industri
otomotif hanya baru menjual hampir mencapai 3,2 juta unit (Manggalani, 2021). Kondisi
tersebut juga ditambah dengan aturan yang pemerintah terapkan mengenai Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB). tersebut membuat industri otomotif mengalami kesulitan dalam
melakukan penjualannya.
Industri otomotif sepeda motor sempat merilis produk baru pada tahun 2021 namun
perusahaan kesulitan dalam melakukan penjualan (Julian & Elvira, 2021). Hal ini dikarenakan
adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membuat daya beli
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masyarakat menurun dan ada beberapa faktor lain yang membuat perusahaan kesulitan dalam
melakukan penjualan produk barunya seperti tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) (Thomas, 2020). Harga komoditas yang tidak stabil sehingga permintaan terhadap alat
transportasi terbatas, tidak ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir dan belum pulihnya
secara maksimal perekonomian Indonesia, yang menjadi faktor utama penurunan penjualan
sehingga perusahaan kesulitan dalam melakukan penjualan produk barunya.
Saat ini tenaga penjual menjadi salah satu penentu akan keberhasilan perusahaan dalam
mengatasi penurunan penjualan. Akan tetapi ketatnya persaingan dalam perusahaan membuat
para tenaga penjual mengabaikan knowledge sharing (Andika et al., 2019). Hal ini dikarenakan
karyawan merasa tidak harus membagikan informasi, pengetahuan, pengalaman mereka
terhadap rekan kerja. Knowledge sharing itu sendiri bukan hanya sekedar saling berbagi
informasi, pengetahuan, pengalaman, namun dapat juga memecahkan permasalahan yang ada
dalam lingkup tenaga penjual maupun perusahaan. Knowledge sharing membantu para
karyawan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam pekerjaannya sehari-hari
(Praningrum & Febrianto, 2019).
Oleh sebab itu membutuhkan budaya knowledge sharing antar tenaga penjual akibatnya
informasi mengenai perkembangan dari lingkungan dalam maupun dari luar dapat tersebar
kepada semua tenaga penjual akibatnya knowledge yang dimiliki setiap tenaga penjual tidak
terpendam dalam diri sendiri (Leonardo Memah, Riane Jhonly Pio, 2017). Yusup 2012
menyatakan knowledge sharing adalah suatu konsep yang menggambarkan kondisi interaksi
antar orang, bisa dua orang atau lebih, dalam bentuk proses komunikasi yang bertujuan untuk
meningkatkan dan mengembangkan diri setiap anggota (Sakinah & Rohmiyati, 2017). Maka
dalam hal ini knowledge sharing sangat penting terutama pada perusahaan dagang. Pentingnya
knowledge sharing untuk perusahaan dagang yaitu: untuk mengetahui keinginan pasar,
meningkatkan penjualan, meningkatkan kinerja penjualan antar sesama tenaga penjual. Selain
itu juga menghasilkan pemikiran-pemikiran baru untuk lebih mengembangkan sebuah inovasi
proses dan produk, agar perusahaan dapat mencapai apa yang diinginkan (Asegaff &
Wasitowati, 2015).
Berkaitan dengan hal ini penulis melakukan penelitian pada perusahaan dagang sepeda
motor yaitu Bahana Yamaha Cianjur yang berlokasi di Jalan Raya Bandung km.1, Cianjur.
Bahana Yamaha Cianjur adalah perusahaan dagang resmi merek Yamaha, Bahana Yamaha
Cianjur merupakan salah satu perusahaan dagang sepeda motor merek Yamaha terbesar di
kabupaten Cianjur, penjualan Bahana Yamaha meliputi seluruh kabupaten Cianjur, dan
memiliki 4 channel, 1 cabang yang berlokasi di Cipanas kabupaten Cianjur.
Permasalahan pada Bahana Yamaha Cianjur terlihat pada bagian marketing atau bagian
penjualan. Bagian marketing terdiri dari satu orang supervisor dan delapan orang sales, pada
bagian sales terbagi dua menjadi sales senior dan sales junior, berdasarkan observasi dan
wawancara yang dilakukan dengan bagian marketing dan sales senior adanya perbedaan jam
terbang antara sales senior dan sales junior. Perbedaan jam terbang tersebut, membuat sales
junior merasa kesulitan dalam melakukan penjualan. Hal ini dikarenakan tidak adanya saling
berbagi informasi, pengetahuan, pengalaman, wawasan senior terhadap juniornya sehingga sulit
bagi sales junior untuk mencapai target penjualan dan sulitnya perusahaan untuk mencapai
target yang diharapkan. Hal tersebut membuat manajemen Bahana Yamaha Cianjur,
memandang bahwa knowledge sharing merupakan hal yang diperlukan. Knowledge sharing
pada Bahana Yamaha Cianjur belum optimal sepenuhnya dilihat dari aspek masalah seperti,
kurangnya pendekatan, kesadaran sosialisasi pengetahuan dari setiap orang yang memiliki
pengetahuan tetapi tidak memberikan kepada rekan satu timnya atau kepada individu lain.
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2. Metode
Tahapan penelitian dimulai dengan studi pendahuluan yang diharapkan dapat diperoleh
informasi mengenai permasalahan yang diangkat dan variabel-variabel yang terkait dengan
masalah tersebut. Tahapan penelitian dilanjutkan dengan studi literatur yang lebih ditekankan
pada internal knowledge sharing di Yamaha Bahana Cianjur. Penelitian ini mengadopsi
langsung dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Ruzić & Benazić, 2021b. Model
yang digunakan merupakan pengembangan dari model dampak berbagi pengetahuan dengan
penambahan beberapa faktor yaitu pemberdayaan (empowerment), berbagi pengetahuan internal
(internal knowledge sharing), penjualan produk baru (new product selling), dan inovasi
penjualan (sales innovation). Hal ini dikarenakan memiliki kesamaan permasalahan pada kasus
Yamaha Bahana Cianjur dengan penelitian yang dilakukan oleh Ruzić & Benazić, 2021b yaitu
mengenai tenaga penjualan. Berdasarkan studi literatur maka dilakukan operasionalisasi
variabel dan penyusunan hipotesis penelitian yang diuraikan sebagai berikut:
Hubungan pemberdayaan terhadap berbagi pengetahuan
Conger & Kanungo, 1988 dalam (Ruzić & Benazić, 2021) menyatakan bahwa
pemberdayaan adalah sebagai strategi manajerial atau teknik yang memperkuat kebutuhan tekad
atau self-efficacy tentang karyawan dan membuat mereka merasa lebih kuat.
Adanya saling percaya diantara anggota organisasi akan tercipta kondisi yang baik untuk
pertukaran informasi dan saran adanya rasa takut. Wang et al. (2014) menyatakan
pemberdayaan juga disebut sebagai faktor motivasi multifaset yang dapat menyebabkan
perilaku altruistik seperti berbagi pengetahuan menyatakan pemberdayaan juga disebut sebagai
faktor motivasi multifaset yang dapat menyebabkan perilaku altruistik seperti berbagi
pengetahuan. Gressgård (2015) menyatakan faktor motivasi dan organisasi yang mempengaruhi
berbagi pengetahuan yang sebagai pemberian motivasi intrinsik yang sangat penting. Tanpa
motivasi, sulit untuk mengharapkan perilaku berbagi pengetahuan menjadi dilakukan. Zhen
Shao (2017) telah menunjukkan bahwa intrinsik motivasi memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap niat berbagi pengetahuan.
H1: Pemberdayaan berhubungan positif dengan pembagian pengetahuan internal
Berbagi pengetahuan terhadap inovasi penjualan
Matsuo (2009) menyatakan inovasi penjualan sebagai sejauh mana tenaga penjual
memersepsikan sebuah organisasi yang menunjukkan fleksibilitas dan kemauan untuk
menerima cara-cara baru dalam pemecahan masalah sehubungan dengan fungsi penjualan.
Inovasi penjualan sangat diperlukan untuk setiap tenaga penjualan dalam menghadapi
peningkatan kompleksitas lingkungan. Inovasi teknologi, kompleksitas produk, permintaan
pelanggan, dan persaingan mengharuskan tenaga penjualan untuk menciptakan solusi berbasis
pengetahuan dan memberikannya kepada pelanggan (Matsuo, 2009).
Matsuo (2018) melihat tenaga penjualan sebagai unit interaksi di antara pemangku
kepentingan yang berbeda. Posisi unik tenaga penjualan dalam menghasilkan pengetahuan
karena interaksi mereka dengan pelanggan. Pentingnya berbagi pengetahuan di dalam
departemen penjualan (Wouter E. van den Berg, Willem Verbeke, Richard P. Bagozzi, Loek
Worm, Ad (Addy) de Jong, 2014). Knowledge sharing (berbagi pengetahuan) adalah metode
atau kegiatan dalam manajemen pengetahuan yang digunakan untuk memberikan dan
menyebarkan pengetahuan, ide, pengalaman, atau skill dari seseorang, departemen, organisasi,
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instansi, atau perusahaan untuk menciptakan dasar kebutuhan untuk kerja sama (Hikmah et al.,
2021). Karena informasi dan wawasan pertama tentang persyaratan pelanggan yang didapat oleh
staf penjualan (Calantone et al., 2011). Bahwa informasi yang dikumpulkan dari pasar
merupakan sumber informasi penting dalam proses pemecahan masalah (dalam kaitannya
dengan proses produk baru). Meskipun interaksi ini berada di bawah ancaman karena teknologi
dan media sosial yang berdampak negatif terhadap peluang interaktif langsung antara sales dan
pelanggan. Tenaga penjualan sering mengalami resistensi dan peran mereka sebagai sumber
informasi utama adalah mengatasi resistensi dan memfasilitasi adopsi produk Menurut Ahearne
et al. (2010) tenaga penjualan dapat menyesuaikan perencanaan dan perilaku mereka
berdasarkan pengetahuan dan wawasan yang diperoleh.
H2: Berbagi pengetahuan internal berhubungan positif dengan inovasi departemen
penjualan
Berbagi pengetahuan terhadap proses penjualan produk baru
Sagala & Lubis (2015) menyatakan produk baru merupakan barang dan jasa yang pada
dasarnya berbeda dari yang telah dipasarkan sebelumnya oleh perusahaan. Berdasarkan definisi
tersebut maka definisi penjualan produk baru pada penelitian ini adalah, aktivitas bisnis menjual
sebuah produk yang belum ada di pasaran atau produk yang telah dikembangkan oleh
perusahaan.
Meskipun tingkat kegagalan produk baru tinggi kompetisi global yang intens dan menuntut
pelanggan menekan perusahaan dan memaksa mereka untuk meluncurkan produk baru (Sagala
& Lubis, 2015). Matsuo (2009) dalam Ruzić & Benazić (2021) penelitiannya menyoroti
kebutuhan akan sistem manajemen pengetahuan agar dapat memungkinkan berbagi informasi di
antara tenaga penjual dan seluruh organisasi. Kebutuhan pembagian informasi yang sesuai oleh
manajemen penjualan dengan tenaga penjualan setelah produk baru diluncurkan. Menurut
Wouter E. van den Berg, Willem Verbeke, Richard P. Bagozzi, Loek Worm, Ad (Addy) de
Jong, (2014) pengembangan berbasis pengetahuan, pengembangan pengetahuan dan transfer di
dalam perusahaan bertindak sebagai penguat kinerja penjualan dan memotivasi tenaga penjual
dengan kualitas baru untuk penjualan produk baru, yang pada akhirnya mempengaruhi
penjualan dan kesuksesan secara keseluruhan.
H3: Berbagi pengetahuan internal berhubungan positif dengan proses penjualan produk
baru
Tahapan penelitian dilanjutkan dengan penentuan ukuran sampling dimana menurut (Hair,
J., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, 2018) minimum rasio sampel untuk model adalah 5
responden per parameter yang di estimasi. Jumlah parameter yang di estimasi pada penelitian ini
adalah 28 sehingga jumlah responden yang dibutuhkan sebanyak 140 responden. Jumlah
karyawan yang terbatas menyebabkan keterbatasan jumlah responden maka keseluruhan
populasi dalam penelitian ini dijadikan sebagai responden dan digunakan PLS SEM sebagai
metodenya. Responden dalam penelitian merupakan karyawan Yamaha Bahana Cianjur. Pada
masing-masing pertanyaan terdapat lima alternatif jawaban yang mengacu pada teknik skala
Likert, yaitu: Sangat Setuju (SS) = 5, Setuju (S) = 4, Netral (N) = 3, Tidak Setuju (TS) = 2,
Sangat Tidak Setuju (STS) = 1.
Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner secara langsung kepada
responden dan diisi langsung oleh responden. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan satu
tahap kepada populasi responden yaitu sebanyak 50 responden. Data yang telah terkumpul
dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada setiap pertanyaan dalam kuesioner sebagai alat ukur
penelitian. Data yang telah valid dan reliabel dilanjutkan ke tahap pengolahan data dengan
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menggunakan metode PLS SEM. Adapun keunggulan dari metode ini adalah tidak memerlukan
asumsi dan menggunakan sampel yang relatif kecil. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan
software smartPLS3.
3. Hasil dan Pembahasan
Tahap ini berisikan data diri responden tenaga penjual Yamaha bahana Cianjur yang
berjumlah 50 responden. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah berjenis
kelamin laki-laki (70%), SMK/SMA adalah rata-rata pendidikan terakhir responden (78%), usia
responden 17-25 tahun (36%), responden rata-rata menjabat sebagai tenaga penjual (84%), dan
rata-rata massa kerja karyawan 0-2 tahun (54%).
Model Pengukuran
Model penelitian mengadopsi langsung dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya
oleh (Ruzić & Benazić, 2021). Landasan teori terdiri dari internal knowledge sharing, sales
innovation, new product selling dan empowerment, tahap evaluasi model dilakukan analisis
terhadap pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model). Dalam dua tahap yang
dilakukan dalam analisis adalah melakukan pengujian terhadap validitas dan reliabilitas,
berikutnya adalah penilaian estimasi model.
Berdasarkan uji validitas dengan PLS-SEM, pengujian validitas dengan melihat AVE
variabel berbagi pengetahuan internal (0,468) dan pemberdayaan (0,423) dinyatakan tidak valid
dikarenakan hasil AVE kurang dari < 0,05. Variabel dianggap valid jika memiliki nilai AVE >
0,5 (Henseler, Jörg 1 ; Hubona, Geoffrey 2 ; Ray, 2016). Berbagi pengetahuan internal dan
pemberdayaan tetap digunakan dalam model penelitian, karena beberapa indikator dari berbagi
pengetahuan internal dan pemberdayaan menghasilkan nilai baik, sehingga berbagi pengetahuan
internal dan pemberdayaan tidak dikeluarkan dari model penelitian.
Berdasarkan hasil pengujian PLS-SEM pada pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa
berbagi pengetahuan (0.601) dan inovasi penjualan (0.673) memiliki nilai yang tidak reliabel
(andal) karena nilai Alpha Cronbach pada variabel tersebut kurang dari <0.7, sedangkan
pemberdayaan (0.853) dan penjualan produk (0,787) baru memiliki nilai yang reliabel karena
menunjukkan nilai lebih dari > 0,7.
Model Struktural
Model yang sudah diestimasi sesuai kriteria outer model langkah selanjutnya dilakukan
pengujian model struktural (inner model). Berikut merupakan nilai R2 pada konstruk. Nilai R2
Koefisien determinan (R2) merupakan cara untuk menilai seberapa besar konstruk endogen
dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen.
Tabel 1. Nilai R2

Variabel
Berbagi Pengetahuan Internal
Inovasi Penjualan
Proses Penjualan Produk Baru

R2
0,130
0,083
0,144

Berdasarkan nilai tabel di atas, diperoleh nilai R2 berbagi pengetahuan internal 13,0%,
variabel inovasi penjualan 8,3%, dan variabel penjualan produk baru 14,4%. Dalam penelitian
ini variabel inovasi penjualan dijelaskan oleh berbagi pengetahuan internal dan penjualan
produk baru dijelaskan oleh berbagi pengetahuan internal. Dari hasil analisis di atas dapat
disimpulkan besar variansi yang dijelaskan, besar variansi yang dijelaskan variabel berbagi
C01.5

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

pengetahuan internal 13,0%, besar variabel inovasi penjualan dipengaruhi berbagi pengetahuan
internal 8,3%, dan besar variabel proses penjualan produk baru dipengaruhi berbagi
pengetahuan internal 14,4%. Nilai tersebut termasuk ke dalam nilai yang kurang baik.
Effect size (f2)
Henseler et al. 2016 menggambarkan nilai f2 sebagai kecil/small ( ±0,02), sedang/medium
(±0,15), dan berat/large (±0,35).

Tabel 2. Nilai Effect Size

Jalur
Berbagi Pengetahuan → Inovasi Penjualan
Berbagi Pengetahuan → Proses Penjualan
Produk Baru
Pemberdayaan → Berbagi Pengetahuan Internal

Nilai f2
0,091

Keterangan
Kecil

0,168

Sedang

0,149

Sedang

Variant Inflation Factor (VIF)
Tabel 3. Nilai Variant Inflation Factor (VIF)

Jalur
Berbagi Pengetahuan → Inovasi Penjualan
Berbagi Pengetahuan → Proses Penjualan Produk Baru
Pemberdayaan → Berbagi Pengetahuan Internal

Nilai f2
1.000
1.000
1.000

Keterangan
Tidak ada Kolinearitas
Tidak ada Kolinearitas
Tidak ada Kolinearitas

Menurut Ghozali (2011) uji multikolinieritas dilihat dari nilai Variant Inflation Factor
(VIF) (Ayuwardani & Isroah, 2018). Apabila nilai VIF < 10, berarti tidak terdapat
multikolinieritas. Jika nilai VIF > 10 maka terdapat multikolinieritas dalam data. Dari hasil
perhitungan di atas membuktikan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel. Terlihat
semua variabel menghasilkan nilai VIF < 10.
Stone Geisser (Q2)
Henseler et al. (2016) menggambarkan nilai f2 sebagai kecil/small ( ±0,02),
sedang/medium (±0,15), dan berat/large (±0,35).
Tabel 4. Nilai Stone Geisser (Q2)

Variabel

Q2

Keterangan

Berbagi Pengetahuan Internal
Inovasi Penjualan
Proses Penjualan Produk Baru

0.053
0,029
0,078

Predictive Relevance Kecil
Predictive Relevance Kecil
Predictive Relevance Kecil

Pengujian Signifikan Model Struktural
Pada pengujian signifikan model dengan melihat t-statistics > 1,96 dan p-value. Hal ini
dilakukan untuk melihat signifikansi hubungan variabel independen terhadap variabel dependen.
Tabel 5. Signifikansi Jalur Hubungan Hipotesis

H1

Jalur

Coeff

T-statistics

p-value

Keterangan

Pemberdayaan → Berbagi

0,361

2,082

0,019

Hipotesis
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Baru
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-0,380

3,190

0,001

0,361

4,991

0,000

diterima
Hipotesis
ditolak
Hipotesis
diterima

Analisis Hipotesis Penelitian
Pada pengujian hipotesis H1 pada hubungan pemberdayaan secara langsung mempengaruhi
berbagi pengetahuan internal diperoleh nilai t-statistic sebesar 2,082 (> 1,96) dan nilai p-value
sebesar 0,019 (< 0,05) serta nilai coeff sebesar 0,361 sehingga H1 diterima. Artinya
pemberdayaan berpengaruh positif yang signifikan terhadap berbagi pengetahuan internal.
Penelitian ini terbukti konsisten dengan penelitian yang dilakukan (Ruzić & Benazić, 2021).
Temuan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya pemberdayaan
sebagai strategi manajerial atau teknik yang memperkuat self-efficacy maka dapat
menumbuhkan aktivitas berbagi pengetahuan, ide, wawasan, pengalaman atau kemampuan antar
individu dalam departemen pada perusahaan.
Jiang et al. 2016 menyatakan bahwa pemberdayaan kepemimpinan dapat meningkatkan tim
berbagi pengetahuan melalui pembinaan, para pemimpin itu dapat meningkatkan kesempatan
untuk berbagi ide yang melekat dalam pengambilan keputusan partisipasi, suasana kepedulian
yang tinggi diantara anggota tim melahirkan transfer pengetahuan. Selain itu, suasana
kepercayaan dalam tim yang diberdayakan diketahui dapat memfasilitasi berbagi pengetahuan,
keterlibatan penuh anggota dapat meningkatkan kepercayaan dalam kelompok, yang nantinya
dapat meningkatkan berbagi pengetahuan. Hal ini dikarenakan karyawan Yamaha Bahana
Cianjur telah cukup menerima motivasi dan mempunyai rasa percaya diri yang cukup tinggi
sehingga mereka yakin untuk saling berbagi pengetahuan yang mereka miliki kepada rekan
kerja mereka khususnya mengenai pekerjaan di bagian tenaga penjualan.
Pada pengujian hipotesis H2 pada hubungan berbagi pengetahuan internal secara langsung
mempengaruhi inovasi penjualan diperoleh nilai t-statistic sebesar 3,190 (> 1,96) dan nilai pvalue sebesar 0,001 (< 0,05) serta nilai coeff sebesar -0,380. H2 ditolak dalam hal ini dapat
diartikan bahwa berbagi pengetahuan internal berpengaruh negatif yang signifikan terhadap
inovasi penjualan dikarenakan nilai coeff yang mendapat negatif. Hasil tersebut tidak sejalan
dengan penelitian yang dilakukan (Ruzić & Benazić, 2021). Pada penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa pada saat karyawan Yamaha Bahana melakukan aktivitas berbagi
pengetahuan, ide, wawasan, pengalaman atau skill antar individu penerima tidak menunjukkan
fleksibilitas dan kemauan untuk menerima cara-cara baru dalam pemecahan masalah
sehubungan dengan fungsi penjualan.
Menurut Ritala et al. 2018 berbagi pengetahuan yang tidak terkontrol pada kinerja inovasi
dan risiko terkait berbagi, dan kebocoran pengetahuan inovasi yang kurang baik. Sedangkan
inovasi mengacu pada produk atau layanan, inovasi produk atau layanan yang secara bertahap
meningkatkan perusahaan kebocoran pengetahuan yang tidak diinginkan diantara perusahaan.
Sementara berbagi pengetahuan terkait inovasi mungkin akan kehilangan nilainya ketika secara
tidak sengaja bocor ke luar, menyebarkan pengetahuan tentang perkembangan perusahaan
tersebar kepada pesaingnya.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti, hal ini terjadi dikarenakan karyawan khususnya
tenaga penjualan pada Yamaha Bahana merasa cukup atau bahkan menolak pada saat diberikan
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informasi, wawasan dalam melakukan inovasi penjualan sehingga mereka merasa tidak harus
mengembangkannya kembali dan juga tidak berkembangnya inovasi penjualan karena seringnya
pergantian karyawan pada tenaga penjualan kebanyakan tenaga penjualan hanya bekerja 1
sampai 2 tahun saja yang membuat inovasi penjualan sulit berkembang.
Pada pengujian hipotesis H3 pada hubungan berbagi pengetahuan internal secara langsung
mempengaruhi proses penjualan produk baru diperoleh nilai t-statistic sebesar 4,991 (> 1,96)
dan nilai p-value sebesar 0,000 (< 0,05) serta nilai coeff sebesar 0, 361 sehingga H3 diterima.
Hal ini dapat diartikan bahwa berbagi pengetahuan internal berpengaruh positif terhadap
penjualan produk baru. Penelitian ini terbukti konsisten dengan penelitian yang dilakukan
(Ruzić & Benazić, 2021).
Temuan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa saat karyawan Yamaha Bahana
melakukan aktivitas berbagi pengetahuan, ide, wawasan, pengalaman atau kemampuan antar
individu dalam departemen pada perusahaan akan mempengaruhi penjualan produk baru.
Karyawan saling berbagi pengetahuan mereka maka penjualan produk baru akan terus
meningkat. Hal ini dikarenakan tenaga penjualan junior Yamaha Bahana yang pada awalnya
tidak bisa menjual produk dengan saling bertukar informasi atau berbagi pengetahuan, wawasan
dengan seniornya secara tidak langsung karyawan tersebut mendapatkan informasi dalam
melakukan proses penjualan produk baru. Ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan
oleh Yam and Chan 2015, berbagi pengetahuan penting untuk inovasi dan kinerja produk
khususnya proses penjualan produk baru karena perusahaan harus mampu mentransfer,
mengintegrasikan dan lebih mengembangkan pengetahuan dalam penjualan produk khususnya
penjualan produk baru. Berbagi lebih banyak pengetahuan biasanya meningkatkan kinerja
produk dan layanan. Berbagi pengetahuan juga meningkatkan desain, kualitas, dan keseluruhan
produk khususnya proses penjualan produk baru.
Implikasi Manajerial
Pemberdayaan dan berbagi pengetahuan internal dapat ditingkatkan dengan cara memberi
motivasi atau seminar agar dapat menumbuhkan rasa percaya diri karyawan khususnya pada
bagian penjualan untuk bisa lebih berpikir kritis, dapat mengambil keputusan, dan bisa bekerja
lebih baik lagi untuk waktu yang akan datang. Berbagi pengetahuan dan inovasi penjualan dapat
dibatasi dengan cara perusahaan hanya memberikan informasi dan wawasan penting bagi
karyawan khususnya tenaga penjualan secukupnya saja agar karyawan tenaga penjualan tidak
mendapat informasi yang berlebihan yang nantinya dapat merugikan perusahaan. Berbagi
pengetahuan internal dan proses penjualan produk baru dapat ditingkatkan dengan cara
memberikan tenaga penjualan wawasan, informasi atau seminar dan memberikan penghargaan
atau bonus berupa uang atau barang bagi mereka yang sering berbagi pengetahuan kepada
sesama rekan kerja atau sesama tenaga penjualan.
4. Simpulan
Berdasarkan hasil pembentukan model, pengolahan data dan hasil dari analisis secara
statistik, maka dibuat kesimpulan dari 4 variabel yang ada pada model penelitian yang telah
dilakukan, yaitu Model hubungan yang berpengaruh dan dapat menjelaskan pengaruh dari
pemberdayaan terhadap berbagi pengetahuan internal dan berbagi pengetahuan internal terhadap
inovasi penjualan serta proses penjualan produk baru. Pemberdayaan berpengaruh positif
terhadap berbagi pengetahuan internal. Berbagi pengetahuan internal berpengaruh negatif
terhadap inovasi penjualan. Berbagi pengetahuan internal berpengaruh posistif terhadap proses
penjualan produk.
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ABSTRAK
Industri sabuk kulit Magetan memiliki permasalahan yaitu penjualan yang menurun akhir-akhir ini
terlebih pada masa PPKM. Hampir dua tahun tidak ada pesanan sabuk dari toko display. Hal ini
berdampak besar pada keberjalanan perusahaan. Tujuan proyek ini adalah memberikan usulan strategi
pemasaran produk pada IKM pembuatan sabuk kulit Magetan. Pengumpulan data dilakukan dilakukan
dengan menyebarkan kuesioner skala likert 5 terkait preferensi konsumen dalam strategi promosi produk
dan kualitas pelayanan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode statistika deskriptif dan
regresi linear. Usulan strategi pemasaran yang terpilih adalah pembuatan guidebook yang menjelaskan
tentang penggunaan aplikasi Canva, Instagram, dan Shopee.
Kata kunci: industri sabuk, preferensi konsumen, regresi linear, statistika deskriptif, strategi pemasaran

1.

Pendahuluan
Pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis kesehatan global menunjukkan bahwa dunia
tidak sadar dan tidak siap akan malapetaka yang signifikan untuk kegiatan bisnis, terutama
memberikan efek buruk yang serius pada usaha kecil (Akpan dkk, 2021). Besar kemungkinan
usaha kecil terdampak pandemi, karena usaha ini cenderung terkonsentrasi pada sektor-sektor
yang terpengaruh langsung oleh pandemi Covid-19 seperti usaha ritel maupun penyedia layanan
atau jasa (Cao & Leung, 2020). Terlebih sebagian besar usaha kecil terdampak adalah usaha
kecil dengan perusahaan yang mayoritas ada dalam perekonomian dan bertanggung jawab atas
sebagian besar produksi (Humphries dkk, 2020).
Usaha kecil memiliki kontribusi maupun peranan yang cukup besar di antaranya yaitu
perluasan kesempatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Usaha kecil juga menjadi jaring
pengaman terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk melakukan kegiatan ekonomi
produktif, dan berperan penting dalam mendongkrak produk domestik bruto (PDB) negaranegara yang memasuki era industri 4.0, khususnya di Indonesia (Rosita, 2020). Sebuah survei
yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi menyebutkan 1.785 koperasi dan 163.713 usaha
mikro kecil dan menengah (UMKM) terkena dampak pandemi Covid-19. Kementerian Koperasi
dan UMKM mengatakan koperasi yang bergerak di sektor jasa dan manufaktur juga paling
terpukul oleh pandemi Covid-19. Pengusaha UMKM mengalami penurunan penjualan,
kekurangan modal, dan kesulitan dalam menjual. Setidaknya 39,9% UMKM telah memutuskan
untuk mengurangi persediaan selama Pembatasan Sosial Massal (PSBB) oleh Covid-19.
Sementara itu, 16,1% UMKM memilih untuk memberhentikan staf karena penutupan toko fisik.
Salah satu usaha kecil yang terdampak oleh pandemi Covid-19 adalah IKM Sabuk Kulit
Pak Sarmin di Magetan, Jawa Timur. IKM ini mampu menjual lebih dari 50 lusin ikat pinggang
kulit per bulan yang didistribusikan ke daerah wisata seperti Yogyakarta dan Bali. Namun
seiring diberlakukannya PSBB, banyak daerah wisata yang ditutup menyebabkan penjualan
mengalami penurunan signifikan selama pandemi. Selama pandemi, penjualan hanya mencapai
satu hingga dua sabuk dalam satu bulan. Hal ini berimbas pada beberapa tenaga kerja harus
dirumahkan. Untuk mengatasi hal tersebut, IKM Sabuk Kulit Pak Sarmin memulai penjualan
C02.1

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

melalui online marketplace di Facebook. Akan tetapi, masih banyak kendala yang dihadapi saat
penjualan melalui marketplace seperti tenaga kerja kurang handal dan familiar dalam mengelola
marketplace dan pengusaha belum paham bagaimana cara penjualan melalui media sosial yang
menarik. Selain itu dimungkinkan adanya potensi pasar yang belum optimal disasar dengan
aplikasi promosi media sosial.
Usaha pendampingan IKM untuk menggunakan platform pemasaran produknya banyak
dilakukan oleh banyak akademisi seperti pada penelitian Anisa dan Syihabudin (2022) pada
IKM makanan ringan di Kabupaten Bojonegoro serta pada penelitian Iswari dan Sopanah
(2021) pada IKM kue pia di Kabupaten Pasuruan. Kedua penelitian ini berfokus pada
digitalisasi pemasaran. Untuk industri kulit sendiri hampir sama seperti IKM lain seperti pada
penelitian Septiani dkk (2021) tentang pemanfaatan media sosial dalam pemasaran produk
kerajinan kulit di Kabupaten Garut. Tujuan proyek ini adalah memberikan usulan strategi
promosi di platform pemasaran produk secara online melalui media sosial dan e-commerce pada
IKM sabuk kulit Magetan untuk menjangkau potensi pasar yang lebih luas. Stakeholder yang
terlibat dalam proyek ini adalah IKM Sabuk Kulit Pak Sarmin dan Dinas Perindustrian
Kabupaten Magetan serta luaran yang diharapkan adalah memberikan modul panduan terkait
cara penggunaan e-commerce, media sosial, hingga strategi promosi konten produk sebagai
sarana pelatihan bagi karyawan maupun pemilik IKM Sabuk Kulit Magetan.
2. Metode
2.1 Dasar Keilmuan Teknik Industri
Proyek ini menggunakan tiga dari empat belas dasar keilmuan teknik industri berdasarkan
Industrial and Systems Engineering Body of Knowledge yang ditetapkan oleh Institute of
Industrial System and Engineers (2021) dalam pelaksanaannya. Dasar keilmuan yang dipakai
adalah sebagai berikut.
● Engineering Management
Engineering management merupakan fokus area dari manajemen yang berurusan dengan
aplikasi prinsip-prinsip keteknikan dalam praktik bisnis dan lebih fokus pada sisi bisnis
teknikal dari suatu organisasi (IISE, 2021). Engineering management pada proyek ini
difokuskan pada market product strategy. Hal ini digunakan sebagai dasar dalam
menangani kegiatan promosi dan pemasaran sabuk kulit melalui online marketplace.
● Information Engineering
Information engineering merupakan pendekatan untuk merencanakan, membuat,
mendistribusikan, menganalisis, dan menggunakan kumpulan data dalam sistem untuk
memfasilitasi pengambilan keputusan dan komunikasi bisnis (IISE, 2021). Information
engineering pada proyek berfokus pada konten marketing di media sosial, seperti artikel,
infografik, atau video, serta media marketing yang digunakan, seperti Facebook, Instagram,
Youtube, dan lain-lain.
● Quality and Reliability Engineering
Quality and reliability engineering fokus pada alat dan teknik yang dipakai dalam industri
manufaktur dan jasa serta digunakan untuk menentukan kemampuan dari suatu sistem atau
komponen untuk digunakan dalam kondisi dan periode tertentu (IISE, 2021). Quality and
reliability engineering pada proyek ini difokuskan pada analisis kualitas pelayanan online
marketing dari segi:
- Tangibles (bukti langsung)
- Responsiveness (daya tanggap)
- Reliability (keandalan)
- Assurance (jaminan)
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- Empathy (empati)
2.2 Perumusan Konsep Desain
Berikut merupakan flowchart serta penjelasan dari perumusan alternatif solusi yang
dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan proyek.

Gambar 1. Flowchart Perumusan Alternatif Solusi

●

●

●

●

●

●

Observasi dan Pendekatan Partisipatif
Observasi awal dilakukan untuk mengetahui keadaan serta permasalahan yang ada pada
IKM Sabuk Kulit Pak Sarmin. Pendekatan partisipatif berupa wawancara dilakukan dengan
mewawancarai Pak Sarmin selaku pemilik usaha mengenai masalah apa yang mungkin ada
pada usahanya.
Perumusan Masalah, Tujuan, dan Luaran Proyek
Perumusan masalah dilakukan berdasarkan hasil eksplorasi permasalahan yang dialami
IKM Sabuk Pak Sarmin. Selanjutnya, tujuan serta luaran proyek ditetapkan setelah
mengetahui permasalahan yang akan diselesaikan.
Perencanaan Proyek
Setelah dilakukan perumusan masalah, tujuan, dan luaran proyek, tahapan selanjutnya
adalah proses perencanaan proyek. Pada tahapan ini dilakukan proses perencanaan awal
proyek dengan menggunakan data-data pendukung yang didapat melalui proses eksplorasi.
Langkah selanjutnya dalam tahapan ini adalah melakukan perumusan konsep desain dan
perumusan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah.
Pelaksanaan dan Evaluasi Proyek
Pelaksanaan dan evaluasi proyek merupakan tahapan keempat dalam penelitian ini yang
terdiri atas proses penyebaran kuesioner, rekapitulasi menggunakan statistika deskriptif,
perhitungan menggunakan regresi linear, dan evaluasi proyek berdasarkan hasil
perhitungan yang sudah didapat.
Analisis dan Finalisasi Proyek
Analisis proyek dilakukan berdasarkan hasil evaluasi proyek sebelumnya untuk memilih
alternatif solusi yang terbaik untuk dilaksanakan. Setelah alternatif solusi terpilih,
dilakukan finalisasi proyek untuk menetapkan alternatif solusi.
Kesimpulan dan Saran
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Tahap ini merupakan tahap akhir yang berisi simpulan dari penelitian serta saran yang
dapat diberikan untuk penelitian maupun proyek selanjutnya di masa yang akan dating.
2.3 Perumusan Alternatif Solusi
Dalam perumusan alternatif solusi, dilakukan pencarian dan perumusan solusi yang
mungkin untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Berikut merupakan dua alternatif solusi
yang dirumuskan.
● Konten gambar
Konten berupa gambar akan ditampilkan pada sosial media dan online shop. Konten ini
terdiri atas konten foto produk serta konten desain sosial media. Pada alternatif ini,
karyawan akan diajarkan mengenai langkah desain konten yang baik untuk dipasang di
sosial media. Alternatif ini akan disesuaikan dengan pilihan sosial media dan online shop
mana yang terpilih berdasarkan survei.
● Konten video
Konten berupa video akan ditampilkan pada sosial media. Video yang akan dibuat
merupakan video promosi produk. Konten video dapat berupa video tampilan produk dari
berbagai sisi, video produk dengan model, serta konten video promosi lain yang mengikuti
tren hal yang sedang viral di sosial media. Alternatif konten video ini juga akan
disesuaikan dengan pilihan sosial media dan online shop mana yang terpilih berdasarkan
survei.
2.4 Metode Pengambilan dan Pengolahan Data
Metode pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner daring menggunakan
google form ke responden yang aktif menggunakan media sosial serta marketplace. Sementara
metode pengolahan data dilakukan menggunakan tiga tahapan yaitu statistika deskriptif, regresi
linear, serta evaluasi proyek. Statistika deskriptif digunakan untuk merangkum data dalam
susunan yang terstruktur dengan mendeskripsikan hubungan dari tiap variabelnya (Kaur dkk,
2018). Regresi linear digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu faktor terhadap faktor
lainnya (Briliant & Kurniawan, 2020). Sementara evaluasi proyek dilakukan berdasarkan hasil
pengolahan data yang telah dilakukan untuk menentukan langkah perbaikan dan peningkatan
dari proyek.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Statistika Deskriptif

Gambar 2. Statistika Deskriptif Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner dengan total responden sebanyak 64.
Berdasarkan grafik yang ditunjukkan, dapat dikatakan bahwa responden perempuan lebih
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banyak dibandingkan responden laki-laki. Dimana terdapat sebanyak 19 responden berjenis
kelamin laki-laki dan 45 responden adalah berjenis kelamin perempuan. Dalam skala rasio,
maka terdapat 30% responden laki-laki dan 70% responden perempuan.

Gambar 3. Statistika Deskriptif Usia

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, rentang usia responden terbagi menjadi 3.
Dimana terdapat 51% responden memiliki rentang usia 15 hingga 20 tahun. Kemudian, terdapat
47% responden memiliki rentang usia 21 hingga 30 tahun. Serta, terdapat 2% responden
memiliki rentang usia 31 hingga 40 tahun. Sehingga responden terbanyak berada di rentang usia
15 hingga 20 tahun.

Gambar 4. Statistika Deskriptif Letak Geografis

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, cakupan asal wilayah responden tersebar di
24 kota yang berada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Wilayah ini didominasi oleh Kota
Bandung sebanyak 12 responden (19%), diikuti oleh Kota Cilacap sebanyak 10 responden
(16%) dan Kota Solo sebanyak 8 responden (13%).
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Gambar 5. Statistika Deskriptif Sosial Media

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, terdapat beberapa media sosial yang sering
digunakan responden, yaitu Instagram, Facebook, Tiktok, Youtube, Twitter, Whatsapp, dan
Line. Berdasarkan beberapa jenis media sosial tersebut, mayoritas responden menggunakan
Instagram dengan jumlah 50 responden. Kemudian diikuti dengan YouTube sebanyak 37
responden dan 25 responden menggunakan TikTok.

Gambar 6. Statistika Deskriptif Marketplace

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, terdapat beberapa marketplace yang sering
digunakan responden, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, Bibit, Dinaran, ACT Indonesia
Dermawan. Berdasarkan beberapa jenis media sosial tersebut, mayoritas responden memilih
menggunakan Shopee dengan jumlah 52 responden. Kemudian diikuti dengan Tokopedia
sebanyak 9 responden.
3.2 Regresi Linear
3.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas
Cronbach’s
Alpha
0,925

Tabel 1. Uji Reliabilitas
Cronbach’s Alpha Based
on Standardized Items
0,935

N of
Items
11

Berdasarkan hasil, didapatkan nilai cronbach’s alpha based on standardized items sebesar
0,935. Nilai r tabel reliabilitas adalah sebesar 0,602. Karena 0,935 (r hitung) > 0,602 (r tabel)
maka kuesioner dapat dikatakan reliabel.
Scale Mean
if Item

Tabel 2. Uji Validitas
Scale
Corrected
Variance if
Item-Total
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Daya_Tanggap
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Courtesy
Security
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Minat_Beli

ISSN: 2579-6429

Deleted
44,90
45,16
45,35
44,94
44,94
44,97
44,95
45,00
44,90
44,97

Item Deleted
28,679
27,613
27,020
28,553
28,225
27,966
28,506
27,967
28,318
27,868

Correlation
0,776
0,691
0,644
0,712
0,765
0,839
0,752
0,732
0,839
0,781

Correlation
0,655
0,646
0,684
0,725
0,793
0,770
0,806
0,612
0,778
0,756

Item Deleted
0,916
0,919
0,923
0,918
0,915
0,913
0,916
0,917
0,913
0,914

45,24

29,104

0,407

0,322

0,936

Berdasarkan hasil, didapatkan nilai corrected item-total correlation untuk tiap item
indikator. Nilai r tabel validitas untuk n (jumlah sampel = 49, nilai DF = 47) adalah 0,288.
Didapati semua item memiliki nilai corrected item-total correlation lebih dari nilai r tabel
(0,288) sehingga data dapat dinyatakan valid.
3.2.2 Uji R-Square
Tabel 3. Uji R-Square
Model
R
R Square
Adjusted
Std. Error of
R Square
the Estimate
1
0,568a
0,322
0,189
0,805
a
Predictors: (Constant), UnderstandingCustomer, Keandalan, Credibility_Dana, Access, Daya_Tanggap,
Bukti_Langsung, Credibility_Barang, Communication, Courtesy, Security

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai koefisien R-Square sebesar 0,322 atau
32,2%. Hal tersebut berarti 32,2% minat beli konsumen dijelaskan oleh variabel understanding
customer, keandalan, credibility dana, access, daya tanggap, bukti langsung, credibility barang,
communication, courtesy, dan security. Sedangkan sisanya, yaitu 100% - 32,2% = 67,8%
dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian.

3.2.3 Uji F
Model
1

Tabel 4. Uji F
Sum of
df
Mean
Squares
Square
15,717
10
1,572
33,058
51
0,648
48,774
61

F

Regression
2,425
Residual
Total
a
Dependent Variable: Minat_Beli
a
Predictors: (Constant), Understanding_Customer, Keandalan, Credibility_Dana,
Bukti_Langsung, Credibility_Barang, Communication, Courtesy, Security

Sig.
0,019a

Access,

Daya_Tanggap,

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 2,425 dengan Sig.
sebesar 0,019. Sedangkan F tabel (dengan taraf signifikansi sebesar 0,05; df1 sebesar 10; dan
df2 sebesar 51) sebesar 2,022. Sehingga, nilai F hitung lebih besar dari F tabel yang artinya,
model regresi yang terbentuk memenuhi goodness of fit atau model regresi layak digunakan
untuk memprediksi minat beli konsumen.

3.2.4 Uji T
Model

Tabel 5. Uji T
Unstandardized
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(Constant)
Bukti_Langsung
Daya_Tanggap
Keandalan
Credibility_Barang
Credibility_Dana
Courtesy
Security
Access
Communication
Understanding_
Customer
a
Dependent Variable: Minat_Beli
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Coefficient
B
Std. Error
0,735
0,943
0,830
0,280
-0,133
0,223
0,201
0,203
-0,456
0,301
-0,094
0,354
0,212
0,347
0,398
0,377
0,217
0,236
0,051
0,377
0,444
0,306

Coefficient
Beta
0,538
-0,115
0,201
-0,326
-0,067
0,146
0,274
0,169
0,033
-0,332

t

Sig

0,780
2,968
-0,596
0,990
-1,514
0,266
0,612
1,057
0,918
0,135
-1454

0,439
0,005
0,554
0,327
0,136
0,791
0,543
0,295
0,363
0,893
0,152

Adapun model regresi linier berganda yang terbentuk berdasarkan nilai B dalam tabel di
atas adalah sebagai berikut.
Y = 0,735 + 0,830X1 + (-0,133)X2 + 0,201X3
0,398X7 + 0,217X8 + 0,051X9 + (-0,444)X10 + e
di mana,
Y
= Minat beli konsumen
X1
= Bukti langsung
X2
= Daya tanggap
X3
= Keandalan
X4
= Credibility barang
X5
= Credibility dana

+ (-0,456)X4 + (-0,094)X5 + 0,212X6 +

X6
X7
X8
X9
X10
e

= Courtesy
= Security
= Access
= Communication
= Understanding customer
= Epsilon (pengaruh faktor lain)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai variabel X1, X3, X6, X7, X8, X9
maka semakin tinggi pula minat beli konsumen. Dalam mengidentifikasi apakah masing-masing
koefisien variabel-variabel independen tersebut berimbas pada kenaikan minat beli konsumen
yang signifikan, dapat dilakukan melalui uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel
daya tanggap, keandalan, jaminan barang, jaminan dana, etika, keamanan, akses, komunikasi,
dan pelayanan penjual berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen.
3.3 Implementasi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-commerce yang paling diminati adalah Shopee dan
media sosial yang paling diminati adalah Instagram. Kedua platform tersebut lebih mendukung
untuk digunakannya konten gambar dibandingkan dengan konten video. Selain itu, konten
gambar penting sebagai langkah awal dalam membangun sosial media di instagram dan di
Shopee. Sehingga, solusi yang terpilih adalah Alternatif 1 Konten Gambar yang dinilai lebih
feasible untuk kedua platform dan pemilik usaha. Guidebook akan menjelaskan mengenai cara
pembuatan akun shopee, cara upload produk shopee, cara mengirimkan pesanan shopee, cara
promosi shopee, cara membuat akun canva, fitur-fitur canva, dan strategi promosi produk terkait
konten gambar. Guidebook dapat diakses pada link bit.ly/GuidebookTim13.
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Gambar 7. Guidebook Shopee

Penelitian ini dapat memberikan dampak positif dengan membuka peluang pasar baru bagi
IKM sabuk kulit, mengetahui produk apa yang diinginkan konsumen, memberikan jangkauan
promosi yang lebih luas. Namun, penelitian ini memiliki kekurangan di mana waktu
pelaksanaan proyek dapat tidak sesuai dengan timeline awal yang sudah ditentukan,
memerlukan proses edukasi dan pendampingan lebih kepada pemilik usaha dalam penggunaan
sarana promosi daring ini.
4.

Simpulan
Proyek ini memberikan usulan strategi promosi dan platform pemasaran produk secara
online melalui media sosial dan e-commerce untuk menjangkau potensi pasar yang lebih luas.
Berdasarkan hasil pengolahan data, sosial media dan e-commerce yang terpilih adalah Instagram
dan Shopee. Selanjutnya, luaran proyek ini adalah dengan memberikan modul panduan terkait
cara penggunaan e-commerce, media sosial, hingga strategi promosi konten produk sebagai
sarana pelatihan bagi karyawan maupun pemilik IKM Sabuk Kulit Magetan.
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ABSTRAK
Tuntutan ekonomi digital di era networked intelligence mentransformasikan segala aktivitas manusia ke
dalam bentuk digital. Apabila sebuah perusahaan telah mengaplikasikan social media marketing, maka
langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kegiatan tersebut sehingga dapat melakukan perbaikan secara
berkelanjutan. Luaran yang dihasilkan dari artikel ini yaitu nilai efektivitas sosial media yang digunakan
D-War Leather. Metode pengukuran efektivitas yang digunakan adalah metode AIDA. Metode AIDA
digunakan untuk mengukur pengaruh dari promosi produk sesuai atribut Attention, Interest, Desire, dan
Action. Alternatif solusi yang diusulkan, yaitu membuat guidebook atau buku panduan yang berisikan
cara-cara memanfaatkan dan menggunakan fitur-fitur sosial media, dan membuat desain konten dalam
memanfaatkan fitur sosial media untuk melakukan promosi produk D-War Leather. Solusi terpilih yaitu
membuat sebuah buku panduan yang berisikan informasi mengenai fitur-fitur sosial media (Facebook,
Instagram, dan Shopee) beserta cara memanfaatkannya, cara memasang iklan di sosial media, cara
mengembangkan sosial media, sekaligus usulan konten yang dapat diterapkan oleh D-War Leather ke
depannya.
Kata kunci: efektivitas, guidebook, marketing, sosial media.

1.

Pendahuluan
Pada masa ekonomi digital seperti sekarang ini, konsumen merupakan penggerak dari
semua kegiatan ekonomi. Tuntutan ekonomi digital di era networked intelligence
mengakibatkan segala aktivitas manusia telah ditransformasikan ke dalam bentuk digital. Salah
satu bukti adalah semakin meningkatnya penggunaan internet di kalangan masyarakat (Saputra,
2010). Para pelaku UKM sebaiknya dapat memanfaatkan media digital sebagai salah satu upaya
untuk memasarkan produknya atau yang dikenal dengan Social Media Marketing (SMM),
sehingga konsumen dapat lebih mengenal produk yang dihasilkan oleh UKM tersebut.
Gunelius (2011) menyatakan social media marketing adalah bentuk pemasaran baik
langsung maupun tidak langsung untuk membentuk kesadaran, pengakuan, daya ingat, dan
tindakan terhadap sebuah merk, produk, orang atau entitas lain dengan menggunakan alat web
sosial misalnya blogging, microblogging, social networking, social bookmarking, dan content
sharing. Apabila sebuah perusahaan atau UKM telah mengaplikasikan social media marketing,
maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan perusahaan adalah mengevaluasi kegiatan
pemasaran tersebut sehingga dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Salah satu
kegiatan evaluasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan pengukuran
efektivitas social media marketing.
Objek kajian pada artikel ini yaitu IKM D-War Leather. IKM D-War Leather memproduksi
tas dan produk kulit lainnya seperti dompet, gantungan kunci, dll. yang berdiri sejak tahun 2014
di kota Magetan, Jawa Timur. D-War Leather berfokus pada sistem produksi Make to Order
(MTO). Namun akibat adanya pandemi COVID-19, penjualan yang diterima D-War Leather
menurun sekitar 40%. Pemasaran yang dilakukan sebagian besar melalui online dengan sosial
media Instagram dan Facebook. Selain itu, D-War Leather sudah mulai merambah ke
marketplace yaitu Shopee. Namun, sosial media tersebut sudah lama tidak aktif, karena
unggahan terakhir di tanggal 5 April 2021 saat tulisan ini dibuat pada tanggal 17 Desember
2021 dikarenakan keterbatasan SDM dan pengetahuan yang dimiliki. Sedangkan, pemilik
berkeinginan untuk mengembangkan lebih lagi promosi melalui sosial media. Maka
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permasalahan yang akan diangkat pada artikel ini adalah bagaimana mengukur tingkat
efektivitas promosi yang telah dilakukan melalui sosial media dan usulan apa yang akan
diberikan untuk mengembangkan social media marketing dari D-War Leather.
2.

Metode
Penelitian dilakukan untuk memberikan solusi berupa pengukuran tingkat efektivitas social
media marketing sebagai sarana promosi produk D-War Leather. Metode yang akan digunakan
untuk pengukuran adalah metode AIDA. Durianto didalam Ulfa (2018), menyatakan salah satu
pengukuran efektivitas iklan dapat diukur dengan metode AIDA, terdiri dari Atenttion
(perhatian), Interest (ketertarikan), Desire (keinginan), dan Action (tindakan). Metode AIDA
digunakan untuk melihat pengaruh secara hierarki dari promosi produk terhadap pangsa pasar
potensial. Pengukuran efektifitas dikelompokan ke dalam lima kelompok menurut Paulus
didalam (Fauzi dkk., 2019):
Tabel 1. Kategori Penilaian Efektivitas

No
1
2
3
4
5

Persentase
0-20%
21-40%
41-60%
61-80%
81-100%

Kategori Efektivitas
Buruk
Menengah
Rata-rata
Baik
Istimewa

Pengumpulan data yang diperlukan untuk menghitung tingkat efektivitas dilakukan dengan
menggunakan kuesioner. Kuesioner tersebut terdiri atas 22 pertanyaan dengan menggunakan
skala likert (1-5). Pertanyaan tersebut meliputi lima pertanyaan umum, lima pertanyaan atribut
attention, lima pernyataan atribut interest, tiga pertanyaan atribut desire, dan empat pertanyaan
atribut action. Responden untuk kuesioner tersebut merupakan masyarakat baik laki-laki
maupun perempuan yang memiliki ketertarikan pada fashion khususnya tas kulit lokal.
Setelah didapatkan nilai tingkat efektivitas sosial media, diusulkan beberapa alternatif
solusi untuk meningkatkan social media marketing D-WAR Leather. Dari beberapa alternatif
solusi akan akan dipilih solusi terbaik berdasarkan pertimbangan dari beberapa pihak.
3.

Hasil dan Pembahasan
Setelah melakukan pengumpulan data melalui kuesioner tersebut, didapatkan sebanyak 65
responden dengan karakteristik responden yang ditunjukkan pada Gambar 1 hingga Gambar 3.

Gambar 1. Pie Chart Jenis
Kelamin Responden

Gambar 2 . Pie Chart Usia
Responden

Gambar 3. Pie Chart
Pendapatan per Bulan
Responden

Tahap berikutnya adalah melakukan pengukuran nilai efektivitas social media
marketing pada D-War Leather. Perhitungan nilai efektivitas dengan metode analisis AIDA
menggunakan persamaan sebagai berikut (Paulus, 2011):
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𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡
𝑥 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑢ℎ 𝐻𝑎𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛

(1)

Keterangan:
X1 : Nilai pada tahapan Attention
X2 : Nilai pada tahapan Interest
X3 : Nilai pada tahapan Desire
X4 : Nilai pada tahapan Action
Hasil rekap skor pada masing-masing atribut attention, interest, desire, dan action
ditunjukkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Rekap Hasil Kuesioner Metode AIDA

Atribut

ATTENTION

Pertanyaan

Skor

Postingan DWAR Leather pada sosial media (Facebook,
Instagram,
dan
Shopee)
mampu
membangkitkan
keingintahuan lebih dalam mengenal produk tersebut.

273

Postingan DWAR Leather pada sosial media (Facebook,
Instagram, dan Shopee) mampu menarik minat untuk
memerhatikan produk tersebut

264

Produk yang ditawarkan di sosial media (Facebook,
Instagram, dan Shopee) merupakan produk yang berkualitas

250

INTEREST

Postingan DWAR Leather pada sosial media (Facebook,
Instagram, dan Shopee) merupakan informasi yang jujur dan
bisa diandalkan
Tampilan pada sosial media (Facebook, Instagram, dan
Shopee) mempunyai keunikan sendiri dalam menarik
perhatian konsumen
Selalu melihat posting-an di beranda/timeline pada saat
menggunakan sosial media (Facebook, Instagram, dan
Shopee)
Tidak merasa terganggu dengan beranda/timeline sosial
media (Facebook, Instagram, dan Shopee) yang penuh
dengan posting-an produk DWAR Leather

234

229

248
247

Iklan produk DWAR Leather di sosial media (Facebook,
Instagram, dan Shopee) bertujuan untuk membuat konsumen
membeli produk tersebut

271

Pesan pada iklan produk DWAR Leather di sosial media
(Facebook, Instagram, dan Shopee). mudah dipahami.

258

DESIRE
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1275

254

Percaya dengan produk DWAR Leather yang dipromosikan
di sosial media (Facebook, Instagram,dan Shopee).

Caption pada produk DWAR Leather yang dipromosikan di
sosial media (Facebook, Instagram, dan Shopee)
memberikan keterangan mengenai keunggulan produk
tersebut
Postingan produk DWAR Leather di sosial media
(Facebook, Instagram, dan Shopee) membangkitkan
keinginan untuk membeli produk tersebut
Caption pada postingan produk DWAR Leather yang
dipromosikan di sosial media (Facebook, Instagram, dan
Shopee) memberikan alasan mengapa harus membeli produk
tersebut

Total
Skor

1253

225

230

215

670
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Postingan produk DWAR Leather di sosial media
(Facebook, Instagram, dan Shopee) mampu meyakinkan
anda untuk melakukan pembelian terhadap produk tersebut.

ACTION

Postingan produk DWAR Leather di sosial media
(Facebook, Instagram, dan Shopee) membuat anda sesegera
mungkin untuk melakukan pembelian terhadap produk
tersebut.
Caption pada iklan produk DWAR Leather disosial media
(Facebook, Instagram, dan Shopee) menggunakan bahasa
yang sopan dan mudah dipahami.
Setelah melihat postingan di sosial media (Facebook,
Instagram, dan Shopee) saya akan menyarankan orang lain
untuk membeli produk tersebut.

226

198
906
271

211

Nilai total skor untuk atribut attention, interest, desire, dan action diperoleh dari total
skor dari masing-masing pernyataan pada atribut tersebut. Misalkan untuk total skor atribut
attention diperoleh dari total skor dari lima pertanyaan. Sedangkan untuk nilai penuh
harapan untuk setiap pertanyaan diperoleh dari skor maksimum yaitu 5 dikalikan dengan
banyaknya responden atau dapat dikatakan nilai penuh harapan setiap pertanyaan adalah
325. Setelah mengetahui nilai masing-masing atribut dan nilai penuh harapan dilakukan
pengukuran efektivitas SMM. Dengan menggunakan persamaan (1) maka didapatkan nilai
efektivitas SMM adalah sebagai berikut:

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑆𝑀𝑀 =

1275 + 1253 + 670 + 906
𝑥 100%
1625 + 1625 + 975 + 1300

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑆𝑀𝑀 = 74,28%

Hasil pengukuran efektivitas social media marketing dari D-War Leather sebesar
74,28% yang mana nilai tersebut berdasarkan Tabel 1, termasuk dalam kategori baik
namun nilai tersebut masih dapat ditingkatkan lagi agar social media marketing dari D-War
Leather lebih optimal. Berdasarkan hasil pengukuran efektivitas social media marketing
diatas, nilai dari atribut desire yang paling rendah, atribut desire membahas mengenai
konten yang dibuat pada sosial media dinilai kurang menampilkan keunggulan produk dan
kurang membangkitkan keinginan untuk membeli produk. Maka dari itu, usulan solusi
yang diberikan pada penelitian ini untuk meningkatkan efektivitas social media marketing
dari D-War Leather yaitu mengembangkan konten sosial media yang telah dikelola
sebelumnya melalui beberapa contoh desain konten yang dapat diterapkan. Atau juga dapat
dilakukan dengan pemanfaatan fitur-fitur yang tersedia pada sosial media dan pemasangan
iklan juga dapat membantu menjangkau calon konsumen baru lebih banyak lagi dan
membangkitkan brand awareness dari D-War Leather.
Berdasarkan pendapat dari beberapa pihak yang bersangkutan termasuk pemilik DWar Leather dan Dinas Perindustrian Magetan maka solusi yang terpilih yaitu
menggabungkan kedua alternatif solusi yang telah diusulkan. Sehingga solusi terpilih yaitu
membuat sebuah buku panduan yang berisikan informasi mengenai fitur-fitur sosial media
(Facebook, Instagram, dan Shopee) beserta cara memanfaatkannya, cara memasang iklan
di sosial media, cara mengembangkan sosial media, serta usulan konten yang dapat
diterapkan oleh D-War Leather kedepannya. Pertimbangan lain untuk menggabungkan
kedua usulan tersebut yaitu untuk melakukan pemasangan iklan di sosial media
memerlukan desain konten yang menarik sehingga kedua solusi tersebut saling dibutuhkan.
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Luaran yang dihasilkan berupa sebuah buku panduan atau guidebook yang berisikan
cara-cara memanfaatkan dan menggunakan fitur-fitur sosial media, diharapkan nantinya
dapat mengelola sosial media yang digunakan menjadi lebih optimal. Tampilan halaman
judul dari buku pabduan yang diberikan dapat dilihat pada Gambar 4.Buku panduan
tersebut memuat informasi sebagai berikut:
a. Macam-macam fitur Shopee yang dapat dimanfaatkan oleh penjual
b. Cara mengelola Iklan Pencarian Produk pada Shopee
c. Cara mengelola Iklan Produk Serupa pada Shopee
d. Cara membangun branding toko pada Shopee
e. Macam-macam fitur Facebook yang dapat dimanfaatkan
f. Cara mengelola Facebook Ads
g. Macam-macam fitur Instagram yang dapat dimanfaatkan
h. Cara mengelola Instagram Bussiness
i. Cara mengelola Instagram Ads

Gambar 4. Tampilan Buku Panduan

Melalui buku panduan tersebut, D-War Leather dapat mengembangkan sosial
medianya melalui fitur-fitur yang telah dijelaskan dan membuat desain konten dengan
kurang lebih seperti contoh desain konten yang telah dimuat dalam buku panduan tersebut.
Buku panduan tersebut juga mengajarkan bagaimana cara memasang iklan untuk masingmasing sosial media yang digunakan. Sehingga dengan pemanfaatan buku panduan
tersebut, diharapkan dapat menjangkau calon konsumen lebih banyak lagi.
Setiap solusi yang diberikan tidak terlepas dari risiko baik positif maupun negatif.
Begitu juga pada artikel ini, solusi yang kami berikan kepada pihak D-War Leather juga
terdapat risiko yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Risiko positif yang
ditimbulkan apabila solusi diimplementasikan yaitu dapat meningkatkan kesadaran
konsumen terhadap brand D-War Leather, meningkatkan kepercayaan konsumen,
meningkatkan interaksi dengan konsumen, meningkatkan penjualan produk yang mana
secara tidak langsung dapat meningkatkan profit perusahaan.
Sedangkan risiko negatif dari implementasi solusi yang diberikan adalah timbul biaya
yang harus dikeluarkan oleh pihak D-War Leather salah satunya adalah biaya iklan pada
beberapa sosial media yang digunakan seperti Shopee, Facebook, dan Instagram.
4.

Simpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif
solusi yang terpilih adalah membuat sebuah buku panduan yang berisikan informasi
mengenai fitur-fitur sosial media (Facebook, Instagram, dan Shopee) beserta cara
memanfaatkannya, cara memasang iklan di sosial media, cara mengembangkan sosial
media, serta usulan konten yang dapat diterapkan oleh D-WAR Leather. Beberapa risiko
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positif atau keuntungan jika menggunakan alternatif solusi yang terpilih adalah
meningkatkan brand awareness, kepercayaan konsumen, interaksi dengan konsumen, serta
penjualan produk. Sedangkan risiko negatif dari pemilihan alternatif solusi adalah biaya
yang harus dikeluarkan oleh pihak D-WAR Leather, salah satunya adalah biaya iklan.
Daftar Pustaka
Andriyani, N. (2017). Pengaruh Penggunaan Metode AIDA (Attention, Interest, Desire, Action)
Pada Iklan Online di Media Sosial Instagram Terhadap Keputusan Pembelian Produk
Fashion oleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari
Banjarmasin. Skripsi, Syariah dan Ekonomi Islam.
Fauzi, A. M., Anwar, & Nursaidah. (2019). Efektivitas promosi Melalui instagram dalam
Meningkatkan Volume Penjualan Pada Eiger Adventure Store Jember Dengan
Menggunakan Konsep Aida ( Attention , Interest , Desire , Action ). 1–11.
Gasperz, V. (2021). Body Knowledge. USA: Institute of Industrial and System Engineering
Gunelius, S. (2011). 30-Minute Social media marketing : Step-By-Step Techniques To Spread
the Word About Your Business Fast and Free.
Iha, H., Sumowo, S., & Setyaningsih, W. E. Efektivitas Promosi Media Sosial Instagram Pada
Swiwings Jember Menggunakan Metode Aida (Attention, Interest, Desire, Action).
Instagram.com. Menyiapkan Akun Bisnis Intsagram Anda. Diakses pada 07 Desember 2021
dari https://business.instagram.com/getting-started?locale=id_ID
Saputra, A. (2010). Analisis pengaruh kepuasan, kualitas, dan experiential marketing terhadap
word of mouth situs jejaring sosial facebook pada mahasiswa FE undip semarang.
Universitas Dipenogoro Semarang, 1–57.
Seller.shopee.co.id. (2019, 07 Agustus). Halaman Promosi Saya. Diakses pada 09 Desember
2021 dari https://seller.shopee.co.id/edu/category?sub-cat_id=281
Seller.shopee.co.id. (2021, 07 April). Seputar Iklan Shopee. Diakses pada 09 Desember 2021
dari https://seller.shopee.co.id/edu/article/7002
Seller.shopee.co.id. (2021, 07 April). Fitur Pelengkap untuk Promosi. Diakses pada 09
Desember 2021 dari https://seller.shopee.co.id/edu/article/7067
Niagahoster.co.id. (2018, 30 November). Cara Membuat Facebook Ads dari A-Z. Diakses pada
08 Desember 2021 dari https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-membuat-facebookads/
Niagahoster.co.id. (2018, 07 Desember). Cara Beriklan di Instagram Ads untuk Pemula.
Diakses pada 07 Desember 2021 dari https://www.niagahoster.co.id/blog/caramembuat-instagram-ads/
Xendit.com. (2020, 10 Desember). 5 Fitur Instagram yang Bisa dimanfaatkan untuk Digital
Marketing. Diakses pada 07 Desember 2021 dari https://www.xendit.co/id/blog/fiturinstagram-yang-bisa-dimanfaatkan-untuk-digital-marketing/

C03.6

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

Analisis Studi Kelayakan Usaha Mikro Pempek di Wilayah
Kelurahan Kelapa Gading Timur Jakarta
Casban*1) dan Ranu Muhammad Rizqulloh2)
1,2)

Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. Cempaka Putih Tengah No.27 Jakarta Pusat, 10510, Indonesia
Email: casban@umj.ac.id, 2017450044@ftumj.ac.id

ABSTRAK
Pempek diminati oleh masyarakat karena rasanya yang unik dan enak. Usaha pempek dari biaya bahan
baku rendah, proses produksi mudah, pangsa pasar cukup luas sebagai peluang usaha yang menjanjikan.
Tujuan penelitian untuk analisis kelayakan usaha pempek berdasarkan aspek produk, aspek teknis, aspek
pasar dan pemasaran, aspek lingkungan, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, aspek hukum dan
aspek keuangan. Penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai September 2021. Lokasi penelitian di
kelurahan Kelapa Gading Timur. Pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, diskusi, tanya
jawab dan kuesioner. Pengolahan data dengan tahapan perhitungan data kuantitatif dan kualitatif. Tahap
analisis data digunakan untuk menentukan keputusan kelayakan usaha. Hasil analisis kelayakan usaha
pempek berdasarkan aspek produk memiliki keunggulan. Aspek teknis mendapatkan lokasi usaha
strategis. Aspek pasar memiliki pangsa pasar cukup luas. Aspek lingkungan menghasilkan sampah bukan
termasuk B3. Aspek manajemen terdapat kesepakatan gaji secara bersama tanpa ada pihak yang merasa
keberatan. Aspek hukum memiliki surat izin keterangan usaha. Aspek sosial ekonomi dapat memberikan
dampak positif terhadap perekonomian lingkungan sekitar. Aspek keuangan mendapatkan pengembalian
modal investasi 5,4 bulan, maka dibuat keputusan usaha pempek dinyatakan layak untuk dijalankan.
Kata kunci: Pempek, Studi Kelayakan, Usaha Mikro

1.

Pendahuluan
Pasca pandemi covid-19 yang melanda Indonesia, bisnis kuliner mulai bangkit dan
berkembang memasuki era new normal. Salah satu potensi bisnis kuliner yang banyak diminati
oleh masyarakat adalah kuliner daerah. Pempek Palembang adalah makanan khas dari daerah
Sumatera Selatan, saat ini menjadi makanan favorit warga Palembang dan banyak diminati oleh
masyarakat karena rasanya yang unik dan enak. Usaha pempek dari aspek harga bahan baku
tidak mengeluarkan biaya produksi yang besar sehingga dapat memperoleh keuntungan usaha
yang cukup menjanjikan, hal ini menjadi bahan pertimbangan untuk membuka usaha pempek
menjadi terbuka lebar. Hasil observasi pendahuluan terdapat 4 kompetitor yang menjual pempek
di wilayah Kelapa Gading Timur, produk yang dijual dengan empat varian yaitu pempek kapal
selam, pempek lenjer, pempek adaan dan pempek kulit. Harga rata–rata pempek untuk varian
pempek kapal selam Rp28.000,00; pempek lenjer Rp14.000,00; pempek adaan Rp13.000,00 dan
pempek kulit Rp 11.000,00. Pangsa pasar produk pempek adalah pekerja kantoran yang ingin
makan siang namun bukan makanan berat. Kelebihan kompetitor adalah harga yang murah dan
bisa dipesan sesuai dengan keinginan sehingga pembeli dapat memesan pempek sesuai dengan
selera yang diinginkan. Kekurangan pada kompetitor adalah kemasan untuk membungkus
pempek menggunakan styrofoam, sehingga mudah rusak dan pembeli mengalami kesulitan
apabila ingin membawa pulang ke kantor atau rumah. Sistem penjualan tidak memiliki
pemesanan secara online, sehingga pembeli harus datang ke tempat penjualan dan melakukan
pemesanan pempek untuk dibawa pulang.
Berdasarkan kekurangan kompetitor tersebut, terdapat potensi peluang pendirian usaha
pempek memperbaiki kekurangan yang ada dan dapat dijadikan sebagai kelebihan produk
pempek yang akan dipasarkan yaitu dengan membuat sitem pemesanan secara online untuk
memudahkan pembeli, kemasan produk pempek yang masih menggunakan styrofoam diganti
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dengan wadah plastik sehingga keamanan produk dapat terjamin. Produk pempek kompetitor
belum memiliki jenis frozen food sehingga tidak tahan lama saat dibawa pulang.
Dalam membuat suatu bisnis usaha perlu dilakukan perencanaan yang baik untuk mencapai
keuntungan yang maksimal dengan mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari aspek
keuangan, aspek pemasaran dan aspek yang lainnya yang mempunyai keterkaitan dalam
memberikan masukan untuk menentukan keputusan kelayakan suatu usaha dinyatakan
memenuhi kelayakan atau tidak dapat memenuhi kelayakan. Untuk mendapatkan solusi
pemecahan permasalahan, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk analisis kelayakan
usaha pempek berdasarkan aspek produk, aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek
lingkungan, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, aspek hukum, dan aspek keuangan.
Studi kelayakan merupakan analisis untuk merumuskan kajian tentang rencana usaha atau
gagasan proyek yang layak untuk dijalankan dan dapat berkembang dalam memperoleh capaian
hasil sesuai target yang sudah dibuat (Sobana, 2014). Untuk melakukan pendirian usaha perlu
bersikap hati-hati disetiap langkah yang pilih terhadap proyek yang diusulkan, seorang
pengusaha tidak akan berhenti pada satu keputusan dan akan terus mengembangkan ide-idenya
agar proyek berjalan sesuai yang diinginkan dengan berbagai kajian yang akan dilakukan. Studi
kelayakan adalah bentuk penilaian kemungkinan pelaksanaan sebuah rencana atau metode
melalui analisis dan evaluasi layak atau tidaknya dari segi teknis, biaya maupun tingkat
keuntungan untuk dilaksanakan untuk mendapatkan investasi usaha (Anityasari dan Wessiani,
2011). Studi kelayakan usaha perlu dilakukan sebelum usaha dijalankan adalah untuk
mengetahui bahwa usaha yang dijalankan tidak sia-sia maupun merugikan pengusaha tersebut
dari segi uang, tenaga atau pikiran maupun dapat menimbulkan masalah yang tidak perlu
dimasa mendatang (Sugiyanto dkk, 2020). Studi kelayakan usaha lebih berfokus untuk
memperhitungkan kerugian yang mungkin akan terjadi dan mengidentifikasi berbagai
ketidakpastian di masa mendatang yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha untuk jangka
panjang. Dalam kajian studi kelayakan perlu mempertimbangkan keterkaitan aspek yang
mencakup aspek produk, aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek lingkungan, aspek
manajemen, aspek sosial ekonomi, aspek hukum dan aspek keuangan (Kasmir & Jakfar, 2020).
Aspek produk berkaitan dengan spesifikasi yang melekat pada produk yang mencakup harga,
warna, harga, fitu dan tampilan yang dirasakan oleh pelanggan. Aspek teknis atau operasi
berkaitan dalam menentukan lokasi pendirian usaha, tahapan produksi dan biaya peralatan dan
mesin yang disesuaikan jenis produk yang akan dibuat. Aspek pasar berkaitan dengan analisis
berbagai komponen yang mencakup target penjualan, keunggulan produk, strategi persaingan,
segmentasi konsumen, pemenuhan kebutuhan konsumen, daya saing produk dan peluang pasar.
Aspek manajemen berkaitan dengan analisis pembagian tugas, kewenangan pekerjaan, fungsi
jabatan, penentuan penggajian pegawai dan kegiatan pelatihan. Aspek sosial ekonomi berkaitan
dengan dampak peningkatan pendapatan masyarakat sekitar lokasi usahan dan pemanfaatan
sumber daya alam yang dikelola dengan baik. Aspek hukum berkaitan dengan legalitas dalam
mendirikan suatu usaha mencakup dokumen perizinan dari pihak terkait. Aspek keuangan
dengan melakukan perhitungan net present value digunakan untuk menentukan kriteria
kelayakan investasi dengan menggunakan formulasi berikut: (Alfiyah dkk, 2018).
𝑁𝑃𝑉 = ∑𝑛𝑡 = 0

𝐴𝑡
(1+𝑘)𝑡

(1)

Keterangan: At = besarannya pemasukan aliran kas pada periode t; n= periode akhir pemasukan
aliran kas yang diperhitungkan; k= besarnya faktor diskon. Payback Period (PP) digunakan
untuk menentukan lamanya waktu investasi dengan menggunakan formulasi berikut:
𝑃𝑃 =

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖
𝑥
𝐾𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ/ 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛

1 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛

(2)

Internal Rate of Return (IRR) digunakan untuk menghitung besarnya keuntungan investasi yang
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diperoleh yang dinyatakan dalam persentase (%) berdasarkan nilai NPV ditetapkan pada angka
nol (0). Perhitungan IRR dengan menggunakan formulasi berikut:
𝐴𝑡

𝐴0 = ∑𝑛𝑡 = 0 (1+𝑟)𝑡

(3)

Keterangan: A0 = pengeluaran aliran kas (initial investment); At= pemasukan aliran kas dalam
waktu t-r yaitu faktor diskon per suku bunga; n= faktor diskon. Net Benefit cost (Net B/C)
digunakan untuk menentukan capaian perolehan hasil investasi berdasarkan pengeluaran biaya
dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan Net B/C dengan menggunakan formulasi berikut:
𝑁𝑒𝑡

𝑏
𝑐

=

𝐵𝑡−𝐶𝑡
(1+𝑖)𝑡

∑𝑛
𝑡−1

𝐶𝑡−𝐵𝑡
(1+𝑖)𝑡

∑𝑛
𝑡−1

(4)

Keterangan: n = umur ekonomis usaha (tahun); 𝑡 = jangka waktu (i= 1, 2, …..n); 𝑖 = tingkat
suku bunga (%) ; 𝐶𝑡 = pengeluaran biaya pada jangka waktu ke-t (Rp); 𝐵𝑡 = besarnya manfaat
penerimaan dalam jangka waktu ke-t (Rp).
2.

Metode
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif ekploratif untuk menjelaskan penilaian yang
digunakan dalam menentukan pendirian usaha berdasarkan aspek yang mempunyai keterkaitan
dalam membuat keputusan layak atau tidak layak usaha yang akan dijalankan. Pelaksanaan
penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai September 2021. Lokasi penelitian berada di
wilayah kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
studi lapangan untuk mengetahui realitas yang terjadi dalam usaha pempek dengan mengamati
secara langsung pada lokasi penelitian; studi literatur dengan mempelajari pustaka yang
mempunyai keterkaitan dengan studi kelayakan usaha. Jenis data yang dikumpulkan mencakup
data primer yaitu data yang berasal dari jawaban kuesioner, hasil wawancara dan melalui
observasi sedangkan data sekunder dikumpukan melalui berbagai jurnal, buku dan internet.
Pengolahan data dengan melakukan perhitungan kuantitatif dan analisis kualitatif
berdasarkan aspek produk menentukan kegiatan produksi dan pengemasan produk. Aspek teknis
menentukan lokasi usaha dengan mempertimbangkan pasar dan target usaha. Aspek pasar untuk
menentukan proyeksi permintaan, segmentasi konsumen, target pemasaran, sistem pemasaran.
Aspek lingkungan untukmennetukan pengelolaan limbah yang ditimbulkan dari sisa produksi.
Aspek manajemen menentukan struktur organisasi pembagian tugas dan konpensasi yang
diterima pekerja. Aspek sosial ekonomi menetukan dampak sosial bagi masyarakat sekitar
tempat usaha. Aspek hukum menentukan dokumen perizinan usaha. Aspek keuangan
menentukan modal investasi, biaya modal, arus kas dan penilaian kriteria investasi. Tahap
analisis data untuk menentukan hasil pengolahan data yang digunakan untuk menentukan
keputusan layak atau tidak pendirian usaha yang akan dijalankan. Tahap akhir dengan
merumuskan kesimpulan terhadap kelayakan usaha dan saran yang diberikan.
3.

Hasil dan Pembahasan
Hasil kuesioner dari responden yang sudah mejadi pelanggan yang digunakan untuk dapat
mengetahui proyeksi permintaan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan
dengan ketertarikan dengan pempek, jumlah konsumsi pempek dalam satu bulan, frekuensi
membeli pempek, jenis pengemasan dan varian rasa, di ketahui bahwa 60% responden
menyatakan terrtarik untuk membeli pempek dengan rata–rata konsumsi dalam sebulan
sebanyak 1 porsi. Berdasarkan data jumlah penduduk di kelurahan Kelapa Gading Timur
sebanyak 40.219 orang maka proyeksi permintaan sebanyak 40.219 x 60% = 24.131 porsi,
sehingga memungkinkan adanya peluang pempek di wilayah tersebut masih sangat terbuka,
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dengan peluang pasar diperkiraan meningkatkan setiap tahun sebanyak 3% dengan promosi
yang ditingkatkan.
Aspek produk berkaitan dengan kegiatan produksi untuk membuat pempek dengan 3
variasi yaitu pempek kapal selam, adaan dan lenjer yang disajikan dengan cuka yang tidak
pedas untuk konsumen kelompok anak–anak. Komposisi bahan baku dalam membuat pempek
yaitu daging ikan tenggiri, tepung terigu, tepung sagu, garam, penyedap rasa, telur ayam, mie
kuning, bubuk ebi, mentimun, gula merah, asam jawa, gula pasir, bawang putih, minyak goreng
dan cabai rawit. Gambaran produk pempek pada gambar 1 berikut.

Kapal selam

Adaan
Gambar 1. Produk Pempek

Lenjer

Keunggulan produk pempek yang akan dipasarkan mempunyai cita rasa yang sedikit
berbeda dengan perbandingan tepung dan daging ikan tenggiri yang hampir sama sehingga
aroma ikan tenggiri akan sangat terasa. Pengemasan produk untuk take away menggunakan
kotak makan plastic dan tidak menggukana styrofoam untuk menjaga keamanan dan kebersihan
produk pempek dapat terjamin. Porsi produk pempek cukup besar sehingga cocok untuk di
makan saat jam makan siang.
Aspek teknis digunakan untuk proses pengembangan usaha secara teknis dan
pengoperasian setelah usaha didirikan. Lokasi usaha dengan menentukan tempat yang strategis
dengan melihat pasar dan target usaha. Tempat lokasi usaha pempek di Jalan Kelapa Puan Raya
karena dekat dengan area perkantoran. Sumber bahan baku harus di perhatikan dalam membuka
usaha dengan memperhitungkan jarak dan waktu dari lokasi tempat usaha dengan sumber bahan
baku (pasar). Lokasi tempat usaha dan pasar jaraknya sekitar 1 kilometer. Aspek pasar
digunakan untuk menentukan segmentasi konsumen yang perlu dipertimbangkan agar dapat
memperoleh target sasaran yang tepat dan tidak melenceng dari yang sudah di harapkan
mencakup demografi sasaran konsumen, perilaku konsumen yang digunakan untuk mengetahui
berapa minat terhadap produk yang ditawarkan dan kelompok konsumen yang menjadi target
pemasaran. Pemasaran usaha pempek dengan melakukan pemasaran melalui sosial media
seperti: Whatsapp, Instagram, Tiktok, Facebook, dan Twitter. Pendistribusian produk dilakukan
melalui 2 sistem yaitu dine in dan jasa antar seperti GoFood ataupun GrabFood.
Aspek lingkungan membahas limbah yang ditimbulkan akibat proses produksi yang
berlangsung. Sisa dari proses produksi pembuatan pempek yang terbuang berupa air cucian,
plastik bekas bahan baku dan kulit kupasan bawang yang digunakan sebagai bahan baku.
Sampah hasil dari produksi merupakan golongan sampah rumah tangga atau dikelompokan
dalam sampah tidak mengandung zat berbahaya. Aspek manajemen meliputi dari struktur
organisasi, tugas, wewenang dan tanggung jawab serta pengadaan tenaga kerja serta gaji atau
konpensasi yang diterima oleh pekerja. Sistem penerimaan karyawan pada usaha pempek,
perekrutan pekerja dilakukan dengan merekrut orang terdekat, atau kerabat yang memang
mempunyai passion di bidang bisnis, karena dengan adanya proses perekrutan pemilik dapat
mengetahui kualitas dan keterampilan yang dimiliki oleh orang tersebut. Pada usaha ini
memiliki 1 pemilik, 1 kasir, dan 1 pegawai. Sistem penggajian (kompensasi) yang dilakukan
pada usaha pempek ini yaitu setiap akhir bulan untuk kasir memperoleh gaji sebesar
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Rp2.500.000,00, sedangkan untuk pegawai memperoleh gaji sebear Rp 2.500.000,00 per orang,
usaha memiliki jam kerja/operasional buka dari jam 08.00-17.00.
Aspek hukum berkaitan dengan legalitas pendirian usaha pempek yang memerlukan surat
keterangan usaha atau dokumen perizinan dengan cara membuat surat pengantar dari RT dan
RW setempat, kemudian mengurus surat SKU (surat keterangan usaha) di kantor kelurahan,
selanjutnya mengesahkan SKU (surat keterangan usaha) di kantor kecamatan. Usaha pempek
akan menimbulkan aspek ekonomi sosial yang ditimbulkan adalah dapat membuka lapangan
pekerjaan, menambahkan pendapatan bagi karyawan maupun pemilik dan tempat atau lokasi
penjualan menjadi objek pasar. Lokasi usaha juga sudah memiliki lahan parkir sehingga tidak
mengganggu keadaan lingkungan masyarakat sekitar.
Aspek keuangan akan membahas mengenai biaya yang diperlukan pembiayaan usaha
pempek. Biaya yang dihitung dalam aspek keuangan ini modal investasi, biaya modal, arus kas,
dan penilaian kriteria investasi. Hasil perhitungan modal awal dalam membuka usaha pempek
selama 1 bulan sebesar Rp41.186.320,00 yang terdiri dari (1) Biaya investasi meliputi peralatan,
mesin, dan biaya bangunan. (2) Modal kerja yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan
proses produksi selama produksi tersebut berjalan. Penetapan Harga Jual Produk (HPP) dari
hasil perhitungan didapatkan harga pokok produksi pempek kapal selam sebesar Rp24.638,00,
pempek adaan sebesar Rp25.133,00 dan pempek lenjer sebesar Rp26.338,00. Perhitungan untuk
keuntungan sebesar 15% ditambah untuk harga jual kepada konsumen. Harga pokok produksi
disesuaikan dengan kenaikan setiap tahunnya maka didapatkan harga jual produk pada tabel 1.
Tabel 1. Perhitungan harga jual produk setiap tahun

No
Variasi pempek
Harga tahun ke-1
Harga tahun ke-2
Harga tahun ke-3
1
Kapal selam
Rp27.662,00
Rp28.883,00
Rp29.468,00
2
Adaan
Rp28.734,00
Rp29.646,00
Rp30.062,00
3
Lenjer
Rp29.264,00
Rp29.878,00
Rp30.585,00
Kriteria penilaian pada aspek keuangan merupakan perbandingan antara nilai keuangan
yang telah diperhitungkan dengan standar yang ada. Untuk menentukan kriteria kelayakan pada
aspek keuangan usaha pempek berdasarkan perhitungan net present value (NVP) untuk
melakukan penilaian investasi yang dilakukan, payback period (PP) untuk menentukan jangkan
waktu titik balik pengembalian biaya investasi, internal rate of return (IRR) untuk
menggambarkan tingkat balik modal dari bisnis yang dianalisis, net benefit cost ratio (Net B/C)
untuk membandingkan antara nilai present value net benefit yang bernilai positif dengan present
value net benefit yang bernilai negatif. Hasil perhitungan aspek keuangan pada tabel 2.
Tabel 2. Hasil perhitungan aspek keuangan

No
1
2
3
4

Aspek Keuangan
Kriteria
Hasil
Keputusan
Net present value (NVP)
NPV > 0
Rp82.751,00
Layak
Payback period (PP)
PP < Jangka waktu
5,4 bulan
Layak
Internal rate of return (IRR)
IRR > DF 10%
56 %
Layak
Net benefit cost ratio (Net B/C)
Net B/C > Rp1
Rp1,37
Layak
Hasil studi kelayakan pada aspek produk dinyatakan layak karena spesifikasi produk baik
secara desain, sesesuain tampilan dan keamanan packaging sudah sesuai, selain itu keunggulan
utama yaitu memiliki rasa yang enak dan porsi lebih besar dari kompetitor. Aspek pasar dan
pemasaran dinyatakan layak karena segi tersedianya pasar, potensi pasar dan strategi pemasaran
yang jelas untuk memasarkan produk pempek. Aspek teknis dan operasi dinyatakan layak
karena segi lokasi yang mudah di akses dan dekat dengan sumber bahan baku, ketersediaannya
semua kebutuhan usaha dan proses produksi yang jelas. Aspek lingkungan dinyatakan layak
karna usaha Pempek sudah memiliki izin usaha oleh RT dan RW. Aspek lingkungan dinyatakan
layak karna limbah yang dihasilkan dikategorikan bukan limbah beracun atau B3. Aspek sosial
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dan ekonomi dinyatakan layak karna memberi dampak positif terhadap perekonomian
lingkungan sekitar lebih tepatnya pada perekonomian bagi para pekerjanya. Aspek manajemen
dan organisasi dinyatakan tidak layak karena upah yang diberikan tidak sesuai dengan standar
UMR namun pemilik dan pekerja sudah ada kesepakatan mengenai penggajian dengan syarat
tanpa ada pihak yang merasa keberatan. Aspek keuangan dinyatakan layak karna nilai NVP
melebihan nilai 0, nilai Payback period kurang dari jangka watu 3 tahun, nilai Net B/C melebihi
angka Rp1 dan angka IRR melebihi presentase suku bunga terbesar.
Hasil penelitian lain yang mempunyai keterkaitan dengan kajian pemecahan permasalahan
berdasarkan analisis aspek finansial dan non finansial mendapatkan hasil bahwa pengembangan
usaha dapat dinyatakan memenuhi kelayakan untuk dilaksanakan (Hammad dan Netti, 2020).
Hasil perhitungan analisis kelayakan usaha diperoleh hasil NPV melebihi angka nol, IRR
melebihi suku bunga actual, payback period selama 2.5 tahun dan Benefit cost rasio nilainya
lebih besar dari 1 dapat diputuskan bahwa layak untuk dijalankan (Agriananta dkk, 2018). Hasil
analisis kelayakan dengan nilai net present value melebihi angka nol dan rasio keuntungan dan
biaya positif maka dapat diputuskan bahwa investasi layak dilakukan (Irma, 2020). Hasil
analisis kelayakan usaha mendapatkan nilai positif untuk NPV dan nilai internal rate of retun
(IRR) melebihi besarnya keuntungan, sehingga dapat diputuskan investasi layak dikembangkan
(Murnawati dkk, 2019).
Hasil perhitungan analisis kelayakan berdasarkan benefit cost ratio sebesar 8,4%, hasil ini
dapat dinyatakan usaha layak untuk dikembangkan (Imaculata, 2018). analisis kelayakan usaha
berdasarkan nilai irr melebihi dari besaran diskon dan payback period dalam waktu 8 tahun 3
bulan sehingga dapat diputuskan dari aspek keuangan dinyatakan layak untuk dijalankan
(Wiyanti dkk, 2019). Hasil analisis kriteria investasi pada studi kelayakan usaha mendapatkan
hasil perhitungan dengan menggunakan pendekatan kriteria investasi terhadap analisis
kelayakan bisnis mendapatakan hasil benefit cost rasio melebihi angka satu dan nilai payback
period dalam waktu 2 tahun 1 bulan, maka dapat diputuskan layak untuk untuk dikembangkan
(Mustika dkk, 2020). Berdasarkan aspek keuangan mendapatkan nilai payback period dalam
waktu 8 bulan 7 minggu, nilai Profitability Index lebih besar dari satu persen dengan nilai
internal rate of return sebesar 32%, sehingga dapat diputuskan bahwa usaha dinyatakan layak
(Siti dan Makmur, 2019). Nilai rasio penerimaan dan biaya sebesar lebih besar dari satu dan
rasio keuntungan dan biaya lebih besar dari nol, maka dapat dinyatakan layak dijalankan
(Yulan, 2020).
4.

Simpulan
Hasil analisis pempek yang di lihat pada aspek produk produk layak karena memiliki
keunggulan produk. Aspek pasar dikatakan layak karena memiliki pangsa pasar yang cukup
luas. Aspek teknis dikatakan layak karena mendapatkan lokasi usaha strategis. Aspek
lingkungan dikatakan layak karena sampah yang dihasilkan bukan termasuk B3. Aspek
manajemen tidak dapat dikatakan layak karena kesepakatan gaji secara bersama tanpa ada pihak
yang merasa keberatan. Aspek hukum dikatakan layak karena memiliki surat izin keterangan
usaha. Aspek sosial ekonomi dapat dikatakan layak karena dapat memberikan dampak positif
terhadap perekonomian lingkungan sekitar. Aspek keuangan dinyatakan layak karena
pengembalian modal investasi didapatkan kurang dari 1 tahun yaitu 5,4 bulan.
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ABSTRAK
Dalam menjalankan fungsi dan tujuannya, Pedagang Besar Farmasi (PBF) sebagai badan usaha yang
berwenang dalam pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar
tidak lepas dari berbagai faktor yang dapat menghambat/mengancam keberlangsungan aktivitas rantai
pasoknya, oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengelolaan risiko dalam rantai pasok
sediaan farmasi pada salah satu PBF di Kota Batam, kemudian membuat rekomendasi risk treatment
berdasarkan prioritas risiko. Proses identifikasi risiko diawali dengan memetakan kegiatan rantai pasok
perusahaan yang mengadopsi istilah dari model SCOR 12.0, kemudian menganalisis risiko teridentifikasi
tersebut dengan metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) yang dilanjutkan dengan menguji
konsistensi penilaian risiko menggunakan software SPSS 25. Proses evaluasi risiko diawali dengan
mencari akar penyebab risiko menggunakan fishbone diagram yang digunakan sebagai landasan dalam
perumusan risk treatment terhadap 20% risiko yang menjadi penyebab utama terjadinya risiko-risiko di
PT XYZ, urutan prioritas risiko ditentukan dengan mengacu pada prinsip Pareto. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dari lima proses bisnis yang dijalankan PT XYZ, diperoleh 27 potensi risiko
teridentifikasi dengan risiko paling kritis adalah risiko terjadinya kekurangan jumlah petugas hantaran
(kode risiko D9), yang selanjutnya dibuat rumusan rekomendasi risk treatment.
Kata kunci: Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), Manajemen risiko, Obat, PBF, Rantai pasok
farmasi

1.

Pendahuluan
Pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai kegiatan operasional dari berbagai sektor
menjadi terganggu, salah satu kegiatan operasional sektor bisnis yang akan terganggu dengan
adanya wabah ini adalah kegiatan rantai pasok, di mana rantai pasok merupakan serangkaian
sistem yang terdiri atas organisasi, personel, aktivitas, informasi, dan segala jenis sumber daya
lainnya terkait kegiatan memasok produk bagi konsumen (Hult et al 2015 dalam Hardady &
Muchtaridi 2020). Wabah ini berdampak pada lumpuhnya aktivitas perekonomian global di
berbagai sektor bisnis, salah satunya adalah sektor indsutri farmasi di Indonesia.
Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, hingga saat ini Industri Farmasi di
Indonesia masih mengandalkan impor sekitar 95% bahan baku obat-obatan yang digunakan
dalam proses produksi obat, dengan angka impor terbesar 85% dari negara China dan India, dan
10% dari negara lain termasuk Korea Selatan. Sebagai salah satu upaya dalam memutus rantai
penyebaran Covid-19, India sebagai salah satu negara pemasok bahan baku obat terbesar di
Indonesia memberlakukan pembatasan wilayah tingkat nasional diikuti dengan pembatasan
ekspor berbagai jenis bahan baku dan formulasi yang mengandung bahan baku farmasi oleh
Kementerian Perdagangan dan Industri India, hal ini dilakukan agar kebutuhan pasokan obat
secara nasional dapat terpenuhi dan berlaku efektif hingga batas waktu yang belum ditentukan,
sehingga akan berpotensi menimbulkan masalah terhambatnya alur rantai pasok sediaan farmasi
di Indonesia, di mana jika keadaan seperti ini terus berlanjut akan mengakibatkan stok dari
produk-produk farmasi serta bahan baku farmasi berpotensi mengalami kelangkaan dalam skala
besar (Herdady & Muchtaridi, 2020). Tabel 1 menunjukkan daftar bahan baku farmasi yang
dibatasi ekspornya oleh Kementerian Perdagangan dan Industri India.
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Tabel 1. Daftar Bahan Baku Farmasi yang Terdampak Pembatasan Ekspor oleh Pemerintah India
(Herdady & Muchtaridi, 2020)

Analgesik

Antibiotik
Chloramphenicol
Neomycin
Garam
Erythromycin
Paracetamol
Garam
Clindamycin
Tinidazole
Metronidazole
Ornidazole

Antivirus

Acyclovir

Vitamin
Vitamin B1
Vitamin B6

Vitamin
B12

Lain-lain

Progesterone

Hal ini akan menimbulkan limitasi terhadap obat-obatan yang dapat mengancam jiwa
pasien terutama di saat pandemi, oleh sebab itu produk farmasi harus didistribusikan pada
waktu yang tepat dengan biaya yang efektif dan konsisten sesuai dengan tujuan sistem
pelayanan kesehatan namun tetap menghasilkan keuntungan terhadap pelaku usaha farmasi
(Doni dkk, 2019). Selain itu karakteristik obat yang termasuk dalam produk yang mudah rusak
(perishable product) dapat mengalami penurunan kualitas seiring waktu (Chernonog, 2020),
oleh sebab itu produk ini memiliki umur simpan yang pendek dan harganya sensitif terhadap
waktu, sehingga rantai pasokan memiliki risiko pembelian dan inventaris yang besar (Deng et
al, 2019). Tantangan muncul karena produk yang mudah rusak akan kehilangan kualitas dan
nilainya selama jangka waktu tertentu bahkan jika ditangani dengan benar di seluruh rantai
pasokan. Ditambah dengan jumlah permintaan yang tidak menentu karena terkait dengan
kondisi kesehatan manusia membuat rantai pasok industri farmasi memerlukan pengolahan
yang benar dan tepat dalam memproduksi dan mendistribusikan produk ini agar dapat sampai ke
konsumen tetap dalam keadaan yang baik (Alim dkk, 2011).
Industri farmasi merupakan salah satu pelaku usaha farmasi yang dapat menghasilkan obat,
dapat mendistribusikan atau menyalurkan hasil produksinya langsung kepada pedagang besar
farmasi, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik, dan toko obat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 1799 Tahun 2010 tentang Industri Farmasi).
PT XYZ merupakan salah satu pedagang besar farmasi di Kota Batam yang bergerak di
bidang layanan distribusi dan perdagangan produk farmasi. Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 1148 Tahun 2011 tentang pedagang besar farmasi menyebut bahwa
pedagang besar farmasi, yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan
hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan
obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan sediaan
farmasi di PT XYZ Batam dibantu dua logistik yang berlokasi di Jakarta, biasa disebut dengan
National Distribution Center (NDC), khusus untuk sediaan farmasi jenis narkotika dan
psikotropika hanya dapat disalurkan dari industri farmasi kepada PBF tertentu, Apotek, sarana
penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit, kemudian dilanjutkan dari
PBF disalurkan kepada PBF tertentu lainnya, apotek, dan lembaga ilmu pengetahuan.
Dalam menjalankan fungsi dan tujuannya, PT XYZ Batam sebagai salah satu instansi
pelayanan kesehatan yang berwenang dalam pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat
dan/atau bahan obat serta alat kesehatan, juga dihadapkan dengan berbagai macam
ketidakpastian yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan dan pencapaian perusahaan, salah
satunya adanya sistem lockdown/pembatasan wilayah oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya
pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia, menyebabkan terhambatnya pengiriman
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produk sediaan farmasi dari NDC hingga pendistribusian sediaan farmasi oleh PT XYZ Batam
ke seluruh wilayah Kepulauan Riau (KEPRI).
Banyaknya ketidakpastian dalam rantai pasok sediaan farmasi dapat menimbulkan risiko
yang tinggi pula, termasuk pada rantai pasok sediaan farmasi di PT XYZ Batam, oleh sebab itu
manajemen risiko rantai pasok farmasi menjadi penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan
obat. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini akan melakukan analisis terkait manajemen
risiko pada sistem pelayanan kesehatan berupa akses terhadap sediaan farmasi di PT XYZ
Batam dalam menjalankan fungsi dan tujuannya.
2. Metode
Pada penelitian ini, proses identifikasi risiko dilakukan dengan brainstorming bersama empat
orang responden dari pihak PT XYZ yaitu Branch Manager, APJ PBF, Supervisor Tata Usaha,
dan Supervisor Penjualan, proses analisis risiko dilakukan menggunakan metode FMEA
(Failure Mode and Effect Analysis) yang dilanjutkan dengan menguji reliabilitas penilaian
keempat expert menggunakan uji Cronbach’s Alpha dengan bantuan software SPSS 25,
selanjutnya proses evaluasi risiko diawali dengan mencari akar penyebab risiko menggunakan
fishbone diagram yang digunakan sebagai landasan dalam perumusan risk treatment terhadap
20% risiko yang menjadi penyebab utama terjadinya risiko-risiko di PT XYZ, dimana urutan
prioritas risiko ditentukan dengan mengacu pada prinsip Pareto.
a. FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
ISO/IEC 31010 menyebut FMEA sebagai teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi
cara dimana komponen, sistem, atau proses dapat gagal memenuhi tujuannya. FMEA dikatakan
sebagai tindakan before the event, karena FMEA berusaha untuk mengeliminasi dan
mengurangi kemungkinan gagal dari penyebab, sehingga mencegah kegagalan tidak terulang
lagi di masa mendatang (Badariah dkk, 2012). Evaluasi kegagalan FMEA dilakukan dengan
menggunakan tiga indikator yaitu, severity (S), occurrence (O) dan detection (D), dimana
severity merupakan sebuah penilaian terhadap kerugian/kerusakan dari kegagalan yang timbul
dari berbagai macam target (Badariah dkk, 2012), occurrence merupakan penilaian terhadap
frekuensi atau keseringan suatu masalah terjadi akibat penyebab potensial (Adianto dkk 2015
dalam Sari dkk 2018), serta detection merupakan kemampuan untuk mendeteksi/menemukan
kegagalan sebelum kegagalan tersebut mempengaruhi target. Penilaian FMEA secara umum
dilakukan dengan menggunakan nomor prioritas risiko atau Risk Priority Number (RPN). RPN
merupakan perkalian dari rangking severity (S), occurrence (O) dan detection (D), yang
dihitung dengan persamaan berikut:
RPN = Severity (S) x Occurrence (O) x Detection (D)
(1)
b. Analisis Statistik
Pada penelitian ini, analisis statistik yang dilakukan berupa uji validasi dan uji reliabilitas, uji
validasi dilakukan untuk membuktikan keabsahan setiap potensi risiko teridentifikasi, apakah
sesuai dengan kondisi aktual atau tidak, validasi dilakukan dengan pendekatan face validity
berupa expert judgement, yaitu penilaian subjektif dari empat orang responden (experts) yaitu
Branch Manager, Supervisor Tata Usaha, Supervisor Penjualan, dan APJ PBF. Sedangkan uji
reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan apakah penilaian keempat experts tersebut konsisten
atau tidak (Fitzner, 2007), uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach’s Alpha
Coefficient (CA) karena CA mengukur kesamaan atau mengevaluasi konsistensi responden
kuesioner (experts) dalam memberikan penilaian serta menunjukkan expert yang penilaiannya
tidak konsisten dengan expert lainnya (Pinto et al, 2014). Uji reliabilitas dalam penelitian ini
C05.3

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

menggunakan software SPSS 25. Adapun interpretasi nilai reliability Cronbach’s Alpha
ditunjukkan pada Tabel 2 berikut (Koo & Li, 2016).

Tabel 2. Interpretasi Nilai Reliability

Nilai r

Kategori

< 0,50
Poor
0,50-0,75 Moderate
0,76-0,90
Good
> 090
Excellent
c. Diagram Pareto
Pada penelitian ini, perumusan rekomendasi strategi mitigasi terhadap risiko ditentukan
berdasarkan hasil analisis diagram Pareto, dimana diagram Pareto merupakan grafik batang
yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya kejadian (Yemima dkk, 2014). Harel
et al., (2016) menyatakan bahwa diagram Pareto digunakan untuk menentukan suatu prioritas
kategori kejadian, sehingga dapat diketahui nilai yang paling dominan dengan melihat nilai
kumulatifnya. Prinsip Pareto yang dikenal juga dengan prinsip 80/20 menyatakan bahwa 80%
masalah bersumber dari 20% faktor-faktor penyebab, sehingga dengan melakukan 20% upaya
perbaikan akan diraih peningkatan terhadap 80% dampak yang ditimbulkan.
d. Fishbone Diagram
Diagram sebab akibat atau fishbone diagram merupakan alat bantu yang bertujuan untuk
menemukan akar penyebab masalah dari faktor-faktor yang berpengaruh. Dikatakan diagram
sebab akibat karena diagram tersebut menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat.
Pembuatan fishbone diagram umumnya dilakukan dengan brainstorming dan mengumpulkan
beberapa orang yang mempunyai pengalaman dan keahlian memadai terkait masalah yang
dihadapi untuk memberikan pandangan dan pendapat dalam mengidentifikasi semua
pertimbangan terkait terjadinya masalah tersebut (Tobing, 2018). Pada penelitian ini fishbone
diagram dibangun menggunakan pendekatan 4S yaitu Surroundings, Suppliers, Systems, dan
Skills, karena penelitian dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa (Harel
et al., 2016). Hasil identifikasi penyebab risiko menggunakan fishbone diagram selanjutnya
digunakan untuk perumusan risk treatment, hal ini dilakukan agar pendekatan mitigasi sesuai
dengan kondisi aktual di PT XYZ Batam.
3. Hasil dan Pembahasan
Setelah melakukan peninjauan sistem di PT XYZ untuk melakukan proses pengumpulan
data, selanjutnya dilakukan tahapan-tahapan dalam manajemen risiko yang dimulai dengan
tahap komunikasi dan konsultasi dengan para stake holder yang terkait di setiap proses bisnis
yang dijalankan di PT XYZ Batam, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kepentingan
stake holder dipahami dan dipertimbangkan. Selanjutnya dilakukan proses penilaian risiko (risk
assessment) sebagai berikut:
3.1. Identifikasi Risiko pada Rantai Pasok Sediaan Farmasi di PT XYZ Batam
Proses identifikasi risiko dilakukan bersama dengan stake holder yaitu branch manager,
supervisor divisi tata usaha, penjualan, serta apoteker penanggung jawab PBF. Berdasarkan
tahapan identifikasi risiko yang telah dilakukan, diperoleh 27 risiko yang berpotensi muncul
pada rantai pasok sediaan farmasi di PT XYZ Batam. Selanjutnya, seluruh potensi risiko
tersebut diidentifikasi potensi dampak dan penyebabnya, dan mengidentifikasi proses
pengendaliannya, kemudian diverifikasi oleh para experts untuk mengetahui apakah seluruh
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potensi risiko yang teridentifikasi tersebut berpotensi muncul atau tidak, jika tidak maka
dilakukan penyesuaian ulang terhadap risiko dengan aktivitas bisnis yang dijalankan
perusahaan. Validasi data dalam identifikasi risiko dilakukan dengan menggunakan metode
triangulasi, yaitu membandingkan/memeriksa ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang
diperoleh melalui sumber yang berbeda (Bachtiar, 2010), di mana penilaian awal dilakukan oleh
APJ PBF, Supervisor Tata Usaha, dan Supervisor Penjualan, selanjutnya akan dievaluasi oleh
Branch Manager, apabila terdapat perbedaan nilai dari setiap responden maka penilaian
dilakukan secara bersama-sama melalui diskusi dengan keempat orang responden tersebut.
3.2. Analisis Risiko
Tahap selanjutnya dalam proses penilaian risiko (risk assessments) adalah melakukan
analisis risiko (risk analysis) terhadap seluruh potensi risiko yang telah diidentifikasi. Analisis
risiko dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap indikator dampak, probabilitas
kejadian, serta pengendalian yang dilakukan terhadap masing-masing potensi risiko
teridentifikasi menggunakan pendekatan FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). Adapun
output yang dihasilkan dari proses analisis risiko adalah untuk menetapkan kekritisan risiko dan
urutan prioritas risiko berdasarkan nilai RPN. Penilaian risiko teridentifikasi dilakukan oleh
empat orang responden (experts) dari pihak PT XYZ Batam yang terdiri dari Apoteker
Penanggung Jawab (APJ) PBF, Supervisor Tata Usaha, Supervisor Penjualan, serta Branch
Manager.
Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas pada setiap indikator penilaian risiko yakni dampak,
probabilitas kejadian, dan kontrol deteksi dari setiap potensi risiko teridentifikasi. Berdasarkan
hasil pengujian menggunakan software SPSS 25 diperoleh hasil bahwa penilaian risiko yang
dilakukan oleh empat orang experts sangat konsisten, hal ini dibuktikan dengan nilai reliability
indikator dampak (severity), probabilitas kejadian (occurrence), dan kontrol deteksi (detection)
secara berurutan sebesar 0,974; 0,811; dan 0,911.
Tabel 3. Perhitungan Risk Priority Index (RPN)

Kode

Kinerja

P1

Reliability

P2

Reliability

P3

Agility

P4

Cost

S1

Responsiveness

S2

Reliability

S3

Reliability

S4

Cost

S5

Reliability

S6

Reliability

D1
D2

Reliability
Reliability

D3

Responsiveness

Potensi Risiko
Kesalahan forecasting jumlah
permintaan
Perencanaan stok produk yang
tidak tepat
Perubahan permintaan secara
mendadak
Anggaran kegiatan operasional
perusahaan lebih besar dari
pendapatan
Keterlambatan pengiriman produk
dari NDC
Kerusakan
produk
dalam
perjalanan pengiriman ke PBF
Kesalahan pengiriman jumlah,
jenis, dan dosis obat
NDC mengirimkan produk dengan
tanggal expired terlalu dekat
Tidak ada stok produk di NDC
Dokumen penunjang pengiriman
produk tidak lengkap (SKB tidak
lengkap)
Kesalahan alamat pengantaran
Kerusakan produk di perjalanan
Keterlambatan pengiriman produk
ke customer
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S

O

D

RPN

5

1

2

10

2

2

1

4

2

2

2

8

4

1

1

4

4

2

1

8

3

2

2

12

4

2

1

8

4

1

1

4

3

2

1

6

2

2

1

4

4
3

1
2

1
2

4
12

3

1

3

9
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Tabel 3. Perhitungan Risk Priority Index (RPN) (Lanjutan)

Kode

Kinerja

D4

Reliability

D5

Reliability

D6

Cost

D7

Reliability

D8

Reliability

D9

Responsiveness

R1

Reliability

R2

Reliability

E1

Asset
Management

E2

Cost

E3

Reliability

E4

Reliability

E5

Reliability

E6

Cost

Potensi Risiko
Keterbatasan stok produk di
cabang
Kesalahan penulisan dosis obat di
invoice
Terjadi kecelakaan ringan saat
pengantaran produk ke customer
(jalur darat)
Kesalahan pengiriman produk
Petugas logistik lupa memasukkan
dokumen delivery order ke dalam
box pesanan
Kekurangan
jumlah
petugas
hantaran
Pengembalian
produk
oleh
customer
karena
adanya
perubahan stabilitas produk
Pengembalian produk recall ke
NDC
Kesulitan mencari arsip dokumen
yang diperlukan untuk pembuatan
laporan perusahaan
Adanya data finance yang terlewat
saat menginput data menggunakan
software SAP
Terjadi masalah pada komputer
Terjadi error/data tidak tersimpan
saat menginput data di sistem SAP
terkait pemesanan produk ke NDC
Adanya data yang tidak sesuai
ketika rekap data stok barang ke
sistem komputer (terjadi selisih
stok)
Mobil untuk pengantaran produk
rusak

S

O

D

RPN

2

2

2

8

4

2

1

8

2

2

2

8

4

2

2

16

2

2

2

8

5

2

3

30

3

2

2

24

3

3

2

12

2

1

2

18

5

1

2

4

2

2

1

10

4

1

1

4

5

2

1

10

4

1

1

4

3.3. Evaluasi Risiko
Adapun tujuan dari evaluasi risiko adalah untuk membuat keputusan berdasarkan hasil
analisis risiko mengenai risiko mana yang memerlukan penanganan dan prioritas penanganan
tersebut, bergantung pada peringkat risiko dan kecukupan pengendalian yang ada saat ini. Pada
penelitian ini, penentuan mode kegagalan yang berpotensi terjadi di PT XYZ Batam/urutan
prioritas risiko dilakukan menggunakan diagram Pareto.
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Gambar 1. Diagram Pareto Risiko di PT XYZ Batam

Gambar 1 menunjukkan sebanyak 17 risiko merupakan mode kegagalan vital atau 80%
masalah, sehingga dengan melakukan 20% upaya perbaikan dari 80% risiko akan diraih
peningkatan terhadap 80% potensi risiko di PT XYZ Batam. Dalam penelitian ini, 20% risiko
yang menjadi penyebab utama terjadinya risiko-risiko di PT XYZ Batam adalah kekurangan
jumlah petugas hantaran (kode risiko D9) dan adanya pengembalian produk oleh customer
karena adanya perubahan stabilitas pada produk (kode risiko R1).
3.4. Rekomendasi Risk Treatment
Tabel 4 merupakan daftar rumusan risk treatment yang dapat disarankan bagi pihak PT XYZ
Batam untuk mengurangi tingkat kejadian/dampak yang ditimbulkan dari mode kegagalan
potensial.
Kode

Risiko

D9

Kekurangan
jumlah petugas
hantaran

R1

Pengembalian
produk oleh
customer
karena adanya
perubahan
stabilitas
produk

Tabel 4. Rumusan Rekomendasi Risk Treatment
Rekomendasi Risk Treatment
Bekerja sama dan saling memberi informasi dengan PBF lain di Kota Batam
terkait pemenuhan stok sediaan farmasi agar dapat selalu memenuhi
permintaan, terutama ketika terjadi kondisi darurat seperti pandemi Covid-19
dan/atau bencana alam di Kota Batam, sehingga sediaan farmasi tidak hanya di
suplai oleh PT XYZ Batam.
Pengantaran akan digantikan oleh driver lain atau karyawan dari divisi lain
agar pengiriman dapat sesuai dengan jadwal.
Di masa pandemi, karyawan diwajibkan untuk selalu mematuhi protokol
kesehatan yang dianjurkan pemerintah, dan setiap karyawan juga harus sudah
mendapat vaksin, apabila karyawan terpapar Covid-19 namun tidak bergejala,
dapat melakukan pekerjaan dari rumah atau Work from Home (WFH).
Pengajuan cuti harus mengacu pada UU Ketenagakerjaan, perusahaan harus
mempelajari lebih dulu mengenai pengajuan cuti tersebut, apabila pengajuan
cuti disetujui, maka jika memungkinkan pengantaran dilakukan oleh driver
lain, jika tidak maka digantikan oleh karyawan dari divisi lain yang saat itu
sedang tidak sibuk/memiliki job desc sedikit.
Perusahaan menjaga hubungan baik dengan karyawan, memberikan motivasi
kepada para karyawan melalui reward system yang diharapkan dapat
meningkatkan kualitas individu dan mengurangi beban kerja karyawan,
sehingga karyawan dapat selalu produktif dalam bekerja.
Membuat jadwal maintenance aset perusahaan seperti komputer, mobil
pengantaran, dll. secara berkala, serta melakukan service mobil di dealer
resmi.
Obat memiliki kestabilan fisika-kimia yang harus dipertahankan agar tetap
dapat memberikan efek yang baik dan optimal ketika dikonsumsi, divisi
logistik harus selalu berkomunikasi dengan APJ PBF untuk selalu mengontrol
penyimpanan obat agar selalu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh
Prinsipal dan peraturan Pemerintah, divisi logistik juga harus rutin mengontrol
produk-produk yang disimpan, infrastruktur untuk penyimpanan seperti
suhu/kelembaban udara dan cahaya di gudang, hal ini dilakukan untuk
mengurangi terjadinya ED (Expired Date) produk sebelum tanggal ED yang
ditetapkan/penurunan stabilitas obat.
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Rekomendasi Risk Treatment
Divisi logistik harus memperhatikan sistem FIFO (First In First Out) dan
FEFO (First Expired First Out) dalam penyimpanan obat di gudang, selain itu
divisi penjualan bekerja sama dengan para prinsipal untuk mengadakan event
penjualan seperti mengadakan bazar dan/atau pemberian diskon terlebih pada
produk-produk slow moving.
Setiap karyawan yang terlibat dalam kegiatan distribusi di PBF harus
memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dalam CDOB, seperti mengikuti
pelatihan mengenai aspek CDOB dan K3 secara berkala, agar setiap karyawan
selalu menerapkan aspek-aspek yang ada dalam CDOB dalam melakukan
kegiatan distribusi, menjaga mutu produk, serta meningkatkan pelayanan yang
diberikan. Serta karyawan yang ditugaskan untuk menangani obat dan/atau
bahan obat yang memerlukan penanganan khusus seperti narkotika dan
psikotropika, harus diberikan pelatihan khusus mengenai penanganan obat
dan/atau bahan obat tersebut. Selain itu, branch manager bekerja sama dengan
karyawan yang terlibat untuk mencari akar permasalahan dan mencari solusi
yang tepat dari setiap persoalan yang dihadapi.
Melakukan inspeksi dan membuat dokumentasi produk-produk yang akan
dikirim menggunakan jasa ekspedisi, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa
setiap produk dari PBF memiliki mutu yang baik, sehingga apabila terjadi
kerusakan pada produk, maka akan menjadi tanggung jawab pihak ekspedisi,
sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.
Pemberian sanksi terhadap driver yang lalai saat berkendara, namun sanksi
harus sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan untuk menimbulkan
efek jera, merevisi sistem penghargaan dan menjaga hubungan baik dengan
driver diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja driver.
APJ PBF menyertakan dokumen yang berisi segala persyaratan yang
diperlukan dalam penyimpanan obat, seperti intensitas cahaya,
suhu/kelembaban udara yang baik untuk menyimpan obat, serta tata cara
penyimpanan obat dan/atau bahan obat yang memerlukan penanganan khusus.

4. Simpulan
1. Dari lima proses bisnis dalam model SCOR 12.0 (Supply Chain Operation Reference) yang
dijalankan di PT XYZ Batam, diperoleh 27 risiko teridentifikasi yang berpotensi muncul di
PT XYZ Batam. Dari 27 risiko teridentifikasi, sebanyak empat risiko berpotensi muncul
pada proses plan, enam risiko pada proses source, sembilan risiko berpotensi muncul pada
proses deliver, dua risiko pada proses return, dan enam risiko pada proses enable.
2. Hasil analisis risiko menunjukkan bahwa risiko paling kritis di PT XYZ Batam adalah risiko
terjadinya kekurangan jumlah petugas hantaran (kode risiko D9) yang memiliki nilai RPN
tertinggi.
3. Rekomendasi risk treatment untuk menangani/meminimalisir risiko yang menjadi prioritas di
PT XYZ Batam yaitu (1) melakukan kerja sama dengan PBF Kota Batam terkait persediaan
stok sediaan farmasi; (2) membuat jadwal maintenance untuk aset perusahaan seperti mobil
pengantaran dan komputer; (3) memberikan training/pelatihan mengenai CDOB dan K3
secara berkala kepada karyawan yang terlibat dengan kegiatan distribusi dan kemudian
melakukan evaluasi; (4) meningkatkan komunikasi dan pengawasan terhadap para karyawan;
(5) membuat dokumen tambahan terkait cara penyimpanan obat yang baik untuk pengiriman
ke luar Kota Batam apabila diperlukan.
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ABSTRAK
Hingga kini, bisnis ekspor masih menjadi bisnis berpeluang cukup besar. Salah satu produk ekspor yang
potensial dikembangkan adalah produk industri kreatif seperti jam tangan skateboard bermerek Stongkin
Hauwood. Produk ini merupakan produk kolaborasi dengan UKM Loosewood. Model perencanaan bisnis
ini adalah Business Model Canvas (BMC) dengan terfokus pada elemen value proposition untuk
memperkuat inovasi produk dan pengembangan saluran pemasaran melalui penjualan di marketplace
ekspor. Pengembangan produk dengan memberi inovasi desain produk berupa motif batik pada strap jam
tangan. Pemasaran dilakukan melalui beberapa cara, antara lain promosi di media sosial dan marketplace,
pembuatan katalog produk dan company profile, mengikuti pameran dagang ekspor di SMESCO Jakarta.
Saat ini terdapat 4 produk Stongkin Hauwood yang dijual, yaitu 2 tipe polos dan 2 tipe bermotif batik.
Negara tujuan ekspor produk ini adalah Switzerland karena telah memiliki pasar dengan ketertarikan
tinggi terhadap jam tangan.
Kata kunci: BMC, Desain Kemasan, Inovasi Desain Produk

1.

Pendahuluan
Bisnis produk ekspor merupakan jenis usaha bisnis yang potensial untuk dikembangan
karena memiliki cakupan pasar yang luas. Produk ekspor dari Indonesia yang memiliki pasar
luas dan menjadi komoditi unggulan adalah jenis produk industri kreatif. Terdapat berbagai
macam jenis produk industri kreatif, baik yang memiliki fungsi, hanya untuk dinikmati
keindahannya, maupun yang memiliki keduanya. Salah satu produk yang memiliki nilai seni
dan nilai fungsi adalah produk jam tangan. Produk jam tangan ada yang berbahan dari material
logam, karet, hingga kayu.
Produk jam tangan yang dikembangan dalam rencana bisnis ini adalah produk jam tangan
berbahan dari papan skateboard bekas. Produk ini merupakan produk yang dipasarkan oleh
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Loosewood. UKM ini dipilih untuk menjadi kolaborator
dalam pengembangan inovasi desain produk jam tangan. Inovasi produk dilakukan karena
produk ini tergolong produk baru, sehingga perlu diberikan sentuhan seni yang eye-catching
sesuai dengan karakteristik permintaan pasar agar dapat meningkatkan minat beli konsumen.
Inovasi pada produk ini berupa penambahan motif batik pada strap jam tangan sebagai nilai seni
sekaligus ciri khas Indonesia. Pemilihan produk jam tangan skateboard sebagai produk
potensial ekspor karena produk jam tangan merupakan produk seni yang memiliki ketahanan
produk tinggi dan target pasar yang luas khususnya untuk negara tujuan Switzerland.
Dalam merancang bisnis ini digunakan metode berupa model bisnis. Sebuah model bisnis
menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan dan
menangkap nilai (Osterwalder dan Pigneur, 2012). Model bisnis yang digunakan dalam
perencanaan bisnis ini adalah business model canvas (BMC). BMC dapat memberikan
gambaran singkat mengenai model bisnis serta mampu membuat rancangan bisnis dan
memperjelas fokus bisnis tersebut. Metode pemasaran yang dikembangkan dalam BMC ini
adalah pemanfaatan marketplace. Euromonitor mencatat bahwa sejak tahun 2014 penjualan
online di Indonesia sudah mencapai US$1,1 miliar. Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) juga
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menyebutkan bahwa industri e-commerce Indonesia dalam 10 tahun terakhir meningkat hingga
17 persen. Peningkatan pemasaran melalui penjualan online (marketplace) mampu memberikan
peluang untuk memperluas pemasaran dengan memanfaatkan platform online ataupun sosial
media (Setiawan, 2018).
2.

Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi lapangan, studi literatur untuk
tahapan identifikasi awal, metode Business Model Canvas (BMC) untuk tahapan perencanaan
bisnis dan pengolahan produk.
Studi Lapangan
Studi lapangan dilakukan pada UKM Loosewood sebagai UKM yang bekerja sama dalam
pengembangan produk jam tangan skateboard Stongkin Hauwood. Studi lapangan yang
dilakukan berupa menyurvei UKM Loosewood, melihat proses produksi jam tangan,
menganalisis produk, serta mengembangkan desain produk.
Dalam melakukan studi lapangan tentu perlu menganalisis produk UKM mitra. Berikut
merupakan rincian kegiatan survei lapangan pada UKM Loosewood.

Gambar 1. Flow Chart Survei Lapangan

Hasil pengamatan yang telah dilakukan ketika survei lapangan di UKM Loosewood
menunjukkan bahwa dalam proses produksi jam tangan diperlukan beberapa komponen bahan
mulai dari proses produksi hingga pengemasan. Bahan baku jam tangan tersebut kemudian
diolah dan diproses sesuai dengan desain dan tipe jam yang diinginkan. Bahan baku penyusun
jam tangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut.
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Tabel 1. Bahan Baku Penyusunan Jam Tangan Stongkin Hauwood

Bahan Baku Penyusunan Jam Tangan Stongkin Hauwood
Papan skateboard berbahan kayu Lem kayu
Resin
maple
Kulit sapi
Amplas
Pengait jam
Jarum jam
Mesin jam
Art paper
Baterai jam
Mur baut
Bubble wrap
Kaca penutup
Wax kayu natural
Tali rami
Studi Literatur
Studi literatur dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai teori-teori yang
berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam laporan agar hasil penelitian menjadi valid
dan sesuai dengan teori. Studi literatur diperoleh dari berbagai referensi antara lain buku, jurnal,
informasi dari internet, dan lain sebagainya. Literatur yang digunakan adalah literatur mengenai
pengembangan bisnis produk ekspor industri kreatif jam tangan skateboard.
Menurut Firdhani, A.R. (2017) dalam website menjelaskan bahwa Loosewood mampu
memberikan nyawa baru pada skateboard bekas dan mengubahnya menjadi aksesoris keren
yang lain dari biasanya. Kusumahardika, Aditya. (2018) dalam skripsinya juga menjelaskan
bahwa limbah kayu dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan jam tangan yang bertemakan
Teknik Mesin UII. Studi literatur yang digunakan sebagai acuan informasi dalam melakukan
riset pasar ekspor antara lain adalah website www.cia.gov dan www.trademap.org untuk meriset
peluang negara tujuan ekspor jam tangan, website www.go4worldbusiness.com untuk solusi
menghubungkan perdagangan antara eksportir dan importir di seluruh dunia, website
www.intracen.org dan djpen.kemendag.go.id sebagai sumber informasi terbaru mengenai
perkembangan bisnis ekspor di seluruh dunia, serta website intr.insw.go.id untuk menentukan
HS Code berdasarkan pada jenis produk yang akan diekspor.
Tahap Perencanaan dan Pengolahan Produk
Pengumpulan data riset pasar global yang termasuk dalam perencanaan bisnis serta
pengolahan produk jam tangan skateboard dilakukan secara daring dan luring selama lima
bulan. Pengumpulan data riset pasar global dilakukan dengan meriset data dari berbagai website
terkait, sedangkan tahap pengolahan produk dilakukan dengan survei lapangan ke UKM
Loosewood.
Perencanaan Bisnis (Value Proposition)
Dalam melakukan pengembangan bisnis produk ekspor perlu terlebih dahulu dilakukan
tahap perencanaan dan riset pasar. Perencanaan dilakukan untuk mengidentifikasi ruang lingkup
dan hasil akhir yang akan dituju dengan cara mem-breakdown permasalahan dalam
pengembangan bisnis. Pada project ini, model perencanaan bisnis yang digunakan adalah
business model canvas (BMC).
Penggunaan BMC didasari karena model bisnis ini mampu membantu mengenali value
proposition dari produk jam tangan Stongkin Hauwood berdasarkan customer segments jam
tangan yang telah ditentukan. Selain itu, BMC mampu membangun dan menjalankan key
activities, key resources, dan keterlibatan key partners dalam mencipatan value proposition dan
mendapatkan revenue streams.
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Gambar 2. BMC Jam Tangan Stongkin Hauwood

Pengolahan Produk
Pengolahan produk digunakan untuk mengolah produk hasil dari perencanaan bisnis dan
riset pasar yang telah dilakukan. Proses produksi jam tangan mencakup proses pengembangan
inovasi desain produk jam tangan dan desain kemasan produk. Pengembangan desain produk ini
bertujuan untuk menambah nilai jual. Berikut merupakan alur proses produksi jam tangan.

Gambar 3. Flow Chart Proses Pengolahan Produk
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3. Hasil dan Pembahasan
Perencanaan Bisnis
Dalam melakukan pengembangan bisnis produk ekspor terlebih dahulu dilakukan tahap
perencanaan dan riset pasar. Perencanaan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi ruang lingkup
dan hasil akhir yang akan dituju dengan cara mem-breakdown permasalahan dalam
pengembangan bisnis produk ekspor.
a. Riset Pasar
Dalam merencanakan usaha bisnis ekspor diperlukan riset pasar sesuai dengan produk yang
akan diekspor. Riset pasar dilakukan secara makro dan mikro. Riset pasar makro merupakan
riset pasar yang dilakukan untuk mengetahui produk-produk yang potensial ekspor, sedangkan
riset pasar mikro merupakan riset pasar yang spesifik dilakukan antara produk yang akan
diekspor terhadap negara tujuan ekspor tersebut.
Pasar Makro
Peningkatakan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari nilai ekspor-impor. Jika nilai
ekspor meningkat, maka pendapatan negara juga meningkat dan begitu pula sebaliknya. Nilai
ekspor yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) akan terus mengalami perubahan setiap
waktu ke waktu sesuai dengan perdagangan luar negeri yang terjadi. Berikut merupakan gambar
bagan ekspor-impor Indonesia berupa migas dan non migas.

Gambar 4. Infografis Perkembangan Perdagangan Luar Negeri Periode Januari-September 2021

Gambar 4 di atas menunjukkan perkembangan nilai ekspor dan impor Indonesia baik migas
dan non migas. Pada periode Januari-September 2021 neraca perdagangan komoditas migas
mengalami defisit sebesar USD 8,4 miliar, sedangkan neraca perdagangan non migas
mengalami surplus USD 33,48 miliar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai neraca
perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar USD 25,07 miliar. Pada sektor non migas,
nilai ekspor Indonesia pada lima kelompok komoditas terbesar secara berurutan yaitu komoditas
lemak dan minyak sebesar USD 23,95 miliar, bahan bakar mineral sebesar USD 21,54 miliar,
besi dan baja sebesar USD 14,34 miliar, kendaraan dan aksesoris lainnya sebesar USD 6,36
miliar, dan berbagai produk kimia sebesar USD 4,92 miliar. Adapun negara tujuan ekspor non
migas Indonesia yang terbesar yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, India, dan Malaysia.
Pasar Mikro
Tren perdagangan ekspor Indonesia-Switzerland di bidang ekspor menurut KBRI Bern
mengalami penurunan. Komoditas ekspor yang mengalami penurunan paling signifikan adalah
komoditas logam mulia, perhiasan dan permata. Berdasarkan data pada trademap, pada tahun
2018-2020 negara Switzerland mengalami peningkatan nilai impor produk. Jenis produk yang
menjadi komoditas impor terbesar adalah produk jenis perhiasan alami, batu mulia atau semi
mulia, logam mulia, logam berlapis logam mulia, furniture, jam dinding dan jam tangan, alas
kaki.
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Salah satu produk potensial untuk dikembangkan dan diperdagangkan antara negara
Switzerland dan Indonesia adalah produk furniture. Hal ini dikarenakan masyarakat Switzerland
sangat menggemari furniture dari Indonesia. Furniture Indonesia yang menjadi produk best
seller di Switzerland karena berkualitas tinggi (high-end) dan mutu yang terjamin. Jenis
furniture yang disukai oleh masyarakat Switzerland di antaranya adalah mebel berbahan kayu
yang tahan terhadap perubahan musim. Demikian pula, prinsip sustainability production dan
community development (fair trade) juga menjadi perhatian para konsumen di Switzerland.
Konsumen produk kreatif negara Switzerland cukup tinggi karena orang - orang
Switzerland sangat menghargai seni yang dibuktikan dengan banyaknya museum seni dan
penggemar seni. Budaya Switzerland juga terkenal dengan kerajinan tangan, khususnya
pembuatan jam. Industri jam tangan mewah di Switzerland memiliki reputasi pengerjaan yang
sangat baik. Beberapa merek jam tangan terkenal tersebut adalah Patek Phillippe, Rolex, Tissot,
TAG Heuer, Vacheron Constantin, dan Chopard.

Gambar 5. Produk Potensial Ekspor di Switzerland (Lanjutan)

Berdasarkan data intracen, dapat dilihat bahwa produk kerajinan dari bahan kayu
menempati posisi ke 17 sebagai produk yang memiliki pasar besar di Switzerland. Dengan
begitu, produk jam tangan Stongkin Hauwood sebagai salah satu produk kerajinan jam tangan
kayu yang dapat bersaing dengan produk lain di pasar Switzerland.

Gambar 6. Diagram Negara Potensial Ekspor Jam Tangan
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Data dari exportpotential.intracen menunjukkan bahwa negara tujuan ekspor yang paling
potensial untuk produk jam tangan adalah negara Switzerland, Hong Kong, China, Thailand,
dan Amerika Serikat. Dengan begitu, penentuan negara Switzerland sebagai negara tujuan
ekspor jam tangan skateboard Stongkin Hauwood dirasa tepat karena produk jam tangan
dengan bahan kayu memiliki pasar yang cukup menjanjikan di negara tersebut.
b. Perencanaan Produk
Produk ekspor yang dikembangkan adalah produk jam tangan skateboard dengan merek
Stongkin Hauwood. Pemilihan produk ekspor jam tangan skateboard karena berdasarkan riset
pasar yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa jam tangan merupakan salah satu aksesoris
yang sangat digemari oleh sebagian besar masyarakat di seluruh dunia termasuk di negara
Switzerland karena fungsi dan estetika produk. Switzerland merupakan salah satu negara yang
mayoritas masyarakatnya sangat menghargai keunikan dan seni suatu produk kreatif. Berangkat
dari fakta riset pasar tersebut, diputuskan bahwa modifikasi produk jam tangan dengan latar
belakang produk yang unik mampu menarik perhatian pembeli. Inovasi produk jam tangan
dilakukan dengan menggunakan bahan dari papan skateboard bekas yang telah dimodifikasi dan
dipoles sehingga menghasilkan bentuk jam tangan yang indah dan secara tidak langsung turut
menyumbang pengurangan limbah papan skateboard yang telah rusak menjadi suatu produk
jam tangan yang memiliki nilai jual tinggi.
Pengembangan Produk Ekspor
Setelah menentukan produk ekspor dan UKM kolaborasi, selanjutnya dilakukan
pengembangan produk dengan memberikan inovasi yang mampu membedakan produk asli
UKM Loosewood dengan produk hasil kolaborasi. Proses pengembangan produk meliputi
produksi produk jam tangan, menyiapkan desain packaging, membuat packaging, dan
menentukan biaya produksi. Produksi pengembangan produk jam tangan skateboard dilakukan
dengan memberikan inovasi berupa desain motif batik pada bagian strap jam tangan, sehingga
batik dapat diperkenalkan ke seluruh dunia melalui pengaplikasiannya pada produk jam tangan.
Inovasi ini dilakukan dengan mencetak desain batik ke strap jam tangan menggunakan mesin
CNC.
Berikut merupakan rancangan pembiayaan dalam pengembangan produk jam tangan
skateboard Stongkin Hauwood sebanyak 4 buah, meliputi 2 tipe jam tangan skateboard polos
dan 2 tipe jam tangan skateboard motif batik.
Tabel 2. Rancangan Pembiayaan Produksi Jam Tangan Stongkin Hauwood
RANCANGAN PEMBIAYAAN PRODUKSI
Biaya Pembuatan Produk
Qty
Produk
1
Skatewatch Resin Black 40 mm
1
Skatewatch Patternship 40 mm
Skatewatch Natural Rosewood Batik 40 mm 1
Skatewatch Natural Rosewood Batik 30 mm 1
TOTAL
Biaya Packaging
Qty
Produk
2
Tali rami
2
Bubble wrap
1
Kardus packaging besar
2
Art paper 310 gr
1
Isolasi transparan besar
TOTAL
Biaya Operasional
Ongkos kirim Solo - Tangerang
No. Resi : JD0151098376
Biaya Tenaga Kerja
Qty
Keterangan
4
Gaji karyawan (tim)
4
Konsumsi karyawan (tim)
TOTAL

Jumlah
Rp 720.000,00
Rp 695.000,00
Rp 655.000,00
Rp 595.000,00
Rp 2.665.000,00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Jumlah
8.500,00
10.000,00
2.500,00
6.500,00
9.000,00
36.500,00

Rp

17.000,00

Rp
Rp
Rp

Jumlah
116.600,00
66.000,00
182.600,00

Total Keseluruhan Biaya Rp 2.901.100,00
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Pada rancangan pembiayaan terlihat bahwa biaya produksi jam tangan UKM Loosewood
berkisar antara Rp595.000,00 – Rp720.000,00 bergantung dengan tipe jam tangan. Dengan
begitu, total biaya pengembangan produk jam tangan skateboard Stongkin Hauwood yang
meliputi biaya produksi, biaya packaging, biaya operasional, dan biaya tenaga kerja adalah
Rp2.901.100,00.
Terdapat empat tipe model produk jam tangan Stongkin Hauwood yang diproduksi, antara
lain tipe skatewatch resin black 40 mm, skatewatch patternship 40 mm, skatewatch natural
rosewood batik 33 mm, dan skatewatch natural rosewood batik 40 mm. Gambar 7 menunjukkan
keempat tipe produk jam tangan Stongkin Hauwood.

Gambar 7. Produk Jam Tangan Stongkin Hauwood

Pengembangan inovasi desain tidak hanya dilakukan pada desain produk, tetapi juga pada
desain kemasan. Desain kemasan produk jam tangan Stongkin Hauwood dirancang sesuai
dengan tipe jam tangan untuk merepresentasikan produk dalam kemasannya. Desain kemasan
(a) digunakan untuk tipe produk Skatewatch Resin Black 40 mm dan Skatewatch Patternship 40
mm. Desain kemasan (b) digunakan untuk tipe produk Skatewatch Natural Rosewood Batik 40
mm. Desain kemasan (c) digunakan untuk tipe produk Skatewatch Natural Rosewood Batik 33
mm.

Gambar 8. Desain Kemasan Produk Jam Tangan Stongkin Hauwood
Pemasaran dan Penjualan Produk Ekspor
Pada penjualan produk ekspor jam tangan, negara Switzerland dipilih karena mayoritas
penduduknya merupakan pembeli yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap produk jam
tangan dan di negara ini telah memiliki pasar besar untuk produk jam tangan. Dengan kata lain,
di negara Switzerland jalur untuk memasuki pasar global produk jam tangan sudah terbuka luas,
sehingga eksportir cukup berusaha mengatur strategi dan terus mengembangkan inovasi agar
dapat bersaing dengan produk-produk jam tangan yang telah laris di pasaran.
Pameran Dagang
Promosi dan penjualan produk dapat dilakukan dengan mempersiapkan katalog produk,
company profile, akun media sosial, dan akun marketplace. Pembuatan katalog produk dan
company profile bertujuan untuk memudahkan pembeli dalam melihat-lihat produk yang
ditawarkan. Upaya promosi lain yang dapat dilakukan adalah dengan ikut serta dalam kegiatan
pameran dagang internasional, terkhusus pada pameran dagang yang diselenggarakan oleh ITPC
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dari negara tujuan. Pameran dagang dalam negeri Trade Expo Indonesia (TEI) menjadi pameran
dagang internasional terbesar yang memberikan layanan fasilitas bagi UKM. Selain TEI, ada
pula IFFINA (khusus produk furniture) dan INACRAFT (khusus produk kerajinan). ITPC dan
Atase Perdagangan kerap memberikan fasilitas pameran dagang di negara wilayah kerjanya,
termasuk ITPC Switzerland dengan pameran dagang SIPPO (Switzerland Import Promotion
Programme).
Media Sosial
Hal lain yang perlu disiapkan dalam memasarkan dan menjual produk adalah media sosial,
official website, dan marketplace lokal ataupun global. Media sosial dan marketplace dapat
digunakan untuk mempromosikan serta media melakukan transaksi penjualan dengan pembeli
di dalam negeri maupun luar negeri. Hubungan komunikasi antara eksportir dengan konsumen
akan jauh lebih mudah dan diharapkan dapat saling menguntungkan karena eksportir mampu
menemukan pembeli produknya dan konsumen mampu menemukan produk yang dicari.
Tampilan promosi produk di media sosial harus eye catching dan informatif agar dapat menarik
perhatian konsumen. Pembuatan desain akan lebih baik jika memiliki identitas desain yang
menjadi ciri khas atau brand indentity suatu produk agar konsumen lebih mudah untuk
mengingat produk jam tangan tersebut. Pemilihan media online untuk platform promosi juga
harus efektif dan tepat. Media online dengan banyak pengguna aktif dan disesuaikan dengan
target pasar produk jam tangan akan menjadikan usaha promosi lebih maksimal.
Dalam melakukan penjualan produk ekspor, rencana keuangan usaha bisnis harus
diperhatikan agar kegiatan promosi dan penjualan dapat sesuai keuangan. Berikut merupakan
rencana keuangan bisnis produk ekspor jam tangan skateboard Stongkin Hauwood.
Tabel 3. Proyeksi Cash Flow (In Flow)
Angelica (25,74%)
Herlinawati (24,75%)
Indra (24,75%)
Sri Maduma (24,75%)
Total Inflow

1,300,000
1,250,000
1,250,000
1,250,000
5,050,000

Tabel 4. Proyeksi Cash Flow (Out Flow)
Harga beli
Jam Tangan Skateboard
Biaya Tambahan
Biaya TKL
Biaya BOP
Target Penjualan

Rp 666.250
Rp 59.025
Rp 45.650
Rp 13.375
4
Rp 2.901.100

Kurs ($)
Harga jual (pcs)

Rp 14.456
US$ 70
Rp 1.000.000

Tabel 3 dan tabel 4 menunjukkan bahwa total inflow produk jam tangan skateboard
Stongkin Hauwood adalah Rp 5.050.000,00 dan total outflow sebesar Rp 2.901.100,00. Dengan
begitu, ditetapkan harga jual rata-rata untuk tiap jam tangan adalah US$ 70 atau Rp
1.000.000,00.
Tabel 5. Proyeksi Income Statement
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Target Penjualan (pcs/bulan)
Pendapatan
HPP
Biaya Bahan Baku
Biaya TKL
Biaya Overhead
Laba kotor
Biaya Umum (3%)
Biaya Adm (5%)
Biaya Penjualan (1%)
Laba sebelum bunga dan pajak
Biaya Bunga
Laba sebelum pajak
Pajak (10%)
Laba bersih
Dividend (40%)
Laba ditahan (60%)

4
Rp 4.000.000
Rp 2.901.100
Rp 2.665.000
Rp 182.600
Rp 53.500
Rp 1.098.900
Rp 120.000
Rp 200.000
Rp 40.000
Rp 738.900
0
Rp 738.900
Rp 73.890
Rp 665.010
Rp 266.004
Rp 399.006

Tabel 5 menunjukkan bahwa target penjualan selama sebulan adalah 4 buah jam tangan
dengan harga jual sebesar Rp 4.000.000,00, maka diperoleh laba bersih sebesar Rp 665.010,00.
4.

Simpulan
Simpulan dari perencanaan bisnis ekspor jam tangan skateboard Stongkin Hauwood ke
Switzerland adalah sebagai berikut.
1. Perencanaan dan pengembangan produk ekspor jam tangan skateboard Stongkin Hauwood
dilakukan dengan berkolaborasi bersama UKM Loosewood.
2. Berdasarkan model bisnis business model canvas (BMC), inovasi produk dengan memberi
motif batik pada strap jam dan channel atau saluran pemasaran produk melalui
marketplace.
3. Pemasaran dan penjualan produk ekspor jam tangan skateboard Stongkin Hauwood
dilakukan melalui cara promosi di media sosial dan marketplace, pembuatan katalog
produk dan company profile, mengikuti pameran dagang atau business matching produk
ekspor di SMESCO Jakarta.
4. Produk Stongkin Hauwood yang dikembangkan yaitu 2 tipe polos dan 2 tipe bermotif batik
dengan negara tujuan ekspor adalah Switzerland.
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ABSTRAK
Toko ritel ABC merupakan salah satu toko ritel yang menjual berbagai kebutuhan pokok sehari-hari
seperti makanan, minuman, peralatan rumah tangga, hingga kebutuhan pribadi. Toko ABC jarang
dikunjungi pelanggan dan konsumen belakangan ini, yang mengakibatkan pendapatan pada toko ritel
menurun. Sehingga dibutuhkan strategi bisnis yang tepat untuk meningkatkan penjualan dengan
memanfaatkan data transaksi pelanggan. Untuk mengetahui perilaku pelanggan mengenai pembelian
produk yang sering dibeli, digunakan metode Association Rule dengan algoritma FP-Growth. Dari
pengolahan data yang telah dilakukan didapatkan 6 rules yang terbentuk, namun hanya terdapat 2 rules
yang memiliki lift ratio > 1 yaitu pada rules ke-5 dan rules ke-6 yang berarti bahwa rules tersebut valid
serta memiliki hubungan. Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dirumuskan rekomendasi perbaikan
tata letak, katalog belanja, dan voucher diskon berdasarkan rules yang terbentuk.
Kata kunci: Association Rule, Market Basket Analysis, Strategi Penjualan, Toko Ritel

1.

Pendahuluan
Belakangan ini, usaha ritel atau pasar eceran berkembang begitu pesat. Hal ini berpengaruh
pada semakin ketatnya persaingan pada dunia bisnis dalam memperebutkan pangsa pasar.
Pertumbuhan ritel juga menjadi penyebab persaingan yang begitu ketat antara para ritel
(Hartanti et al, 2022). Perusahaan yang ideal adalah yang menyadari seberapa pentingnya
memahami konsumen dan dan perilakunya. Pemahaman terkait konsumen dapat memberikan
keberhasilan pada para pengusaha. Pengusaha dapat menganalisis dan mempelajari pola
perilaku konsumen untuk menyusun strategi bisnis pada perusahaannya (Shabrina, 2019). Salah
satu cara untuk dapat mengetahui dan memahami pola perilaku konsumen, perusahaan dapat
memanfaatkan data transaksi yang diproses dan diolah sampai menghasilkan suatu pola dari
item atau barang yang sering dibeli konsumen secara bersamaan.
Terdapat beragam ritel yang dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara. Salah satunya
dalam aktivitas penjualan barang, ritel dikelompokkan menjadi: a) Ritel Kecil merupakan ritel
yang memiliki pendapatan kurang dari Rp 5 juta per tahun. Ritel kecil ini umumnya dimiliki
perorangan dan semua aktivitas pada ritel yang meliputi penjualan dan manajemen dilakukan
oleh pemilik; b) Ritel Besar, saat ini untuk ritel ini dikuasai oleh suatu organisasi besar seperti
Department Store, Chain organization, Supermarket, Catalog Store, Warehouse, Outlet dan
Online Store (Bernadetta, 2012).
Toko Ritel ABC merupakan salah satu toko ritel yang menjual berbagai kebutuhan
pokok sehari-hari seperti makanan, minuman, peralatan rumah tangga, kebutuhan pribadi, dan
masih banyak yang lainnya. Toko ABC ini sekarang jarang dikunjungi pelanggan dan
konsumen setiap harinya. Dengan jumlah pelanggan dan konsumen yang semakin sedikit
berdatangan ke toko tersebut untuk berbelanja maka diperlukanlah sebuah analisis perilaku
konsumen yang dilakukan oleh pengusaha toko ritel tersebut guna nantinya untuk merumuskan
strategi bisnis yang berguna untuk meningkatkan profit/keuntungan pada usaha ritel tersebut.
Dengan adanya penggunaan metode association rule dan market basket analysis, diharapkan
Toko Ritel ABC memiliki dan menjalankan suatu strategi bisnis berdasarkan pola perilaku
konsumennya yang dapat berupa perubahan tata letak toko, katalog, dan cara promosi lainnya.
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2.

Metode
Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi secara langsung di
Ritel ABC. Observasi yang dilakukan peneliti digunakan untuk merumuskan masalah yang
terjadi. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data yang bersumber dari hasil transaksi pelanggan
pada di Ritel ABC. Data yang sudah terkumpul selanjutnya direkap menggunakan software
Excel. Kemudian data diolah untuk menemukan hubungan antar produk yang dibeli pelanggan
dengan metode Association Rule-Market Basket Analysis (AR-MBA) menggunakan Software
Rapidminer. Algoritma yang diimplementasikan adalah algoritma FP-growth. FP-Growth yang
dikembangkan dari algoritma apriori, memiliki konsep Tree build dalam melakukan pencarian
Itemset tidak menghasilkan kandidat seperti Apriori (Ikhwan et al, 2018). Market Basket
Analysis merupakan salah satu metode data mining yang umum dipakai dalam menganalisis
keranjang belanja untuk menemukan item atau barang yang dibeli pelanggan pada waktu
tertentu (Kurniawan et al, 2018). Market Basket Analysis (MBA) mampu memberikan
keuntungan melalui penjualan yang meningkat dengan strategi pemasaran selektif serta
mengatur tata ruang dan rak (Putro, 2016). Tahap terakhir yaitu pengambilan keputusan yang
didasarkan pada hasil asosiasi yang telah dilakukan sebelumnya.
3.

Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini dilakukan di toko ritel ABC di Jl. Degolan daerah Kabupaten Sleman
Kota Yogyakarta, dengan menggunakan 250 data transaksi. Setelah melakukan input data,
menginputkan minimum support sebesar 5% dan minimum confidence sebesar 30%. Nilai
confidence ini merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur nilai kepastian hubungan antar
item atau barang berdasarkan aturan asosiasi.
Cara mendapatkan nilai support 1 item dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

Sedangkan untuk mendapatkan nilai support untuk 2 item dapat menggunakan rumus
sebagai berikut:

Perhitungan nilai confidence dihasilkan melalui rumus berikut ini:

3.1 Kondisi Toko Ritel ABC

Toko Ritel ABC mengalami sedikit permasalahan berupa penurunan jumlah pelanggan.
Hal ini disebabkan karena penempatan tata letak yang tidak sesuai. Selain itu Toko ABC
mengalami kesulitan dalam membuat katalog promosi dan pemberian voucher. Oleh karena itu
digunakan metode Association Rule yang dapat membantu dalam memecahkan masalah yang
sedang dialami.
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Gambar 1. Layout Awalan

3.2 Analsis Association Rule – Market basket Analysis

Gambar 2. Output Rules di Toko Retail ABC

Support adalah kombinasi transaksi yang berupa proporsi dari dari suatu transaksi yang
memuat item A dan B, Confidence (tingkat kepercayaan) adalah ketepatan dari suatu rule
transaksi yang memuat item A dan B, Lift ratio adalah ukuran kekuatan untuk mengetahui rules
yang terbentuk valid atau tidak Berdasarkan dari gambar diatas, berikut merupakan hasil output
pengujian Association Rule:
1. Departemen 13 akan terbeli bersamaan dengan Departemen 2, dengan tingkat kepercayaan
31.7% yang didukung oleh 8% dari data keseluruhan dengan lift ratio yang didapatkan
sebesar 0.702.
2. Departemen 3 akan terbeli bersamaan dengan Departemen 2, dengan tingkat kepercayaan
39.3% dan didukung oleh 18.4% dari data keseluruhan lift ratio yang didapatkan sebesar
0.870.
3. Departemen 2 akan terbeli bersamaan dengan Departemen 3, dengan tingkat kepercayaan
40.7% dan didukung oleh 18.4% dari data keseluruhan lift ratio yang didapatkan sebesar
0.870.
4. Departemen 8 akan terbeli bersamaan dengan Departemen 3, dengan tingkat kepercayaan
45.5% dan didukung oleh 6% dari data keseluruhan lift ratio yang didapatkan sebesar
0.971.
5. Departemen 1 akan terbeli bersamaan dengan Departemen 2, dengan tingkat kepercayaan
sebesar 45.9% dan didukung oleh 6.8% dari data keseluruhan lift ratio yang didapatkan
sebesar 1.017.
6. Departemen 6 akan terbeli bersamaan dengan Departemen 3, dengan tingkat kepercayaan
sebesar 50% yang didukung oleh 6% dari data keseluruhan lift ratio yang didapatkan
sebesar 1.068.
Sehingga berdasarkan dari rules yang telah dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa dengan
lift ratio > 1 hanya terdapat pada rules ke-5 dan rules ke-6. Sehingga dapat ditarik kesimpulan
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bahwa rules ke 1,2,3, dan 4 bahwa rules tersebut tidak valid atau tidak memiliki hubungan.
Sedangkan untuk rules ke 5 dan 6 merupakan rules yang valid dan memiliki hubungan.
3.3 Rekomendasi yang Diberikan

Berdasrkan hasil pengolahan yang telah didapatkan, maka dapat diketahui bahwa
rekomendasi yang dapat diberikan yaitu:
1. Penentuan Tata Letak

Gambar 3. Layout Usulan

Perubahan Layout ini tidak lepas dari hasil analisis Output Rapidminer. Barang-barang
yang sering terjual secara bersamaan diletakkan berdekatan.. Hal tersebut dilakukan untuk
mendorong konsumen agar membeli produk-produk tersebut di Toko Ritel ABC dan dan agar
konsumen membeli produk apabila lupa, dengan peletakan yang berdekatan maka konsumen
akan ingat kembali dan membeli produk tersebut. Dengan adanya perubahan pintu masuk-keluar
juga menjadi bahan pertimbangan, karena antrian untuk kasir berada di satu tempat saja,
sehingga tidak akan menghalangi jalan konsumen lain ketika berbelanja.
2. Katalog promosi
Dalam menentukan katalog promosi, dapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
pembuatannya. Seperti mendekatkan produk yang jarang terbeli dengan produk yang sering
dibeli oleh pelanggan.

Gambar 4. Katalog Belanja

Berdasarkan pada katalog diatas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa diskon yang
konsumen dapatkan jika membeli suatu produk di Toko Ritel ABC. Seperti, saat pembelian
minuman minimal 2 botol maka akan mendapatkan perlengkapan roti seperti susu sachet, selain
itu ada potongan harga jika konsumen membeli produk tisu dan biskuit di toko tersebut. Untuk
metode pembayarannya beraneka ragam, yaitu bisa secara cash ataupun menggunakan kartu.
Namun disini, saat konsumen membayar menggunakan kartu maka akan mendapatkan diskon
sebesar 20% pada saat sedang berbelanja dengan minimal pembayaran Rp.50000, dapat
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diketahui juga bahwasannya promo dengan voucher da katalog tidak dapat digunakan secara
bersamaan.
3. Voucher

Untuk membantu dalam mudahya pelanggan membeli produk, dapat dilakukan dengan
penentuan voucher belanja yang dapat berupa pemberian diskon ketika mencapai minimal
pembelian.

Gambar 5. Promo Potongan Harga

Berdasarkan pada gambar voucher diatas, dapat diketahui bahwa dengan belanja minimal
Rp.50000 maka akan mendapatkan diskon sebesar Rp.10000, namun pembelanjaan ini memiliki
beberapa persyaratan seperti minimal pembelian mie minimal 4 bungkus dan perlengkapan roti
minimal 1 dengan minimal pembelian Rp.50000 maka akan mendapatkan potongan tersebut.
Voucher ini juga memiliki masa berlaku hingga 12 April 2020 yang mana untuk menggunakan
voucher tersebut harus membawanya saat berbelanja.
4.

Simpulan
Berdasarkan pengolahan dan analisis terhadap 250 data transaksi maka didapatkan rule
yang terbentuk sebanyak 6 rules, didapatkan kecenderungan asosiasi yang rendah. Hal itu
dikarenakan data yang digunakan tidak terlalu mendukung hubungan antar item. Dari 6 rules
yang terbentuk, hanya terdapat 2 rules yang valid yaitu rules ke-5 dan ke-6 dilihat berdasarkan
nilai lift ratio pada masing-masing rules.
Rekomendasi yang dapat diberikan adalah pembuatan katalog dengan mendekatkan produk
yang sering terbeli secara bersamaan didekatkan dalam penyusunan katalog. Pemilihan letak
layout tempat belanja, yang dimana produk yang sering terbeli secara bersamaan didekatkan
tempat peletakannya dengan yang jarang dibeli. Pembuatan voucher, dengan membuat produk
yang jarang terbeli sebagai bonus dari pembelian produk yang sering dibeli.
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ABSTRAK
Supply chain dalam suatu perusahaan berpotensi timbulnya risiko, untuk itu diperlukan strategi untuk
menangani hal tersebut. PT. XYZ merupakan perusahaan yang memproduksi suplemen Black Garlic yang
memiliki potensi risiko sehingga diperlukan analisa risiko untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko
yang terjadi guna mengurangi kerugian. Penelitian dilakukan menggunakan metode House of Risk
dengan menentukan tingkat prioritas agen risiko guna menentukan tindakan mitigasi yang tepat. Hasil
menunjukkan 10 kejadian risiko yang teridentifikasi dan 13 agen risiko yang akan dimitigasi yaitu
A1(sulit mendapatkan bahan baku) dan A8 (quality control produk kurang). Strategi mitigasi yang
digunakan melakukan penambahan suplier dan menambah jadwal pengecekan.
Kata kunci: House of Risk, Risk Management, Supply Chain Management

1.

Pendahuluan
Dalam aktifitas produksi, supply chain atau yang biasa disebut dengan rantai pasokan
adalah berpindahnya produk bahan mentah yang diolah hingga sampai ke tangan konsumen.
Supply chain mencakup beberapa tahapan sehingga dapat menyediakan produk atau layanan
kepada pelanggan. Tahapan-tahapan tersebut berupa pemindahkan dan pengubahan bahan
mentah menjadi produk jadi, pengangkutan produk, dan pendistribusian ke pengguna akhir.
Menurut Geraldin (2007), entitas yang tercakup dalam supply chain meliputi perusahaan
produsen, perusahaan transportasi, pusat distribusi, gudang, vendor, dan distributor produk yang
terlibat secara langsung atau tidak langsung untuk bekerja sama dan memenuhi kebutuhan
pelanggan, dimana fungsi pengadaan material yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan
tersebut berupa proses pengubahan material menjadi produk setengah jadi dan produk jadi, serta
distribusi produk jadi tersebut hingga ke pengguna akhir. Aktivitas ini sangat berpeluang
menimbulkan risiko dalam setiap langkah dari proses produksi hingga sampai ke konsumen.
Maka dari itu, manajemen risiko diperlukan untuk menerapkan berbagai kebijakan dan prosedur
untuk meminimalkan kejadian yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja perusahaan.
Manajemen risiko juga membantu mengurangi tingkat dan dampak risiko.
Secara umun, dalam proses supply chain risiko selalu timbul dari setiap kejadian dengan
cara yang berbeda. Risiko dapat terbagi menjadi dua yaitu risiko internal dan eksternal. Risiko
internal dapat terjadi dikarenakan kerusakan peralatan/mesin sehingga menyebabkan
menurunnya produktifitas perusahaan. Sedangkan risiko eksternal dapat terjadi karena
keterlambatan bahan baku dan kurangnya kualitas material yang dikirim dari suplier. Kedua
risiko ini dapat diatasi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Secara umum, risiko dipandang sebagai sesuatu seperti kerugian, kerusakan dan akibat
lainnya. Risiko cenderung terkait dengan kerugian yang disebabkan oleh kejadian yang
mungkin terjadi dalam jangka waktu tertentu. Risiko juga merupakan integrasi dari
kemungkinan dan tingkat keparahan suatu peristiwa. Sementara itu, risiko supply chain adalah
ketidakpastian peristiwa yang dapat menganggu kelancaran rantai pasokan suatu perusahaan.
Risiko dalam rantai pasokan dapat dikurangi ketika perusahaan menerapkan Proses Manajemen
Risiko Rantai Pasokan.
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PT. XYZ berlokasi di Tangerang sebagai perusahaan yang memproduksi Black Garlic
(BG) dengan memakai bahan baku bawang putih tunggal (lanang), memiliki kemampuan dalam
memenuhi kebutuhan suplemen bagi penderita diabetes. Klinik pengobatan khusus penderita
diabetes membutuhkan sekitar 1500 botol kemasan BG untuk mencoba terapi penyembuhan
paseinnya selama 3 bulan.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan harus
meminimalkan risiko dalam setiap proses rantai pasokan agar permintaan tersebut dapat
terpenuhi tepat waktu.
PT. XYZ masih belum memiliki sistem manajemen risiko rantai pasokan yang terstruktur
untuk menangani risiko rantai pasokan. Keuntungan dari manajemen risiko rantai pasokan
adalah untuk mengindentifikasi, menilai, dan mengatasi gangguan rantai pasokan. Untuk
menghindari risiko kerugian, perusahaan harus dapat memiliki sistem manajemen risiko yang
mengawasi, mengelola, dan mengambil keputusan jadi.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi risiko yang dapat mengganggu
proses rantai pasokan. Dengan melakukan analisa risiko dan rencana aksi mitigasi risiko pada
rantai pasokan Black Garlic di PT. XYZ diharapkan perusahaan dapat melakukan evaluasi
secara tepat untuk menghindari risiko yang dapat menggangu aktifitas perusahaan guna
memenuhi pengadaan suplemen tersebut.
2. Tinjauan Literatur
Risiko memiliki dampak negatif dan positif, dalam konteks negatif risiko berarti risk dan
dalam arti positif, risiko berarti peluang (opporturnity). Risiko dalam artian opportunity dapat
berupa Opportunity Loss, ini adalah kondisi yang mengakibatkan kerugian akibat hilangnya
peluang keuntungan di masa depan. Risiko selalu dikaitkan dengan ketidakpastian bahwa
kemungkinan nyatanya tidak sesuai dengan harapan. Dimana risiko didefinisikan sebagai
probabilitas kerugian dari suatu peristiwa, sedangkan ketidakpastian dinyatakan sebagai
gangguan ekstrinsik.
Risiko rantai pasokan merupakan segala risiko dari aliran informasi, bahan, dan produk
atau gangguan yang disebabkan oleh kompleksitas hubungan perusahaan dengan pihak
eksternal (Pujawan dan Geraldin, 2009). Zsidisin (2004) mengatakan Supply Chain Risk
Management berkaitan dengan kegagalan pemasok dalam memasok barang sehingga
permintaan konsumen tidak terpenuhi.
Pujawan (2009) mendefinisikan metode House of Risk (HOR) sebagai sebagai kerangka
kerja
yang
berfungsi untuk mengelola risiko rantai pasokan secara pro aktif. Model ini terdiri dari House of
Risk 1 yang digunakan untuk menentukan tingkat prioritas terhadap agen risiko atau penyebab
risiko dan House of Risk 2 yang digunakan untuk menentukan prioritas strategi mitigasi yang
dianggap valid untuk pengambilan keputusan. Metode HOR adalah metode gabungan dari
model rumah kualitas (House of Quality) dan FMEA (Failure Modes and Effect of Analysis),
dilakukan penentuan tingkat risiko dan mengidentifikasi sumber risiko yang paling mungkin
untuk melakukan mitigasi yang tepat, tergantung pada tingkat keparahan kejadian risiko pada
agen risiko (Pujawan & Geraldin, 2009).
Metode House of Risk (HOR) Fase 1
House of Risk Fase 1 ini bertujuan untuk memberikan tindakan pencegahan yang tepat
dengan menentukan agen risiko prioritas. Adapun langkah yang dilakukan pada tahap HOR fase
1 adalah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi kejadian risiko (risk event) berdasarkan nilai probabilitas masing-masing
dari agen risiko tersebut.
2. Mengidentifikasi risk event (Ei) berdasarkan probabilitas risiko atau kesalahan yang
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mungkin terjadi dari setiap proses tersebut.
3. Menilai dampak atau severity (Si) dari setiap kejadian risiko yang sudah diidentifikasi
berdasarkan masing-masing proses.
4. Melakukan identifikasi agen risiko atau risk agent (Aj) dan memberikan nilai probabilitas
pada setiap agen risiko.
5. Memberikan penilaian occurence (tingkat kejadian) yang dinotasikan sebagai Oj, untuk
menentukan nilai occurrence, skala yang digunakan adalah 1-5.
6. Menghitung nilai korelasi antara risk agent (Aj) dengan risk event (Ei) yang ditetapkan
dengan skala.
7. Melakukan perhitungan Aggregate Risk Potential yang didapatkan dari nilai agen j (ARPj)
yang ditentukan sebagai hasil dari kemungkinan kejadian dari sumber risiko j dan
kumpulan dampak penyebab dari setiap kejadian risiko yang disebabkan oleh sumber risiko
j. Rumus untuk menghitung nilai ARP adalah sebagai berikut: 𝑂j ∑i 𝑆i𝑅ij
8. Mengurutkan agen risiko dari nilai terbesar hingga terendah agen risiko berdasarkan nilai
ARP masing- masing
Metode House of Risk (HOR) Fase 2
House of Risk Fase 2 digunakan untuk menentukan tindakan pencegahan yang akan
dilakukan atau rencana strategi mitigasi yang tepat untuk setiap risiko yang terjadi dan
memprioritaskannya. Tahapan ini akan mempertimbangkan faktor perbedaan efesiensi pada
rencana mitigasi risiko, sumber daya yang terlibat, dan tingkat kesulitan untuk melaksanakan
strategi mitigasi yang dipilih. Perusahaan dapat meminilisir terjadinya risiko secara valid jika
dapat memilih strategi mitigasi risiko yang tepat sesuai dengan kemampuan perusahaan.
Adapun tahapan dalam metode fase 2 adalah sebagai berikut:
Melakukan penentuan peringkat agen risiko sesuai nilai ARP masing masing dengan
menggunakan Analisis Pareto.
2. Melakukan identifikasi aksi pencegahan atau preventive action (PAk) yang paling tepat.
3. Menentukan kolerasi setiap preventive action (PAk) dan masing masing agen risiko (Aj)
dengan menggunakan skala korelasi yang sama seperti tahap HOR fase 1. Hubungan ini
(Ejk) dapat didefinisikan sebagai tingkat efektivitas tindakan k (TEk) untuk mengurangi
kemungkinan terjadinya agen risiko (Aj).
4. Menghitung nilai Total Effectiveness (TEk) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
𝑇𝐸𝑘 = ∑ 𝐴𝑅𝑃j𝐸j𝑘
5. Melakukan pengukuran tingkat kesulitan pada skala 3, 4, dan 5 untuk melaksanakan setiap
tindakan mitigasi (Dk).
6. Melakukan pengukuran nilai Effectiveness to Difficulty ratio (ETD) dengan rumus ETDk =
TEk/Dk
7. Mengurutkan hasil effectiveness to difficulty ratio (ETDk) dari nilai tertinggi hingga nilai
terendah.
Diagram Pareto
Diagram Pareto ditemukan oleh Vilfredo Pareto seorang ahli ekonomi Italia pada tahun
1906 yaitu metode untuk meningkatkan kualitas bisnis. Diagram pareto menggunakan prinsip
80:20, dimana dalam banyak peristiwa, dampak terjadinya peristiwa 80% dikarenakan 20%
penyebabnya.
1.

3. Metode
Penelitian dilakukan di PT. XYZ, yang memproduksi suplemen bagi penderita diabetes
yang berlokasi di Kota Tangerang, guna mengetahui risiko pada Manajemen Rantai Pasok
Pengadaan Suplemen Black Garlic. Alasan pemilihan PT.XYZ sebagai obyek penelitian karena
perusahaan sering mengalami permasalahan dalam kegiatan rantai pasokan. Diantaranya
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pengiriman material bahan baku dari supplier yang terlambat, kualitas dan jumlah bahan baku
yang buruk serta spesifikasi bahan baku yang tidak layak produksi, selain itu kerusakan mesin
(oven) juga menjadi faktor terlambatnya proses produksi. Hal ini menyebabkan perusahaan
mengalami kerugian waktu dan biaya. Untuk itu, diperlukan analisa risiko dan rencana strategi
mitigasi risiko untuk mengurangi risiko yang berpotensi mengganggu proses rantai pasokan
dalam perusahaan.
House of Risk adalah suatu metode yang direkomendasikan untuk melakukan pencegahan,
pengurangan dengan mengelola faktor-faktor risiko yang berpeluang menimbulkan berbagai
macam risiko. Pada HOR fase 1, dilakukan pemetaan aktivitas rantai pasok dan identifikasi
risiko di PT. XYZ untuk menentukan sumber risiko mana yang diprioritaskan untuk dilakukan
tindakan pencegahan. Setelah itu dilakukan perhitungan HOR fase 2, untuk menentukan agen
risiko prioritas guna melakukan tindakan pencegahan. Adapun beberapa metode yang dilakukan
pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
3.1 Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data
Tahapan ini menggunakan beberapa metode, yaitu:
a. Observasi atau pengamatan yang dilakukan bersama-sama pengelola perusahaan PT. XYZ
sehubungan dengan masalah rantai pasok yang terjadi di perusahaan dan dilakukan
pengamatan secara langsung pada proses produksi. Hasil pengamatan didapatkan dari
pengumpulan data pada tempat pengolahan bahan baku Black Garlic di Tangerang.
b. Wawancara dilakukan melalui diskusi, tanya jawab dan berbagi informasi dengan
pengelola PT. XYZ untuk mendapatkan data yang akurat.
c. Kuesioner, untuk mengetahui kelayakan dan kevalidan kuesioner sehingga dapat
disebarkan ke subjek penelitian maka kuesioner dilakukan dengan metode pilot study
sehingga hasilnya dapat memberikan nilai pembobotan risk event dan risk agent.
d. Kajian Literatur, melakukan rujukan atau acuan dengan mengutip teori yang ada pada
penelitian sebelumnya.
Pengolahan data pada tahapan ini terbagi menjadi tiga yatu pemetaan aktifitas supply
chain, house of risk fase 1, dan house of risk fase 2.
3.2. Tahap Hasil dan Pembahasan
Tahapan ini berisi analisis terhadap hasil perhitungan HOR fase 1 dan HOR fase 2 guna
melihat faktor internal atau eksternal yang mempengaruhi dan analisis terhadap aksi mitigasi
risiko.
3.3. Tahap Kesimpulan
Kesimpulan didapat berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan yang ditetapkan dalam
penelitian.
4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Pemetaan aktifitas supply chain
Pemetaan aktifitas supply chain yang diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner
dan tinjauan literatur menegaskan keterkaitan antara kejadian risiko dan pengelola perusahaan
mengenai risiko yang terjadi, sumber penyebab risiko dan proses terjadinya risiko. Data
diperoleh dari pemetaan dan identifikasi kejadian risiko (risk event) serta penyebab terjadinya
risiko (risk agent) dari setiap kejadian risiko yang telah terjadi pada setiap kegiatan proses rantai
pasokan. Dari data yang didapat dari lokasi pengolahan, kemudian dilakukan penyebaran
kuesioner yang berisi tentang risk event dan nilai severity serta risk agent juga nilai occurance
pada skala pembbolan, sehingga didapat hasil yang tertera tabel 1.
Tabel 1. Data Hasil pengukuran kejadian risiko (risk event)

Kode
E1

Kejadian Risiko (Risk Event)
Spesifikasi dan banyaknya bahan baku BG tidak sesuai pesanan
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E2
Pengiriman bahan baku BG terlambat
3
E3
Bahan baku BG rusak
5
E4
Salah dalam memilih bahan baku yang masuk kategori baik
3
E5
Pelapisan allumunium foil secara tidak rapat
3
E6
Lupa mengecek kondisi BG dalam oven
3
E7
Produk Reject (gosong, basah dan hitam)
5
E8
Terlalu cepat mematikan oven
3
E9
Terkena panasnya body oven
1
E10
Oven mengalami kerusakan
3
Agen risiko (Ai) adalah faktor yang menyebabkan terjadinya kejadian risiko yang
teridentifikasi dengan menggunakan nilai occurence nya atau tingkat probabilitas dari suatu
kejadian yang menyebabkan suatu kegagalan. Berikut hasil pengukuran Ai dan nilai Oj pada
tabel 2.
Tabel 2. Data hasil pengukuran agen risiko (risk agent)

Kode
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13

Agen Risiko (Risk Agent)
Sulit mendapatkan bahan baku
Tidak terlatih memilih bahan baku
Alat bantu memilih bahan baku terbatas
Kelelahan dalam pemilihan bahan baku
Tidak terbiasa melakukan pelapisan allumunium foil
Belum ada SOP pengecekan kondisi BG dalam oven
Kurang kontrol mengecek volume air dalam oven
Quality kontrol terhadap BG kurang
Human Error pada saat mengoperasikan oven
Tidak menggunakan sarung tangan
Kurang peduli pada K3
Perawatan alat kurang terkontrol
Pembersihan sensor temperatur pada oven jarang
dilakukan

Oj
4
2
1
3
3
3
3
3
1
1
1
1
2

4.2 House of Risk Fase 1
Setelah data-data hasil pengukuran pada tabel 1 dan tabel 2 diperoleh, kemudian
ditentukan nilai korelasi antara risk event dengan risk agent. Langkah selanjutnya adalah
menentukan nilai ARP yang didapat dari hasil perkalian nilai probabilitas dan dampak
kerusakan yang berkaitan dengan risiko yang terjadi dengan tujuan untuk mengetahui
penyelesaian masalah dari sumber terjadinya risiko yang harus selesaikan terlebih dahulu,
kemudian mengurutkan agen risiko dari nilai tertinggi hingga terendah. Hasil pengolahan data
yang terdiri dari penilaian korelasi, nilai ARP dan ranking ARP untuk House of Risk fase 1
dijelaskan pada tabel 3:
Tabel 3. HOR fase 1

Kejadian
Risiko
E1
E2
E3
E4
E5
E6

A1
9
9
3

A2
3
9
9
3

A3
3
1
3
9

A4
1
3
3
9

A5

1
9

Agen Risiko (Aj)
A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 (Si)
3
1
4
3
3
3
5
3
3
1
3
1
3
9
3
9
3
3
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E7
3
1
3
1
1
3
9
3
3
5
E8
1
1
3
3
1
1
3
E9
1
3
9
9
1
1
1
E10
1
1
3
3
9
9
3
Occ (Oj)
4
2
1
3
3
3
3
3
1
1
1
1
2
ARP
372 196 57 165 135 126 60 315 75 16
18
46
92
Prioritas
1
3
10
4
5
6
9
2
8
13
12
11
7
Ketika nilai ARP sudah diketahui, maka dilakukan pengelompokkan prioritas agen risiko
menggunakan diagram pareto, untuk mengetahui dimana batas titik utama yang perlu diperbaiki
untuk menyelesaikan masalah agar tidak terjadi kerugian dan menunjukkan agen risiko mana
yang harus diprioritaskan. Dengan menggunakan prinsip 80:20 dari diagram pareto, dimana
dilakukan penyelesaian kepada 20% agen risiko yang menjadi prioritas.

Diagram Pareto
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Gambar 1. Diagram Pareto

Dari hasil diagram pareto pada gambar 1, agen risiko yang dipilih akan dipertimbangkan
dalam penyusunan aksi mitigasi risiko yang terdapat pada tabel 4.
Tabel 4. Agen risiko terpilih berdasarkan diagram Pareto

Kode
Rank
A1
1
A8
2
A2
3
A4
4
A5
5
A6
6
A13
7
A9
8
A7
9
A3
10
A12
11
A11
12
A10
13
4.3 House of Risk Fase 2

ARP
372
315
196
165
135
126
92
75
60
57
46
18
16

ARP Kom
372
687
883
1.048
1.183
1.309
1.401
1.476
1.536
1.593
1.639
1.657
1.673
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Langkah selanjutnya adalah memasukkan agen risiko yang terpilih ke dalam model HOR
Fase 2 untuk perancangan aksi mitigasi. Aksi mitigasi yang dimaksud adalah tindakan yang
meminimalkan dampak agen risiko sebelum risiko menjadi nyata. Berikut opsi aksi mitigasi
yang dapat dilakukan terkait prioritas agen risiko terlihat pada tabel 5.
Tabel 5. Opsi strategi mitigasi risiko

Kode Aj
A1

A8

Agen Resiko
Sulit mendapatkan
bahan baku

Quality kontrol
terhadap BG kurang

Aksi Mitigasi
Melakukan penambahan suplier

Kode Aksi Mitigasi (PA)
PA 1

Melakukan
evaluasi
kinerja
suplier
Menambah jadwal pengecekan

PA 2
PA 3

Membuat SOP kegiatan produksi
PA 4
BG
Melakukan
pelatihan
secara
PA 5
berkala
Tujuan dari pemetaan aksi mitigasi ini adalah untuk melihat dampak aksi mitigasi terhadap
agen risiko. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yaitu:
1. Melakukan pengukuran nilai korelasi antara aksi mitigasi pada tabel 5 dan agen risiko
yang terpilih pada tabel 4.
2. Mengukur derajat kesulitan (Dk). Tujuannya adalah untuk mengetahui derajat kesulitan
dari penerapan aksi mitigasi. Derajat kesulitan menggambarkan tingkat kesulitan
pelaksanaan aksi mitigasi. Skala nilai yang digunakan didasarkan pada skala nilai 3 bobot
untuk aksi mitigasi yang mudah dilaksanakan, 4 untuk aksi mitigasi yang agak sulit
dilaksanakan, dan bobot 5 untuk aksi mitigasi yang sulit dilaksanakan.
3. Menilai keefektifan (total effectiveness) akti mitigasi dengan mengalikan nilai korelasi
antara agen risiko (j) dengan aksi preventif (k).
4. Mengukur keefektifan derajat kesulitan (degree of difficulty performing action), yaitu
membagi nilai total keefektifan (TEk) dengan derajat kesulitan melakukan aksi (tabel 6).
Nilai ETD ini menjadi tolak ukur tindakan mitigasi berdasarkan urutan kemudahan
pelaksanaan, semakin tinggi nilai ETD maka dianggap semakin ideal tindakan mitigasi
yang akan dilaksanakan.
Table 6. Aksi mitigasi risiko dari agen risiko terpilih HOR fase 2

Agen Risiko
A1

Aksi Mitigasi (PAk)
PA1

PA2

9

3

A8

PA3

PA4

PA5

372
9

9

3

Total efectiveness of action
(TEk)

3348

1116

2835

2835

945

Degree of difficulty
performing action (Dk)

3

3

3

4

4

Effecttiveness tu difficulty
ratio (ETD)

1116

372

945

708,75

236,25

Rangking

1

4

2

3

5

C08.7

ARP
315

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

Berdasarkan HOR fase 2, ditampilkan urutan prioritas strategi mitigasi yang dapat
diterapkan terlebih dahulu di PT. XYZ. Ini bukan berarti urutan prioritas yang paling baru tidak
dilakukan, prioritas di sini berarti urutan yang akan dilaksanakan setelah yang berikutnya
menyusul. Pelaksanaan urutan prioritas rencana mitigasi adalah PA1, PA3, PA4, PA 2 dan PA5.
Dengan melakukan strategi mitigasi diharapkan perusahaan dapat mengurangi bahkan
menghilangkan agen risiko tertinggi bagi perusahaan yaitu pemasok tidak dapat memenuhi
permintaan perusahaan dari segi kuantitas atau kualitas (A1) dan kurangnya pengendalian
kualitas. (A8) proses, yang pada gilirannya akan berdampak pada pengurangan tingkat kejadian
risiko.
Table 6. Rekomendasi untuk melakukan tindakan mitigasi

Kode
PA 1

PA 3

PA 4

PA 2

PA 5

Implementasi mitigasi
Aksi mitigasi risiko dengan prioritas utama atau rangking tertinggi adalah dengan
melakukan penambahan supplier dengan nilai TEk (total keefektifan) yaitu 3348,
nilai ETDk (nilai keefektifan derajat kesulitan) yaitu 1116 dan nilai Dk (tingkat
kesulitan) yaitu 3 dengan arti bahwa aksi mitigasi risiko ini mudah untuk
dijalankan guna menjaga pasokan bahan baku BG yang optimal, jadwal pembelian
bahan baku BG dan kerjasama yang baik dengan pemasok. Kemudahan dalam
memenuhi stok dan pemilihan kualitas juga lebih menguntungkan. Jadi bekerja
sama dengan lebih dari satu supplier tentunya merupakan langkah yang tepat
dalam membantu perusahaan mencapai hasil produksi yang diinginkan.
Aksi mitigasi risiko prioritas selanjutnya pada urutan kedua yaitu menambah
jadwal pengecekan terhadap produksi BG yang memiliki nilai TEk sebesar 2835,
nilai ETDk sebesar 945 dan nilai Dk yaitu 3 dengan arti bahwa aksi ini tidak sulit
untuk dijalankan. Dalam proses ini seperti pengecekan level air dalam oven,
waktu proses fermetasi dan kondisi temperatur oven akan menghasilkan produk
BG yang terjaga kualitasnya dan mengurangi produk yang gagal panen.
Aksi mitigasi risiko dengan urutan ketiga yaitu membuat SOP kegiatan produksi
BG yang memiliki nilai TEk sebesar 2835, nilai ETDk sebesar 708,75 dan nilai Dk
yaitu 4 dengan arti bahwa aksi ini agak sulit untuk dijalankan. Perusahaan harus
mampu menjamin bahwa setiap karyawan sudah menerapkan SOP (Standard
Operating Procedure) yang sudah berlaku, SOP berguna agar setiap karyawan
memahami tugas dan memiliki standar dalam melaksanakan setiap tugasnya,
sehingga terdapat kejelasan standar atas instruksi kerja dari setiap bagian aktivitas
distribusi.
Aksi mitigasi risiko dengan urutan keempat yaitu melakukan evaluasi
kinerja supplier dengan nilai TEk sebesar 2835, nilai ETDk sebesar 708,75 dan
nilai Dk yaitu 4 dengan arti bahwa aksi ini agak sulit untuk dijalankan. Dalam
mengevaluasi dan memilih supplier harus didasarkan atas dasar kemampuan untuk
memenuhi persyaratan sistem mutu serta jaminan mutu tertentu. Evaluasi dan
pemilihan pemasok harus didasarkan pada sistem mutuyang ditentukan dan
kemampuan untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu. Dalam proses ini,
pemasok dievaluasi berdasarkan kinerja pemasok, termasuk pemilihan bahan baku
BG seperti kualitas bahan baku, akurasi pengiriman, layanan, dan hubungan
pemasok. Dari proses tersebut semua rekaman mutu disimpan dan dipelihara
sedemikian rupa sehingga terhindar dari kerusakan dan kehilangan
Aksi mitigasi risiko pada urutan terakhir yaitu melakukan pelatihan secara berkala
yang memiliki nilai TEk sebesar 945, nilai ETDk sebesar 236,25 dan nilai Dk yaitu
4 dengan arti bahwa aksi ini agak sulit untuk dijalankan. Tenaga kerja harus
memenuhi persyaratan berdasarkan pendidikan, keterampilan, pelatihan atau
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pengalaman yang sesuai. Pelatihan (training) ini secara khusus ditujukan untuk
karyawan di bagian produksi. Pelatihan ini diusulkan karena kelalaian kerja
karyawan yang dapat menyebabkan risiko seperti pemilihan bahan baku dan
prosedur produksi bahan yang salah.
5.

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. XYZ terkait dengan
manajemen risiko supply chain dengan menggunakan metode House of Risk, dapat disimpulkan
bahwa:
1. Kejadian risiko (risk event) yang teridentifikasi akan terjadi pada aktivitas rantai pasokan
PT. XYZ sebanyak 10 kejadian risiko.
2. Agen risiko (risk agent) pada rantai pasokan PT. XYZ yang teridentifikasi sebanyak 13
agen risiko.
3. Agen risiko yang menjadi prioritas berdasarkan nilai ARP sehingga harus dilakukan aksi
mitigasi sebanyak 2 yaitu risk agent A1 (sulit mendapatkan bahan baku) dan risk agent A8
(quality kontrol terhadap BG kurang).
4. Strategi mitigasi atau pencegahan prioritas untuk menghindari penyebab risiko adalah
menambah jumlah supplier dan meningkatkan jadwal pengecekan produk.
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ABSTRAK
Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memang cukup pesat selama
beberapa tahun terakhir. Namun, beberapa UMKM yang ada di Indonesia masih menggunakan alat
tradisional dan pemasaran yang masih tradisional dan dinilai kurang menjangkau pemasaran yang luas.
UMKM Sari Rasa adalah salah satu industri skala menengah di Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe
Sanan. Hampir semua lembaga yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia mempunyai standard operating
procedure (SOP). Tidak hanya di dunia pemerintahan, pendidikan dan lain sebagainya, suatu perusahaan
manufaktur juga memerlukan SOP disetiap departemen yang ada diperusahaan tersebut. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa proses bisnis yang ada di UMKM Sari Rasa meliputi proses persiapan bahan baku,
pengirisan tempe, penggorengan, pengemasan, keuangan, dan pemasaran.
Kata kunci: HRD, MSDM, SOP, Standard Operation Procedure, UMKM

1.

Pendahuluan
Menurut Rudjito (2003) diketahui bahwa pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) adalah usaha yang punya peran penting dalam dunia perekonomian di Negara Indonesia
ini, baik dari segi lapangan kerja yang tercipta maupun dari segi jumlah usahanya. Perkembangan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memang dapat dikatakan cukup pesat
selama beberapa tahun terakhir. Namun, masih ada saja permasalahan yang dihadapi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia yang belum teratasi secara maksimal. Terutama Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada pada daerah yang belum begitu berkembang
yang jauh dari fasilitas seperti internet maupun teknologi. Sehingga hanya memanfaatkan alat
tradisonal dan cara pemasaran yang masih tradisional, yang dinilai kurang menjangkau pemasaran
yang luas.
UMKM Sari Rasa adalah salah satu industri skala menengah di Sentra Industri Tempe dan
Keripik Tempe Sanan. Produk Unggulan yang diproduksi adalah keripik tempe original. Selain itu
ada beberapa varian rasa keripik tempe yang ditawarkan, yaitu rasa balado, pedas manis,
barbeque, pizza, jagung manis, jagung bakar, lada hitam, dan masih banyak varian lainnya.
UMKM Sari Rasa memiliki satu pabrik yang digunakan untuk melakukan produksi keripik tempe.
Dalam menjalankan proses bisnisnya, UMKM ini dibantu oleh 3 orang pekerja yang bertugas
dalam bagian produksi. Produksi di UMKM ini dilakukan dengan perpaduan alat dan mesin
modern serta tenaga kerja yang terampil untuk menghasilkan keripik tempe yang bersih dan
higienis. Produk keripik tempe Sari Rasa telah memiliki kode Produksi Industri Rumah Tangga
(P-IRT), sertifikat BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dari Dinas Kesehatan, dan label
halal.
Hampir semua lembaga atau perusahaan di Indonesia atau bahkan di dunia mempunyai
standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan. Tidak hanya di dunia pemerintahan,
pendidikan dan lain sebagainya, namun suatu perusahaan manufaktur juga perlu adanya
penerapan SOP disetiap departemen yang ada. Dengan adanya SOP semua kegiatan di suatu
perusahaan dapat terlaksana dengan baik dan dapat berjalan sesuai keinginan tujuan perusahaan.
SOP dapat didefinisikan sebagai dokumen atau panduan yang menjabarkan aktivitas operasional
yang dilakukan sehari-hari, dengan tujuan agar pekerjaan tersebut dilakukan secara benar, tepat,
dan konsisten, untuk menghasilkan produk sesuai standar yang telah ditetapkan. (Tathagati,
2014).
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Menurut santoso (2014, p 10-14) SOP terdiri dari 7 hal pokok yaitu efisiensi, konsisten,
minimalisasi kesalahan, penyelesaian masalah, perlindungan tenaga kerja, peta kerja, dan batasan
pertahanan.
a. Efisiensi
Efisiensi diartikan sebagai suatu ketepatan dalam pekerjaan, efisiensi dapat digambarkan
dengan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan atau aktifitas yang diharapkan dapat
menjadi lebih tepat dan tidak hanya cepat saja, melainkan sesuai dengan tujuan dan target
yang diinginkan perusahaan.
b. Konsistensi
Konsistensi dapat diartikan sebagai ketetapan atau tidak berubah sehingga dapat dikalkulasi
dengan benar. Situasi yang konsisten membutuhkan tingkat disiplin yang sangat tinggi bagi
semua orang yang terlibat untuk memfasilitasi pengukuran laba ± kerugian dan regulasi
pemasaran.
c. Minimalisasi kesalahan
Meminimalkan kesalahan dapat mencegah semua kesalahan di semua bidang tenaga kerja.
Standar operasional prosedur (SOP) adalah pedoman yang jelas yang dapat memandu semua
karyawan untuk melakukan aktivitas kerja mereka secara sistematis.
d. Penyelesaian masalah
Standar operasional prosedur (SOP) juga memberikan solusi atas permasalahan yang
mungkin terjadi dalam kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Terkadang, konflik sering
muncul di antara karyawan dan tidak ada mediator yang bisa menyelesaikan permasalahan
tersebut, namun jika kembali ke Standard Operating Procedure (SOP) yang telah dibuat
sebelumnya dengan benar, tentunya kedua belah pihak akan mematuhi Standard Operating
Procedure (SOP) yang telah dibuat.
e. Perlindungan tenaga kerja
Perlindungan tenaga kerja adalah langkah tegas yang mencakup semua langkah untuk
melindungi setiap sumber daya tenaga kerja dari potensi tidak tanggung jawab dan berbagai
masalah pribadi. Dalam hal ini, Standard Operating Procedure (SOP) dimaksudkan untuk
melindungi isu-isu yang terkait dengan masalah karyawan, seperti loyalitas perusahaan dan
karyawan individu.
f. Peta kerja
Peta kerja adalah pola di mana semua kegiatan yang terorganisir dengan baik dapat dilakukan
dalam pikiran masing-masing sebagai kebiasaan yang ditetapkan. Standar operasional
prosedur (SOP) memungkinkan pola kerja lebih fokus dan tidak menyebar kemana-mana.
Hal ini terkait dengan fakta bahwa poin pertama harus efisien dan salah satu syaratnya adalah
fokus pada peta untuk dijalankan.
g. Batas pertahanan
Batasan pertahanan dipahami sebagai langkah defensif dari segala pemeriksaan dari
pemerintah atau pihak-pihak lainnya yang menginginkan kejelasan peta keja perusahaan.
Standar operasional prosedur (SOP) dapat diibaratkan sebagai benteng pertahanan yang
kokoh karena secara prosedural segala aktifitas institusi ataupun perusahaan sudah tertera
dengan jelas.
2.

Tujuan
Berikut merupakan tujuan dari penelitian ini yaitu,
a. Dapat memahami proses bisnis dan struktur organisasi UMKM Kripik Tempe Sari Rasa
Malang.
b. Dapat memahami kebutuhan dan kekurangan sumber daya manusia di UMKM Kripik Tempe
Sari Rasa Malang.
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c. Dapat memahami dan membuat usulan SOP pada UMKM Kripik Tempe Sari Rasa Malang.
d. Dapat mengimplementasikan keilmuan manajemen sumber daya manusia secara nyata pada
UMKM Kripik Tempe Sari Rasa Malang.
3.

Metode
Menurut Darmadi (2013:153), Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Berikut merupakan metode penelitian yang
digunakan adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Flowchart Metodologi Penelitian

Dalam penulisan jurnal ini, digunakan dua metode pengumpulan data. Adapun metode
praktik yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Metode yang digunakan dalam mendapatkan data dengan jalan studi literatur di perpustakaan
online serta dengan membaca sumber-sumber data informasi lainnya yang berhubungan dengan
pembahasan. Sehingga dengan penelitian kepustakaan ini, permasalahan yang dibahas dapat
diselesaikan dengan teori yang ada.
b. Metode Penelitian lapangan (Field Research)
Metode ini digunakan dalam pengumpulan data, dimana penulis secara langsung mengambil
data dari proyek penelitian, sedangkan cara lain yang dipakai dalam Field Research ini yaitu
sebagai berikut.
1. Interview, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara ranya jawab sepihak yang
dikerjakan dengan sistematis dan berlandasakan tujuan penyelidikan (Hadi, 2000:136). Hal
ini dapat dilakukan kepada UMKM Keripik Tempe Sari Rasa Malang.
2. Observasi, yaitu suatu metode pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala
yang diteliti (Usman, 2000:54). Metode ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan proses
produksi keripik tempe sari rasa.
3. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang dimiliki
oleh UMKM, maupun pengambilan foto/gambar yang dapat diambil untuk dokumentasi
pelengkap data penelitian.
4.

Hasil dan Pembahasan
Dengan hasil pengamatan dan juga penelitian pada UMKM Kripik Tempe Sari Rasa Malang,
telah didapatkan beberapa data seperti struktur organisasi, proses produksi kripik tempe, bisnis
proses dan job description.
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a.

Struktrur Organisasi
Menurut Robbins & Judge (2014 :231) Struktur organisasi adalah untuk menunjukkan
bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara
formal. Dalam menjalankan usahanya, sturktur pekerjaan UMKM Sari Rasa terbagi menjadi 3
bagian, yaitu bagian produksi, keuangan, dan pemasaran. Berikut merupakan struktur organisasi
di UMKM Sari Rasa.

Gambar 2. Struktur Organisasi UMKM Kripik Tempe Sari Rasa Malang

Proses Produksi Keripik Tempe
Proses produksi keripik tempe di UMKM Sari Rasa dilakukan dalam beberapa tahap
pengerjaan yang dikerjakan oleh 3 pekerja yang masing-masing mengerjakan satu tahap
utama dalam proses produksi ini, yaitu pengirisan, penggorengan, dan pengemasan. Proses
produksi ini dilakukan dari hari senin hingga sabtu, dengan jam kerja yaitu dari pukul 07.00
WIB hingga pukul 15.00 WIB. Adapun proses produksi keripik tempe digambarkan melalui
skema berikut.

Gambar 3. Proses Produksi UMKM Kripik Tempe Sari Rasa Malang

Masing-masing tahap produksi berkaitan satu dengan yang lainnya. Berikut merupakan
penjelasan tahapan proses produksi keripik tempe di UMKM Sari Rasa.
1. Persiapan Bahan Baku Pada tahap ini, UMKM Sari Rasa memperoleh bahan baku tempe
dengan cara melakukan pembelian tempe di Koperasi Bangkit Usaha dan/atau pengrajin
tempe yang ada di Sentra Industri Sanan. Pembelian bahan baku disesuaikan dengan
produksi harian keripik tempe yang ingin dicapai. UMKM Sari Rasa menggunakan sistem
FIFO (First In First Out ). Sistem ini menyebabkan bahan baku tempe yang dibeli akan
langsung diproses menjadi keripik tempe.

Gambar 4. Proses Persiapan Bahan Baku

Proses Pengirisan Tempe
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Pada tahap ini bahan baku tempe akan dibersihkan terlebih dahulu untuk menjaga
kualitas keripik tempe yang dihasilkan agar tetap bersih dan higienis. Setelah itu, tempe akan
diiris oleh tenaga kerja terampil menggunakan alat pengiris tempe yang dioperasikan secara
manual. Adapun irisan tempe yang dihasilkan berbentuk bulat sesuai ukuran yang telah
ditentukan. Pada tahap pengirisan ini, UMKM Sari Rasa memiliki 1 orang tenaga kerja yang
bertugas selama seminggu dari hari senin sampai sabtu.

Gambar 5. Proses Pengirisan Tempe

Proses Penggorengan
Pada tahap ini, irisan tempe berbentuk bulat ini akan ditambahkan bumbu berupa tepung
dan garam serta penyedap rasa untuk menghasilkan keripik tempe yang siap digoreng.
Setelah itu, pekerja akan melakukan penggorengan tempe selama waktu yang dibutuhkan
untuk menghasilkan keripik tempe yang renyah. Pada tahap penggorengan ini, UMKM Sari
Rasa memiliki 1 orang tenaga kerja yang bertugas setiap harinya selama periode senin
sampai sabtu.

Gambar 6. Proses Penggorengan

Proses Pengemasan Keripik Tempe
Pada tahap ini, keripik tempe telah selesai digoreng dan siap untuk dikemas. Namun,
ada waktu tambahan yang digunakan untuk mengeringkan keripik tempe dari minyak goreng.
Selain itu suhu keripik tempe saat pengepakan harus dijaga dalam keadaan normal untuk
mencegah kemasan plastik rusak akibat terkena panas. Keripik tempe siap kemas akan
dimasukkan ke dalam kemasan plastik berukuran 1.5 kg. Dalam tahapan ini, UMKM Sari
Rasa mempekerjakan 1 orang tenaga terampil untuk melakukan pengemasan secara teratur.
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Gambar 7 Proses Pengemasan Kripik Tempe

b.

Bisnis Proses UMKM Keripik Tempe Sari Rasa
Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas mewujudkan tujuan bisnis mulai dari input,
kemudian menambahkan nilai (value) untuk mendapatkan output berupa hasil yang diinginkan
konsumen, dengan definisi yang jelas tentang awal proses, akhir proses, input dan output. Proses
bisnis adalah serangkaian instrumen untuk mengorganisir suatu kegiatan dan untuk meningkatkan
pemahaman atas keterkaitan suatu kegiatan (Weske, 2007). Adapaun pengertian lain dari proses
bisnis (Sparx Sytem, 2004) adalah sekumpulan kegiatan atau aktifitas yang dirancang untuk
menghasilkan suatu keluaran tertentu bagi pelanggan tertentu. Menurut Hammer dan Champy
dalam Weske (2007) proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang mengambil salah satu atau
banyak masukan dan menciptakan sebuah keluaran yang berguna bagi pelanggan. Berikut
merupakan swimlane flowchart dari UMKM Sari Rasa.

Gambar 8. Bisnis Proses UMKM Sari Rasa Malang

Berdasarkan pada bisnis proses di atas dapat diketahui bahwa terdapat stakeholder di luar
sistem yaitu supplier tempe yang merupakan masyarakat pengrajin tempe yang ada di daerah
Sanan. Ketika supply tempe yang ada di UMKM Keripik Sari Rasa habis, maka bagian keuangan
akan memesan tempe kepada supplier untuk mengisi supply dan akan dilakukan proses produksi
pembuatan tempe mulai dari pengirisan tempe hingga menjadi keripik tempe dalam kemasan.
Terakhir, tempe akan dipasarkan oleh bagian pemasaran dan setiap income yang didapatkan akan
dicatat oleh bagian keuangan.
c. Job Desription
Berikut merupakan job description dari struktur organisasi pada UMKM Sari Rasa Malang.
1. Pemilik Usaha
a) Merumuskan visi dan misi perusahaan.
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b) Meninjau keberlangsungan perusahaan secara berkala.
c) Bertanggung jawab atas perizinan perusahaan
d) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kinerja perusahaan serta
memastikan kinerja fungsional sesuai dengan sasaran strategi perusahaan.
2. Bagian Pemasaran
a) Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi pemasaran
perusahaan.
b) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap strategi pemasaran perusahaan.
3. Bagian Produksi
a) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan produksi.
b) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam kegiatan
produksi.
c) Merencanakan pengendalian mutu serta melakukan pengujian terhadap bahan baku,
bahan langsung lainnya, bahan pembantu, bahan dalam proses dan barang jadi.
d) Mengatur kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin produksi.
4. Bagian Keuangan
a) Membuat perencanaan keuangan perusahaan.
b) Membuat dan mencetak surat tagihan yang akan dikirim kepada pelanggan.
c) Mencatat penerimaan pembayaran dari pelanggan.
d) Mengarsip seluruh dokumen transaksi untuk menjaga ketertiban keuangan perusahaan.
dan untuk memudahkan pencarian dokumen.
e) Menyusun kebijakan anggaran keuangan perusahaan.
Berdasarkan job description setiap bagian yang telah disebutkan diatas, terdapat pertanyaan
terkait adanya overlap kewenangan ataupun kekosongan pelaksana. Menurut kami, tidak ada
pekerjaan yang memiliki overlap kewenangan. Namun, menurut kami diperlukan seseorang di
bagian personalia (Human Resource Management) untuk melakukan beberapa job description,
diantaranya adalah bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya
manusia, merancang dan memelihara sistem human resourcing yang efektif dan efisien, dan
bertanggung jawab dalam proses hiring, pengembangan, dan penilaian kinerja karyawan.
d. Standard Operation Procedure (SOP)
Berdasarkan proses yang dilakukan pada UMKM Tempe Sari Rasa terdapat 4 proses yaitu
persiapan bahan baku, proses pengirisan tempe, proses penggorengan dan proses pengemasan.
Sehingga SOP yang diterapkan didasarkan dengan pembagian proses yang dilakukan. Standar
operasional prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas dan
pekerjaaan sesuai dengan fungsi dari pekerjaan tersebut. Dengan adanya SOP semua kegiatan di
suatu perusahaan dapat terancang dengan baik dan dapat berjalan sesuai kemauan perusahaan.
SOP dapat didefinisikan sebagai dokumen yang menjabarkan aktivitas operasional yang
dilakukan sehari-hari, dengan tujuan agar pekerjaan tersebut dilakukan secara benar, tepat, dan
konsisten, untuk menghasilkan produk sesuai standar yang telah ditetapkan sebelumnya
(Tathagati, 2014).
Berikut merupakan hasil identifikasi dan hasil usulan yang dapat diberikan kepada UMKM
Kripik Tempe Sari Rasa Malang mengenai SOP yang perlu diterapkan pada UMKM Tempe Sari
Rasa
1. SOP Produksi
a) Prosedur Persiapan Bahan Baku
1) Memilih bahan baku tempe sesuai dengan kualitas yang ditentukan.
2) Melakukan transaksi membeli bahan baku dari pemasok dengan persetujuan harga
oleh kedua pihak
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3) Mempersiapkan bahan baku sesuai dengan kebutuhan produksi sehingga tidak
terjadi overproduction
b) Prosedur Pengirisan Tempe
1) Karyawan diwajibkan untuk mengikuti latihan atau training sebelum mendapatkan
job desc.
2) Menggunakan sarung tangan untuk keamanan karyawan dalam mengiris tempe
dikarenakan masih dilakukan secara manual.
3) Memastikan tangan karyawan dalam keadaan bersih untuk mengiris tempe.
4) Memastikan pencahayaan yang cukup agar menghindari kecelakaan kerja.
c) Prosedur Proses Penggorengan
1) Memastikan peralatan penggorengan tempe dalam keadaan bersih sebelum
menggoreng tempe.
2) Memastikan karyawan tidak terlalu dekat dengan sumber api
3) Memastikan tidak terjadi overflow dalam menggoreng tempe.
4) Penggorengan tempe dilakukan selama kurang lebih 8 menit hingga warna emas
kecoklatan.
d) Prosedur Proses Pengemasan
1) Pengemasan menggunakan bungkus plastik sesuai dengan standar kapasitas yang
ditentukan (1.5 kg)
2) Memastikan pengemasan tidak terdapat defect
2. SOP Keuangan
a) Menerima informasi mengenai pengeluaran yang digunakan untuk membeli bahan
baku dengan pemasok
b) Mendata dan mencatat informasi data keuangan dalam bentuk laporan terkait produksi
tempe sari rasa.
c) Menerima informasi mengenai pendapatan dari hasil penjualan
d) Membuat laporan pendapatan dari penjualan produk
3. SOP Pemasaran
a) Merencanakan dalam melakukan branding pada produk dari perusahaan.
b) Melakukan ekspansi dan menyebarkan cabang penjualan produk perusahaan.
c) Meminta persetujuan owner atau atasan dalam melakukan tindakan pemasaran untuk
mengembangkan perusahaan.
4.

Simpulan
Hampir semua lembaga yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia mempunyai standar
operasional prosedur (SOP). Tidak hanya di dunia pemerintahan, pendidikan dan lain sebagainya,
suatu perusahaan manufaktur juga memerlukan SOP disetiap departemen yang ada diperusahaan
tersebut. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, UMKM Sari Rasa belum memiliki Standard
Operating Procedure (SOP) yang baku mengenai keseluruhan proses bisnis yang ada didalamnya.
Oleh karena itu, diperlukan penyusunan SOP yang meliputi beberapa proses bisnis, yaitu
persiapan bahan baku, pengirisan tempe, penggorengan, pengemasan, keuangan, dan pemasaran.
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ABSTRAK
UMKM Conpanna Kaffe merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang
usaha café dan berlokasikan di Tunjungsekar, Kota Malang dan telah beroperasi sejak tahun 2016. Saat
ini, UMKM Conpanna Kaffe beroperasi dengan struktur jabatan yang terdiri dari satu Owner, satu
Manajer, dan lima Karyawan. Dalam paper ini dilakukan analisis dari struktur organisasi yang berlaku
meliputi Job Description, Identifikasi Overlap Kewenangan atau Kekosongan Pelaksana, Analisis Job
Requirement, Analisis Rotasi Tugas/Jabatan, Analisis Jabatan Inti, dan Analisis Technical Skill,
Communication/Relationship Skill, dan Conceptual Skill pada tiap jabatan yang ada dalam UMKM
Conpanna Kaffe. Berdasarkan analisis tersebut diketahui bahwa UMKM Conpanna Kaffe tidak memiliki
indikasi adanya overlap kewenangan, namun UMKM Conpanna Kaffe memiliki keterbatasan karyawan
sehingga terdapat rangkap jabatan bagi karyawan misalnya barista bekerja sebagai kasir juga. Pada
UMKM Conpanna Kaffe Karyawan dapat melakukan rotasi tugas, akan tetapi rotasi jabatan tidak
memungkinkan untuk dilakukan dikarenakan uraian tugas masing-masing jabatan yang berbeda, terutama
owner sebagai pemilik UMKM. Ketiga jabatan tersebut berperan penting dalam perannya untuk
keberlangsungan proses bisnis UMKM Conpanna Kaffe. Kemudian, SOP dalam UMKM Conpanna Kaffe
masih dalam bentuk peraturan yang diperuntukkan bagi karyawan sehingga diusulkan lima SOP yang
terdiri dari SOP Produksi, SOP Penerimaan Customer, SOP Penerimaan dan Penyimpanan Bahan Baku,
SOP Kebersihan, dan SOP Pemasaran.
Kata kunci: Café, Job Description, Standard Operating Procedure, Struktur Organisasi, UMKM

1.

Pendahuluan
UMKM Conpanna Kaffe adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak di
bidang usaha café dan berlokasikan di Tunjungsekar, Kota Malang. Usaha ini didirikan sejak
tahun 2016 oleh owner Mas Ahmad Didin Jamaludin bersama dengan Mas Benny yang
sebelumnya berlokasikan di Jl. Bendungan Sutami.
Proses bisnis pada Conpanna Kaffe meliputi pembuatan minuman yang biasanya aneka
kopi dan makanan yang disediakan seperti UMKM café secara umum. Strategi pemasaran yang
digunakan berupa metode Word of Mouth dan Promosi menggunakan platform media sosial.
Terlepas Mas Ahmad Didin sebagai owner, UMKM Conpanna Kaffe saat ini beroperasi
dengan tenaga kerja berjumlah 6 orang yang terdiri dari 5 karyawan sebagai barista dan 1 orang
sebagai manajer.
Pada paper ini akan dibahas mengenai struktur organisasi terkini pada UMKM Conpanna
Kaffe dan akan dilakukan analisis mengenai Job Description, Identifikasi Overlap Kewenangan
atau Kekosongan Pelaksana, Analisis Job Requirement, Analisis Rotasi Tugas/Jabatan, Analisis
Jabatan Inti, dan Analisis Technical Skill, Communication/Relationship Skill, dan Conceptual
Skill pada tiap jabatan yang ada dalam UMKM Conpanna Kaffe.
2.

Metode
Penelitian ini dilakukan berdasarkan diagram alir (flowchart) pada Gambar 1. Berikut:

C10.1

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

Start

A

Studi Lapangan

Analisis dan
Pembahasan

Studi Pustaka

Identifikasi Masalah

Kesimpulan dan
Saran

Pengumpulan Data

End

Pengolahan Data

A

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian di UMKM Conpanna Kaffe

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer
diperoleh melalui observasi dan interview sedangkan data sekunder diperoleh dari literaturliteratur yang dapat dijadikan sebagai masukan untuk penelitian. Untuk pemodelan proses bisnis
menggunakan diagram proses bisnis dengan elemen-elemen BPMN.
1. Library Research (Penelitian Kepustakaan)
Library Research adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur
(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu (Hasan,
2008). Permasalahan yang ada di UMKM Conpanna Kaffe akan dibahas dan diselesaikan
dengan library research yang berasal dari ilmu perkuliahan dan studi pustaka terdahulu.
2. Field Research (Penelitian Lapangan)
Field Research adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang
latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu,
kelompok, lembaga, atau masyarakat (Suryabrata, 1998). Terdapat 3 cara yang dapat
dilakukan dalam pengambilan data secara langsung di lapangan, yaitu sebagai berikut.
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Interview/wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk
mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan
orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti (Mardalis, 1989).
Observasi, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan
mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko & Achmadi, 2009).
Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mencatat data atau
melakukan pengambilan foto/gambar sebagai pelengkap data.

3.

Hasil dan Pembahasan
Organisasi adalah wadah berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama,
kemudian mengorganisasikan diri dengan bekerja bersama-sama dan merealisasikan tujuannya
(Yunus). Berdasarkan hasil interview dan observasi langsung terhadap UMKM Conpanna Kaffe
terdapat tiga stakeholder, yaitu owner, manager, dan karyawan berupa barista. Hasil dari
interview terhadap UMKM Conpanna Kaffe juga didapatkan job description dari ketiga
stakeholder tersebut. job description adalah gambaran tertulis yang menguraikan tugas dan
tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu
jabatan tertentu dalam organisasi (Hasibuan, 2007). Berikut ini merupakan job description atau
uraian tugas dari masing-masing jabatan yang ada pada UMKM Conpanna Kaffe.
a. Owner
Tugas dan tanggung jawab:
1. Memimpin dan memastikan usahanya berjalan dengan lancar.
2. Mengembangkan strategi bisnis yang inovatif sehingga dapat mencapai hasil yang
maksimal dan memenuhi visi misi perusahaan.
3. Bertanggung jawab atas biaya perusahaan, baik gaji karyawan, bahan baku, sewa
tempat, dan sebagainya.
4. Menetapkan peraturan dan pengawasan terhadap proses usaha.
5. Melakukan pemasaran atau marketing produk.
b. Manajer
Tugas dan tanggung jawab:
1. Mempekerjakan dan melatih staf/karyawan untuk memberikan layanan terbaik kepada
pelanggan.
2. Menetapkan dan menegakkan kontrol kualitas dan keamanan.
3. Mempertahankan suasana yang menyenangkan dan aman bagi pelanggan.
4. Mengelola aspek bisnis café seperti memastikan lisensi diperbarui dan sejalan dengan
undang-undang yang berlaku.
c. Karyawan / Barista
Tugas dan tanggung jawab :
1. Melayani pelanggan sesuai dengan SOP yang berlaku.
2. Menjaga kebersihan di dalam lingkungan café.
3. Membuat pesanan yang dipesan oleh pelanggan.
4. Bertanggung jawab atas persediaan bahan baku.
Dari hasil interview juga didapatkan proses bisnis yang dilaksanakan dalam UMKM
Conpanna Kaffe. Proses Bisnis adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh suatu bisnis
dimana mencakup inisiasi input, transformasi dari suatu informasi, dan menghasilkan output
(Paul, 2003). Berikut adalah proses bisnis pada UMKM Conpanna Kaffe.
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Gambar 2. Proses Bisnis Penjualan di Conpanna Kaffe

Pada proses bisnis tersebut terdapat interaksi antara karyawan dan pelanggan yang
melakukan transaksi jual beli produk dari UMKM Conpanna Kaffe.

Gambar 3. Proses Bisnis Restock di Conpanna Kaffe

Pada proses bisnis tersebut terdapat interaksi antara internal UMKM Conpanna Kaffe
dengan pemasok bahan baku yang dimana terdapat juga owner sebagai penerima laporan terkait
bahan baku yang tersedia atau yang diperlukan.
Berdasarkan job description dan proses bisnis yang telah dijelaskan, maka tidak ada
indikasi adanya overlap kewenangan. Hanya saja, UMKM Conpanna Kaffe memiliki
keterbatasan karyawan sehingga terdapat rangkap jabatan bagi karyawan misalnya barista
bekerja sebagai kasir juga.
Adapun kebutuhan skill jabatan dari setiap posisi dalam UMKM Conpanna Kaffe.
Kebutuhan skill jabatan dari setiap posisi dalam UMKM Conpanna Kaffe dapat dilihat sebagai
berikut.
a. Owner
1. Bertanggung jawab.
2. Tegas dan berani dalam mengambil keputusan.
3. Berpengalaman dalam bisnis makanan.
4. Mengetahui keadaan pasar.
b. Manajer
1. Memiliki pemahaman kuat tentang manajemen bisnis dan prinsip akutansi.
2. Mendelegasikan tanggung jawab secara efektif dan memaksimalkan sumber daya.
3. Tegas.

C10.4

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

c.

Karyawan
1. Bertanggung jawab terhadap pekerjaanya.
2. Memiliki basic skill memasak dan membuat kopi.
3. Teliti.
Deskripsi tugas dan kebutuhan setiap karyawan yang bekerja tidak jauh berbeda sehingga
tingkat kemampuan pekerja pun dapat dikatakan sama. Rotasi kerja adalah pelatihan yang
dilakukan dengan cara memindahkan karyawan dari satu pekerjaan atau jabatan ke posisi lain
dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang berbagai kegiatan yang berbeda dalam
organisasi sehingga ketika ada kekosongan jabatan bisa dengan mudah digantikan (Rokhman,
2011). Oleh karena itu, rotasi tugas untuk setiap karyawan dapat dilakukan. Akan tetapi, rotasi
jabatan tidak memungkinkan untuk dilakukan dikarenakan job requirement masing-masing
jabatan yang berbeda, terutama owner sebagai pemilik usaha.
Secara keseluruhan, owner merupakan jabatan inti dalam Conpanna Kaffe sebagai pemilik
usaha dan juga bertanggung jawab dalam mengembangkan usahanya. Apabila dipecah, maka
ketiga jabatan tersebut berperan penting dalam perannya masing-masing dalam
keberlangsungan proses bisnis seperti owner dalam mengontrol langsung proses bisnis, manajer
dalam mempekerjakan dan melatih karyawan dan mempertahankan suasana café, dan karyawan
yang berperan aktif dalam proses layanan dalam café.
Dari yang telah dijelaskan dapat ditemukan technical skill, communication/relationship
skill, dan conceptual skill. Berikut analisis dari setiap jabatan dalam UMKM Conpanna Kaffe.
Tabel 1. Analisis Skill Tiap Jabatan

Jabatan

Owner

Manajer

Technical Skill

Communication/
Relationship Skill

Conceptual Skill

Dapat mengelola
●
Sumber Daya Manusia
dalam usaha yang
didirikan/dimiliki.

Memiliki
●
komunikasi yang baik
dengan karyawan dan
manajer.

Memiliki
●
pengetahuan mengenai
pasar café.

Mengontrol
●
karyawan pada lingkungan
kerja.
Mampu
●
melakukan komunikasi
dengan batasan yang ada
antar pembeli dan penjual.
Memahami skill
●
pemasaran.

Memiliki
●
komunikasi yang baik
dengan supplier.
Memiliki
●
pemahaman kuat
tentang manajemen
bisnis dan prinsip
akuntansi.

Memahami
●
dengan pasti pekerjaan
yang dilakukan sebagai
karyawan.
Memiliki
●
pengetahuan luas
dalam per café an dan
mudah beradaptasi
dengan tren terbaru.
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Tabel 1. Analisis Skill Tiap Jabatan (Lanjutan)

Jabatan

Karyawan

Technical Skill

Communication/
Relationship Skill

Mampu
●
melakukan komunikasi
dengan batasan yang ada
antar pembeli dan penjual.
Memahami skill
●
pemasaran

Dapat
●
berkomunikasi dengan
baik antar sesama
karyawan, manajer serta
owner dan juga dengan
pelanggan.

Conceptual Skill
Memiliki
●
pengetahuan luas
dalam per café an dan
mudah beradaptasi
dengan tren terbaru

Dalam wawancara yang dilaksanakan terhadap UMKM Conpanna Kaffe, didapatkan SOP
yang hanya berupa peraturan yang harus dipatuhi oleh karyawan café tersebut. Oleh karena itu
dibuatlah usulan Standard Operating Procedure (SOP) sebagai berikut.
1. SOP Produksi
a. Mengambil pesanan pelanggan dengan cara manual, yaitu pelanggan memesan
langsung di tempat pemesanan.
b. Melakukan penagihan faktur pada saat pelanggan memesan pesanan.
c. Membuat produk sesuai pesanan pelanggan.
d. Mengirimkan produk jadi kepada pelanggan.
2.

SOP Penerimaan Customer
a. Menyambut pelanggan dengan sopan dan ramah.
b. Senyum saat melakukan transaksi dengan pelanggan.
c. Apabila pelanggan tersebut adalah langganan, disapa menggunakan nama langsung
dari pelanggan.
d. Memberikan saran dari menu apabila pelanggan baru mendatangi cafe.
e. Memberikan saran tempat duduk untuk pelanggan apabila menanyakan tempat duduk
non-smoking.

3.

SOP Penerimaan dan Penyimpanan Bahan Baku
a. Mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak untuk pembelian.
b. Memesan pesanan menggunakan kontak yang diberikan.
c. Ketika pemasok tiba, karyawan yang bertugas membandingkan antara catatan jumlah
pesanan dengan barang yang dikirim oleh pemasok.
d. Apabila barang sesuai dapat segera disimpan dan membuat laporan penerimaan
barang.
e. Apabila tidak sesuai dapat mengacu terhadap kontrak yang sudah dibuat oleh pemilik
café dan pemasok.
f. Setelah proses penerimaan barang selesai, langsung melakukan pembayaran sesuai
dengan faktur.
g. Bukti pembayaran dapat langsung dilaporkan kepada manajer atau pemilik café
apabila
tersedia.
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4.

SOP Kebersihan
a. Membersihkan lingkungan café sebelum dan sesudah memulai shift.
b. Mencuci dan merapikan peralatan masak dan/atau alat makan setelah dipakai.
c. Membersihkan dan merapikan meja dan kursi baik sebelum maupun sesudah
pelanggan mengunjungi café.
d. Menjaga kebersihan toilet di dalam café.

5.

SOP Pemasaran
a. Melakukan perencanaan dalam tindakan pemasaran dengan tujuan mengembangkan
café.
b. Melakukan pembahasan dengan owner terkait perencanaan pemasaran dan meminta
persetujuan dari owner.
c. Menggunakan bantuan dari marketing analyst apabila diperlukan.
d. Mengelola akun sosial media untuk memperluas pemasaran dengan target pengguna
sosial media.

4.

Simpulan
UMKM Conpanna Kaffe memiliki tiga stakeholder yaitu owner, manager, dan karyawan
berupa barista yang memiliki uraian tugas masing-masing. Berdasarkan uraian tugas bagi
masing-masing stakeholder, tidak ada indikasi adanya overlap kewenangan, namun UMKM
Conpanna Kaffe memiliki keterbatasan karyawan sehingga terdapat rangkap jabatan bagi
karyawan misalnya barista bekerja sebagai kasir juga. pada UMKM Conpanna Kaffe Karyawan
dapat melakukan rotasi tugas, akan tetapi rotasi jabatan tidak memungkinkan untuk dilakukan
dikarenakan uraian tugas masing-masing jabatan yang berbeda, terutama owner sebagai pemilik
UMKM. Ketiga jabatan tersebut berperan penting dalam perannya untuk keberlangsungan
proses bisnis UMKM Conpanna Kaffe.
Dalam suatu perusahaan pasti ada standard operating procedure (SOP) yang berlaku bagi
karyawan dalam perusahaan tersebut. Dalam kasus ini UMKM Conpanna Kaffe memiliki SOP
yang hanya berupa peraturan yang harus dipatuhi bagi karyawan, sehingga diusulkan lima SOP
yang terdiri dari SOP Produksi, SOP Penerimaan Customer, SOP Penerimaan dan Penyimpanan
Bahan Baku, SOP Kebersihan, dan SOP Pemasaran.
Daftar Pustaka
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Upaya Penyempurnaan Struktur Organisasi Perusahaan
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Nisardani3), dan Anggita Herdwika Pramesinta4)
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Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Jl. Mayjen Haryono 167, Kota Malang,
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ABSTRAK
Persaingan usaha merupakan salah satu bentuk aktifitas bisnis yang dari zaman ke zaman terus
berkembang di Indonesia. Keberadaan teknologi canggih dan kemajuan inovasi di Indonesia membuat
sector-sektor industri semakin ketat dalam persaingan, salah satunya dalam industri makanan. Agar bisa
menyeimbangkan persaingan bisnis zaman sekarang dan berjalan sesuai dengan yang digariskan oleh
perusahaan, maka perlu perna struktur organisasi yang baik agar perusahaan dapat berjalan dengan
optimal. Objek yang akan diteliti adalah PT. Maicih Inti Sinergi. Penelitian ini bertujuan mengetahui
sejauh mana posisi struktur organisasi dan profesionalisme terhadap efektivitas kinerja para stakeholder
dalam meningkatkan produktifitas dan kualitas bisnis di PT. Maicih Inti Sinergi. Penelitian ini
menggunakan metode studi dokumen dan studi literature yang menghasilkan data kualitatif mengenai PT.
Maicih Inti Sinergi. Hasil dari penelitian ini antara lain, masih terdapat beberapa pekerjaan yang overlap
kewenangan serta melakukan penyempitan dan rotasi jabatan di beberapa menteri-menteri pada
perusahaan yang perlu ditinjau kembali.
Kata kunci: Efektifitas, Overlap, PT. Maicih Inti Sinergi, Stakeholder, dan Struktur Organisasi.

1.

Pendahuluan
Maicih adalah perusahaan keripik singkong pedas terbesar di Indonesia. Kantor pusatnya
berada di Bandung, Jawa Barat. Perusahaan ini berdiri pada Juni 2010 sebelumnya merupakan
perusahaan yang yang berbasis Usaha Kecil Menengah berpayung hukum CV. 29 Synergi.
Namun sejak 2011 pendirinya Reza Nurhilman mengubah payung CV menjadi PT sebagai
payung hukumnya.
Beberapa produk Maicih dari PT. Maicih Inti Sinergi adalah keripik pedas yang memiliki
beberapa varian level dan Basreng (Baso Goreng). Dua produk tersebut adalah varian lama dari
Maicih telah bertahan sejak awal perusahaan tersebut berdiri. Pada dua bulan pertama
kemunculannya, sekitar Juni 2010-an, Maicih hadir dalam 5 level kepedasan. Namun setelah
terus mencari dan melihat pasar yang sesuai, maka hingga hari ini keripik Maicih hadir dengan
3 tingkatan level: level 3, 5, 10. Selain itu, perusahaan ini juga terkenal karena memiliki news
value untuk diangkat ke media massa.
Seiring bertambahnya persaingan industri semakin tinggi, maka ancaman pendatang baru
bisa mencapai level rendah ke sedang. Berdasarkan hal tersebut, kekuatan konsumen dalam
tawar menawar produk akan semakin tinggi. Begitu pula kekuatan tawar menawar pemasok bisa
jadi akan menjadi semakin tinggi. Maka dari itu, perusahaan jaman sekarang lebih dituntut
untuk bisa menciptakan strategi dalam memaksimalkan proses pengenalan merek dan
meningkatkan keuntungan bisnis.
Dalam menciptakan strategi tersebut, tentunya dibutuhkan peran dan kerjasama internal
perusahaan (PT. Maicih Inti Sinergi) yang mencakup stakeholder yang bertugas, mulai dari
peran owner hingga para tenaga kerja perusahaan. Penyusunan stakeholder berdasarkan proses
bisnis dan tugasnya akan menjadi sebuah garis hirarki yang dijadikan pedoman perusahaan yang
disebut dengan struktur organisasi. Hubungan struktur organisasi dengan kesuksesan perusahaan
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adalah apabila suatu perusahaan memiliki struktur perusahaan yang jelas, maka perusahaan
tersebut memiliki keuntungan-keuntungan salah satunya yaitu membantu mencapai tujuan
perusahaan lebih cepat. Oleh karena itu penting untuk menganalisis terlebih dahulu peran
internal perusahaan yang bertugas dalam mengoptimalkan fungsi struktur organisasi perusahaan
dalam mencapai target perusahaan (PT. Maicih Inti Sinergi).
2.

Metode
Deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk mencatat, mengolah, menyajikan dan
menginterpolasi data untuk memberikan gambaran yang nyata dan jelas (Zulkarnaen, W., dan
Sofyan, Y., 2018). Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan
dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden dan dokumen pendukung
(Sugiyono, 2012). Data ini berupa keterangan-keterangan seperti, yaitu berawal pada data dan
bermuara pada kesimpulan (Bungin, 2007).
Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sumber antara lain:
1) Studi Dokumen
Dalam studi dokumen peneliti mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data
sebagai penunjang penelitian. Contoh dokumen yang digunakan dapat berupa sumber tertulis,
gambar struktur organisasi, dan foto stakeholder atau segala hal yang berkaitan dengan sumber
daya perusahan PT.Maicih Inti Sinergi. Berikut merupakan skema dari metode studi dokumen
yang dilakukan oleh penulis dalam mendapatkan informasi PT. Maicih Inti Sinergi:

Gambar 1. Skema dari Metode Studi Dokumen
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2)

Studi Literatur
Studi literatur digunakan dengan mempelajari beberapa referensi terkait untuk dapat
melengkapi data-data primer dari objek penelitian yaitu perencanaan sumber daya yang
diterapkan oleh PT. Maicih Inti Sinergi. Studi literatur ini juga diperlukan sebagai bahan
pembahasan dan menemukan teori- teori yang sesuai dari hasil penelitian.
Berikut merupakan skema dari metode studi literatur yang dilakukan oleh penulis dalam
mendapatkan informasi PT. Maicih Inti Sinergi:

Gambar 2. Skema dari Metode Studi Dokumen

Berikut merupakan daftar sumber literatur yang dipakai di penulisan ini, antara lain:
Tabel 1. Sumber dan Judul Literatur Penulisan

No

Penulis Referensi

Jenis Referensi

1.

Mochammad Taufik Rizal

Skripsi Mahasiswa

2.

UNIKOM

3.

Dr. Sigit Hermawan, SE,
M.Si., CIQaR, M.Rafi
Maulana, S.Kom Karunia

ELIB

Buku Ajar
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3.

Hasil Penelitian
Dari pengumpulan data yang didapatkan, maka berikut merupakan pembahasan analisa dari
data-data yang sudah diolah dan dijadikan beberapa sub bahasan yang saling
berkesinambungan.
3.1 Proses Bisnis Perusahaan
Proses bisnis adalah kumpulan aktivitas yang berelasi untuk memproduksi suatu produk
atau jasa yang bernilai bagi perusahaan (Kelly R. Rainer,2011, p7). Proses bisnis berdampak
lebih besar terhadap struktur organisasi dibandingkan sebaliknya. Maka dari itu, PT. Maicih Inti
Sinergi ini cenderung membuat proses bisnis nya terlebih dahulu baru struktur organisasi
perusahaan. Pada dasarnya ketika organisasi berdiri melalui pembentukan peran aktifitas
pengolahan (business process), didalamnya ada pengembangan struktur keseluruhan di dalam
organisasi baik unit maupun sub-sub unitnya, serta definisi peran dan proses yang lebih detil
dalam unit.
Artinya, proses yang akan dijalankan oleh organisasi tersebut, akan mempengaruhi struktur
yang ada. Sehingga bisa disebut, proses bisnis adalah salah satu faktor internal yang
mempengaruhi struktur. Tentunya tidak hanya faktor internal saja seperti proses bisnis, ada juga
faktor kepemimpinan, visi, misi dan strategi. Sama halnya seperti bagaimana menyelaraskan
kepemimpinan dengan struktur organisasi, dan strategi organisasi.
Berikut merupakan gambaran proses bisnis PT. Maicih Inti Sinergi yang mencakup
stakeholder internal Maicih dan eksternal Maicih (Supplier, Agen, dan Pelanggan):

Gambar 3. Proses Bisnis PT. Maicih Inti Sinergi

Dari proses bisnis yang diterapkan oleh PT. Maicih Inti Sinergi, diketahui bahwa Supplier
akan mengirimkan bahan baku menunggu arahan dari Menteri Pangan yang berkoordinasi
dengan departemen produksi. Lalu terdapat database yang disimpan oleh beberapa stakeholder,
yaitu antara lain menteri pangan menyimpan data persediaan bahan baku, direktur menyimpan
data persediaan barang jadi dan agen menyimpan data pengeluaran penjualan. Terdapat pula
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beberapa surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pangan dan Direktur dalam proses bisnis tersebut,
antara lain surat perintah kerja untuk departemen produksi dan surat pengiriman barang untuk
warehouse.
3.2 Struktur Organisasi
Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan
kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan
(Robbins dan Coulter, 2007:284). Setelah proses bisnis pada sub-bab sebelumnya dipaparkan,
maka berikut merupakan gambaran struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
peran pada proses bisnis yang diterapkan oleh PT. Maicih Inti Sinergi:

Gambar 4. Struktur Organisasi PT. Maicih Inti Sinergi

PT. Maicih Inti Sinergi mempunyai sistem manajemen yang unik dan lebih dikenal dengan
sebutan Republik Maicih, diantara Presiden Maicih yang berartikan Owner/Founder dan
Panglima Besar Jendral yang berartikan Direktur Utama. Masing-masing posisi jabatan
ditempati oleh 1 orang yang bertugas.
3.2.1 Deskripsi dan Fungsi Jabatan
Job description adalah gambaran tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab,
kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu
dalam organisasi (Hasibuan, 2007:32). Sedangakan fungsi jabatan adalah memberikan batasan
yang jelas, menguraikan cakupan dari isi jabatan, dan fokus pada jabatan. Berdasarkan Gambar
2. Struktur Organisasi PT. Maicih Inti Sinergi yang sudah diterapkan, berikut merupakan
analisis berupa deskripsi dan fungsi dari setiap jabatan yang tertera:
Tabel 2. Deskripsi dan Fungsi Jabatan di PT. Maicih Inti Sinergi

Jabatan

Presiden
(Pemilik/
Owner)

Ibu Presiden
(Penasehat
Pemilik)

Jumlah Orang

Deskripsi

Fungsi

1

Melakukan berbagai
tindakan
dalam
memajukan
Perusahaan
dan
melakukan berbagai
teknis kerja PT Maicih
Inti Sinergi.

1.Sebagai pengambilan keputusan.
2.Sebagai koordinator semua kegiatan yang
telah dilaksanakan.
3.Menerima semua laporan keuangan
Perusahaan yang telah dibuat oleh Menteri
Keuangan

1

Sebagai
design
Facilities pembuatan
logo hak paten PT
Maicih Inti Sinergi
Bandung.

1.Memberikan arahan nasehat kepada
Presiden untuk melakukan jalan yang
terbaik.
2.Melakukan tugas sementara yang tidak
bisa dilakukan oleh Presiden.
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Memiliki
peran
penting
sebagai
eksekutor pengambilan
sebuah
keputusan
dalam
melakukan
kebijakan yang ada
sesuai
dengan
kebijakan Perusahaan.

1.Mengatur jadwal-jadwal tugas yang
dilakukan oleh Presiden.
2.Melakukan tugas sebagai public relation.
3.Mengawasi dan memberi perintah kepada
para Menteri.
4.Memverifikasi dokumen mengenai
pembelian Perusahaan, surat perintah kerja,
dan laporan pembelian.

Tabel 2. Deskripsi dan Fungsi Jabatan di PT. Maicih Inti Sinergi

Jabatan

Jumlah Orang

Deskripsi

Fungsi

1

Memiliki
peran
penting
dalam
kegiatan
pembelian
produksi, melakukan
inovasi produk, quality
control yang baik dan
proses produksi.

1.Melaporkan kepada Presiden tentang
keadaan produk.
2.Mengawasi dan melakukan pemeliharaan
pada produk.
3.Mengajukan pembelian bahan dan
membuat surat order pembelian sesuai
permintaan warehouse/gudang

1

Memiliki tugas untuk
mengurusi
dan
mengatur
distribusi
produk di Indonesia
maupun
luar
Indonesia.

1.Melakukan koordinasi kepada para
Jendral/distributor di setiap daerah.
2.Mengawasi dan mengatur pekerjaan yang
dilakukan oleh Jendral/distributor.

Menteri
Sumber
Daya
Manusia

1

Memiliki peran untuk mentoring para jendral/distributor maicih,
sebagai eksekusi apabila terjadi tindak kecurangan dalam melakukan
penjualan, sebagai pemberi solusi agar penjualan di Indonesia dapat
berjalan dengan baik antar jendral/distributor maicih

Menteri
Keuangan

1

Memiliki peran penting di Perusahaan sebagai finance accounting
meliputi seputar laporan keuangan yang masuk maupun pengeluaran.

Menteri
Penerangan

1

Memiliki tugas sebagai partnership dan utility melakukan mediasi
promosi baik dari televisi, radio, dan even

Menteri
Komunikasi
& Informasi

2

Memiliki tugasnya mengoperasikan fasilitas online networking.

Gudang
(Warehouse)

1

Memiliki peran dalam mengatur seluruh barang masuk dan keluar dari
gudang.

Menteri
Pangan

Menteri
Perhubungan

Berdasarkan Tabel.2 tersebut didapatkan pekerjaan yang memiliki kesamaan dalam tugas
dibidangnya yaitu Menteri Perhubungan dengan Menteri Sumber Daya Manusia. Kedua jabatan
tersebut memiliki kesamaan tugas kerja dalam hal mengawasi atau mementoring para jendral
atau distributor maicih, sehingga lebih berkemungkinan Menteri Sumber Daya Manusia dengan
fokus tugas tersebut menjadi memiliki waktu kosong atau luang lebih saat bekerja
Begitu pula dengan Menteri Penerangan dengan Menteri Komunikasi, dan Informasi,
dimana kedua jabatan ini memiliki kesamaan tugas kerja dalam hal online networking ataupun
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social media, sehingga akan ada masanya salah satu dari kedua jabatan tersebut memiliki waktu
kosong atau luang saat bekerja.
Posisi jabatan yang menjadi inti Perusahaan adalah posisi presiden selaku pemilik atau
owner karena satu peran penting untuk menyatukan visioner di Perusahaan, sebagai creator
untuk melakukan berbagai tindakan yang positif memajukan Perusahaan dan dapat dikatakan
conceptor untuk melakukan berbagai teknis kerja PT. Maicih Inti Sinergi. Untuk jabatan lainnya
sudah sesuai dengan posisi jabatannya masing-masing tanpa mengcover tugas dari jabatan lain
yang bersinggungan dengan objek jabatannya sehingga tidak adanya overlap kewenangan atau
kekosongan pelaksana.
3.2.2 Kebutuhan dan Analisa Skill Jabatan
Pada umumnya job requirement menjelaskan tentang persyaratan untuk dapat menempati
suatu jabatan seperti pendidikan formal minimal yang sudah ditempuh, pendidikan informal
berupa kursus, sertifikasi, pelatihan yang pernah diikuti, dan pengalaman masa kerja
sebelumnya.
Berikut merupakan beberapa identifikasi dari kebutuhan skill yang menjabat sebagai
struktur di PT. Maicih Inti Sinergi:
Tabel 3. Daftar Kebutuhan Skill Jabatan di PT. Maicih Inti Sinergi

No

Jabatan

1.

Presiden
(Pemilik
/Owner)

2.

Usia

Pendidikan

Kemampuan

24

SMA sampai S1

·Mampu menguasai perangkat komputer
·Bertanggung jawab dan bisa mengambil keputusan
dengan cepat
·Mampu menyusun strategi untuk Perusahaan
·Mampu berbahasa inggris

Ibu Presiden
(Penasehat )

21-30

SMA sampai S1

·Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
·Memiliki wawasan yang luas

3.

Panglima
Jendral
(Direktur)

21-30

SMA sampai S1

·Memiliki kemampuan problem solving dan
teamwork
·Memiliki kemampuan analisa yang baik
·Mampu berkoordinasi dengan baik
·Mampu berbahasa inggris

4.

Menteri
Pangan

21-30

SMA sampai S1

·Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di
posisi yang sama
·Mengenal bahan dasar makanan
·Jujur, teliti dan siap bekerja dibawah tekanan

5.

Menteri
Perhubungan

21-30

SMA sampai S1

·Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di
posisi yang sama
·Jujur, teliti dan siap bekerja dibawah tekanan
·Memiliki kemampuan komunikasi yang baik

6.

Menteri SDM

21-30

SMA sampai S1

·Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di
posisi yang sama
·Jujur, teliti dan siap bekerja dibawah tekanan
·Memiliki kemampuan komunikasi yang baik

7.

Menteri
Keuangan

21-30

SMA sampai S1

·Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di
posisi yang sama
·Mampu mengunakan sistem komputer minimal Ms.
Word dan Ms. Excel
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·Jujur, teliti dan siap bekerja dibawah tekanan
8.

Menteri
Penerangan

21-30

SMA sampai S1

·Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di
posisi yang sama
·Mampu menyusun strategi marketing bagi
Perusahaan
·Jujur, ulet, teliti dan siap bekerja dibawah tekanan

9.

Menteri
Komunikasi &
Informasi

21-30

SMA sampai S1

·Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di
posisi yang sama
·Mampu menguasai perangkat komputer
·Jujur, ulet, teliti dan siap bekerja dibawah tekanan

10.

Jendral
(Distributor)

17-40

SMP sampai S1

·Mampu bekerja dalam tim
·Jujur dan tangkas dalam bekerja

4.

Pembahasan Hasil Penelitian
Dari hasil analisis sebelumnya diketahui bahwa terdapat pekerjaan yang memiliki
kesamaan dalam tugas dibidangnya yaitu Menteri Perhubungan dengan Menteri Sumber Daya
Manusia. Kedua jabatan tersebut memiliki kesamaan tugas kerja dalam hal mengawasi atau
mementoring para jendral atau distributor maicih, sehingga lebih berkemungkinan Menteri
Sumber Daya Manusia dengan fokus tugas tersebut menjadi memiliki waktu kosong atau luang
lebih saat bekerja.
Begitu pula dengan Menteri Penerangan dengan Menteri Komunikasi, dan Informasi,
dimana kedua jabatan ini memiliki kesamaan tugas kerja dalam hal online networking ataupun
social media, sehingga akan ada masanya salah satu dari kedua jabatan tersebut memiliki waktu
kosong atau luang saat bekerja.
Terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi atau
meminimalisir peran beban kerja pelaksana yang berlebih ini. Alternatif pertama yang dapat
dilakukan adalah dengan penyempitan jabatan dan memperluas tugas jabatan. Penyempitan
dapat dilakukan dengan menyatukan Menteri Perhubungan dengan Menteri Sumber Daya
Manusia dan Menteri Penerangan dengan Menteri Komunikasi dan Informasi. Berikut
merupakan ilustrasi dari alternatif pertama:

Gambar 5. Penyempitan Jabatan Menteri Perhubungan dan Menteri SDM PT. Maicih Inti Sinergi
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Gambar 6. Penyempitan Jabatan Menteri Penerangan dan Menteri Komunikasi dan Informasi PT. Maicih Inti
Sinergi

Oleh dari itu, dari penyempitan jabatan diatas, maka hanya 8 posisi jabatan dalam struktur
organisasi terbaru yang sebelumnya terdapat 10 posisi jabatan dalam PT. Maicih Inti Sinergi.
Alternatif kedua yang dapat dilakukan adalah rotasi jabatan atau tugas yang hanya
berlaku untuk menteri-menteri di PT. Maicih Inti Sinergi setiap satu atau dua periode. Hal
tersebut dapat dijadikan alternatif dikarenakan sebagian besar karyawan yang dibutuhkan
memiliki kesamaan dalam kemampuan standar yang diminta oleh perusahaan. Rotasi pekerjaan
mampu menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan jabatan yang ada dalam
organisasi. Hal ini dapat menjamin terbentuknya kondisi organisasi yang stabil (organizational
stability). Rotasi pekerjaan ini juga dapat membuat para menteri tidak merasa bosan dan
memilliki ilmu dan pengetahuan yang seimbang Berikut merupakan ilustrasi dari alternatif
kedua:
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Gambar 7. Skema Rotasi Jabatan Menteri-Menteri PT. Maicih Inti Sinergi di Setiap Periode

5.

Kesimpulan
Dari analisis hasil dan pembahasan sebelumnya, didapatkan beberapa pernyataan menjadi
evaluasi yang harus diperhatikan oleh perusahaan sebagai salah satu penunjang pengoptimalan
kinerja sumber daya yang ada, antara lain:
1. Terdapat pekerjaan yang memiliki kesamaan dalam tugas dibidangnya yaitu Menteri
Perhubungan dengan Menteri Sumber Daya Manusia dalam hal mengawasi atau
mementoring para jendral atau distributor maicih, sehingga lebih berkemungkinan Menteri
Sumber Daya Manusia dengan fokus tugas tersebut menjadi memiliki waktu kosong atau
luang lebih saat bekerja
2. Terdapat pekerjaan yang memiliki kesamaan dalam tugas dibidangnya yaitu Menteri
Penerangan dengan Menteri Komunikasi, dan Informasi dalam hal online networking
ataupun social media, sehingga akan ada masanya salah satu dari kedua jabatan tersebut
memiliki waktu kosong atau luang saat bekerja.
3. Terdapat jabatan yang sekiranya memungkinkan adanya rotasi jabatan atau tugas yaitu
menteri-menteri yang berada di PT. Maicih Inti Sinergi ini dikarenakan sebagian besar
karyawan yang dibutuhkan memiliki kesamaan dalam kemampuan standar yang diminta
oleh perusahaan.

6.
1.

Saran
Dari kesimpulan, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain:
Membuat struktur organisasi disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan yang ditargetkan
diawal perusahaan berdiri sesuai dengan kebutuhan dan tugas yang jelas.
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Mendeskripsikan tugas dari setiap jabatan dengan jelas, terperinci, dan terbagi agar tidak
terjadi overlap kewenangan atau kekosongan pelaksana.
Jika berkemungkinan, dilakukan penyempitan jabatan dan perluasan tugas.
Jika berkemungkinan adanya rotasi jabatan, lebih baik diadakan training tiap bulan untuk
semua jabatan dan job requirement yang sama antara satu posisi jabatan dengan posisi lain
agar bisa menguasai semua jobdesc yang ada.
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ABSTRAK
Toko Keripik Berkah merupakan UMKM di Sanan, Kota Malang yang menjual produk makanannya
berupa keripik tempe. Usaha ini dijalankan langsung oleh owner-nya yaitu Pak Khoiri sebagai
penanggung jawab, pengeracik bumbu, serta marketing dan dibantu 3 orang karyawannya yang bertugas
untuk mengiris tempe, menggoreng dan membungkus. Proses produksi yang ada pada Toko Keripik
Berkah ini sama seperti pada UMKM keripik tempe pada umumnya dan strategi pemasaran produk
dilakukan yaitu melalui penjualan online dengan marketplace dan penjualan offline dengan strategi Word
of Mouth (WOM) dan melakukan supply ke berbagai tempat.
Kata kunci: Job description, job requirement, organisasi, UMKM.

1.

Pendahuluan
UMKM berdasarkan Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah terbagi atas kelompok ukuran usahanya, yaitu mikro, kecil, dan menengah.
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan
yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha
Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
Kriteria penggolongan UMKM ini kemudian diatur dalam Undang-Undang No.20 Pasal 6
Tahun 2008 adalah sebagai berikut.
a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).
b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha atau
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Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
milyar rupiah).
Organisasi menurut Robbins (2001:4) adalah sekelompok orang, yang terdiri dari dua
orang atau lebih, yang bergerak secara terkoordinasi dengan sadar dan berfungsi atas dasar yang
relatif untuk mencapai suatu atau serangkaian tujuan bersama. Sebuah badan usaha terdiri atas
sekumpulan orang yang bekerja untuk tujuan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan struktur
organisasi yang menjelaskan tentang pembagian jabatan, hak, dan wewenang setiap stakeholder
yang terkait di perusahaan tersebut. Robbins dan Coulter (2007), menyatakan bahwa struktur
organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi yang mana kerangka kerja ini menjelaskan
posisi jabatan dan tugas yang dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Struktur
organisasi dapat berbentuk seperti akar pohon, dimana posisi tertinggi adalah pemimpin dari
struktur tersebut dan posisi yang lebih tinggi merupakan atasan dari posisi yang berada di
bawahnya
2.

Metode
Pada pembuatan jurnal terdapat dua metode yang digunakan dalam pengumpulan data,
yaitu sebagai berikut. a. Library Research (Penelitian Kepustakaan) Penelitian kepustakaan
merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan
bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah,
kisah-kisah sejarah, dsb (Mardalis: 1999). Permasalahan yang ada di UMKM XYZ akan dibahas
dan diselesaikan dengan library research yang berasal dari ilmu perkuliahan dan studi pustaka
terdahulu. b. Field Research (Penelitian Lapangan) Field Research adalah penelitian yang
bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan
interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat
(Suryabrata, 1998). Terdapat 3 cara yang dilakukan dalam pengambilan data secara langsung di
lapangan, yaitu sebagai berikut.
1. Interview/wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk
mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang
yang dapat memberikan keterangan pada peneliti (Mardalis, 1989).
2. Observasi, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan
mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko & Achmadi, 2009).
3. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mencatat data atau melakukan
pengambilan foto/gambar sebagai pelengkap data.
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Gambar 1. Flowchart Metodologi Penelitian

3.

Hasil dan Pembahasan
Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan setelah dilakukan observasi dan
pengamatan secara langsung pada UMKM Keripik Tempe XYZ
a. Struktur Organisasi
Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan berikut ini merupakan
struktur organisasi yang terdapat pada UMKM Keripik Tempe XYZ

Gambar 2. Struktur Organisasi UMKM XYZ

Berdasarkan struktur organisasi hanya ada 2 level jabatan yang ada di
UMKM XYZ, yaitu pada tingkatan pertama ada owner dan pada tingkatan kedua
ada karyawan. Setiap tingkatan memiliki job description yang berbeda, berikut
merupakan job description dari masing-masing tingkatan.
a. Owner
Kewajiban pemilik:
1. Memimpin perusahaan dan memastikan usahanya berjalan dengan lancar
2. Mengembangan strategi bisnis yang inovatif sehingga dapat mencapai
hasil yang maksimal dan memenuhi visi misi perusahaan
3. Memastikan ketersediaan bahan baku dan proses pemesanan ke supplier
4. Bertanggung jawab atas biaya perusahaan, baik gaji karyawan, bahan
baku, sewa tempat, dan sebagainya
5. Menetapkan peraturan dan pengawasan terhadap proses usaha
6. Melakukan pemasaran atau marketing produk
b. Karyawan
Kewajiban karyawan:
1. Melakukan proses pemilahan bahan baku.
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2.
3.

Memastikan bahan baku yang digunakan higenis dan layak digunakan.
Melakukan proses pengolahan produk mulai dari pembuatan tempe,
pembuatan adonan hingga penggorengan tempe.
4. Bertanggung jawab atas kualitas produk keripik tempe maupun
pengemasannya.
b. Rotasi Tugas/Jabatan
Deskripsi tugas dan kebutuhan setiap karyawan yang bekerja tidak jauh berbeda
sehingga tingkat kemampuan pekerja pun dapat dikatakan sama, maka rotasi tugas untuk
setiap karyawan dapat dilakukan. Namun, tidak memungkinkan untuk dilakukan rotasi
jabatan pada UMKM XYZ karena owner merupakan pemilik usaha serta job requirement
antara owner dengan karyawan berbeda.
c. Skills Requirement
Skills Requirement merupakan keahlian atau kemampuan yang harus dimiliki individu
dalam menjalankan tugas yang berguna untuk menunjang dalam pencapaian kinerja
perusahaan. Employee skills sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu technical skills,
communication skills, dan conceptual skills. Pada UMKM XYZ, untuk setiap jabatan
memiliki keahlian yang berbeda. Berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan kebutuhan
skill yang harus dimiliki oleh tiap stakeholders di UMKM XYZ
Tabel 1. Skills Requirement

Jabatan

Technical Skill

Communication/
Relationship Skill

Conceptual Skill

Owner

Memiliki pengetahuan memasak
dan pengoprasian dari awal
produksi sampai akhir serta cita rasa
yang diinginkan customer.

Memiliki komunikasi yang
baik dengan karyawan
sehingga terjalin kerjasama
yang bagus dalam mencapai
target atau tujuan.

Memiliki pengetahuan
terhadap pasar makanan
serta dalam segi
pemasaran dan
penjualan.

Karyawa
n

Berpengalaman dalam bidang dapur
khususnya memasak

Dapat berkomunikasi dengan
baik antar sesama karyawan
maupun owner sehingga
tercipta tempat kerja yang
nyaman.

Memiliki pengetahuan
dalam memasak
(mengiris, menggoreng
dan mengemas)

4.

Simpulan
Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis struktur organisasi dan jabatan pada
UMKM XYZ adalah sebagai berikut.
1. Pada struktur organisasi UMKM XYZ hanya memiliki 2 tingkatan/level jabatan yaitu
owner dan karyawan yang memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda.
2. Pada tingkatan karyawan deskripsi tugas dan kebutuhan skill tidak jauh berbeda
sehingga tingkat kemampuan pekerja pun dapat dikatakan sama, maka rotasi tugas
untuk setiap karyawan dapat dilakukan. Namun, tidak memungkinkan untuk dilakukan
rotasi jabatan pada UMKM XYZ karena owner merupakan pemilik usaha serta job
requirement antara owner dengan karyawan berbeda.
3. Owner dan karyawan memiliki skills requirement yang berbeda, Owner memilki tugas
yang cenderung manajerial dan karyawan memiliki tugas teknikal, skills yang
dibutuhkan sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu technical skills, communication skills, dan
conceptual skills.
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ABSTRAK

UMKM ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang produk dan jasa pakaian/konveksi.
Dari permasalahan yang terjadi di UMKM ABC, dilakukan analisis jabatan untuk meningkatkan
produktivitas daris seluruh pekerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis
jabatan dalam rangka memperbaiki job description dan job specification yang ada di UMKM
ABC. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dimana peneliti melakukan analisis
jabatan dengan menyusun uraian jabatan dan spesifikasi jabatan UMKM ABC serta
memberikan rekomendasi perbaikan terhadap jabatan yang telah di analisis. Data didapatkan
dari wawancara. Dari penelitian, didapatkan bahwa terdapat perbaikan pada proses bisnis untuk
bagian pemesanan produk dari customer kepada divisi marketing. Selain itu terdapat perbaikan
penambahan SOP pemesanan bahan baku dan penerimaan bahan baku. Job description dan job
specification juga dilakukan penyesuaian agar selaras dengan SOP UMKM ABC.
Kata kunci: Job Description, Job Specification, SOP.

1.

Pendahuluan
Organisasi adalah sebuah tempat dimana orang-orang bekerja sama untuk mencapai sebuah
tujuan. Didalam organisasi setiap orang harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas
sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi dapat di capai melalui aktivitasaktivitas manajemen sumber daya manusia. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk
mengatasi hambatan organisasi khususnya pada sumber daya manusia yang berkualitas adalah
dengan melakukan analisis jabatan dengan baik oleh organisasi (Tahunamihardjo S dkk, 2013).
Analisa jabatan adalah sesuatu kegiatan untuk mencatat, mempelajari, dan menyimpulkan
keteranga-keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masin-masing jabatan secara
sistematis dan teratur (Pujangkoro SA, 2004).
Hasil analisa jabatan akan memberikan gambaran tentang tugas dan tanggung jawab setiap
pekerja. Analisa jabatan memiliki kegunaan salah satunya dalam hal kelembagaan seperti
penyusunan organisasi baru, penyempurnaan organisasi yang sekarang dan peninjuan kemabali
alokasi tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap jabatan (Pujangkoro, SA 2004). Analisis
jabatan dapat diterapkan disetiap organisasi salah satunya adalah UMKM agar fungsi, peranan
dan tanggung jawab suatu jabatan dapat tersusun dengan baik dan tujuan dari UMKM dapat
tercapai. UMKM sendiri dapat memiliki peluang besar untuk menjadi pilar ekonomi kerakyatan.
UMKM ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang produk dan jasa
pakaian/konveksi. Pengalaman menekuni bidang usaha konveksi sejak tahun 2013. Jumlah
tenaga kerja UMKM ABC adalah sebanyak 40 orang. Untuk kuantitas produksi dari perusahaan
ini menyesuaikan banyak nya pesanan yang masuk. UMKM ini memiliki cabang offline store di
beberapa tempat dan masing-masing cabang dipimpin oleh kepala cabang. Selain pemasaran
secara offline pemasaran juga dilakukan secara online seperti website, Shopee, Tokopedia,
Instagram dan Tiktok. Adapun produk-produk yang dihasilkan antara lain: kaos Polos, Jacket,
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Sweater, Zipper, Hoodie dan merchandise (Topi, Pin, Mug, Tumbler, Ganci, Jam Dinding,
Asbak, Bolpoin, Mouse Pad) dengan tingkat produksi mencapai 200-500 produk tiap harinya.
Struktur organisasi yang ada dalam organisasi ini meliputi direktur, wakil direktur, divisi desin,
divisi packing dan divisi produksi yang di kepalai oleh kepala produksi dan kepala cabang serta
divisi marketing yang dikepalai oleh kepala marketing.
Dari uraian diatas dapat dilakukan analisis jabatan pada setiap jabatan yang ada di UMKM
ABC karena apabila analisis jabatan yang dapat dilaksanakan secara optimal tentu dapat
meingkatan produktivitas dari setiap pekerjanya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
melakukan analisis jabatan dalam rangka memberikan usulan Standard Operating Procedure
(SOP) UMKM, job description dan job spesification yang ada di UMKM ABC serta analisis
overlap kewenangan dari job description yang ada.
2.

Metode
Penelitian ini dilaksanakan di salah satu UMKM yang bergerak di bidang produk dan jasa
pakaian/konveksi yang ada di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif,
dimana peneliti melakukan analisis jabatan dengan menyusun uraian jabatan dan spesifikasi
jabatan UMKM ABC serta memberikan usulan terhadap jabatan yang telah di analisis. Dalam
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yang dilakukan kepada pegawai yang ada di
UMKM tersebut. Berikut ini adalah flowchart dari metode yang digunakan.
Mulai

Menentukan Objek Penelitian

Identifikasi Masalah

Studi Literatur

Pengumpulan Data
(Observasi dan Wawancara)

Pengolahan Data

Pembuatan Bisnis Proses

Analisis dan Pembahasan

Pembuatan Usulan SOP

Pembuatan Job
Description dan Job
Requirement

Analisa Job Description

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Gambar 2.1 Flowchart Metode Penelitian

Dari flowchart metode penelitian, dapat diketahui pada penelitian ini pertama
dilakukan penentuan objek penelitian, identifikasi masalah, studi literatur, dan
pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Data yang telah didapatkan diolah
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dengan membuat bisnis proses. Data kemudian dilakukan analisis dan pembahasan
dengan pembuatan usulan SOP, pembuatan job description dan job requirement, dan
analisa job description. Terakhir yaitu pembuatan kesimpulan dan saran. Berikut ini
merupakan penjelasan pada setiap tahap penelitian.
1. Penentuan Objek Penelitian
Penelitian ini dilakukan di salah satu UMKM yang berada di Jawa Timur. UMKM
ini bergerak dibidang produk dan jasa pakaian/konveksi yang berdiri sejak tahun
2013.
2. Identifikasi Masalah
Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan pada UMKM ABC.
Permasalahan yang ada adalah belum adanya Standar Operasional Prosedur atau
SOP dan untuk proses bisnisnya juga masih belum terlalu detail sehingga perlu
dilakukan analisis jabatan untuk memberikan usulan SOP.
3. Studi Literatur
Pada tahap ini dilakukan proses mencari referensi teori yang sesuai dengan
penelitian yang dilakukan yaitu mengenai analisis jabatan mulai dari bagaimana
membuat proses bisni, deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan dan juga SOP.
4. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara langsung dengan
pihak UMKM dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan
penelitian.
5. Pengolahan Data
Data yang sudah diperoleh sebelumnya kemudian diolah dengan membuat proses
bisnis perusahaan. Proses bisnis perusahaan dimodelkan dengan menggunakan
BPMN atau bisnis proses modeling nation.
6. Analisis dan Pembahasan
Pada tahap ini dilakukan proses analisis dan pembahasan. Proses bisnis yang sudah
dibuat sebelumnya kemudian dianalisis untuk membuat usulan SOP. Setelah itu
membuat job description dan job requirement jabatan sesuai dengan SOP.
Kemudian dilakukan analisis job description untuk melihat apakah ada overlap atau
kekosongan kewenangan.
7. Kesimpulan dan Saran
Pembuatan kesimpulan dan saran didasarkan pada analisa dan pembahasan yang
dilakukan sebelumnya.
3.

Hasil dan Pembahasan
Berikut ini adalah Struktur Organisasi, Proses Bisnis, Standard Operating Procedure
(SOP), Job description dan Job Specification.
a. Struktur Organisasi
Berikut ini adalah struktur organisasi eksisting dari UMKM ABC.
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi UMKM ABC

Bentuk struktur organisasi garis (line or organization structure). Struktur organisasi garis
yaitu organisasi yang wewenang atasan langsung ditujukan kepada bawahan karena
bawahan bertanggung jawab langsung kepada atasannya dan adanya suatu perintah.
b.

Proses Bisnis
Berikut ini adalah gambar dari BPMN proses bisnis eksisting yang dilakukan di UMKM
ABC.

Gambar 3.2 Proses Bisnis Eksisting UMKM ABC
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Dari proses bisnis eksisting UMKM ABC, dapat diberikan usulan proses bisnis sebagai berikut.

Gambar 3.3 Proses Bisnis Usulan

c.

Standard Operating Procedure (SOP)
SOP (Standard Operating Procedure) pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedurprosedur operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk
memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas
proses yang dilakukan oleh orang orang di dalam organisasi yang merupakan anggota
organisasi agar berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis (Tambunan,
2013: 86). Berikut ini adalah usulan SOP yang dapat diterapkan pada UMKM ABC pada
tiap kegiatan usaha yang berlangsung.
1) SOP Pemesanan Produk
Proses pemesanan produk dilakukan dengan cara:
 Staff divisi marketing menerima order dari customer
 Mengisi form pemesanan oleh customer
 Staff divisi marketing membuat laporan pemesanan untuk diserahkan kepada
kepala divisi marketing dan divisi produksi
2) SOP Proses Produksi
a) Proses Penggambaran Pola
Proses pemotongan pola dilakukan dengan cara:
 Staff divisi produksi menyiapkan kain yang telah digambar pola.
 Staff divisi produksi memotong kain sesuai dengan pola yang telah digambar
dengan cara meletakkan penggaris sesuai garis pola lalu dipotong menggunakan
alat pemotong, sehingga kain dapat terpotong dengan rapi dan ukurannya sesuai.
 Staff divisi produksi memastikan kain dipotong dengan benar sesuai garis pola
b) Proses Pemotongan Pola
Proses pemotongan pola dilakukan dengan cara:
● Staff divisi produksi menyiapkan kain yang telah digambar pola.
● Staff divisi produksi memotong kain sesuai dengan pola yang telah digambar
dengan cara meletakkan penggaris sesuai garis pola lalu dipotong menggunakan
alat pemotong, sehingga kain dapat terpotong dengan rapi dan ukurannya sesuai.
● Staff divisi produksi memastikan kain dipotong dengan benar sesuai garis pola
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c) Proses Penjahitan
Proses penjahitan dilakukan dengan cara:
● Staff divisi produksi menyiapkan kain yang telah dipotong.
● Staff divisi produksi melakukan pengecekan pada mesin jahit sebelum digunakan.
● Staff divisi produksi menjahit sesuai dengan pola yang telah dibuat dengan
menggunakan mesin jahit.
● Menggunakan jarum yang tajam dan kuat.
● Menggunakan benang yang tidak mudah putus.
● Staff divisi produksi menggunting sisa benang yang ada di pakaian yang telah
dijahit.
● Staff divisi produksi memastikan tidak ada sisa benang dan memastikan pakaian
dijahit dengan rapi.
SOP Pengiriman Produk
Proses pengiriman produk dilakukan dengan cara:
 Staff divisi packing menerima produk jadi dari divisi produksi
 Melakukan pengecekan kesesuaian pesanan dengan produk yang kan di packing
 Staff divisi packing melakukan pengemasan pada produk
 Staff divisi packing menempelkan informasi produk alamat customer pada
packaging.
 Staff divisi packing mengirimkan produk ke ekspedisi
 Staff divisi packing melakukan konfirmasi ke customer produk telah dikirim.
SOP Pemesanan Bahan Baku
Proses pemesanan bahan baku ke supplier dilakukan dengan cara:
 Divisi produksi mendapatkan permintaan pembelian dari divisi marketing.
 Divisi produksi melakukan pengecekan jumlah bahan baku pada gudang.
 Divisi produksi melakukan pencatatan bahan baku yang hampir habis atau out of
stock.
 Divisi produksi melaporkan permintaan pembelian bahan baku ke kepala produksi
untuk persetujuan.
 Divisi produksi menghubungi supplier melalui telefon dengan memberikan jenis
bahan baku dan jumlah bahan baku yang dibeli.
 Divisi produksi menerima nota pembelian dan faktur dari supplier
 Divisi produksi memberikan nota pembelian dan faktur ke kepala produksi
 Kepala produksi melakukan pembayaran ke supplier
SOP Penerimaan Bahan Baku
Proses penerimaan bahan baku dari supplier dilakukan dengan cara:
● Divisi produksi mendapatkan informasi jika barang akan datang
● Divisi produksi menyiapkan lokasi penempatan barang yang akan masuk. Pastikan
tempat penerimaan bahan baku dalam kondisi bersih
● Divisi produksi menyiapkan dokumen checklist spesifikasi bahan baku yang akan
masuk. Meliputi: detail nama barang, kode barang, jumlah, volume dan berat.
● Divisi produksi menerima bahan baku dan supplier menempatkan barang sesuai
dengan tempat yang telah disediakan
● Divisi produksi melakukan pengecekan bahan baku yang akan diterima sesuai
dengan checklist dan memeriksa dokumen pengiriman.
● Divisi produksi dan supplier melakukan proses pembuatan dokumen serah terima
barang, jika tidak sesuai maka bahan baku tidak bisa diterima. Dokumen serah
terima barang meliputi: nama pengirim bahan baku, waktu penerimaan barang, no
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surat jalan/PO, detail barang yang diterima (nama barang, kode barang, jumlah),
petugas yang menerima barang.
● Divisi produksi mengarsipkan semua dokumen penerimaan barang dan
memberikan ke kepala produksi
SOP Pengawasan dan penilaian kinerja
Proses pengawasan dan penilaian kinerja dilakukan dengan cara:
● Direktur melakukan pengawasan perusahaan keseluruhan
● Kepala divisi membuat laporan divisi
● Kepala divisi mengirimkan laporan divisi masing-masing ke wakil direktur
● Wakil direktur menerima laporan setiap divisi
● Wakil direktur mengirim laporan setiap divisi ke direktur
● Direktur menerima dan mengecek laporan perusahaan (seluruh divisi) yang
diterima dari wakil direktur
● Wakil direktur dan direktur menilai kinerja karyawan

Job Description dan Spesifikasi Jabatan
Jobdesc dan spesifikasi jabatan yang dibuat disusun berdasarkan proses bisnis yang ada di
perusahaan dan disesuaikan dengan SOP. Penyusunan jobdesc diawali dengan membuat
proses bisnis, kemudian membuat SOP yang disesuaikan dengan proses bisnis lalu
menyusun jobdesc dan spesifikasi jabatan. Didalam penyusunannya, dilakukan perincian
jobdesc setiap jabatan karena untuk jobdesc yang eksisting masih belum rinci dan hal
tersebut dapat membuat beberapa jobdesc tidak jelas siapa yang menjalankannya. Berikut
ini merupakan jobdesc dan spesifikasi jabatan setelah perbaikan :
Tabel 3.1 Jobdesc dan Spesifikasi Jabatan

No
1

Job Description

Jabatan
Direktur




Job Spesification

Melakukan
pengawasan 
perusahaan keseluruhan

Menerima dan ngecek laporan
perusahaan (seluruh divisi)





2

Wakil
Direktur





Menilai kinerja karyawan

Menerima laporan setiap divisi 
Mengirim laporan setiap divisi

ke direktur




3

Kepala



Mengawasi

dan

menontrol 
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Minimal S1
Diutamakan jurusan yang
berhubungan dengan manajemen
Minimal memiliki pengalaman
memimpin 2 tahun
Tidak ada maksimal umur
Pria/wanita
Jujur, mampu memimpin,
bertanggung jawab, bisa kerja sama
dan berintegritas
Minimal S1
Diutamakan jurusan yang
berhubungan dengan manajemen
Minimal memiliki pengalaman
memimpin 2 tahun
Pria/wanita
Tidak ada maksimal umur
Jujur, mampu memimpin,
bertanggung jawab, bisa kerja sama
dan berintegritas
Minimal SMA/SMK sederajat
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divisi produksi
Membuat laporan divisi




Semua jurusan
Pengalaman minimal 1 tahun

Tabel 3.1 Jobdesc dan Spesifikasi Jabatan (Lanjutan)

No

Job Description

Jabatan




4

Divisi
Desain





Job Spesification





Sehat jasmani rohani
Pria/wanita
Minimal 24 tahun
Mampu memimpin, bertanggung
jawab dan paham hal-hal yang
berkaitan dengan produksi

Menerima desain produk

Melakukan desain produk

Mengirim desain produk ke
divisi produksi


Minimal SMA/SMK sederajat
Diutamaan jurusan berhubungan
dengan desain
Dapat menggunakan software
desain
Sehat jasmani rohani
Pria/wanita
Bertanggung jawab, displin dan
jujur

produksi dan mengirim ke
wakil direktur
Menerima dan menyetujui
pembelian bahan baku
Menerima faktur pembelian
dan melakukan pembayaran ke
supplier




5

Divisi
Packing








6

Divisi
Produksi










Menerima produk jadi dari
divisi produksi
Melakukan pengecekan
kesesuaian pesanan dengan
produk yang kan di packing
Melakukan pengemasan pada
produk
Menempelkan informasi
produk alamat customer
Mengirim produk ke ekspedisi
Melakukan konfirmasi ke
customer



Menerima desain produk
Menerima jumlah produksi
Memesan bahan baku
Menerima bahan baku dari
supplier
Melakukan proses produksi
(penggambaran pola,
pemotongan, jahit lipat,
finishing produk dan quality
control)
Mengirim produk jadi ke
divisi packing
Melakukan pengecekan
jumlah bahan baku pada
gudang
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Minimal lulusan SMA/SMK
sederajat
Sehat jasmani rohani
Pria/wanita
Rapi, bertanggung jawab, displin
dan jujur

Minimal lulusan SMA/SMK
sederajat
Sehat jasmani rohani
Pria/wanita
Dapat mengoperasikan mesin
produksi
Teliti, displin, jujur, bertanggung
jawab dan berkomitmen

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022




ISSN: 2579-6429

Mencatat bahan baku yang
hampir habis
Melaporkan permintan
Tabel 3.1 Jobdesc dan Spesifikasi Jabatan (Lanjutan)

No

Job Description

Jabatan









7

Kepala
Marketing






8

Divisi
Marketing






9

Kepala
Cabang




Job Spesification

pembelian bahan baku ke kepala
produksi
Menghubungi supplier
Menerima nota pembelian dari
supplier
Memberikan nota pembelian
kepada kepala produksi
Menyiapkan lokasi penempatan
barang masuk dari supplier
Menyiapkan dokumen ceklist
Melakukan pengecekan bahan
baku dan membuat doumen
proses serah terima barang
Mengarsipkan semua dokumen
penerimaan barang
Menerima bahan baku
Menerima laporan dari kepala
cabang
Mengirimkan laporan ke wakil
direktur
Menerima laporan pemesanan



Menerima order dari customer
Mengirim desain produk ke divisi
desain
Membuat laporan pemesanan
Mengirimkan laporan pemesanan
ke kepala marketing dan divisi
produksi



Membuat laporan setiap cabang
Mengirimkan laporan ke kepala
marketing
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Minimal lulusan SMA/SMK
sederajat
Semua jurusan
Pengalaman minimal 1 tahun
Sehat jasmani rohani
Pria/wanita
Minimal 24 tahun
Mampu memimpin,
bertanggung jawab dan paham
hal-hal berkitan dengan
marketing
Minimal lulusan SMA/SMK
sederajat
Sehat jasmani rohani
Pria/wanita
Paham hal-hal berkaitan dengan
marketing
Teliti, displin, jujur,
bertanggung jawab dn
berkomitmen
Minimal lulusan SMA/SMK
sederajat
Sehat jasmani rohani
Pria/wanita
Mampu memimpin, teliti,
displin, jujur, bertanggung
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jawab dn berkomitmen
Berdasarkan job description di atas, dapat diketahui bahwa terdapat overlap kewenangan
atau kekosongan pelaksana yaitu pada direktur dan wakil direktur. Dimana direktur
memiliki job description melakukan pengawasan dan menilai kinerja para karyawan.
Sehingga dengan adanya hal tersebut, pembagian kewenangan menjadi tidak jelas dan bisa
menyebabkan hasil kinerja dari pengawasan dan penilaian kinerja karyawan menjadi
kurang maksimal.
4.

Simpulan
Analisis jabatan di UMKM ABC yang telah dilakukan penulis memberikan beberapa
usulan untuk UMKM, diantaranya adalah perbaikan proses bisnis dengan penambahan proses
pemesanan dari customer ke divisi marketing. Selain itu adalah usulan SOP UMKM yaitu SOP
pemesanan produk, proses produksi, pengiriman produk, pemesanan bahan baku, penerimaan
bahan baku, dan pengawasan dan penilaian kinerja. Selanjutnya juga diberikan usulan Job
description dan Job Specification pada tiap poin-poinnya sesuai dengan jabatan dari struktur
organisasi sehingga dapat selaras dengan SOP yang ada di UMKM. Usulan ini dilakukan untuk
membantu menetapkan standar-standar tugas, fungsi dan juga pekerjaan dari tiap pekerjanya,
agar pekerja dapat bekerja dengan lebih efektif serta meningkatkan produktivitas. Dari Job
description yang telah dibuat, terdapat overlap kewenangan antara direktur dan wakil direktur
terkait dengan melakukan pengawasan dan penilaian kinerja karyawan.
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ABSTRAK
Human Resource merupakan bagian terpenting dalam keberhasilan sebuah perusahaan sehingga
harus diperhatikan oleh UMKM sebagai salah satu jalan dalam pengembangannya. Human Resource
merupakan satu-satunya elemen dalam organisasi yang dapat melakukan perencanaan dan pengendalian
sumber daya yang lainnya. Penerapan Agile Human Resource pada suatu organisasi diharapkan
memberikan keefisiensian pada organisasi untuk dapat merespon perubahan yang bersifat terus menerus
dan selalu beradaptasi secara konsisten terhadap perubahan tersebut. Arsitektur strategi Human Resource
ini terbagi menjadi tiga, yaitu The HR Function, The HR Systems, dan Employees Strategic Behavior.
Ketiga strategi ini nantinya akan dilihat melalui karakteristik-karakteristik yang seharusnya ada pada
beberapa UMKM yang akan ditinjau pada penelitian ini. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk
menganalisis apakah strategi agile human resource dapat diaplikasikan pada UMKM di pulau Jawa.
Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah Systematic Literature Review yang nantinya akan
menghasilkan analisis kemungkinan dapat diterapkannya strategi Agile Human Resources pada UMKM
yang berada di pulau Jawa. Berdasarkan 14 UMKM yang telah ditelaah pada hasil dan pembahasan,
terdapat tujuh UMKM yang memiliki kemungkinan untuk segera menerapkan Agile Human Resource,
sedangkan tujuh UMKM lainnya disarankan untuk memperbaiki sistem manajemen sumber dayanya
terlebih dahulu sebelum melakukan pengaplikasian strategi Agile Human Resource pada usahanya.
Kata kunci: Agile Human Resource, Human Resource, strategi Agile Human Resource, UMKM pulau
Jawa.

1.

Pendahuluan

Human Resource merupakan bagian terpenting dalam keberhasilan sebuah perusahaan sehingga
harus diperhatikan oleh UMKM sebagai salah satu jalan dalam pengembangannya. Human Resource
merupakan satu-satunya elemen dalam organisasi yang dapat melakukan perencanaan dan pengendalian
sumber daya yang lainnya. Penerapan Agile Human Resource pada suatu organisasi diharapkan
memberikan keefisiensian pada organisasi untuk dapat merespon perubahan yang bersifat terus menerus
dan selalu beradaptasi secara konsisten terhadap perubahan tersebut. Tujuan pada penelitian ini adalah

untuk menganalisis apakah strategi agile human resource dapat diaplikasikan pada UMKM di
pulau Jawa. Sebelum menganalisis lebih lanjut mengenai pengaplikasian agile human resource
pada UMKM pulau Jawa, akan dibahas terlebih dahulu pengertian mengenai human resource,
agile human resource, dan strategi agile human resources.
Pengertian Human Resources
Sebuah organisasi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan pelaksanaan
misinya dikelola dan diurus oleh manusia pula, maka dari itu human resource (sumber daya
manusia) merupakan faktor sentral dalam suatu organisasi. Sedarmayanti (2007) dalam Dewi
Marsita dkk (2019) menyatakan bahwa terdapat tiga pengertian sumber daya manusia, antara
lain
1. Sumber daya manusia yang merupakan personil, tenaga kerja, atau karyawan yang
bekerja di lingkungan suatu organisasi.
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2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam
mewujudkan eksistensinya.
3. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal
(non-material atau non-finansial) di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan
menjadi potensi nyata secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi
organisasi.
Marimin dkk (2004) dalam A. Y. Firdaus dan M. A. Hakim (2013) mengatakan bahwa
sumber daya manusia adalah salah satu aset organisasi sebagai tulang punggung suatu
organisasi dalam menjalankan aktivitasnya sehingga sangat berpengaruh terhadap kinerja dan
kemajuan organisasi. Sedangkan dari Sinurat (2008) dalam A. Y. Firdaus dan M. A. Hakim
(2013) menyatakan, sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang ada di
perusahaan yang memiliki kekuasaan dalam perencanaan dan pengendalian sumber daya lain
yang ada dalam organisasi. Untuk itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia
merupakan bagian terpenting dalam keberhasilan sebuah perusahaan sehingga harus
diperhatikan oleh UMKM sebagai salah satu jalan dalam pengembangannya.
Agile Human Resources
Agile atau kelincahan didefinisikan sebagai efisiensi dimana organisasi merespon
perubahan terus menerus dengan beradaptasi secara konsisten (Haneberg, 2011). Dalam
lingkungan bisnis yang berubah - ubah, organisasi dan individu individu di dalamnya harus
lebih gesit dan mudah beradaptasi untuk merespon perkembangan zaman yang pada akhirnya
dapat mengubah kepemimpinan, sistem dan budaya yang memungkinkan perusahaan dapat
bertahan dan berkembang di lingkungan yang berbeda (Michel, 2013).
Organisasi yang gesit memiliki kemampuan untuk merespon dengan cepat ancaman
persaingan dan peluang pasar (Van Assen, 2000). Tenaga kerja yang gesit adalah tenaga kerja
yang terlatih dan fleksibel yang dapat beradaptasi dengan cepat dan mudah terhadap peluang
dan keadaan pasar baru. Tenaga kerja ini dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk
bertahan dalam lingkungan bisnis global yang bergejolak (Katayama dan Bennett, 1999).
Praktik Agile Human Resource Management atau Manajemen Sumber Daya manusia yang
gesit dapat menjadi berbasis strategi dan proaktif ketika Human Resource Management benar
benar terkait dengan strategi bisnis. Praktik sumber daya manusia mempengaruhi hasil
perusahaan dan ketahanannya, pekerja terampil dapat menerapkan inovasi lebih cepat sehingga
mengurangi biaya penyesuaian perusahaan. (Blanco & Montes-Botella, 2017).
Menurut Heilman (2018), praktek Human Resource Management yang tangkas (Agile
Human Resources) di UKM berhubungan dengan jam kerja pekerja, pengorganisasian pekerjaan
(jadwal kerja, rotasi pekerjaan, struktur organisasi), kerja sama antar pekerja, praktik
kesejahteraan kerja, kepemimpinan, pengembangan UKM (inovasi UKM), interaksi pekerja di
tempat kerja, keseimbangan antara pekerjaan dengan keluarga, rekrutmen pekerja dan peralatan
kerja.
Strategi Agile Human Resources
Human resource strategic architecture merupakan integrasi pengukuran fungsi sumber
daya manusia organisasi (fungsi SDM), sistem sumber daya manusia (sistem SDM), dan
perilaku strategis karyawan. Kontribusi strategis fungsi sumber daya manusia organisasi terkait
dengan kemampuan mengelola infrastruktur yang dapat mengimplementasikan strategi
organisasi sekaligus menggerakkan perilaku kerja strategis anggota organisasi. Untuk itu,
kompetensi manajer sumber daya manusia untuk menjalankan fungsi strategis yang tidak fungsi
operasional (teknis) saja sangat mempengaruhi kinerja organisasi.
Strategi Agile Human Resource merupakan eksekusi strategi bisnis melalui fungsi
penerapan integrasi dan sistem Agile Human Resources untuk membentuk perilaku strategis
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pekerja yang “agile” sebagai kondisi yang dapat memungkinkan bisnis menjadi bersifat adaptif
terhadap perubahan lingkungan yang dinamis. munculnya perilaku peran yang sejalan dengan
kebutuhan strategis organisasi yang mendasar bagi keunggulan kompetitif organisasi. Berikut
ini merupakan Human Resource Strategy Architecture.

Gambar 1. Human Resource Strategy Architecture

Work behavior (perilaku kerja) adalah enabler strategis yang mendukung terciptanya
organisasi yang agile (gesit). Namun perilaku gesit para pekerja ini tidak dapat muncul begitu
saja karena perilaku merupakan bentuk respon dari kepuasan atau ketidakpuasan terhadap
berbagai kebijakan atau praktik manajemen sumber daya manusia yang ada dalam suatu
organisasi. Kegiatan manajemen sumber daya manusia adalah sarana utama bagi organisasi
untuk mengirimkan informasi peran, mendukung perilaku yang diinginkan, dan menilai kinerja
peran. Pengiriman informasi peran akan efektif jika harapan peran dikomunikasikan secara
konsisten dalam organisasi dan menilai kinerja dengan cara yang konsisten dengan faktor
kontingensi organisasi, termasuk strategi bisnis. Manajemen sumber daya manusia yang efektif
membantu memenuhi harapan rekan kerja dalam menjalankan peran di dalam organisasi
(termasuk supervisor, rekan kerja, bawahan) dan pihak di luar organisasi yang terlibat (termasuk
konsumen, keluarga, masyarakat). Harapan perilaku dari semua pihak yang berkepentingan
dengan peran akan mempengaruhi perilaku peran setiap anggota organisasi.
Beberapa karakteristik perilaku tenaga kerja yang tangkas antara lain:
1. Orientasi bisnis, yaitu sesuai dengan nilai-nilai bisnis, menguasai pengetahuan operasi
bisnis, lingkungan, dan prioritas bisnis masa depan;
2. Memiliki ketahanan yang tinggi terhadap berbagai bentuk perubahan, ide-ide baru,
teknologi dan toleran terhadap situasi yang tidak pasti;
3. Kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap orang, budaya, tugas, dan tanggung jawab;
4. Proaktif dalam mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin timbul akibat perubahan;
5. Kesadaran diri untuk selalu ingin belajar dan mengembangkan diri, menyesuaikan diri
dengan perubahan lingkungan bisnis.
Berikut ini merupakan perbedaan penerapan strategi pada Non-Agile Human Resource dan
Agile Human Resource.
Tabel 1. Perbedaan Penerapan Strategi Non Agile Human Resource dan Agile Human Resource

No

1

Arsitektur
Strategi Human
Resource
The HR Function

Non-Agile Human Resource

Agile Human Resource

Orientasi Mikro

Orientasi makro

Monoton

Inovator

Ahli dalam Teknis /
Administrasi

Posisi yang strategis
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Reaktif

Antisipasi

Kontroler

Aktivis yang berkredibilitas

Transaksional

Transformasional

Relasi dengan pekerja

Hubungan kreatif

Persaingan antar karyawan

Manajer bakat

Agen perubahan (orientasi Pembangun
kapasitas
dinamis
internal)
(orientasi internal-eksternal)
Pengintegrasian manusia
2

The HR System

Pemenuhan
pekerja saat ini

Pengintegrasian media

kebutuhan Kepegawaian yang berorientasi pada
bakat

Job design yang sederhana Kerja
sama,
fleksibilitas,
dan
dan statis
memperkaya orientasi job design
Pemberdayaan dan partisipasi Pemberdayaan dan partisipasi yang
yang rendah
tinggi
Pelatihan dan pengembangan Penilaian pelatihan berbasis teknologi,
di dalam dan di luar kolaborasi
tim,
dan
crosspekerjaan
organizational dan pengembangan
karir

3

Employee’s
Strategic
Behaviour

Penilaian performansi
berorientasi pada evaluasi

Peniliaian performansi berorientasi
pada pegembangan

Reward dalam kompetisi

Reward berbasis performansi dan
kompetisi

Komunikasi dalam organisasi

Platform jaringan komunikasi yang
kuat

Orientasi bisnis saat ini

Orientasi bisnis masa depan

Rendahnya keinginan untuk
berubah

Tingginya keinginan untuk berubah

Kontraproduktif

Kreatif dan inovatif

Tingkat adaptasi yang rendah

Tingkat adaptasi yang tinggi

Reaktif

Proaktif

Kerja yang cenderung ambat

Kerja cenderung cepat
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2.

Metode
Metode pada penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR). SLR merupakan
tinjauan literatur secara sistematis yang bertujuan untuk mengenali, meninjau dan mengevaluasi
semua penelitian yang relevan sehingga menjawab pertanyaan suatu penelitian yang telah
ditetapkan (Triandini (2019) dalam Fitriani (2022)). SLR terdiri dari tujuh tahap, yaitu :
1. Perumusan pertanyaan penelitian
2. Pencarian literatur yang sesuai
3. Penetapan kriteria inklusi dan eksklusi
4. Proses seleksi literatur yang akan digunakan
5. Penyajian data
6. Pengolahan data
7. Penarikan kesimpulan
3.

Hasil dan Pembahasan
Berikut merupakan hasil dan pembahasan mengenai kesesuaian sistem manajemen sumber
daya pada UMKM di pulau Jawa dengan strategi Agile Human Resource berdasarkan metode
Systematic Literature Review.
1. Perumusan pertanyaan penelitian
Pertanyaan pada penelitian ini adalah apakah Agile Human Resource memungkinkan untuk
segera diaplikasikan pada UMKM di pulau Jawa ?
2. Pencarian literatur yang sesuai
Pada penelitian ini, literatur dicari pada search engine google scholar dengan kata kunci
“agile human resource” dan “Penerapan manajemen sumber daya manusia pada UMKM di
pulau Jawa”.
3. Penetapan kriteria inklusi dan eksklusi
Kriteria literatur yang digunakan pada studi literatur ini adalah literatur dengan sumber
terpercaya seperti jurnal nasional maupun internasional, buku, skripsi, tesis dan lain
sebagainya yang berkaitan dengan penerapan manajemen sumber daya manusia terutama
aplikasi agile human resource.
4. Proses seleksi literatur yang akan digunakan
Literatur yang didapat akan diseleksi berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan.
5. Penyajian data
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data dari beberapa UMKM di pulau Jawa,
diantaranya :
a. UMKM Jilbab Instan di daerah Tasikmalaya
b. UMKM Frozen Food di daerah Malang
c. UMKM Konveksi Pakaian di daerah Malang
d. UMKM Keripik Tempe 1 di daerah Malang
e. UMKM Keripik Tempe 2 di daerah Malang
f. UMKM Catering Makanan di daerah Sukoharjo
g. UMKM Keripik Pedas di daerah Bandung
h. UMKM Kafe di daerah Malang
i. UMKM Sambal di daerah Surabaya
j. UMKM Kue di daerah Jakarta Selatan
k. UMKM Konveksi Gaun Pengantin di daerah Malang
l. UMKM Mebel di daerah Klaten
m. UMKM Pupuk Organik di daerah Sragen
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n. UMKM Percetakan di daerah Surakarta
6. Pengolahan data
Dari data yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan
pada penelitian ini terdiri dari 5 UMKM di daerah Malang, 1 UMKM di daerah
Tasikmalaya, 1 UMKM di daerah Sukoharjo, 2 UMKM di daerah Bandung, 1 UMKM di
daerah Surabaya, 1 UMKM di daerah Klaten, 1 UMKM di daerah Sragen dan 1 UMKM di
daerah Surakarta. Berikut merupakan tabel perbandingan hasil penelitian kesesuaian
manajemen sumber daya UMKM pulau Jawa dengan strategi Agile Human Resource.
Tabel 2. Kesesuaian Manajemen Sumber Daya UMKM Pulau Jawa dengan Strategi Agile Human Resource

No

UMKM

Hasil Penelitian

1

UMKM Jilbab
Instan di daerah
Tasikmalaya

Skill karyawan yang bekerja di UMKM ini sudah disesuaikan dengan
job description sehingga tidak memerlukan adanya rotasi tugas.
UMKM ini tidak terjadi overlap kewenangan atau kekosongan
pelaksana karena karyawan yang ada sudah disesuaikan jumlahnya
dengan kebutuhan. Jabatan inti perusahaan pada UMKM ini adalah
bagian produksi, bagian pemasaran dan bagian pembelian. UMKM
ini terlihat hanya menggunakan tenaga kerja sesuai dengan
kebutuhannya saat ini saja sehingga belum menerapkan sistem Agile
Human Resource.
UMKM ini mungkin harus memberikan pelatihan di luar job
description yang harus mereka lakukan agar dapat meningkatkan
fleksibilitas penempatan karyawan, sehingga apabila terjadi hal yang
tidak diinginkan (keperluan mendadak dalam melakukan tugas lain),
karyawan dapat melakukannya. Hal ini dapat membantu dalam
penerapan Agile Human Resource pada UMKM ini.

2

UMKM Frozen
Food di daerah
Malang

Pada UMKM ini masih belum memiliki spesifikasi khusus yang
dibutuhkan sebagai requirement di proses recruitment pegawainya.
Namun UMKM ini memiliki inovasi yang baik dari segi strategi
pengembangan dan berorientasi pada internal maupun eksternal
perusahaan. Selain itu dapat dilihat juga bahwa UMKM ini
cenderung berorientasi pada masa depan melihat dari strategi yang
diterapkan oleh pegawainya, dimana tidak hanya memantapkan pada
penghasilan, namun juga kualitas dan kepercayaan konsumen.
UMKM ini dapat menerapkan Agile Human Resource apabila bisa
mempertahankan dan meningkatkan strateginya.

3

UMKM Konveksi
Pakaian di daerah
Malang

Terdapat beberapa skill karyawan yang memungkinkan dilakukan
rotasi jabatan tugas contohnya pada divisi desain dan marketing yang
memiliki skill untuk desain. Tetapi ada juga yang tidak
memungkinkan dilakukan rotasi jabatan karena basic skill yang
dimiliki juga berbeda. Sedangkan posisi jabatan yang menjadi inti
perusahaan adalah pemilik perusahaan yang mengetahui perusahaan
secara keseluruhan.
UMKM ini terlihat memiliki kerja sama dan fleksibilitas yang baik.
Produknya yang diusahakan untuk terus berkembang dan membuka
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cabang menunjukkan bahwa UMKM ini berorientasi pada masa
depan dan inovatif dalam penciptaan produknya. Dengan beberapa
improvisasi dan training UMKM ini dapat menerapkan Agile Human
Resource.
4

UMKM Keripik
Tempe 1 di daerah
Malang

Pada UMKM ini tidak terjadi overlap kewenangan, namun belum
adanya bagian Human Resource, sehingga tidak adanya penanggung
jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusianya.
Rotasi tugas hanya dapat dilakukan oleh karyawan produksi, namun
tidak pada pemasaran dan keuangan. Penerapan Agile Human
Resource pada UMKM ini sepertinya akan cukup sulit untuk
dilakukan karena orientasi pada UMKM ini cenderung hanya pada
target hasil penjualan.

5

UMKM Keripik
Tempe 2 di daerah
Malang

Deskripsi tugas dan kebutuhan setiap karyawan yang bekerja tidak
jauh berbeda sehingga tingkat kemampuan pekerja pun dapat
dikatakan sama, maka rotasi tugas untuk setiap karyawan dapat
dilakukan. Jabatan hanya dipetakan dengan karyawan dan owner saja
(sangat sederhana).
Pada UMKM ini akan sulit diterapkan praktik Agile Human
Resource. Apabila ingin menerapkannya, kemungkinan harus
dilakukan perombakan mulai dari struktur organisasi UMKM. Tidak
adanya spesifikasi jabatan dan inovasi terhadap produknya juga turut
menghambat perkembangan UMKM.

6

UMKM Catering
Makanan di
daerah Sukoharjo

Tidak terjadi overlap untuk tiap jabatan, namun masih terdapat over
job description pada salah satu jabatan. Untuk job requirement telah
dibagi menjadi umum dan juga khusus sehingga jabatan tertentu
sudah memiliki kriteria tersendiri untuk memenuhi pekerjaannya.
Pada UMKM ini terlihat bahwa masih diperlukannya perbaikan pada
struktur organisasinya. Produksi disesuaikan dengan pemesanan yang
dibuat oleh customer dengan karyawan yang tersedia. Maka dapat
disimpulkan bahwa UMKM ini tidak berorientasi pada
pengembangan dan masa depan, job design yang ada pun masih
cenderung sederhana dan statis.
Untuk itu, akan sulit dilakukan penerapan Agile Human Resource
kecuali dilakukan perombakan yang cukup besar pada sistem
perusahaan.

7

UMKM Keripik
Pedas di daerah
Bandung

Jabatan sudah cukup terpetakan dengan baik. Masih terdapat jabatan
dengan tugas kerja yang sama. Standar karyawan belum spesifik
sehingga dimungkinkan dilakukannya rotasi jabatan.
UMKM ini memiliki inovasi yang cukup bagus dari segi produk dan
memiliki struktur dengan jabatan dan requirement yang jelas untuk
inti perusahaan. Keberadaan Manajemen dalam SDM juga dapat
sangat bermanfaat bagi pengembangan UMKM. Perusahaan juga
terlihat memiliki orientasi bisnis masa depan. Penerapan Agile
Human Resource dapat dilakukan dengan sedikit improvisasi pada
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UMKM ini.
8

UMKM Kafe di
daerah Malang

Pada UMKM ini, tugas dan kebutuhan setiap karyawan yang bekerja
tidak jauh berbeda, karyawan rata rata memiliki kemampuan kerja
yang sama sehingga memungkinkan dilakukan rotasi pekerjaan. Akan
tetapi, kemampuan karyawan yang sama menimbulkan kurangnya
kreativitas dan inovasi dari karyawan sehingga menghambat
pengaplikasian Agile Human Resource.

9

UMKM Sambal di
daerah Surabaya

Tidak ada skill khusus yang dibutuhkan oleh pekerja pada UMKM
ini. Artinya, kepegawaian pada UMKM ini masih belum berorientasi
pada bakat atau masih hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan
pekerja saat ini sehingga UMKM ini sebaiknya dapat memperbaiki
sistem manajemen sumber daya nya terlebih dahulu agar dapat
memulai pengaplikasian Agile Human Resource pada usaha ini.

10

UMKM Kue di
daerah Jakarta
Selatan

Dalam pandangan HR system, UMKM ini memiliki strategi yang
cukup baik, karena proses perekrutan karyawan berorientasi pada
bakat serta pengalaman sehingga tentunya akan mendorong
berjalannya Agile HR.

11

UMKM Konveksi
Gaun Pengantin di
daerah Malang

UMKM ini kurang berorientasi pada masa depan dan memiliki
requirement pekerja yang sangat rendah sehingga terlihat kurang
sesuai dalam penerapan Agile HR, karena masih banyak yang perlu
dilakukan perbaikan sebelum diadakan penerapan agile HR.

12

UMKM Mebel di
daerah Klaten

Pada UMKM ini, masih terdapat banyak kekurangan pada sistem
manajemen sumber daya nya sehingga dapat ditemukan banyak
overlap kewenangan dan kekosongan pelaksanaan dalam setiap
divisinya.

13

UMKM Pupuk
Organik di daerah
Sragen

Pada UMKM ini, HR System sudah cukup baik karena pembagian
pekerja dilakukan berdasarkan skill pekerja dan requirement pekerja
diseleksi berdasarkan pengalaman dan keterampilan pekerja.

14

UMKM
Percetakan di
daerah Surakarta

UMKM ini memiliki sistem manajemen sumber daya yang cukup
baik, dengan hubungan antar jabatan yang jelas, kepegawaian yang
berorientasi pada skill, serta pemberdayaan dan partisipasi pekerja
yang tinggi sehingga memungkinkan dimulainya penerapan Agile
Human Resource.

4.

Simpulan
Berdasarkan 14 UMKM yang telah ditelaah pada hasil dan pembahasan, terdapat tujuh
UMKM yang memiliki kemungkinan untuk segera menerapkan Agile Human Resource,
diantaranya UMKM dengan fungsi sumber daya yang sudah baik seperti UMKM Keripik Pedas
di daerah Bandung, UMKM dengan sistem manajemen sumber daya yang sudah cukup baik
seperti UMKM Jilbab Instan di daerah Tasikmalaya, UMKM Konveksi Pakaian di daerah
Malang, UMKM Kue di daerah Jakarta Selatan, UMKM Pupuk Organik di daerah Sragen dan
UMKM Percetakan di daerah Surakarta serta UMKM dengan strategi bisnis yang sudah baik
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seperti UMKM Frozen Food di daerah Malang. Sedangkan tujuh UMKM lainnya disarankan
untuk memperbaiki sistem manajemen sumber dayanya terlebih dahulu sebelum melakukan
pengaplikasian strategi Agile Human Resource pada usahanya.
Daftar Pustaka
Blanco, J. M. M., & Montes-Botella, J.-L. (2017). Exploring nurtured company resilience
through human capital and human resource development findings from Spanish
manufacturing companies. International Journal of Manpower, 38(5), 661–674.
Firdaus, A, Y., Hakim, M. A. (2013). Penerapan “Acceleration To Improve The Quality of
Human Resources” dengan Pengetahuan, Pengembangan dan Persaingan sebagai
Langkah dalam Mengoptimalkan Daya Saing Indonesia di MEA 2015. Economics
Development Analysis Journal : 2 (2).
Fitriani, D, Putra, A. 2022. Systematic Literature Review (SLR) : Eksplorasi Etnomatematika
pada Makanan Tradisional. Journal of Mathematics and Learning : 2 (1), pp 18 – 26.
Haneberg, L. (2011). Training for agility. Training and Development, 65(9), 50–55.
Heilmann, P, Astikainen, R,F., Kultalahti S. 2020. Agile Human Resource Management
Practices of SMEs. Journal of Small Business Management : 1 – 16.
Junita, A. 2021. Agile HR Strategies : Prerequisite of Business Competitiveness in a Dynamic
Environment. Universitas Harapan Medan.
Katayama, H., & Bennett, D. (1999). Agility, adaptability and leanness: A comparison of
concepts and a study of practice. International Journal of Production Economics, 60 &
61, 43–51.
Mersita D, Fathoni A, Wulan H. (2019). Analysis of Empowerment of Human Resources in
Efforts to Optimize the Potential of Human Capital in UMKM (Studi pada Sentra
Industri Keripik Singkong Desa Rambeanak Mungkid Magelang). Journal of
Management : 5 (5).
Michel, L. (2013). The performance triangle: Diagnostic mentoring to manage organizations
and people for superior performance in Turbulent Times. London: LID Publishing.
Van Assen, M. F. (2000). Agile-based competence management: The relation between agile
manufacturing and time-based competence management. International Journal of Agile
Management Systems, 2(2), 142–155.

C14.9

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

Analisis Penerapan SNI UMKM X Dilihat dari Sudut
Pandang Manajerial Sumber Daya Manusia
Pramesti Earli Asyanti*1), Armand Fandi Fahrizal2), Roni Zakaria Raung S.T., M.T. 3), dan
Ir. Renny Rochani, M.T., Ph. D.4)
1234)

Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 167, Ketawanggede, Kec. Loworkwaru, Kota Malang, 65145, Indonesia
Email: pramestiearli@student.ub.ac.id, armand.fandi@gmail.com.
ABSTRAK
UMKM X yang berada di Jakarta Selatan ini adalah UMKM yang bergerak di bidang konveksi tekstil
khususnya produk muslim seperti jilbab dan mukena yang sedang proses pengajuan sertifikasi SNI pada
salah satu produk jilbabnya. Paper ini membahas pada UMKM X dalam prosesnya untuk menerapkan
sertifikasi SNI yang mana juga diperlukan tahapan tinjauan manajemen, salah satunya manajerial sumber
daya manusia. Manajerial sumber daya manusia adalah salah satu komponen penting dalam suatu organisasi
atau perusahaan untuk menjalankan kegiatan dalam mencapai tujuannya. Paper ini meliputi hasil studi
Pustaka dan Analisa manajerial sumber daya manusia. Paper ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan
hal apa yang diperlukan untuk tindakan lanjutan UMKM X dalam proses tinjauan manajerial sumber daya
manusia dalam rangka mencapai sertifikasi SNI.
Kata kunci: Organisasi, SNI, Sumber Daya Manusia, SOP, UMKM.

1.

Pendahuluan
UMKM mempunyai pengaruh yang penting bagi perekonomian indonesia. Hal tersebut
terlihat dari data perkembangan UMKM milik Kementerian Koperasi dan UKM. Pada tahun
2019, UMKM berkontribusi sebesar 60,51% terhadap PDB dan bisa menarik 96,96% tenaga kerja
di Indonesia. UMKM terbukti bisa bertahan dan berperan sebagai roda penggerak ekonomi ketika
badai krisis moneter menerjang Indonesia pada tahun 1998 usaha berskala kecil dan menengah
yang cukup bisa bertahan dibandingkan perusahaan besar, dan demikian pula ketika krisis pada
tahun 2008/2009 (Bank Indonesia,2015).
Pada masa kini, UMKM adalah unit usaha yang bisa menampung cukup banyak tenaga kerja
di Indonesia. Perkembangan daya saing UMKM, kini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor
seperti teknologi, keuangan, dan proses produksi, dan sumber utama yaitu karyawan yang
memiliki intelektual/asset, keterampilan, kreativitas dan informasi. UMKM yang mempunyai
modal karyawan dengan intelektual/aset yang besar makan akan semakin pesat UMKM tersebut
maju dan berkembang. Manajemen sumber daya manusia merupakan manajemen tenaga kerja
atau karyawan suatu organisasi atau perusahaan. Tenaga kerja diserap melalui kegiatan berbentuk
perekrutan, seleksi, penilaian dan kompensasi. Kemudian, perusahaan harus mengatur tenaga
kerja atau karyawan dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang telah disepakati dan
diinformasikan kepada mereka. Dalam rangka meyakinkan bahwa karyawan memiliki
pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, maka diperlukan adanya program pelatihan dan
pengembangan. Program-program sejenis itu dapat memberikan pengaruh terhadap pekerjaan,
organisasi, maupun perusahaan. UMKM sangat memerlukan tenaga kerja atau sumber daya yang
mempunyai pengetahuan dan keterampilan, maka dari itu UMKM harus mengadakan kegiatan
perekrutan dan seleksi yang baik dan benar.
Sertifikasi produk adalah jaminan tertulis yang mensahkan bahwa produk, proses produksi,
kandungan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Bagi konsumen, sertifikasi sistem
manajemen ataupun sertifikasi produk dapat menyediakan jaminan kepercayaan yang bisa dipakai
sebagai dasar pemilihan produsen atau produk (Purwanggono dkk, 2009). Di samping itu,
sertifikasi bisa mengembangkan daya saing produk nasional dalam mempertahankan pangsa pasar
dan memperluas aksesibilitas produk nasional di pasar ekspor (Rahardjo dkk, 2011).
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UMKM X yang berdiri pada tahun 2014 adalah UMKM yang bergerak di bidang konveksi
tekstil khususnya jilbab dan mukena yang telah memiliki legalitas usaha dengan nomor induk
berusaha (NIB) yaitu NIB. 12880014016176 dan Hak Kekayaan Intelektual bernomor
D002018044624 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 12 orang. Hasil produksi UMKM X
menjangkau ke wilayah Jakarta. Modal awal UMKM X ini adalah Rp30.0000.000,00 sampai
Rp50.000.000,00. Jumlah produksi yang dikerjakan UMKM X tidak menentu karena
berdasarkan pesanan (made by order). Untuk tahun 2022, kira-kira sejumlah 1.500 pcs. Alur
proses bisnis UMKM X dimulai dari pemasaran produk melalui made by order dan promosi,
penerimaan pesanan, kemudian pembelian bahan baku, produksi, dan diakhiri pengiriman. Alur
proses produksi UMKM X ini dimulai dari penerimaan pesanan, proses desain produk, pembuatan
pola produk, pemotongan bahan baku, lalu dilakukan penjahitan, perapihan benang, pelabelan
dan diakhiri dengan pengemasan produk jadi. Pengemasan produk menggunakan plastik kemasan
dan totebag sesuai request. Kegiatan pembelian bahan baku UMKM X didapatkan di Tanah
Abang tetapi supplier berbeda-beda tergantung jenis bahan. Proses produksi produknya
dilakukan di rumah industri yang beralamatkan Jalan Sawo Kecik 1 RT.1 RW.7. Kelurahan Bukit
Duri. Jika produksi dengan jumlah besar, dilakukan di rumah industri di Tasikmalaya.
2.

Metode
Metode yang digunakan pada penulisan paper ini adalah observasi, wawancara, gap analysis
dan studi pustaka. Observasi yang kami lakukan adalah mengunjungi kantor dan rumah industri
UMKM X untuk mengenal UMKM lebih dalam dan mengamati langsung lingkungan dan proses
bisnis yang ada di UMKM. Kami juga mewawancarai langsung dengan owner UMKM X dan
melakukan gap analysis. Setelah itu, kami melakukan studi pustaka dengan mempelajari jurnaljurnal terdahulu yang berkaitan dengan judul jurnal ini.

Gambar 1. Diagram Alir Metodologi Penelitian
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3.
a.

Hasil dan Pembahasan
Manajemen Sumber Daya Manusia
Suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau
perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat
pada saat organisasi memerlukannya menurut A.F.Stoner mengenai definisi sumber daya manusia
Menurut Boone & Kurtz, manajemen sumber daya manusia adalah fungsi untuk menarik,
mengembangkan dan mempertahankan karyawan yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan
aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.
b. Sertifikasi SNI (Standardisasi Nasional Indonesia) pada Produk Tekstil
Untuk mendapatkan sertifikasi SNI produk jilbab, maka UMKM harus memenuhi
persyaratan SNI Tekstil-Kerudung : 8098 : 2017 dari segi proses bisnis, sasaran mutu, struktur
organisasi, manajemen mutu, SOP, formulir di setiap bagiannya.
c. Studi Kasus Manajemen Sumber Daya Manusia UMKM X
Dalam menerapkan SNI, UMKM memerlukan tahapan-tahapan dalam proses pengajuan
sertifikasi SNI, yaitu memiliki struktur organisasi dan menjabarkan job description serta
requirements, juga membuat SOP. Setelah melakukan gap analysis, diketahui UMKM X ini
belum memiliki ketiga hal yang diperlukan. UMKM X selama ini hanya menjalankan proses
produksinya menurut kebiasaan saja, tanpa ada SOP dan dokumentasinya, belum menerapkan apa
yang seharusnya menjadi aturan suatu badan usaha baik itu badan usaha besar, menengah, kecil
yang bisa menjadikan suatu bisnis berjalan efektif dan efisien; misalnya bila ada setiap pergantian
personel, maka kualitas produk tidak akan berubah karena sudah ada SOP dan dokumentasinya
yang dijalankan; dan setiap keluhan dari pelanggan bisa ditangani dengan baik karena mampu
telusur dari setiap kegiatan di bisnis yang dijalankan badan usaha tersebut mulai dari pengadaan
bahan baku, proses produksi, penyimpanan, penjualan, pemasaran, HRD/GA, dan keuangan.
Untuk itu maka penulis membantu membuatkan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan
sertifikat SNI tersebut seperti yang tercantum di bawah ini :

Gambar 3. Diagram Bisnis Proses UMKM X
Gambar 2. Flowchart Bisnis Proses UMKM X

Keterangan Gambar 3. Diagram Bisnis Proses UMKM X:
1. Pelanggan melakukan order dan memberikan desain dan motif produk ke Bagian Pemasaran
2. Bagian Pemasaran menyampaikan order ke Pimpinan dan Pimpinan menyetujui
3. Bagian Pemasaran menyampaikan order ke Bagian Produksi
4. Bagian Produksi menyatakan persetujuan order ke Bagian Pemasaran
5. Bagian Marketing menyampaikan persetujuan order ke Pelanggan
6. Pelanggan membayar DP ke Bagian Pemasaran
7. Bagian Pemasaran menyerahkan DP ke Bagian Produksi
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Bagian Produksi berkoordinasi dengan Bagian Keuangan terkait dana produksi
Bagian Keuangan memberikan dana produksi ke Bagian Produksi
Bagian Produksi menentukan bahan baku yang dibutuhkan
Bagian Pembelian membeli bahan baku ke Pemasok
Pemasok menyediakan bahan baku yang dibeli
Bagian Produksi melakukan proses produksi dan pengecekkan produk akhir
Bagian Produksi menyerahkan produk jadi ke Bagian Pemasaran
Bagian Pemasaran menyerahkan produk jadi yang dipesan ke Pelanggan.
Penjualan merekap hasil pembelian konsumen
Bagian HRD/GA melakukan pengajuan sertifikat SNI

Meninjau dari gambaran bisnis proses yang dijalankan oleh UMKM X, didapatkan gambaran
SOP UMKM X ini adalah sebagai berikut.
Tabel 1. SOP Seluruh bagian UMKM X

Bagian
Bagian
Pembelian

SOP
SOP Pembelian Bahan Baku
Kepala bagian Pembelian
1. Pelanggan memberikan purchase order berisi jenis barang yang ingin dibeli.
2. Bagian pemasaran menerima permintaan pelanggan dan meneruskannya ke bagian
gudang.
Staff bagian Pembelian
3. Bagian gudang memeriksa ketersediaan barang tersebut.
a. Apabila stok memiliki ketersediaan barang maka bagian gudang akan
melaporkan hal tersebut ke bagian sales untuk membuat sales order kepada
pelanggan.
b. Apabila stok tersebut tidak ready stok/habis maka bagian gudang akan
memberikan info/membuat catatan tidak ada stok barang tersebut kepada
pelanggan.

Bagian
Produksi

SOP Produksi
Kepala bagian Produksi
1. Bagian Produksi melihat dan membuat laporan kualitas dari bahan baku.Bagian
produksi mengirimkan bahan baku tersebut ke bagian produksi/barang jadi.
Staff bagian Produksi
1. Staff produksi menerima bahan baku untuk dijadikan produk.
2. Produk yang sudah jadi lalu dikemas oleh bagian staff produksi.

Bagian Mutu

SOP Mutu
Kepala bagian Mutu
1. Kepala bagian mutu mengawasi jalannya inspeksi terhadap produk jadi.
Staff bagian Mutu
1. Staff bagiah mutu melakukan inspeksi dan pengamatan terhadap produk jadi.
2. Staff bagian mutu melakukan mendokumentasi kegiatan.

Bagian
Gudang

SOP Gudang
Kepala bagian Gudang
1. Prosedur penerimaan bahan baku
a. Melakukan pengecekan bahan baku.
b. Melakukan pencatatan jumlah bahan baku dalam kartu stock.
c. Penyimpanan catatan bahan baku.
Staff bagian Gudang
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Prosedur penyimpanan bahan baku
a. Bahan baku ditempatkan di tempat yang sesuai.
b. Bahan baku disusun rapi berdasarkan jenis dan label yang sudah ada.
Prosedur penyimpanan produk jadi
a. Produk jadi sudah melewati proses quality control.
b. Penyusunan produk jadi di tempat yang sesuai dan tersusun rapi.

SOP HRD/GA
Kepala bagian HRD/GA
1. Prosedur Presensi Karyawan
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap presensi karyawan
2. Prosedur Penerimaan Karyawan
a. Pengawas/manajer perusahaan mengajukan permintaan tenaga kerja sesuai
kebutuhan dari tiap-tiap bagian.
b. Surat lamaran kerja yang diterima bagian HRD diseleksi untuk dipilih yang
memenuhi syarat atau kualifikasi jabatan yang diinginkan perusahaan.
c. Pelamar yang memenuhi syarat diundang untuk mengikuti wawancara.
3. Prosedur Gaji Karyawan
a. Karyawan kontrak:
Penggajian berdasarkan harian dan dibayarkan setiap akhir minggu.
Gaji dari tiap karyawan berdasarkan dari kebijakan pihak manajemen.
b. Karyawan tetap:
Penggajian berdasarkan bulanan dan dibayarkan pada awal bulan yaitu pada
tanggal 1.
Staff bagian HRD/GA
1. Prosedur Presensi Karyawan
2. Melakukan rekapitulasi presensi karyawan
3. Prosedur Pelatihan Kerja Karyawan
a. Menerima dan menampung kebutuhan departemen untuk pelatihan karyawan.
b. Mempertimbangkan pengajuan kebutuhan pelatihan dari departemen terkait
yang mengajukan pelatihan karyawan.
c. Berupa pelatihan yang disediakan oleh perusahaan dengan mengundang
pemateri atau karyawan yang mengikuti pelatihan di luar yang diselenggarakan
oleh lembaga tertentu.
d. Memberikan persetujuan pelatihan karyawan.
e. Karyawan yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan
wajib mengisi daftar hadir.
f. Karyawan yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga
tertentu wajib memberitahukan hasil pelatihan ke HRD.
4. Prosedur Pemeliharaan Kebersihan dan Keteraturan Ruang Kerja
a. Pembersihan dan keteraturan setiap ruangan secara berkala dengan melakukan
penerapan 5R.
b. Pembersihan dan keteraturan area setelah kegiatan produksi dan lainnya
selesai.
5. Prosedur Pengajuan Sertifikat SNI
a. Berkoordinasi dengan kepala bagian HRD/GA untuk mengajukan sertifikat
SNI
b. Menyiapkan berkas dokumen yang diperlukan untuk pengajuan sertifikat SNI
c. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka pengajuan
sertifikat SNI
d. Berkoordinasi dengan kepala bagian HRD/GA untuk melakukan sosialisasi
kepada seluruh karyawan mengenai dokumen pengajuan SNI terutama
Pedoman Mutu, Sasaran Mutu, Visi Misi Perusahaan, SOP, dan formulir yang
terkait SOP
e. Berkoordinasi dengan seluruh kepala bagian untuk menerapkan SOP dengan
baik dan benar (kerjakan apa yang kamu tulis dan tulis apa yang kamu
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kerjakan)Melakukan dokumentasi di setiap kegiatan perusahaan.
Bagian
Keuangan

SOP Keuangan
Kepala bagian Keuangan
1. Prosedur laporan pembelian bahan baku
a. Bagian keuangan menerima informasi pembelian bahan baku dari bagian
pembelian.
b. Bagian keuangan mencatat dan membuat laporan atas pembelian bahan baku.
Staff bagian Keuangan
1. Prosedur laporan penjualan
a. Bagian keuangan menerima informasi hasil penjualan dari bagian pemasaran.
b. Bagian keuangan mencatat dan membuat laporan atas penjualan produk.

Bagian
Penjualan

SOP Penjualan
Kepala bagian Penjualan
1. Pelanggan memberikan purchase order ke bagian penjualan.
2. Bagian penjualan mencatat dan laporan purchase order sesuai dengan pesanan
pelanggan.
Staff bagian Penjualan
1. Staff penjualan menerima laporan atas pesanan yang dipesan oleh pelanggan.
2. Staff penjualan membuat laporan atas ketersediaannya barang yang dipesan oleh
pelanggan.

Bagian
Pemasaran

SOP Pemasaran
Kepala bagian Pemasaran
1. Merencanakan dan jenis promosi yang dibutuhkan untuk produk terbaru dari
perusahaan.
2. Memohon persetujuan dari atasan.
3. Bila persetujuan sudah didapatkan, maka dilanjutkan dengan penugasan tim
manajemen social media dalam merancang desain iklan yang ada.
Manajer Sosial Media
1. Menetapkan materi promosi yang akan dimasukkan iklan ke dalam social media
yang akan dibuat.
2. Membuat desain iklan di social media sesuai yang diperintahkan oleh manajer
pemasaran baik dalam bentuk tertulis atau media elektronik.
3. Meminta persetujuan dari atasan atau dalam hal ini manajer pemasaran mengenai
jenis desain yang cocok dan sesuai dengan visi misi perusahaan.
Staff bagian Sosial Media
1. Membuat desain iklan di sosial media yang sudah ada menjadi bentuk nyata.
2. Pemasangan iklan di sosial media yang sudah ditentukan oleh tim kreatif.

Gambaran SOP menjadi bahan dalam menentukan daftar job description dan job
requirement pada setiap bagian.
Tabel 2. Job Description dan Job Requirement Seluruh bagian UMKM X

No.

Bagian

1.

Pimpinan

Job Description
a.
b.
c.
d.
e.

Memimpin dan mengelola perusahaan
Menentukan arah dan budaya
perusahaan
Menentukan strategi, program, dan
kebijakan perusahaan
Mendelegasikan tugas dan wewenang
karyawan
Melakukan koordinasi dan evaluasi
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Job Requirement
a.

b.
c.

Memiliki
kemampuan
kepemimpinan
dan
manajerial
Memiliki
kemampuan
komunikasi
Memiliki
pemahaman
proses produk UMKM X
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2.

Bagian
Pembelian

a.

b.

c.
3.

Bagian
Produksi

a.
b.
c.
d.
e.
f.
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kinerja perusahaan
Bekerjasama dengan semua kepala
bagian untuk membuat pedoman
mutu, sasaran mutu, visi misi
perusahaan, SOP, dan formulir terkait
SOP.

Melakukan pembelian atas seluruh
kebutuhan
perusahaan
untuk
membantu dan memenuhi kegiatan
operasional
Mencari dan melakukan negosiasi
harga bahan baku dari supplier sesuai
standar kualitas
Membuat laporan pembelian dan
pengeluaran barang

a.

Menyediakan material produksi
Melakukan proses produksi
Melakukan kontrol kualitas produk
Mengemas dan mengirim produk
Melakukan perawatan peralatan
Menjaga kebersihan tempat kerja

a.

b.
c.
d.
e.

b.
c.
d.
e.

4.

Bagian Mutu

a.
b.
c.

d.

5.

Bagian Gudang

a.
b.
c.
d.

Memantau perkembangan seluruh
produk yang diproduksi
Memonitoring
proses
terhadap
kualitas produk
Memastikan setiap barang yang
diproduksi telah memiliki kualitas
yang telah memenuhi standar yang
diterapkan perusahaan
Mendokumentasi inspeksi dan juga tes
pada produk

a.

Mengontrol stok bahan baku
Mengelola persediaan produk jadi
Melakukan analisa supplier
Mengelola showroom

a.

b.
c.

b.

c.
6.

Bagian
HRD/GA

a.
b.
c.

Mencari dan menyeleksi karyawan
baru
Memberikan
pelatihan
dan
pengembangan pada karyawan
Perlindungan dan Kompensasi kepada
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a.

b.

Kemampuan
negosiasi
dengan
vendor
dan
supplier
Komunikasi yang baik
Terorganisir (pencatatan
dan dokumentasi)
Paham perpajakan
Keahlian komputer
Memiliki
minimal
pendidikan
minimal
lulusan D3 (opsional)
Memiliki
kemampuan
desain
Memiliki
kemampuan
membuat pola
Memiliki
pemahaman
Teknik penjahitan
Memiliki
kemampuan
melakukan
pembuatan
pola, penjahitan dan
pengobrasan
Memiliki
pemahaman
pada bahan baku kain
yang berkualitas baik
Memiliki
tingkat
ketelitian yang baik
Memiliki
kemampuan
komunikasi

Memiliki
tingkat
ketelitian yang baik
Memiliki
kemampuan
pencatatan
dan
pembukuan
Memiliki
kemampuan
komunikasi
Memiliki
kemampuan
kepemimpinan
dan
manajerial
Memiliki
kemampuan
komunikasi
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karyawan
7.

Bagian
Keuangan

a.
b.

c.
d.
e.

f.
g.
h.

8.

Bagian
Penjualan

a.
b.

c.

9.

Bagian
Pemasaran

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Melakukan pengaturan keuangan
usaha
Penginputan
semua
transaksi
keuangan ke dalam pencatatan
keuangan
Melakukan transaksi keuangan usaha
Pembayaran kepada supplier
Menjalin hubungan dan komunikasi
dengan pihak internal maupun
eksternal terkait dengan aktivitas
keuangan perusahaan
Mengontrol
aktivitas
keuangan/
transaksi keuangan usaha
Membuat laporan aktivitas keuangan
perusahaan
Menerima dokumen dari vendor
internal maupun external

a.

Melakukan laporan penjualan
Mengumpulkan
dokumen
dan
melakukan
pencatatan
yang
diperlukan bagian penjualan
Memberikan
informasi
tentang
ketersediaan stok dan rencana
pengiriman

a.

Menentukan
target
konsumen
potensial
Merumuskan strategi penjualan
Melakukan penawaran harga dan
layanan
Melakukan negosiasi
Membuat laporan penjualan
Melakukan pendataan pelanggan
Membangun hubungan pelangganmerek.

a.

b.

c.

b.
c.
d.

b.

c.

d.
e.

f.
g.

4.

Memiliki
tingkat
ketelitian yang baik
Memiliki
kemampuan
pencatatan
dan
pembukuan
Memiliki
kemampuan
komunikasi

Memiliki
pengetahuan
terhadap produknya
Kepemimpinan
Komunikasi interpersonal
Kemampuan berhitung

Kemampuan menentukan
target konsumen potensial
Kemampuan
merumuskan
strategi
penjualan
Memiliki
pengetahuan
dalam
melakukan
penawaran
harga dan
layanan
Memiliki
kemampuan
negosiasi
Memiliki
dasar
pembuatan
laporan
penjualan
Melakukan
pendataan
pelanggan
Memiliki
kemampuan
membangun hubungan
pelanggan-merek.

Simpulan dan Saran
Dari hasil dan pembahasan, dapat kami menarik kesimpulan dan memberikan saran untuk
UMKM X, yaitu:
1. Dalam memulai usaha untuk bisa bersaing dengan produk lain sejenis, maka sertifikat
SNI bisa menjadi suatu keunggulan
2. Dalam mengajukan sertifikat SNI, suatu perusahaan harus menerapkan “mencatat apa
yang dikerjakan, dan mengerjakan apa yang dicatat”
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3. Sumber daya manusia di UMKM X harus diberikan pelatihan mengenai ISO 9001 : 2015
tentang Sistem Manajemen Mutu-Persyaratan agar kegiatan yang berjalan di UMKM
dapat berjalan efektif, efisien dan unggul di pasaran
4. Sumber daya manusia di UMKM X harus diperkenalkan dengan teknologi informasi dan
komputer
5. Manajemen sumber daya manusia di UMKM X harus dibangun, dikelola, dan
diimplementasikan dengan baik, karena sumber daya manusia lah yang menjadi modal
utama dalam suatu badan usaha yang menjalankan bisnis
Daftar Pustaka
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UMKM Batik 16 Semarang Dalam Memperoleh SNI Dengan Gap Analysis, 4th Annual
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ABSTRAK
Pembagian kerja yang merata merupakan salah satu faktor penting, dengan demikian tugas karyawan
dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Penelitian ini dilaksanakan di PT. XYZ yang bergerak dibidang
percetakan. Metode deskriptif kualitatif diterapkan dalam penilitian ini sehingga dapat memetakan job
description dari struktur jabatan perusahaan. Berdasarkan analisis yang dilakukan PT. XYZ, terdapat
overlapping tugas dan wewenang pada beberapa jabatan, selain itu PT. XYZ memiliki kemampuan untuk
melakukan rotasi jabatan pada jabatan desainer dengan imposter-layout dan operator RIP dengan operator
CTCP. Analisis pada penelitian ini diperlukan untuk mengevaluasi job description, standar prosedur
operasional, dan struktur organisasi perusahaan.
Kata kunci: Manajemen Sumber Daya Manusia, Overlapping Job, Rotasi Jabatan

1.

Pendahuluan
Manajemen sumber daya manusia yang diterapkan oleh suatu perusahaan akan
mempengaruhi bagaimana perusahaan tersebut berjalan. Perekrutan, mempekerjakan, memutasi,
dan mengelola karyawan yang baik di sebuah perusahaan diperlukan agar perusahaan dapat
berjalan dengan optimal dan berkembang. Manajemen sumber daya manusia (SDM) merupakan
suatu hal yang dapat dibilang wajib bagi perusahaan. Menurut Rivai (2004), adanya manajemen
SDM bagi perusahaan sangat penting dalam menggunakan, mengatur, mengurus, dan mengelola
SDM sehingga dapat berfungsi secara efisien, efektif, dan produktif dalam mencapai tujuan
perusahaan.
Penempatan karyawan dengan pekerjaan yang tepat dan sesuai dalam suatu usaha adalah
strategi untuk mengoptimalkan proses jangka pendek dan panjang pada bisnis dalam sebuah
perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan strategis untuk
mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang organisasi perusahaan
perlukan agar tujuan dari perusahaan tercapai.
Analisis dan job design dapat menggambarkan pekerjaan apa (job description) yang harus
dikerjakan dan menjelaskan bagaimana pekerjaan harus dilakukan dan hasil seperti apa yang
akan diraih. Pengertian secara teknis, rujukan dari perancangan pekerjaan adalah pada proses
dimana tugas dan otoritas karyawan ditetapkan oleh manajer; mengidentifikasikan kebutuhan
organisasi dan karyawan; dan juga menyingkirkan penghalang yang membuat kebutuhan
tersebut berada dalam jalan buntu di tempat kerja (Ivancevich et al., 2007). Selanjutnya analisis
dan desain pekerjaan sangat membantu untuk proses manajemen sumber daya manusia yaitu
pada saat perencanaan kebutuhan sumber daya manusia pada perusahaan atau organisasi dalam
menetapkan pekerjaan atau tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja melalui tahapan
analisis pekerjaan dan desain pekerjaan. Dengan demikian akan diperoleh uraian pekerjaan (job
description), spesifikasi pekerjaan yang membuat perusahaan atau organisasi lebih mudah
menetapkan pekerja yang diperlukan dalam rekrutmen sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.
Sunarto memaparkan bahwa (dalam Irnanda, 2011:25) tujuan yang dimiliki dalam desain
pekerjaan adalah terwujudnya efisiensi produktivitas, operasional dan kualitas pelayanan yang
fleksibel, optimal, dan kemampuan melakukan proses kerja secara hirarki dan horizontal.
Menurut Mondy dan Martocchio (2016), job description adalah penjabaran pekerjaan dari
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jabatan yang telah ditetapkan secara rinci. Posisi karyawan disesuaikan dengan job description
sehingga perkembangan karyawan disaat karyawan melakukan pekerjaan dapat lebih mudah
diamati oleh perusahaan.
Pembagian kerja yang rasional dan proporsional merupakan hal penting dalam memberikan
para karyawan kejelasan tugas agar dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Pembagian
kerja yang rasional dan proporsional juga bisa menghindari atau mengurangi kemungkinan
adanya tumpang tindih (overlapping) pekerjaan. Maka dari itu, adanya pembagian efektif dari
tugas atau pekerjaan dan wewenang karyawan mampu mengatasi kemungkinan-kemungkinan
yang terjadi. Menurut Sari (2015), uraian pekerjaan harus rasional dan proporsional agar ideal,
yang berarti bukan hal yang mengada-ada (cenderung dipaksakan) atau muluk-muluk, namun
pada tingkat jabatan tertentu mampu dilaksanakan secara menyeluruh.
Selain pembagian tugas yang rasional dan proporsional, tugas yang dilakukan dalam jangka
waktu yang lama dan terus menerus akan mempengaruhi produktivitas pekerja karena pekerja
akan mengalami kejenuhan dan mengakibatkan turunnya motivasi kerja. Maka dari itu perlu
adanya rotasi jabatan atau tugas agar pekerja tidak mengalami kejenuhan dan sekaligus
meningkatkan semangat pekerja karena merasa tertantang untuk meningkatkan kemampuannya.
Menurut Suparno (2019), meningkatkan pengetahuan, wawasan, pengalaman, keahlian
pegawai dan untuk mengatasi kejenuhan adalah tujuan dari rotasi jabatan. Rotasi jabatan
merupakan suatu proses perpindahan pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya secara
horizontal tanpa menimbulkan perubahan dalam hal pangkat/golongan ataupun gaji.
2.

Metode
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis struktur jabatan pada PT. XYZ. Penelitian
yang dilakukan digambarkan dengan diagram alir (flow chart) pada Gambar 1. Metode
Penelitian

Gambar 1. Metode Penelitian

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang diterapkan dalam penelitian ini,
berdasarkan penelitian yang sebelumnya yang telah menerapkan metode deskriptif kualitatif ini
untuk mengevaluasi uraian tugas suatu organisasi yaitu penelitian oleh Maria Agustini Permata
Sari yang berjudul “EVALUASI URAIAN TUGAS SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH 1(SKPD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.”. Menurut Sari (2015)
dengan pendekatan ini diharapkan peneliti dapat memotret dan menjelaskan secara
komprehensif dan mendalam mengenai temuan-temuan yang diperoleh. Hasil wawancara dan
observasi yang langsung dilakukan di lokasi merupakan dasar dari data yang diolah. Data
tersebut kemudian dilengkapi dengan berkas-berkas pendukung yang telah perusahaan buat
seperti SOP, struktur organisasi, dan lain-lain. Menurut I Made Winartha (2006:155),
menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang
dikumpulkan berupa pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan atau
hasil wawancara merupakan pengertian dari metode analisis deskriptif kualitatif. Terdapat dua
jenis data yang diperoleh.
2.1 Data Primer
Data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu sumber data dari
narasumber/responden merupakan data primer. Hasil observasi dan wawancara kepada
pihak PT. XYZ dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh.
2.2 Data Sekunder
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Dalam penelitian ini standard operational procedure (SOP) perusahaan dan struktur
organisasi dari PT. XYZ merupakan data sekunder yang diperoleh. Dari data yang
didapatkan akan dipetakan job description dari struktur jabatan PT. XYZ sehingga
akan dapat dianalisis jabatan mana yang memiliki tugas yang tumpang tindih
(overlapping) dan juga kemungkinan dari jabatan mana yang dapat dilakukan rotasi.
Menurut Hasibuan (2003:102) prinsip rotasi jabatan adalah merotasikan karyawan
kepada pekerjaan yang sesuai dan posisi yang tepat agar semangat dan produktivitas
kerjanya meningkat.
3.

Hasil dan Pembahasan
3.1 Bagan Struktur Organisasi pada PT XYZ
Bagan struktur organisasi merupakan visualisasi dari hierarki perusahaan yang
mempermudah untuk melihat rantai komando. Bagan struktur organisasi pada PT
XYZ ditampilkan pada gambar 2.

Gambar 2. Bagan struktur organisasi PT XYZ

3.2 Job Description Saat Ini
 Dewan Komisaris
- Melakukan pengawasan terhadap kepengurusan perusahaan
- Mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi
bisnis perusahaan
- Mengawasi dan mengevaluasi kinerja direksi
 Direktur
- Melakukan pengawasan dan pengendalian atas seluruh kegiatan perusahaan
- Menetapkan program kerja
- Melakukan komunikasi dengan supplier untuk pemesanan stok bahan baku
dan sparepart sesuai buffer stock
- Mengurus perizinan dan hal legalitas lainnya
- Memanajemen sumber daya manusia
 Admin
- Menerima pesanan masuk dari customer
- Melakukan proses negosiasi dengan customer
- Menyetujui surat jalan barang
- Melakukan komunikasi dengan supplier untuk menerima barang yang sudah
dipesan
- Melaporkan omzet harian dan membuat laporan keuangan
 Staf Marketing
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Melaksanakan strategi marketing yang telah ditentukan
Membuat media promosi
Melakukan evaluasi strategi marketing perusahaan



Imposter-Layouter
- Melakukan pemeriksaan kesesuaian imposisi dan layout cetak
- Membuat imposisi dan/atau layout cetak sesuai permintaan
- Melakukan editing desain yang belum di-layout
 Desainer
- Membuat desain grafis sesuai dengan permintaan
- Melakukan pemeriksaan desain grafis agar sesuai untuk di imposisi dan
layout
 PPIC
- Menjadwalkan proses produksi
- Mengajukan permintaan bahan baku
- Mengelola stok persediaan bahan baku
- Memastikan hasil produksi sesuai dengan pesanan customer
 Operator Cetak Digital
- Melakukan proses produksi percetakan digital
- Melakukan proses laminasi
- Melakukan pemeriksaan hasil cetak digital
 Operator Cetak Offset
- Melakukan proses produksi cetak offset
- Melakukan pemeriksaan hasil cetak offset
 Operator RIP
- Mengoperasikan software RIP
- Melakukan pemeriksaan gripper, LPI, jenis plate, dan desain plate
- Mencatat laporan harian divisi CTCP
 Operator CTCP
- Melakukan proses produksi cetak plate CTCP
- Melakukan pemeriksaan kembali desain plate
- Melakukan pemeriksaan kesiapan mesin cetak plate CTCP
 Operator Finishing
- Melakukan proses finishing (potong, lipat, klem, jilid, spiral, dan pond)
- Melakukan pemeriksaan kualitas hasil finishing
- Mencatat laporan harian divisi finishing
 Staf Gudang
- Menyiapkan bahan baku sesuai permintaan produksi
- Mengawasi stok gudang
- Mengelola stok persediaan bahan baku
- Mengajukan permintaan bahan baku kepada direktur
3.3 Analisis Overlapping Tugas
Overlapping tugas terjadi karena adanya tugas atau wewenang dari job description
memiliki kesamaan pada dua atau lebih jabatan yang berbeda. Setiap jabatan yang berbeda
maka perlu untuk memiliki tugas yang berbeda. Jika terjadi kesamaan, maka akan terjadi
konflik tentang siapa yang seharusnya mengerjakan tugas atau berwenang atas tugas
tersebut. Berdasarkan job description yang telah dijabarkan, jabatan yang mengalami
overlapping tugas adalah sebagai berikut:
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Staf Gudang dengan PPIC
Jabtan staf gudang dengan PPIC terdapat overlap pada kewenangan untuk
pengajuan bahan baku dan pengelolaan stok persediaan bahan baku. Overlap
kewenangan ini dapat diatasi dengan memfokuskan pengajuan pembelian bahan baku
dan pengelolaan stok kepada staf gudang dan PPIC berwenang pada pengajuan bahan
baku untuk produksi kepada staf gudang. Staf gudang berfokus pada pengajuan bahan
baku kepada direktur sedangankan PPIC berfokus pada pengajuan bahan baku kepada
staf gudang untuk keperluan produksi sesuai kuantitas dan jadwal yang telah
ditentukan.
 Admin dengan Direktur
Jabatan admin dengan direktur terdapat overlap pada komunikasi dengan supplier
terkait pemesanan bahan baku maupun sparepart mesin. Overlap kewenangan ini
dapat diatasi dengan menjadikan komunikasi antar supplier dengan perusahaan
menjadi satu pintu melalui direktur. Admin dapat memfokuskan kewenangannya
untuk menerima stok barang yang datang ke lokasi perusahaan dari supplier yang
kemudian diteruskan ke staf gudang. Tugas admin pada urusan dengan supplier adalah
menjadi bagian pencatatan barang masuk, sedangankan tugas direktur adalah sebagai
komunikator dengan supplier.
3.4 Analisis Rotasi Jabatan
Rotasi jabatan bertujuan untuk mengatasi kejenuhan dan meningkatkan keahlian
pekerja sehingga ketika ada kekosongan jabatan dapat dengan mudah digantikan.
Berdasarkan job description yang telah dijabarkan dan hasil wawancara dengan direktur
perusahaan, jabatan yang dapat dilakukan rotasi adalah sebagai berikut:
 Desainer dengan Imposter-Layouter
Jabatan desainer dengan imposter-layouter dapat dilakukan rotasi. Kedua jabatan
ini terdapat pada satu divisi yang sama yaitu divisi front office (FO) dan merupakan
jabatan yang berhubungan secara horizontal. Rotasi juga dimungkinkan pada dua
jabatan ini karena spesifikasi kerja yang memiliki kesamaan yaitu mampu
mengoperasikan software CorelDraw dan kemampuan untuk mendesain grafis.
Desainer dan imposter-layouter juga harus memiliki kemampuan yang sama yaitu
memvisualisasikan tampilan grafis sesuai dengan keinginan pelanggan. Kemungkinan
rotasi jabatan ini juga diperkuat oleh wawancara yang dilakukan peneliti, bahwasanya
desainer diharuskan memiliki kemampuan menata layout cetak dan akan dibimbing
melalui pelatihan, begitupula dengan imposter-layouter.
 Operator RIP dengan Operator CTCP
Jabatan operator RIP dengan operator CTCP dapat dilakukan rotasi. Kedua
jabatan ini terdapat pada satu divisi yang sama yaitu divisi CTCP dan merupakan
jabatan yang berhubungan secara horizontal. Rotasi juga dimungkinkan pada dua
jabatan ini karena spesifikasi kerja yang memiliki kesamaan yaitu mampu
mengoperasikan software RIP dan software CTCP pada mesin CTCP. Kemungkinan
rotasi jabatan ini juga diperkuat oleh wawancara yang dilakukan peneliti, bahwasanya
operator CTCP diharuskan memiliki kemampuan dalam mengoperasikan software RIP
dan akan dibimbing melalui pelatihan, begitupula dengan operator RIP.
4.

Simpulan
Berdasarkan analisis overlapping tugas dan rotasi jabatan yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa pada PT. XYZ masih terdapat overlapping tugas dan wewenang pada
beberapa jabatan. Overlapping tugas dan wewenang dapat diatasi dengan pembagian fokus
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pekerjaan dan memperbaiki standar operasional. Selain itu overlapping tugas, penelitian ini juga
menganalisis terkait rotasi jabatan. PT. XYZ memiliki kemampuan untuk melakukan rotasi
jabatan pada jabatan desainer dengan imposter-layouter, dan operator RIP dengan operator
CTCP. Analisis pada penelitian ini diperlukan untuk mengevaluasi job description, standar
prosedur operasional, dan struktur organisasi perusahaan.
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ABSTRAK
Strukturiorganisasiiperusahaanimerupakanigarisibertingkat yang berisiikomponen-komponenipenyusun
suatu perusahaan. Strukturiini akanimenggambarkan/menjelaskanidengan sangatijelas kedudukan, fungsi,
hak sertaikewajibanidariisetiap posisiiyang adaidalamiperusahaan ituisendiri. Tujuanidari penelitianiini
untukimendeskripsikanidanimenganalisis tentang Analisis StrukturiOrganisasi Terhadap Kinerjaiserta halhaliyang menjadiifaktor penghambatidanopendukungukinerjayorganisasi Hasilypenelitianymenyimpulkan
bahwa perencanaanYkinerja telahymelalui mekanismeydan tahapanysesuai denganyketentuan yang
dimulaitdengan merumuskanxrencana strategisxkemudian dijabarkanxkedalam rencanaxkinerja.terdapat
terdapat kekosongan jabatan untuk bagian penjualan, dimana tanggung jawabnya masih dirangkap oleh
bagian pemasaran, yaitu tanggung jawab untuk melakukan transaksi dan negosiasi harga serta complain
dari konsumen. Oleh karena itu perlu untuk dipertimbangkan penambahan karyawan sebagai divisi
penjualan atau bisa juga dilakukan alih jabatan pada divisi yang kelebihan sumber daya manusia untuk
pindah ke divisi penjualan.
Kata kunci: Manajemen Manusia, Strategi Manajemen, Struktur Organisasi

1.

Pendahuluan
Strukturxorganisasi dapatxdiartikan sebagaixgaris bertingkatxyang berisixkomponenkomponen penyusunxsuatu perusahaan. Strukturxini akanxmenggambarkan denganxjelas
kedudukan,xfungsi,danxhak, sertaxkewajibanxdari setiapxposisi yangxada dalamxperusahaan itu
sendiri. Dalamxmenyelenggarakan kewenanganxyang melekatxpada pemerintahanxdaerah, perlu
organisasi yangssepadan denganxkewenangan itu, danxurgen untukxmelaksanakan fungsi-fungsi
organisasi. Organisasixyang dibentukxharuslah sebatasxkewenangan yangxdimiliki oleh
perusahaan
Menurut Mulyadi (2007:337), kinerja organisasi adalah keberhasilan seorang pegawai, tim,
atau organisasi dalam mengimplementasikan tujuan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya
dalam perilaku yang diharapkan. Kinerja menurut Daft (2010) adalah kemampuan untuk
melakukan tugas organisasi dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Sumber
daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, semua aset, keterampilan, proses organisasi,
atribut perusahaan, dan informasi dan pengetahuan yang dikelola perusahaan. Didefinisikan
sebagai gambaran pencapaian kegiatan, program, dan implementasi kebijakan melalui
pemanfaatan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
(Sembiring2012: 81). Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, telah dikemukakan bahwa
pencapaian hasil kerja organisasi yang maksimal terletak pada pengelolaan dan penggunaan
sumber daya organisasi yang tepat.
Menurut Chien (2004), ada lima faktor utama yang menentukan kinerja organisasi. Yaitu, 1)
gaya kepemimpinan dan lingkungan organisasi, 2) budaya organisasi, 3) desain kerja, 4) model
motivasi, 5) manusia. Kebijakan sumber daya. Menurut Boyazis (2008), terkenal dengan teori
perilaku dan prestasi, dalam sebuah organisasi, prestasi ini dipengaruhi oleh tiga kelompok besar.
1. Faktor pertama adalah individu yang terdiri dari visi, nilai-nilai, filosofi, pengetahuan,
sifat, kompetensi, jenjang karir, gaya (style) dan minat
2. Faktor kedua adalah lingkungan organisasi terdiri dari budaya dan iklim, struktur dan
sistem, kedewasaan industri, posisi strategis organisasi, kompetensi inti, dan kontek yang
lebih besar.
C17.1

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

3. Faktor ketiga adalah permintaan pekerjaan terdiri dari tugas, fungsi dan peran masingmasing anggota pada organisasi.
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi
Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang
mempengaruhinya. Menurut Amstrong dan Baron dalam (Wibowo, 2011: 300), faktor-faktor
yang mempengaruhi kinerja adalah:
a. Faktorxpersonal/individu, meliputi: pengetahuan,xketerampilan (skill), kemampuan,
kepercayaanxdiri, motivasixdan komitmenxyang dimilikixoleh setiapxindividu;
b. Faktorxkepemimpinan, meliputi:xkualitas dalamxmemberikan dorongan,xsemangat,
arahanxdan dukunganxyanng diberikanxmanajer dan teamxleader;
c. Faktorxtim, meliputi: kualitasxdukungan danxsemangat yangxdiberikan olehxrekan
dalamxsatu tim, kepercayaanxterhadap sesamaxanggota tim, kekompakanxdan keeratan
anggota tim;
d. Faktorxsistem, meliputi:xsistem kerja, fasilitasxkerja atau infrastrukturxyang diberikan
olehxorganisasi, proses organisasixdan kultur kinerjaxorganisasi;
e. Faktorxkontekstual (situasional) meliputi: tekananxdan perubahanxlingkungan eksternal
danxinternal.
Menurut Mahmudi (2015: 21-22), kinerja organisasi dipengaruhi tidak hanya oleh kinerja
individu dan tim, tetapi juga oleh faktor-faktor yang lebih luas dan kompleks seperti faktor
lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan meliputi faktor ekonomi, sosial, politik,
keamanan dan hukum yang dioperasikan oleh organisasi. Selain faktor lingkungan eksternal,
kepemimpinan, struktur organisasi, strategi pengambilan keputusan, dukungan teknis, budaya
organisasi, dan proses organisasi merupakan faktor lain yang mempengaruhi kinerja suatu
perusahaan.
2.

Metode
Jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana data yang diolah
didasarkan pada hasil wawancara dan observasi yang langsung dilakukan di lokasi usaha. Data
tersebut kemudian dilengkapi dengan berkas-berkas pendukung yang telah perusahaan buat
seperti SOP, struktur organisasi, dan lain-lain.
Menurut Narbuko (2015, hlm. 44), penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha
untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, dengan
menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikannya.
Menurut Sukmadinata (2017, hlm. 72), penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian
yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah
maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan,
hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.
Terdapat 2 jenis data yang digunakan dalam penyusunan, yaitu:
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu
sumber data dari narasumber/responden dengan mewawancarai karyawan.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data tambahan yang berfungsi sebagai pelengkap dari data
utama. Data ini dapat berasal dari berbagai dokumen dan laporan yang mendukung
kelengkapan data primer.
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Hasil dan Pembahasan
Bagan Struktur Organisasi CV. ABC

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi

Standard Operation Procedure CV. ABC
Prosedur Bagian Pemasaran
a. Penawaran Produk
Bidang pemasaran mendapatkan order dengan cara:
1. Manajer pemasaran menghubungi pelanggan untuk menawarkan jasa yang di
tawarkan dengan surat penawaran
2. Customer menghubungi bagian pemasaran CV ABC melalui telpon, fax, atau email
3. Manajer pemasaran melakukan pertemuan dengan calon pelanggan untuk membahas
masalah persyaratan dan spesifikasi jasa yang diinginkan oleh pelanggan
4. Untuk pengesahan harga terhadap jasa yang ditawarkan harus persetujuan direktur
b. Tinjauan Ke Pelanggan
1. Bagian terkait seperti bagian pemasaran dan quality control harus proaktif
melakukan komunikasi dengan pelanggan terutama dalam hal informasi jasa,
keluhan pelanggan dan umpan balik dari pelanggan
2. Apabila pelanggan tidak merasakan ketidak puasan terhadap jasa yang sudah
diterima, maka pelanggan tersebut akan menghubungi melalui telpon atau fax dengan
membuat pernyataan keluhan kepada bagian pemasaran.
Prosedur Bagian Produksi
1. Kepala bagian produksi menerima surat order dari bagian pemasaran dan harus
memastikan tanggal kirim sesuai permintaan pelanggan.
2. Kepala bagian produksi membuat perencanaan produksi yang tertuang dalam jadwal
produksi dan dapat direvisi pada bulan berjalan dibuat rangkap 2 (dua) untuk produksi
dan bagian pemasaran
3. Kemudian menghitung kebutuhan bahan baku dan kemasan apabila stock cukup, Kepala
bagian produksi mendistribusikan perencanaan kebutuhan bahan dan produksi dan apabila
stock tidak mencukupi kepala bagian produksi menginformsikan kekurangan stock ke
gudang, petugas gudang menginformasikan ke bagian pembelian.
4. Dalam proses produksi, kepala bagian produksi memantau hasil produksi apakah sesuai
perencanaan, apabila sesuai Ka. Bag. Produksi membuat laporan produksi ke pemasaran
dan apabila tidak sesuai Ka.Bag.Produksi mengkonfirmasi ke bagian produksi dari
penyebab ketidaksesuian produksi.
Prosedur Quality Qontrol
a. Inspeksi Produk Hasil Produksi
1. Petugas gudang barang jadi/produk menginformasikan produk yang siap dikirim ke
petugas QC.
2. Petugas QC mengambil sample produk secara random
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3.

Persiapan alat ukur yang digunakan, pastikan alat ukur yang digunakan masih dalam
kondisi layak pakai dan terkalibrasi.
4. Pemeriksaan internal dilakukan terhadap bahan produk yang dihasilkan, yang
dilakukan mencakup: Visual Check
5. Petugas QC mencatat hasil uji ke dalam Laporan uji Produk Jadi
6. Jika hasil inspeksi dan ukur produk yang dihasilkan akan dikirim, maka Petugas QC
akan menginformasikan ke petugas pengiriman untuk mengirim barang dengan
memberikan stample lulus QC di dokumen pengiriman barang (Surat Jalan)
7. Jika hasil uji produk tidak layak kirim, maka petugas QC akan membuat Laporan
Produk/jasa tidak sesuai dan menyerahkan ke petugas gudang .
b. Penanganan Produk Tidak Sesuai
1. Kemungkinan adanya produk/jasa yang tidak sesuai yang timbul dalam kegiatan
produksi adalah:
a. Ketidak sesuaian selama proses penyimpanan/pengemasan
b. Ketidak sesuaian selama proses penyimpanan, pengemasan dan persiapan
pengriman
c. Ketidak sesuaian yang ditemukan di lokasi pelanggan.
2. Penanganan produk tidak sesuai selama proses dan persiapan pengiriman:
a. Ketidak sesuaian selama proses penyimpanan dan pengemasan terjadi terkait
dengan aspek mutu produk/jasa yang dihasilkan.
b. yang tidak sesuai diberi tanda dan bila memungkinkan agar tempatnya
dipisahkan.
3. Penanganan ketidak sesuaian di lokasi pelanggan:
a. Bagian QC akan berkoordinasi dengan bagian terkait dalam menentukan
penanganan ketidaksesuaian yang terjadi.
b. Jika diperlukan perbaikan kelokasi pelanggan, maka akan ditujuk personel yang
akan melakukan perbaikan
c. Hasil perbaikan harus dipastikan ulang kesesuainnya sebelum diserahkan ke
palanggan
d. Bagian QC akan membuat rekapitulasi terhadap kondisi produk/jasa tidak sesuai
dan dibawa ke dalam rapat Intern untuk mengetahui permasalahan yang lebih
rinci
Prosedur Bagian Gudang Bahan Baku
a. Penerimaan Bahan Baku dari Pemasok
1. Petugas gudang meneriman barang dari pemasok dan memastikan kesesuaian barang
yang diterima dengan Nota Pengiriman dari pemasok
2. Jika barang yang diterima sesuai, maka petugas gudang akan menandatangani Nota
Pengiriman barang dan menyerahkan ke pihak pembawa barang, mengambil 1
lembar nota pengiriman sebagai arsip.
3. Petugas gudang mencatat barang yang diterima ke dalam Kartu Stock, Buku
Penerimaan Harian.
4. Petugas gudang mengirim bahan baku ke bagian produksi dengan menggunakan bon
pengeluaran.
b. Pemeriksaan Stock Gudang
Stock yang dikelola bagian gudang bahan baku mencakup: bahan baku dan bahan
pembantu untuk pupuk (kotoran sapi, arang sekam, mikroba, bahan organik), karung,
dan benang jahit.
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c.

Pemeriksaan stock harian dilakukan oleh petugas gudang untuk memastikan
kesesuaian transaksi keluar masuk barang dengan data stock gudang
2. Pemeriksaan stock bulanan dilakukan bagian gudang untuk memastikan kesesuaian
antar data stock material yang ada di Kartu Stock maupun di data komputer dengan
actual fisik stock barang.
3. Jika ditemukan penyimpangan, harus dilakukan penelusuran terhadap pencatatan
keluar masuk barang dengan actual fisik barang, dan jika masih tidak sesuai harus
segera dilaporkan ke Pimpinan untuk ditindaklanjuti.
Pengadaan Stock Gudang
1. Berdasarkan cacatan stock bahan baku dan jika stock mendekati habis, maka petugas
gudang akan membuat order pembelian barang, diserahkan ke pimpinan untuk minta
persetujuan.
2. Order pembelian barang yang telah disetujui oleh pimpinan diserahkan ke bagian
pembelian untuk di proses sesuai dengan prosedur pembelian.

TTugas Dan Fungsi Struktur Organisasi CV. ABC
1. Direktur
- Mengatur perusahaan secara keseluruhan
- Mewakili perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain
- Menyusun pedoman perusahaan
2. Wakil Manajemen
- Mengawasi kinerja semua kepala departemen, satpam, dan driver
- Mewakili direktur saat direktur berhalangan
3. Kepala Bagian Personalia dan Umum
- Mengatur proses penerimaan karyawan baru
- Menempatkan karyawan sesuai dengan keahliannya
- Mengatur kebutuhan administratif
4. Staff Personalia dan Umum
- Menjalankan proses penerimaan karyawan baru
- Menempatkan karyawan sesuai dengan keahliannya
- Mengatur kebutuhan administratif
5. Kepala Bagian Produksi
- Melakukan perencanan dan mengorganisir jadwal produksi
- Mengawasi proses produksi
- Mengorganisir perawatan fasilitas produksi
6. PPIC
- Mempersiapkan kebutuhan produksi
- Memperkirakan kebutuhan inventaris
7. Staff Produksi
- Melaksanakan proses produksi
- Mengoperasikan alat dan mesin
- Melaksanakan rencana produksi
8. Maintenance
- Melakukan perawatan alat dan mesin
- Melakukan pengecekan alat dan mesin
- Melakukan perbaikan mesin dan alat jika ada yang rusak
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9. Kepala Bagian Pembelian
- Merencanakan pembelian kebutuhan perusahaan untuk membantu dan memenuhi kegiatan
operasional
- Melakukan negosiasi harga
- Mencari supplier
10. Kepala Bagian Pemasaran
- Mengetahui kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen
- Menetapkan harga untuk mendapatkan return of investment yang layak
- Mengembangkan konsep guna mencapai kepuasan pelanggan
11. Staff Pemasaran
- Melakukan riset untuk mengetahui kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen
- Melaksanakan program pemasaran produk
- Mengembangkan konsep guna mencapai kepuasan pelanggan
12. Kepala Bagian Accounting
- Mengkoordinasikan perencanaan anggaran
- Mengembangkan format-format pengajuan dan pertanggungjawaban keuangan
- Membuat laporan secara periodik berdasarkan pertanggungjawaban masing-masing bidang
kerja
- Melaksankan penyimpanan dokumen-dokumen penting dan berharga milik perusahaan
13. Driver
- Memperiksa kondisi kendaraan
- Mengirim produk ke pelanggan
14. Satpam
- Melakukan kegiatan pengawasan dan pemantauan perusahaan
- Menjaga lingkungan yang nyaman dan aman
15. Kepala Bagian Gudang
- Melakukan kegiatan penyimpanan barang mentah atau baku
- Menerima barang masuk dan keluar
- Sebagai tempat terminal konsolidasi
16. Staff Gudang Bahan Baku
- Melakukan kegiatan Penyimpanan barang bahan baku
- Menerima barang masuk bahan baku
- Memastikan ketersediaan bahan baku
17. Staff Gudang Bahan Jadi
- Melakukan kegiatan penyimpanan barang bahan jadi
- Menerima barang masuk bahan jadi
- Memastikan jumlah pemesanan customer cukup atau tidak
18. Kepala Bagian Quality Control
- Melakukan kegiatan Pemeriksaan produk agar tidak terdapat defect
- Memastikan bahan baku memiliki kualitas yang baik
- Menganalisis masalah jumlah kecacatan yang sering ditemukan
Analisis SOP dan Wewenang Jabatan CV. ABC
Dari SOP dan kewenangan jabatan yang telah dijabarkan, dapat dilihat bahwa secara
keseluruhan wewenang dan SOP yang telah CV. ABC tetapkan cukup baik dan saling berhubungan,
namun terdapat prosedur yang kurang efisien, yaitu divisi pemasaran yang melakukan pembahasan
transaksi penjualan namun keputusan transaksi ditetapkan oleh direktur. Dalam persoalan ini akan
lebih baik jika dibuat jabatan penjualan agar transaksi tidak terkesan berbelit dan komplain terhadap
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produk dapat ditangani dengan lebih baik serta bagian pemaran dapat lebih fokus untuk memperluas
pasarnya.
4.

Simpulan
Dalam menjalankan kegiatan perusahaan di CV ABC, terdapat terdapat kekosongan jabatan
untuk bagian penjualan, dimana tanggung jawabnya masih dirangkap oleh bagian pemasaran,
yaitu tanggung jawab untuk melakukan transaksi dan negosiasi harga serta complain dari
konsumen. Oleh karena itu perlu untuk dipertimbangkan penambahan karyawan sebagai divisi
penjualan atau bisa juga dilakukan alih jabatan pada divisi yang kelebihan sumber daya manusia
untuk pindah ke divisi penjualan.
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ABSTRAK
Sumber daya manusia menjadi salah satu unsur penting dalam sebuah organisasi. Sumber daya manusia yang
baik akan membuat organisasi berjalan dengan baik sehingga tercapai tujuan bersama. Tujuan organisasi
tidak dapat berjalan dengan baik apabila dalam pengelolaan sumber daya manusia tidak ada manajemen
pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan usulan Standard Operation Procedure (SOP)
sehingga dapat disusun job description dan job requirement. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan job
description dan job requirement melalui usulan Standard Operation Procedure (SOP) yang tepat sehingga
dapat mengurangi terjadi overlapping di UD.XYZ. yang tepat sehingga dapat mengurangi terjadi overlapping
di UD.XYZ. Diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang baik, dibuat berlandaskan pada analisis
setiap jabatan pada UD. XYZ. Narasumber adalah pemilik perusahaan dan pada penlitian ini data
dikumpulkan dengan cara melakukan observasi dan wawancara. Menggunakan metode kualitatif paper ini
menjelaskan analisis fungsi jabatan upaya manajerial struktur organisasi pada UD. XYZ. Dari penelitian yang
telah dilakukan dapat teridentifikasi bahwa terjadi overlapping job antara pemilik dengan operator pada divisi
produksi sehingga dalam hal ini dapat diperbaiki dengan adanya usul.an Standard Operation Procedure
(SOP)
Kata kunci: job description, job requirement, standard operation procedure, struktur organisasi.

1.

Pendahuluan
Sumber daya manusia menjadi unsur penting dalam sebuah organisasi untuk mewujudkan
tujuan bersama. Organisasi sendiri adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan
yang sama (Vina dan Nilam, 2018). Demi mencapai tujuan yang sama maka dibentuk visi dan misi
sebagai langkah mencapai tujuan.
Struktur organisasi ada untuk menjadi tujuan (Vina dan Nilam, 2018), maka stuktur organisasi
menjadi hal langkah penting dalam mencapai visi dan misi yaitu dengan mengelola sumber daya
manusia didalamnya. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan mempermudah proses
kerja (Adel, 2021) sehingga tujuan cepat tercapai. Pengelolaan yang baik dilakukan dengan
memberikan tugas yang sesuai dengan jabatannya, dilakukan analisa disetiap jabatan sehingga
dapat memberikan gambaran mengenai syarat yang diperlukan pekerja untuk jabatan tersebut.
Syarat- syarat jabatan tersebut diuraikan menjadi deskripsi pekerjaan yang berisi mengenai apa
yang dilaksanakan jabatan dan tujuan jabatan tersebut. Intan, et. al (2018) menyampaikan adanya
deskripsi pekerjaan membantu suatu organisasi dalam melaksanakan pekerjaan, menghindari
tumpang tindih tanggung jawab, mempermudah proses rekrutment dan pelatihan, serta memberikan
pengendalian pada pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan akan membantu mengarahkan tentang
pengalaman yang diperlukan dalam suatu pekerjaan (Intan, et. al, 2018).
UD. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dibidang mebel kayu. Perusahaan ini
memiliki kebutuhan untuk membentuk struktur organisasi. Gambar 1 menggambarkan struktur
organisasi pada UD. XYZ, menunjukkan bahwa seluruh wewenang tertinggi dikelola oleh owner
atau pemilik.
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Gambar 1. Struktur Organisasi UD. XYZ

Berdasarkan hasil wawancara dengan owner, tugas dan tanggung jawab setiap jabatan
disampaikan secara langsung oleh owner tanpa uraian tertulis. Berdasarkan gambar2 owner
mengendalikan perusahaan secara menyeluruh dan sesuai gambar 3 owner hanya mengandalkan
operator produksi dalam kegiatan produksi perusahaan. Berdasarkan gambaran tersebut, diketahui
bahwa diperlukan rancangan fungsi jabatan pada UD. XYZ.

Gambar 2. SOP Pemesanan

C18.2

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

Gambar 3. SOP Produksi dan Pengiriman

2.

Metode
Pada penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif. Metode ini memiliki tujuan untuk
mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi sosial dan kompleksitas hubungan
(Bogdan dalam Suryani, 2019). Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan
pendekatan studi kasus. Dimana studi kasus adalah studi empiris yang mengkaji fenomena modern
dalam konteks sesungguhnya, terpenting ketika batas antara fenomena dan konteks tidak begitu
jelas. (Yin dalam Suryani, 2019).
Penelitian mengenai pengelolaan manajemen sumber daya manusia di UD. XYZ dilakukan
mulai bulan Maret hingga Juni 2022. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan
observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Pada penelitian ini, observasi dilakukan secara
langsung dengan memerhatikan delapan hal sebagaimana yang dikemukakan oleh Suparlan dalam
Puspita (2018), yaitu ruang atau lokasi, pelaku, kegiatan, benda atau alat, waktu, peristiwa, tujuan,
serta perasaan dan pendapat narasumber. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung
dengan pemilik yang bertujuan untuk mengidentifikasi terkait gambaran struktur organisasi dan
proses bisnis di UD. XYZ. Adapun dokumen yang diperoleh dari perusahaan pada penelitian ini,
yaitu surat legalitas perusahaan dan sertifikat-sertifikat mengenai spesifikasi bahan baku. Setelah
seluruh data yang dibutuhkan telah terkumpul, dilanjutkan proses analisis untuk mengetahui alur
pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang dilakukan oleh UD. XYZ saat ini.
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3.

Hasil dan Pembahasan
Organisasi adalah suatu koordinasi kerja dari aktivitas dalam perusahaan untuk mencapai
tujuan organisasi melalui pemisahan divisi kerja, fungsi serta wewenang setiap jabatan, dan
tanggung jawab dari setiap individu. Padahal, permasalahan pada organisasi sering diakibatkan oleh
ketidakjelasan pengaturan kerja dan sistem kerja perusahaan. Dengan adanya paparan tugas yang
jelas dapat membantu seorang karyawan untuk bekerja secara maksimal dalam memenuhi tugas
dan tanggung jawab dari jabatan yang sedang dilaksanakan. Oleh karena itu pada penelitian ini akan
dilakukan perbaikan fungsi jabatan yang diuraikan berdasarkan proses bisnis dan struktur organisasi
yang ada untuk mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab serta skills yang dibutuhkan pada
masing-masing jabatan sehingga dapat struktur profil pada masing-masing jabatan lebih jelas.
Dalam hal ini sebelum dilakukan identifikasi job description pada masing-masing pemegang
jabatan dilakukan identifikasi SOP. Identifikasi SOP ini bertujuan untuk menentukkan kegiatan
kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan sehingga dapat diketahui job description pada masingmasing posisi jabatan pada perusahaan. Sebelumnya pada UD. XYZ belum terdapat SOP yang jelas
sehingga dalam penelitian ini dilakukan SOP usulan berdasarkan proses bisnis dan struktur
organisasi. Pada tabel 1 akan menjelaskan SOP usulan UD. XYZ.
Tabel 1. Usulan SOP
Usulan Standard Operation Procedure (SOP)
Divisi Produksi
Divisi Finishing
Memastikan ukuran kayu yang dipotong sudah
Memastikan produk sudah halus dan tidak
sesuai
terdapat lubang
Memastikan pola yang dibuat sudah sesuai dan
Memastikan produk sudah tercat semua
ukuran sudah sesuai
Menggunakan safety boots , safety gloves,
Memastikan mesin dapat beroperasi dengan
masker, dan kacamata untuk keamanan ketika
baik
melakukan pemotongan
Memastikan mesin dapat dioperasikan dengan
Memastikan ketersediaan cat
baik
Melakukan pemeliharaan terhadap mesin
Melakukan perawatan dan pemeliharaan mesin poles dan cat

Divisi Packing
Memastikan produk siap dikirim sudah
aman
Memelihara kondisi kardus, styrofoam ,
plastic
Memastikan ketersediaan kardus,
styrofoam, plastic

Menggunakan safety boots, safety gloves,
masker, dan kacamata untuk keamanan
ketika melakukan pemotongan

Dalam upaya untuk memperoleh skills yang dibutuhkan pada setiap posisi jabatan, peneliti
melakukan analisis jabatan. Hal ini dilakukan karena terdapat ketidakjelasan job description pada
setiap posisi jabatan sehingga mengakibatkan beberapa karyawan mengerjakan pekerjaan yang
bukan merupakan tugasnya sehingga dapat mengakibatkan terbengkalai tugas utama dari posisi
jabatan yang sedang dilaksanakan oleh karyawan tersebut karena banyaknya pekerjaan yang harus
diselesaikan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan serta berdasarkan uraian
proses bisnis didapatkan job specification untuk masing masing divisi yang dijelaskan pada tabel
2, tabel 3, tabel 4, dan tabel 5 berikut ini.
Tabel 2. Job Description Pemilik
JOB DESCRIPTION
IDENTITAS JABATAN
Nama Jabatan
Pemilik
Jumlah Personil
1
HUBUNGAN ANTAR JABATAN
Internal
Eksternal
Semua Divisi
Komunitas UMKM Furniture
RINCIAN TUGAS
1. Memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan yang
telah ditentukan.
2. Melaksanakan proses penggajian karyawan sesuai dengan schedule.
3. Melaksanakan fungsi supervisi terhadap karyawan.
TANGGUNG JAWAB
1. Memastikan kegiatan operasional bisnis berjalan dengan baik dan lancar.
2. Bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan eksternal yang diikuti oleh perusahaan,
misalnya pameran.
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Tabel 3. Job Description Divisi Produksi
JOB DESCRIPTION
IDENTITAS JABATAN
Nama Jabatan
Divisi Produksi
Jumlah Personil
1
HUBUNGAN ANTAR JABATAN
Internal
Eksternal
Semua Divisi
Supplier kayu
RINCIAN TUGAS
1. Mengukur dan memotong kayu
2. Mengukur dan membentuk pola pada kayu
3. Memotong kayu sesuai pola
4. Merakit kayu
TANGGUNG JAWAB
1. Memastikan kayu yang dipotong memiliki ukuran yang sesuai dengan produk
yang akan dibentuk

Tabel 4. Job Description Divisi Finishing
JOB DESCRIPTION
IDENTITAS JABATAN
Nama Jabatan
Divisi Finishing
Jumlah Personil
4
HUBUNGAN ANTAR JABATAN
Internal
Eksternal
Semua Divisi
Supplier kayu
RINCIAN TUGAS
1. Mendempul permukaan kayu yang berlubang
2. Melakukan penghalusan kayu dengan menggunakan mesin poles
3. Menghaluskan kayu dengan menggunakan amplas
4. Melakukan pengecatan dengan menggunakan spray gun
TANGGUNG JAWAB
1. Memastikan permukaan yang berlubang tertutup dempul
2. Memastikan kayu sudah halus
3. Memastikan produk sudah tercat
Tabel 5. Job Description Divisi Packing

JOB DESCRIPTION
IDENTITAS JABATAN
Nama Jabatan
Divisi Packing
Jumlah Personil
1
HUBUNGAN ANTAR JABATAN
Internal
Eksternal
Semua Divisi
Supplier packing
RINCIAN TUGAS
1. Melakukan penyusunan pengemasan produk
sebelum dikirim ke konsumen
TANGGUNG JAWAB
1. Memastikan produk yang dihasilkan dikemas dengan
rapi dan baik.
2. Menyusun peletakan produk sehingga tidak
merusaknya

Berdasarkan job description yang telah dilakukan maka dapat diketahui untuk job requirement
yang dibutuhkan perusahaan untuk masing masing jabatan yang ada yang ditunjukkan pada tabel 6
berikut ini.
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Tabel 6. Job Requirement UD. XYZ
Jabatan

Pemilik

Pendidikan

Kompetensi Dasar Jabatan
Pengalaman
Memahami cara menjalankan
perusahaan

S1

Divisi Produksi

SMP Sederajat

Divisi Finishing

SMP Sederajat

Divisi Packaging

SMP Sederajat

Keterampilan

Memiliki rasa tanggung jawab, mampu
menyelesaikan suatu masalah, memiliki
kemampuan komunikasi yang baik

Memiliki pengalaman dalam
Menguasai penggunaan mesin
memotong kayu menggunakan
pemotong, teliti, mampu memahami job
mesin selama kurang lebih 2
desc yang diberikan
bulan
Memiliki ketelitian dan memahami
Memiliki pengalaman dalam
proses pendempulan, dapat
proses penghalusan kayu dan
menggunakan mesin poles dan amplas,
pengecatan kayu
dapat menggunakan spray gun
Memiliki pengalaman dalam
packing selama 1 bulan

Mampu bekerja cepat dalam
mempacking produk

Dalam menempati posisi jabatan pada suatu perusahaan tentunya perlu kebutuhan skills yang
berbeda-beda untuk masing-masing jabatan tersebut. Berdasarkan job description dan job
requirement, dapat diketahui untuk kebutuhan skills yang diperlukan untuk menempati masingmasing jabatan yang ditunjukkan pada tabel 7.
Tabel 7. Analisa Kebutuhan Jabatan
Jabatan

Pemilik

Divisi Produksi
Divisi Finishing
Divisi Packaging

Technical Skill

Communication/
Relationship skill

Conceptual Skill

Memiliki keterampilan dalam melakukan
perencanaan baik perencanaan terkait
Memiliki keterampilan dalam
produksinya maupun marketingnya serta
Mampu mengoordinir karyawan
menggunakan mesin mesin untuk
memiliki kemampuan dalam menyelesaikan
di low level management
proses produksi furniture
suatu masalah yang ada sehingga nantinya
diharapkan seorang pemimpin mampu
mengarahkan karyawannya dengan baik
Terampil dalam mengukur dan
melakukaan pemotongan kayu
menggunakan mesin
Terampil dalam mendempul dan
mahir dalam penakaran dempul,
Memiliki keterampilan dalam hal
pengemasan produk

4.

Simpulan
Manajemen sumber daya manusia bertugas untuk mengelola sumber daya manusia didalam
suatu organisasi atau perusahaan. Dari seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi, sumber
daya manusia menjadi salah satu komponen yang sangat penting dan sangat berpengaruh bagi
organisasi atau perusahaan. Semua potensi yang dimiliki sumber daya manusia sangat berpengaruh
kepada upaya organisasi dalam mencapai tujuan.
Penelitian mengenai pengelolaan manajemen sumber daya manusia di UD. XYZ dilakukan
mulai bulan Maret hingga Juni 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif. Pada hasil penelitian diperoleh bahwa pemilik bertanggung jawab untuk mengatur dan
mengawasi seluruh kegiatan bisnis di perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, gambar 2 dan
gambar 3 menunjukkan bahwa terdapat overlapping job antara pemilik dengan operator pada divisi
produksi. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan analisis jabatan meliputi identifikasi job
description dan job requirement pada UD. XYZ. Analisis jabatan dilakukan supaya fungsi pada
setiap jabatan pada UD. XYZ terancang dengan baik sehingga membantu perusahaan dalam
mencapai tujuan yang telah ditentukan.
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ABSTRAK
Faktor sumber daya manusia adalah faktor terpenting dalam keberhasilan suatu perusahaan atau bidang
usaha. Optimalnya kinerja karyawan akan selalu berpengaruh tinggi dalam keberjalanan usaha, karena jika
kinerja karyawan baik maka hasil perusahaan akan mengikuti. Penelitian ini dilakukan pada Catering XYZ
dengan tujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang kinerja karyawan. Metode deskriptif kualitatif dengan
pengujian data triangulasi akan digunakan dalam penelitian. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kinerja yang dimiliki karyawan catering XYZ masih dalam
kategori memuaskan, namun ada beberapa isu yang harus dipecahkan, seperti penambahan struktur kerja
posisi administrasi dan marketing.
Kata kunci: Kinerja Karyawan, Penilaian Kinerja, Sumber Daya Manusia

1.

Pendahuluan
Mengelola internal organisasi merupakan faktor vital bagi keberjalanannya sebuah
perusahaan. Dalam menciptakan peluang-peluang bisnis, perusahaan harus terus berupaya dalam
pengembangan produk serta melakukan inovasi sehingga mampu bertahan dalam kompetisi bisnis
yang semakin kompetitif dari masa ke masa. Selain itu, faktor sumber daya manusia juga menjadi
faktor fundamentak yang dapat menentukan keberhasilan dari suatu perusahaan. Maka dari itu,
dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien maka struktur organisasi haruslah
didesain dengan baik.
Keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas karyawan yang ada pada suatu
perusahaan. Peran karyawan didalam sebuah perusahaan sangatlah penting dalam pencapaian
tujuan perusahaan. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani
manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Kualitas dari seorang karyawan
dapat diukur dengan kinerja yang dimiliki. Menurut Rivai dan Sagala (2013) kinerja merupakan
perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh
karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan.
Menurut Kurniawati (2016) Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dinilai serta berupa
kualitas dan kuantitas yang diraih oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Seorang karyawan dikatakan memiliki kinerja
yang baik jika karyawan tersebut mampu menghasilkan hasil kerja yang sama atau melebihi dari
standar yang telah ditetapkan dalam organisasi dan begitu pula sebaliknya.
Menurut Noer, et al (2017) Pengelolaan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai cara
untuk mencoba menetapkan keperluan tenaga kerja pada suatu periode tertentu, baik secara
kualitas maupun kuantitas dengan cara-cara tertentu. Pengelolaan sumber daya manusia bukanlah
hal yang baru dalam lingkungan organisasi, khususnya pada bidang bisnis. Terdapat berbagai
variasi bisnis di Indonesia baik industri rumahan hingga industri berskala pabrik besar. Salah satu
bentuk bisnis yang ada adalah home industri yang merupakan salah satu bentuk usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM).
Catering XYZ merupakan UMKM yang bergerak dalam bisnis kuliner. Bisnis ini terletak di
daerah Sukoharjo provinsi Jawa Tengah. Saat ini dalam menjalankan bisnisnya, seluruh proses
produksi dibantu dan ditangani oleh beberapa staff. Proses produksi pada Catering XYZ sendiri
meliputi penerimaan bahan baku, pengolahan bahan baku, pengemasan produk, dan distribusi
produk jadi kepada konsumen.
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Dengan kondisi yang ada, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian tentang kinerja
karyawan di catering XYZ menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif
memungkinkan masalah untuk dapat terpecahkan melalui analisis yang bersifat rinci, terfokus,
dan obyektif. Informasi mengenai struktur organisasi, SOP, job description, job requirement, dan
employee skill di catering XYZ akan disambungkan dengan situasi real yang terjadi pada UMKM
tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap keseluruhan kinerja karyawan yang ada di catering
XYZ.
Penelitian yang dilakukan berlingkup pada departemen kerja yang ada di catering XYZ,
yaitu bagian kebersihan, bagian dapur, bagian packing, dan bagian distribusi. Akan dijabarkan
apa saja unsur kerja yang terdapat pada setiap bagian, lalu dilakukan analisis secara deskriptif
terkait kinerja karyawan. Kinerja karyawan akan disimpulkan berdasarkan analisis SOP, job
description, job requirement, dan employee skill yang terdapat pada masing-masing unit kerja.
2.

Metode
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode survei serta wawancara. Tahapan
dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan informasi mengenai proses bisnis pada Catering
XYZ, struktur organisasi, SOP perusahaan, job description, job requirement, serta skill pekerja
yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan pada catering XYZ mulai bulan Maret hingga Juni
tahun 2022. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi secara langsung dan
wawancara kepada pemilik dari catering Teknik analisis data dilakukan dengan analisis
deskriptif. Gambar 1 menyajikan flowchart metodologi penelitian.

Gambar 1 Flowchart Metodologi Penelitian

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Proses Bisnis
Alur yang terjadi pada jalannya bisnis akan dijelaskan pada proses bisnis. Pada Catering
XYZ, proses bisnis akan dibagi 2, yaitu proses bisnis dengan klien non-instansi dan instansi.
Proses bisnis dengan klien non-instansi akan ditunjukkan pada Gambar 2.
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Gambar 2 Proses Bisnis Klien Non-Instansi

Sedangkan, untuk proses bisnis dengan klien instansi akan ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3 Proses Bisnis Klien Instansi

Untuk alur proses bisnis antara kedua klien tidak berbeda jauh, hanya dimulainya saja yang
berbeda. Pada proses bisnis klien non-instansi, diawali dengan penerimaan pesanan dari klien
secara individual, sedangkan pada proses bisnis klien instansi, diawali dengan pengajuan proposal
terhadap instansi yang bersangkutan. Proses yang terjadi setelahnya meliputi penyiapan bahan
baku, pemasakan makanan, pengecekan kualitas makanan, packing, dan distribusi.
3.2

Struktur Organisasi
Untuk mencapai keteraturan kerja, diperlukan struktur organisasi yang berlaku. Struktur
organisasi pada Catering XYZ akan ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 3 Struktur Organisasi Catering XYZ

Berdasarkan struktur organisasi yang ada, top management di catering XYZ merupakan
pemiliknya sendiri. Sedangkan middle management-nya adalah koor lapangan dan lower
management-nya adalah kepala bagian masing-masing departemen. Lower management akan
membawahi karyawan masing-masing departemen, misalnya kepala bagian dapur akan
membawahi koki dan cook helper. Dari struktur organisasi yang ada, sudah memenuhi syarat
tingkatan level manajemen karena sudah mencakup top, middle, dan lower management.
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3.3

SOP Perusahaan
Standard Operating Procedure (SOP) perusahaan diperlukan sebagai pedoman kerja utama
bagi karyawan catering XYZ. SOP perusahaan catering XYZ berisi pedoman dalam menjalankan
proses produksi makanan catering dari awal sampai akhir.
SOP pertama mengenai kegiatan memilih dan memesan bahan makanan terkait kualitas
dan kuantitas bahan makanan yang sesuai dengan spesifikasi pesanan yang telah ditetapkan.
Tujuannya yaitu terdapat kesesuaian antara pemilihan dan pemesanan bahan makanan dengan
daftar pesanan, waktu pesanan, serta spesifikasi yang telah ditetapkan. Urutan prosedurnya
meliputi pemeriksaan kesesuaian bahan makanan dengan pesanan dan ketentuan spesifikasi,
kemudian mengirim bahan makanan ke gudang penyimpanan sesuai dengan jenis barang atau
dapat langsung diolah ke tempat pengolahan bahan makanan. Apabila ditemukan bahan makanan
yang tidak sesuai spesifikasi maka akan dikembalikan serta meminta untuk mengganti bahan
makanan yang sesuai dengan spesifikasi.
SOP kedua mengenai kegiatan menerima bahan makanan yang meliputi memeriksa,
mencatat, melaporkan terkait kualitas dan kuantitas bahan makanan yang telah diterima sesuai
dengan pesanan dan spesifikasi yang telah di tetapkan. Tujuannya yaitu terdapat kesesuaian
penerimaan bahan makanan dengan daftar pesanan, waktu pesanan, dan spesifikasi yang
ditetapkan. Urutan prosedurnya adalah pengiriman bahan makanan ke gudang penyimpanan
sesuai dengan jenis barang atau dapat langsung diolah ke tempat pengolahan bahan makanan.
SOP ketiga mengenai kegiatan menyiapkan atau menangani bahan makanan seperti
membersihkan, mencuci, dan lain-lain. Tujuannya yaitu persiapan bahan makanan sebelum
dilakukan kegiatan pengolahan. Urutan prosedurnya adalah persiapan dan pembersihan bahan
makanan yang akan diolah dari kotoran, lalu menempatkan bahan makanan ke dalam wadah besar
kemudian mencuci dengan menggunakan air bersih yang mengalir sambil diaduk-aduk.
Pencucian bahan makanan dilakukan ±3 kali atau sampai bahan makanan bersih. Kemudian
meniriskan bahan makanan
SOP keempat mengenai kegiatan menyiapkan atau mengangani bumbu masakan sebelum
dilakukan pengolahan. Tujuannya adalah persiapan bahan makanan berupa bumbu masakan
sebelum dilakukan proses pengolahan, Urutan prosedurnya adalah pembersihan bumbu dari
kotoran, persiapan bumbu dan alat yang akan digunkakan, pencucian bumbu dengan air bersih
yang mengalir, serta pemotongan atau penghalusan bumbu yang akan digunakan dan penempatan
bumbu ke dalam wadah yang bersih dan tertutup oleh Cook helper
SOP kelima mengenai kegiatan menyiapkan atau menangani lauk seperti proses
membersihkan, memotong, mencuci, mengupas, mengocok, merendam, dan lain-lain. Tujuannya
adalah persiapan bahan makanan berupa lauk hewani/nabati sebelum dilakukan proses
pengolahan, Urutan prosedurnya adalah pembersihan bahan makanan yang akan diolah dengan
cara mengupas kulitnya (untuk tempe), membuang kotorannya (untuk ikan segar dan ayam),
pencucian dan pembersihan bahan makanan dengan menggunakan air bersih yang mengalir.
Untuk persiapan daging giling dilakukan dengan cara penambahan bumbu.
SOP keenam mengenai kegiatan menyiapkan sayur sebelum dilakukan proses pengolahan.
Tujuannya adalah kesesuaian persiapan dengan syarat gizi secara efisien. Urutan prosedurnya
adalah Pemotongan akar dan batang sayur yang tidak terpakai, pencucian sayur dengan air bersih
yang mengalir kemudian penirisan di keranjang pencucian dan diulang sampai 3 kali hingga
bersih. Sayur yang perlu dipotong dilakukan pemotongan sesuai kebutuhan dan jenis masakan,
kemudian sayur ditempatkan pada keranjang yang bersih, serta siap untuk dimasak.
SOP ketujuh mengenai kegiatan mencuci alat makan dan alat masak. Tujuan dari SOP ini
adalah alat makan dan alat masak yang digunakan bersih dari sisa makanan dan terbebas dari
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kuman penyakit, karena kebijakan yang ada mengharuskan alat makan dan alat masak bersih dan
steril. Urutan prosedurnya adalah pembersihan peralatan makan dan masak dari sisa makanan,
pembuangan sisa-sisa makanan ke tempat sampah, penyiraman peralatan makan dan masak
dengan air bersih yang mengalir, pencucian peralatan makan dan masak dengan sabun cuci piring,
pembilasan peralatan makan dan masak dengan air bersih yang mengalir dan air panas,
pengeringan peralatan makan dan masak serta penyusunan pada rak alat makan dan alat masak.
SOP kedelapan mengenai kegiatan membersihkan area dapur dari kotoran, kuman, dan
sisa-sisa makanan. Tujuan SOP ini adalah supaya area dapur bersih dari kotoran, kuman, dan sisasisa makanan. Urutan prosedurnya adalah bersihkan seluruh area meja dapur dengan kain lap
basah, semprot seluruh area meja dapur yang sudah bersih dengan disinfektan, bersihkan seluruh
area lantai dapur dengan sapu, area lantai yang telah disapu kemudian di pel dengan cairan
disinfektan agar steril.
SOP kesembilan mengenai kegiatan menyajikan dan mengemas makanan yang meliputi
proses pengecekan, pencatatan, dan pelaporan waktu penerimaan makanan, macam dan jumlah
serta spesifikasi makanan yang akan dikemas. Tujuan dari SOP ini adalah menyajikan serta
mengemas makanan jadi yang diterima dalam macam, jumlah serta spesifikasi yang disepakati,
sesuai dengan menu yang telah ditetapkan. Urutan prosedurnya adalah pengecekan kesesuaian
menu makanan dengan jadwal menu yang telah ditentukan, tekstur, warna, aroma, tampilan rasa
dan suhu makanan sesuai spesifikasi makanan. Jika makanan yang dikemas tidak sesuai dengan
spesifikasi, maka Pegawai Pengemasan melaporkan kepada Kabag Pengemasan yang kemudian
akan menghubungi Kabag. Dapur bahwa makanan ditukar dengan makanan baru.
SOP kesepuluh adalah tentang distribusi makanan jadi. Ini adalah suatu proses kegiatan
pengiriman makanan jadi kepada customer sesuai dalam macam, jumlah, spesifikasi, waktu serta
tempat yang disepakati. Tujuan dari SOP ini adalah pengiriman makanan jadi sesuai dalam
macam, jumlah, spesifikasi, waktu serta tempat yang disepakati. Urutan prosedurnya adalah
mengecek kesesuaian jumlah kemasan dan spesifikasi makanan dengan yang telah ditentukan,
melakukan pengiriman makanan sesuai dengan jumlah, spesifikasi, waktu dan tempat yang telah
ditentukan.
Berdasarkan SOP yang telah dijabarkan dapat diketahui SOP yang dimiliki catering XYZ
sudah mencakup semua proses pengolahan bahan baku, pembuatan masakan serta kebersihan.
Namun SOP untuk hal-hal seperti marketing dan HR management belum ditemukan karena
UMKM masih melakukan hal tersebut secara tradisional. Tentu saja isu ini akan mempengaruhi
kinerja karyawan karena dua hal tersebut adalah hal yang penting untuk keberlangsungan usaha.
Tidak adanya SOP dapat mengakibatkan kebingungan dan kesalahan dalam pengambilan
keputusan.
3.4

Job description
Berdasarkan struktur organisasi pada Catering XYZ, setiap pekerja dalam departemen
memiliki job description masing-masing. Untuk job description pemilik meliputi mengawasi
jalannya bisnis catering XYZ secara keseluruhan, membuat keputusan penting terkait bisnis yang
berjalan, mengurus administrasi catering XYZ, mengurus kebutuhan usaha catering XYZ, dan
sebagai pemimpin catering XYZ secara keseluruhan. Untuk job description koor lapangan
meliputi mengawasi setiap proses pembuatan makanan catering hingga pengiriman, berkoordinasi
dengan para kepala bagian dalam mengoptimalkan hasil usaha, dan melaporkan kondisi di
lapangan secara berkala ke pemilik.
Pada departemen kebersihan terdiri atas Kepala Bagian Kebersihan dan Pegawai
Kebersihan yang memiliki job description masing-masing. Untuk job description Kepala Bagian
Kebersihan meliputi mengawasi jalannya kegiatan kebersihan di catering XYZ, memimpin
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kinerja tim kebersihan catering XYZ, melakukan pembagian kerja tim terkait, dan memastikan
kebersihan dalam setiap proses
usaha dan kebersihan lingkungan tempat kerja. Untuk job description Pegawai Kebersihan meliputi
melaksanakan protokol kebersihan sesuai pembagian kerja serta membersihkan lingkungan tempat
kerja, peralatan sebelum dan sesudah proses pembuatan makanan serta box catering setelah selesai
digunakan.
Pada departemen dapur terdiri atas Kepala Bagian Dapur, Koki, dan Cook Helper yang memiliki
job description masing-masing. Untuk job description Kepala Bagian Dapur meliputi mengawasi
jalannya kegiatan memasak di catering XYZ, memastikan proses masak terlaksana dengan baik,
memimpin kinerja tim dapur catering XYZ, melakukan pembagian dan perencanaan kerja tim terkait,
membantu pemilik dalam membuat menu, serta mengontrol ketersediaan barang baku. Untuk job
description Koki meliputi melaksanakan proses memasak di catering XYZ dan memastikan kualitas rasa
dari tiap masakan yang dibuat. Sedangkan, untuk job description Cook Helper meliputi mempersiapkan
bahan baku sebelum dimasak (memotong, mengupas, dll) dan membantu koki dalam memasak.
Pada departemen packing terdiri atas Kepala Bagian Packing dan Pegawai Packing yang memiliki
job description masing-masing. Untuk job description Kepala Bagian Packing meliputi mengawasi
jalannya kegiatan pengemasan di catering XYZ, memastikan proses pengemasan terlaksana dengan
baik, memimpin kinerja tim pengemasan catering XYZ, melakukan pembagian dan perencanaan kerja
tim terkait, serta memastikan ketersediaan box catering sesuai dengan jumlah dibutuhkan. Untuk job
description Pegawai Packing meliputi melakukan proses pengemasan makanan serta memastikan
makanan dikemas dengan sesuai.
Pada departemen distribusi terdiri atas Kepala Bagian Distribusi, Supir, dan Kurir yang memiliki
job description masing-masing. Untuk job description Kepala Bagian Distribusi meliputi mengatur
jadwal pengiriman makanan, memastikan jumlah makanan yang dikirim sesuai pesanan, dan
memastikan distribusi catering terlaksana dengan baik. Untuk job description Supir adalah
mengemudikan kendaraan distribusi catering sampai tujuan. Untuk job description Kurir adalah
membantu mengantarkan makanan catering ke pelanggan secara langsung.
Berdasarkan job description yang ada, sudah memenuhi untuk tiap jabatan, tidak ada yang
overlapped, semua sudah sesuai jabatan masing-masing. Namun, pada job description administrasi dan
marketing, pelaksananya adalah pemilik, jadi sangat dibutuhkan untuk dilakukan pembukaan posisi
khusus agar pelaksanaan administrasi dan marketing lebih optimal.
3.5

Job Requirement
Proses perekrutan pekerja pada suatu perusahaan memerlukan job requirement. Job requirement
merupakan penjelasan mengenai persyaratan untuk dapat menempati suatu jabatan seperti pendidikan
formal minimal yang sudah ditempuh, pendidikan informal berupa kursus, sertifikasi, pelatihan yang
pernah diikuti, dan pengalaman masa kerja sebelumnya. Pada Catering XYZ, dalam proses perekrutan
pekerja memiliki job requirement yang terbagi atas dua kategori, yaitu umum dan khusus. Untuk
kategori umum, ketentuan job requirement yang diberikan oleh perusahaan meliputi berumur diatas 18
tahun dan maksimal 45 tahun, memiliki etos kerja, memiliki keinginan untuk bekerja full time (pagisore), serta dapat membaca dan menulis. Untuk kategori khusus, ketentuan job requirement yang
diberikan oleh perusahaan meliputi untuk Kepala Bagian diharapkan berpengalaman dalam bisnis
makanan serta mempunyai skill people management, untuk Departemen Dapur diharapkan bisa
memasak serta berpengalaman memasak skala besar, untuk Supir diharapkan berjenis kelamin laki-laki
serta memiliki SIM A dan SIM C.
Berdasarkan job requirement yang telah dijabarkan, dapat diketahui bahwa Catering XYZ telah
memiliki persyaratan untuk jabatan pekerjaan. Dengan adanya job requirement, SDM yang menjabat
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pada suatu jabatan akan sesuai dengan keahlian yang dimiliki serta mampu menduduki jabatan yang
ada.
3.6

Employee Skill
Employee skill merupakan tingkatan keahlian setiap individu yang harus dimiliki dalam
menjalankan tugas yang berguna untuk menunjang dalam pencapaian kinerja perusahaan. Employee
skill sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu technical skills, communication skills, dan conceptual skills. Pada
catering XYZ, untuk setiap jabatan memiliki keahlian yang berbeda. Untuk setiap jabatan akan
dijelaskan secara rinci pada Tabel 1 terkait keahlian yang harus dimiliki.
Tabel 1 Employee Skill pada Catering XYZ
Jabatan

Technical Skill

Communication Skills

Conceptual Skills

Memasak (menentukan menu) dan
Administrasi (software skill)

Diperlukan dalam kegiatan pemasaran Sangat diperlukan dikarenakan posisi
dan pengorganisasian karyawan
ini adalah key decision maker

Koor Lapangan

Teknik pelaporan

Diperlukan dalam pengorganisasian
karyawan dan pelaporan kepada
owner

Kepala Bagian Kebersihan

Khususnya dalam kegiatan
kebersihan

Diperlukan agar dapat memimpin tim,
Diperlukan dalam pengorganisasian
menyelesaikan masalah, dan
karyawan dan laporan terhadap atasan
merencanakan kegiatan tim

Pegawai Kebersihan

Khususnya dalam kegiatan
kebersihan

Diperlukan dalam bekerja dengan
sesama karyawan dalam tim

Kepala Bagian Dapur

Memasak dan memastikan kualitas
rasa

Diperlukan agar dapat memimpin tim,
Diperlukan dalam pengorganisasian
menyelesaikan masalah, dan
karyawan dan laporan terhadap atasan
merencanakan kegiatan tim

Koki

Memasak dan memastikan kualitas
rasa

Diperlukan dalam bekerja tim dan
kerjasama dengan cook helper

Diperlukan karena dalam proses
memasak harus mengetahui dasarnya
agar dapat menyelesaikan masalah
jika terjadi.

Cook Helper

Memasak dan memastikan kualitas
rasa

Diperlukan dalam bekerja tim dan
kerjasama dengan koki

Diperlukan karena dalam proses
memasak harus mengetahui dasarnya
agar dapat menyelesaikan masalah
jika terjadi.

Kepala Bagian Packing

Khususnya dalam kegiatan
pengemasan

Diperlukan agar dapat memimpin tim,
Diperlukan dalam pengorganisasian
menyelesaikan masalah, dan
karyawan dan laporan terhadap atasan
merencanakan kegiatan tim

Pegawai Packing

Khususnya dalam kegiatan
pengemasan

Diperlukan dalam bekerja tim

Kepala Bagian Distribusi

Khususnya dalam pengiriman yaitu
menyetir kendaraan

Diperlukan agar dapat memimpin tim,
Diperlukan dalam pengorganisasian
menyelesaikan masalah, dan
karyawan dan laporan terhadap atasan
merencanakan kegiatan tim

Supir

Khususnya dalam pengiriman yaitu
menyetir kendaraan

Kurir

Khususnya dalam pengiriman yaitu
pengantaran dan teknik negosiasi

Pemilik

Diperlukan dalam bekerja tim dan
kerjasama dengan kurir
Diperlukan dalam bekerja tim dan
kerjasama dengan supir, serta
komunikasi dengan customer

Diperlukan agar dapat memimpin,
menyelesaikan masalah, dan
merencanakan kegiatan tim secara
keseluruhan

Diperlukan namun tidak signifikan

Diperlukan namun tidak signifikan

Diperlukan namun tidak signifikan

Diperlukan namun tidak signifikan

Berdasarkan employee skill yang telah dijabarkan, dapat diketahui bahwa Catering XYZ memiliki
tingkatan keahlian yang berbeda untuk setiap jabatan. Dengan adanya perbedaan tingkatan keahlian,
untuk staff tidak perlu memiliki keahlian yang harus dimiliki oleh top level management
3.7

Saran
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada elemen kerja pada UMKM catering XYZ,
maka dapat diberikan usulan untuk menambah posisi kerja khususnya pada bidang administrasi
dan pemasaran dikarenakan berdasarkan keadaan real, UMKM XYZ masih membebankan kedua
bidang tersebut terhadap pemilik. Jika UMKM XYZ mempertimbangan penambahan posisi,
anggaran gaji sudah pasti bertambah. Namun itu merupakan investasi jangka panjang yang dapat
dipertimbangkan dikarenakan manfaat yang didapatkan juga sepadan. Pemilik tidak harus
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berkutat dengan tugas yang berlebihan, dan bidang administrasi dan pemasaran juga akan lebih
terorganisisir. Administrasi yang teratur serta pemasaran yang inovatif akan menguntungkan
UMKM dalam jangka panjang.
4.

Simpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Berdasarkan penelitian dan observasi yang telah dilakukan, kinerja karyawan
Catering XYZ secara umum dinilai telah memenuhi ekspektasi walaupun terdapat
beberapa penyimpangan.
2. Instrumen kerja yang ada di Catering XYZ telah memenuhi jika dilihat dari sisi
persiapan bahan baku hingga distribusi. Namun, masih harus ditambah beberapa
poin agar kinerja karyawan dapat optimal.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keterampilan, disiplin kerja dan lingkungan kerja
terhadap prestasi kerja pegawai pada Bank BRI Cabang Jatinegara. Metode analisis yang digunakan adalah
regresi berganda. Hasil menunjukkan bahwa kompetensi dan lingkungan kerja berpengaruh positif
terhadap kinerja pegawai, sedangkan disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Studi ini
memiliki beberapa implikasi: pertama, perusahaan perlu mencari karyawan dengan keterampilan yang baik.
Kedua, perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Ketiga, perusahaan harus memiliki
peraturan yang baik untuk menjamin disiplin kerja.
Kata kunci: Bank BRI, Disiplin Kerja, Kinerja, Karyawan, Lingkungan Kerja.

1.

Pendahuluan
Ada beberapa organisasi menginginkan untuk memiliki kinerja yang baik. Dengan kata lain
apabila kinerja karyawan baik maka kemungkinan besar kinerja perusahaan juga baik. Menurut
Mangkunegara (2011a). Kinerjanya yang luar biasa terlihat dari kualitas dan kuantitas pekerjaan
yang dapat dilakukan karyawan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya.
Untuk menaikan kinerja karyawan perusahaan akan meningkatkan kualitas karyawan,
moral, etos kerja, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membangun sistem pemantauan
yang efektif, meningkatkan keterampilan, kemampuan dan pengetahuan. Selain upaya-upaya
diatas, tentunya kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kompetensi
karyawan, lingkungan kerja karyawan dan disiplin karyawan dalam bekerja.
Karena keterbatasan kualitas sumber daya manusia, diperlukan berbagai pelatihan dari
perusahaan, dan karyawan harus terus meningkatkan pengetahuannya agar dapat bertahan di pasar
kerja yang sangat kompetitif (Fadli, dkk, 2012). Dalam hal ini, perusahaan dan karyawannya
berkaitan erat dengan berjalannya organisasi. Memiliki talenta berkualitas di perusahaan dapat
mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi itu sendiri.
Selain kompetensi, faktor lain yang dapat mempengaruhi prestasi kerja adalah disiplin kerja.
Rivai dan Sagala (2010) Dikatakannya bahwa kedisiplinan adalah kesadaran seseorang untuk
mengikuti seperangkat aturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Lingkungan kerja dapat
mempengaruhi pekerjaan karyawan. karyawan tentunya menginginkan lingkungan yang nyaman
yang tidak terganggu selama bekerja. Kenyamanan tempat kerja mempengaruhi kinerja karyawan.
Dengan memberikan kenyamanan dalam lingkungan kerja, karyawan dapat menyelesaikan
pekerjaan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal. Untuk meningkatkan produktivitas
karyawan yang diukur dari kinerjanya, perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor.
Kriteria kinerja adalah ukuran bagaimana seorang individu melakukan pekerjaannya. Untuk
mencapai skor tinggi, kriteria tersebut juga memiliki nilai kompetitif dalam arti aplikasinya dapat
dijadikan sebagai alat perbandingan dengan karyawan lain yang melakukan pekerjaan yang sama
dengan kinerja karyawan tersebut. Veithzal dan Sagala (2010) Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh kemampuan pegawai bank BRI cabang Jatinegara, disiplin kerja, dan
lingkungan kerja terhadap kinerja..
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2.

Metode
Penelitian ini dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Jakarta Jatinegara. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak kompetensi, disiplin kerja,
dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai khususnya pegawai pemasaran yang menjadi
tulang punggung BRI cabang Jakarta Jakarta Nugara dan menghasilkan pendapatan. Populasi
survei ini hanya pekerja lapangan yang merupakan pegawai tetap di kantor BRI Jatinugala
Jakarta, sebanyak 45 orang. Teknik analisis yang dipergunakan dalam menentukan faktor yang
mempengaruhi kinerja karyawan mempergunakan teknik analisis regresi berganda. Adapun
persamaan matematisnya dapat dituliskan sebagai berikut:
Kin =  + 1 Kompi + 2 Dispi + 3 Lingki + I

(1)

Dimana: Kin ialah kinerja karyawan; Komp ialah kompetensi karyawan; Disp ialah disiplin
kerja karyawan; dan; Lingk ialah lingkungan kerja karyawan.
Adapun sebelum melakukan uji hipotesis perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas
terhadap keabsahan kuesioner, sehingga kuesioner yang dipergunakan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Uji validitas didefinisikan sebagai ukuran seberapa cermat
suatu alat ukur melakukan fungsi ukurnya. Suatu instrumen (Kuesioner) dikatakan reliabel jika
jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu Ghozali (2013).
Selain itu akan dilakukan pula pengujian asumsi klasik yang meliputi: uji multikoliniearitas, uji
autokorelasi, dan uji heterokedastisitas.
3.

Hasil dan Pembahasan
Hasil uji validitas yang dilakukan bahwa semua pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner
adalah valid. Hal ini bahwa kuesioner tersebut bermanfaat untuk digunakan dalam survei ini.
Selain itu, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua pertanyaan reliabel untuk digunakan
dalam penelitian ini. Hasil uji hipotesis klasik yang meliputi uji multikolinearitas, uji
dispersibilitas heterogen, dan uji autokorelasi menunjukkan bahwa penelitian ini bebas dari
penyakit hipotesis klasik.
Tabel 1. Hasil Uji t

Berdasarkan hasil yang terdapat pada Tabel 1, menunjukkan bahwa hanya variabel
kompetensi dan lingkungan kerja yang memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan, sedangkan
variabel disiplin tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selain itu hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara bersama-sama seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap variabel
terikat. Kemudian didapatkan pula nilai Adjusted R Square sebesar 0,710 atau 71%. Hal ini berarti
71% variabel kinerja dipengaruhi oleh kompetensi, disiplin kerja dan lingkungan kerja, sedangkan
sisanya sebesar 29% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari model yang dipergunakan.
Standar kinerja yang baik memiliki kriteria, yaitu (Sedarmayanti, 2011):
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1. Ekonomis: biaya rendah/wajar, dikaitkan dengan kegiatan yang dicakup.
2. Dapat diterapkan: Sesuai dengan kondisi yang ada. Setiap kali kondisi kerangka
berubah, Anda perlu mengembangkan standar yang sesuai dengan situasi Anda saat ini..
3. Konsisten: Mendukung komunikasi dan operasi terpadu di seluruh fungsi organisasi.
4. Menyeluruh: mencakup semua kegiatan terkait.
5. Dapat dimengerti: Instruksi yang digunakan harus spesifik dan lengkap untuk
menghindari kesalahan komunikasi / ambiguitas..
Hasil penelitian ini serupa dengan yang ditemukan oleh Pattiasina (2016) dimana terdapat
pengaruh yang signifikan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kinerja karyawan.
Winanti (2011) menemukan pula bahwa kompetensi yang meliputi: kompetensi intelektual,
emosional dan sosial memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan. Yunus (2012)
menemukan bahwa kompetensi (kemampuan komunikasi, kerjasama, kepemimpinan, dan
pemutusan pendapat) berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
Menurut Darsono dan Siswandoko (2011), untuk mengetahui kompetensi pekerja harus
diadakan ukuran penilaian, yang lazim disebut dengan standar kompetensi. standar itu meliputi:
1. Kepribadian individu, kepribadian merupakan faktor kemampuan internal. Pemikiran
yang wajar, cermat, cepat, tepat, jujur dan kepribadian kolaboratif menjadi dasar untuk
menilai kemampuan seseorang..
2. Penugasan pekerjaan, tugas pekerjaan yang sulit, bermanfaat, cepat, akurat, dan akurat
merupakan ukuran penilaian kemampuan individu..
3. Kinerja individu, kinerja di atas rata-rata orang lain pada level yang sama, merupakan
penilaian atas kemampuan seseorang.
4. Kriteria evaluasi harus objektif, jujur dan tidak memihak.
Hasil penelitian disiplin kerja dan kinerja ini serupa dengan survei yang dilakukan Setiawan
(2013) bahwa disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Patmarina dan Erisna
(2012) menemukan bahwa disiplin kerja mempengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan,
menghasilkan berbagai hasil. Mahardhika (2016) juga menemukan pada
bahwa disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Survei yang berbeda
dapat menghasilkan hasil yang berbeda
Mangkunegara (2011) faktor yang mempengaruhi disiplin kerja adalah sebagai berikut:
(a) Jam Kerja
(b) Izin Karyawan
(c) Absensi Karyawan.
Hasibuan (2012) mengatakan bahwa pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi
tingkat kedisiplinan karyawan di suatu organisasi, diantaranya:
(a) Tujuan dan Kemampuan
(b) Teladan dan Pimpinan
(c) Balas Jasa
(d) Keadilan
Sofyan (2013) menemukan hasil yang sama dengan penelitian ini, dimana terdapat pengaruh
lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Dewi dan Frianto menemukan hasil yang serupa pula
dimana lingkungan kerja memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan dan motivasi.
Gilang (2016) menemukan bahwa 44.9% lingkungan kerja fisik dan 42.8% lingkungan kerja non
fisik berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja dalam suatu perusahaan perlu
diperhatikan, hal ini disebabkan karena lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap
para karyawan. Lingkungan kerja yang kondusif dapat meningkatkan kinerja karyawan dan
sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapat menurunkan kinerja karyawan.
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Kondisi lingkungan kerja dikatakan baik apabila manusia dapat melaksanakan kegiatan secara
optimal dan nyaman.

4.

Kesimpulan
Penelitian ini menunjukkan bahwa hanya variabel kompetensi karyawan dan lingkungan
kerja yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan, sedangkan disiplin kerja tidak berpengaruh
terhadap kinerja. Implikasi dari hasil penelitian ini antara lain:
1. merekrut karyawan yang memiliki kompetensi baik.
2. perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif baik lingkungan fisik
maupun non-fisik.
3. perusahaan harus menciptakan aturan yang baku agar meningkatkan disiplin kerja.
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ABSTRAK
Dalam industri 4.0 suatu perusahaan dituntut untuk mengembangan teknologi guna mempercepat sarana
dan prasarana pada saat memproduksi produk, selain itu perusahaan memiliki tuntutan untuk
mempertahankan kualitas. Salah satu industri yang sedang bersaing mengenai kualitas adalah industri
garmen. Untuk dapat bersaing dalam industri 4.0 setiap perusahaan perlu melakukan pengendalian mutu.
Metode yang dapat digunakan untuk mengendalikan mutu perusahaan ialah six sigma. Dalam jurnal ini
akan dilakukan literature review untuk mengetahui potensi penelitian pada pengendalian mutu dengan
menggunakan six sigma pada industri garmen di era industri 4.0. Hasil pemetaan untuk negara India
memiliki presentase sebesar 14% dari 35 jurnal yang telah direview, sedangkan pada negara Bangladesh
dan USA sedangkan Portugal, South Africa, Mexico, Iran, Singapore, Norway, Solvenia, Rajasthan, Peru,
Thailand, Morrocco dan Taiwan hanya memperoleh presentase sebesar 6% dari 35 jurnal yang telah di
review. Maka posisi kajian dengan menggunakan Six-sigma pada industri garmen di Industri 4.0 memiliki
populasi yang masih sedikit, sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan.
Kata Kunci: Industri 4.0, Industri Garmen, Six- Sigma

1. Pendahuluan
Persaingan dunia industri sangatlah ketat. Di mana para pengusaha bersaingan cukup ketat
demi mempertahankan pangsa pasar mereka. Dalam era industri 4.0 suatu perusahaan dituntut
untuk mengembangan teknologi guna mempercepat sarana dan prasarana dalam saat
memproduksi produk. Menurut (Özek & Yildiz, 2020) dalam era industri 4.0 penggunaan
optimasi berbasis internet yang tinggi dalam lini produksi dengan menghubungkan mesin,
computer, pemasok, dan pelanggan secara real time. Menurut (Ilangakoon et al., 2019) industri
4.0 memiliki konsep industri yang mempengaruhi individual dan virtualisasi pada seluruh sektor
industri, dalam operasinya cenderung berorientasi pada layanan daripada berorientasi pada
produk.
Dari persaingan tersebut perusahaan memiliki tuntutan untuk mempertahankan kualitas.
Kualitas merupakan bagian penting dalam perusahaan, karena kualitas adalah suatu kondisi
fisik, sifat dan fungsi dalam produk atau barang. Maka untuk dapat bersaing dalam era industri
4.0 setiap perusahaan perlu melakukan pengendalian mutu. Pengendalian mutu tersebut
bertujuan untuk menghapus produk cacat, mengurangi waktu produksi dan menghilangkan
biaya kualitas. Metode yang dapat digunakan untuk mengendalikan mutu perusahaan ialah six
sigma. Menurut (Yadav et al., 2021) six sigma dapat menciptakan diferensiasi kinerja dan dapat
meningkatkan daya saing organisasi dalam masa yang akan datang. Menurut (Nupur et al.,
2018) six sigma ini menekankan pada perbaikan terus menerus di semua lini perusahaan baik
dalam proses produksi, kebutuhan pelanggan, proses bisnis dan kinerja keuangan.
Salah satu bidang industri yang sedang bersaing mengenai kualitas adalah industri garmen.
Menurut (P P, 2020) kualitas dalam pakaian bergantung pada berbagai faktor seperti
keterampilan menjahit, pengaturan mesin dan material. Maka dalam mempertahankan pangsa
pasar di era 4.0 industri garmen berkomitmen untuk mengendalikan mutu dan kualitas. Dengan
pengendalian mutu dan kualitas perusahaan akan tetap bertahan dalam persaingan dan pada
kepuasan konsumen akan memiliki tren yang positif. Dalam jurnal ini akan dilakukan literature
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review untuk mengetahui potensi penelitian pada pengendalian mutu dengan menggunakan six
sigma pada industri garmen di era industri 4.0.
2. Literatur Review
Pada literature review akan membahas mengenai industri 4.0,six sigma, kualitas industri
garmen era 4.0
a. Industri 4.0
Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan revolusi industri pertama hingga keempat.
1) Revolusi industri pertama
Menurut (Zonnenshain & Kenett, 2020) di Eropa pada pertengahan abad sebagian
keluarga dan kelompok sosial membuat sebuah barang/produk seperti kain, peralatan
rumah dan barang-barang rumah tangga lainya. Dalam aktivitas pengendalian kualitas
para keluarga dan kelompok sosial hanya mencatat yang dikumpulkan dalam buku
besar yang bertujuan sebagai perencanaan dan perhitungan akutansi.
2) Revolusi Industri kedua
Menurut (Ilangakoon et al., 2019) pada revolusi industri kedua melakukan massal
produksi dengan menggunakan assembly line dan electric pada setiap mesin. Menurut
(Zonnenshain & Kenett, 2020) pengendalian proses produksi menggunakan alat
statistic dan grafik control.
3) Revolusi Industri ketiga
Menurut (Ilangakoon et al., 2019) di revolusi industri ketiga dimana perusahaan
memulai dengan komputerisasi dan automation pada alat kerja. (Zonnenshain &
Kenett, 2020) pada komputerisasi digunakan untuk menggabungkan dengan skala
besar seperti system produksi yang kontinyu dengan fleksibilitas terhadap proses
produksi.
4) Revolusi industri ke empat
Menurut (Ilangakoon et al., 2019) pada revolusi ini para pelaku industri
memanfaatkan perkembangan teknologi dan konektivitas internet untuk dilakukan
digitalisasi. (Zonnenshain & Kenett, 2020) dengan adanya teknologi informasi,
telekomunikasi dan manufaktur akan bergabung dan produksi akan semakin otonom.
b. Six sigma
Menurut (Alamin & Wahyuni, 2021) six sigma adalah konsep statistik yang mengukur
suatu proses yang berkaitan dengan cacat pada level enam (six) sigma yaitu hanya ada 3,4
cacat dari sejuta peluang. Menurut (Parasayu & Susanto, 2016) menstabilkannya dengan
cara mengurangi atau menghilangkan variasi–variasi. Menurut (Puspitasari & Sartika,
2017) metode atau teknik pengendalian dan peningkatan kualitas dramatik yang merupakan
terobosan baru dalam bidang kualitas. Menurut (Abdurrahman & Al-faritsy, 2021) metode
baru yang paling popular merupakan salah satu alternatif dalam prinsip-prinsip
pengendalian kualitas yang merupakan terobosan dalam bidang manajemen kualitas.
(Setiyaningrum et al., 2019) six sigma metodologi untuk meningkatkan kualitas dengan
menganalisis data untuk menemukan akar penyebab masalah pada kualitas. Menurut
(Nimel Sworna Ross, Ganesh, Kantharaj, Saravana, 2020) six sigma berfokus pada
peningkatan proses dan mengurangi variasi melalui parameter terkait dan memantau untuk
memastikan bahwa robush system. Menurut (Nupur et al., 2018) six sigma metode yang
focus pada kebutuhan pelanggan melalui peningkatan pada kualitas. Menurut (Yadav et al.,
2021) six sigma untuk mengurangi variasi yang tidak diinginkan. Secara garis besar six
sigma merupakan sebuah metode untuk memperbaiki sacara terus menerus pada kualitas
produk maupun jasa yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan pelanggan.
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c. Kualitas pada industri garmen
Menurut (P P, 2020) kualitas dalam pakaian bergantung pada berbagai faktor seperti
keterampilan menjahit, pengaturan mesin dan bahan yang digunakan. Menurut (Jilcha et
al., 2019) permasalahan kualitas pada produk akan memiliki dampak ekonomi yang tinggi
bagi pangsa produk. Menurut secara garis besar peran kualitas pada industri garmen
sangatlah penting dimana untuk mempertahankan pangsa pasar perusahaan di tuntut untuk
meningkatkan kualitas agar dapat bertahan pada persaingan industri yang sangat ketat.
3. Metodologi
Pada metodologi pencari jurnal menggunakan publish or perish dengan Scopuse data base.
Dimana dalam pencarian menggunakan batasan yaitu:
a. Pada keyword menggunakan “Quality Garment; Six Sigma”, “Apparel; Six Sigma”,
“Garment; Six Sigma”, “Six Sigma; indutri 4.0”.
b. Untuk tahun mengunakan range dari 2010 hingga 2021.
c. Setelah mendapatkan 35 jurnal, maka dilakukan mengelompokan sesuai keyword. Pada
tabel pengelompokan jurnal sesuai keyword.
Tabel 1. Pengelompokan Jurnal

Jurnal
Quality Garment; Six Sigma
Apparel; Six Sigma
Six Sigma; indutri 4.0
Garment; Six Sigma
Total

Jumlah
13
3
16
3
35

4. Hasil dan Pembahasan
Dilakukan pengolahan data menggunakan vos viewer dengan total 35 jurnal. Vos viewer
merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membangun serta
memvisualisasikan jaringan bibliometric. Pada tahap pertama melakukan pemetaan negaranegara yang telah melakukan penelitian terdahulu. Pada gambar 1 terdapat grafik pemetaan
negara-negara yang telah melakukan penelitian terdahulu.

Presentation Of Countries
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Gambar 1. Pemetaan Berdasarkan Negara Penelitian Terdahulu

Dari hasil pemetaan didapat pada negara India telah melakukan penelitian tentang industri
4.0, quality, six sigma dan industri garmen sehingga memperoleh presentase masing-masing
negara sebesar 14% dari 35 jurnal yang telah di review. Pada negara Bangladesh dan USA telah
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dilakukan penelitian tentang industri 4.0, quality, six sigma dan industri garmen sehingga
memperoleh presentase sebesar 9% dari 35 jurnal yang telah di review, sedangkan negara
United Kingdom, Spain, Indonesia, Turkey, Sri Langka, dan Bosnia telah dilakukan penelitian
tentang industri 4.0, quality, six sigma dan industri garmen sehingga memperoleh presentase
sebesar 6% dari 35 jurnal yang telah direview dan terakhir presentase sebesar 3% pada negara
yang telah melakukan penelitian tentang industri 4.0, quality, six sigma dan industri garmen
yaitu :Portugal, South Africa, Mexico, Iran, Singapore, Norway, Solvenia, Rajasthan, Peru,
Thailand, Morrocco dan Taiwan.
Pada tahap selanjutnya dilakukan pengolahan dengan Vos Viewer sehingga didapat hasil
jaringan pada kata kunci Industri 4.0, six sigma, dan quality industri garment disajikan pada
gambar 2.

Gambar 2. Jaringan Jurnal Berdasarkan Kata Kunci

Gambar 2 menyatakan dalam pengajian six sigma terhadap industri garmen memiliki jarak
yang sangat jauh artinya posisi kajian dalam literature review masih sangat kecil atau populasi
kajian masih sedikit dibanding dengan industri manufaktur lainya. Selain itu apabila dilakukan
dengan menambahkan industri 4.0 dalam kajian terbaru maka akan membentuk populasi baru
dalam jurnal kajian. Pada tabel 2 terbentuk cluster pada jaringan jurnal berdasarkan kata kunci.

Cluster 1
Garment industry
Process
Improvement
Quality
Statistical Process
Control

Tabel 2. Cluster pada Jaringan
Cluster 3
Cluster 4
Apparel
Big Data
Lean
Manufacturing
Quality
Industri 4.0
Productivity
Management
Quality 4.0
Six sigma
Cluster 2

Cluster 5
FMEA
DMAIC

Pada cluster pertama terdapat kata kunci garmen industri, proses improvement, quality, dan
statistical proses control memiliki arti bahwa dalam industri garmen perlu adanya improvement
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pada quality dengan menggunakan statistic proses control. Menurut (Tuna, 2018) dalam
industri garmen terdapat banyak masalah yang dapat mempengaruhi kinerja produksi, kualitas
produk, dan waktu pengiriman yang disepakati. Menurut (Vinodh, 2021) penerapan continuous
improvement dapat mengoptimalkan proses dengan meminimalkan sumber daya. Menurut
(Tuna, 2018) statistical proses control dapat digunakan untuk mengukur dan mengontrol aspek
dari kualitas pada suatu proses. pada cluster kedua terdapat kata kunci big data, industri 4.0 dan
quality 4.0. Menurut (Reis, 2018) dalam era baru industri 4.0 peran big data sebagai penunjang
keberlangsungan industri. Menurut (Escobar, 2021) Quality 4.0 ialah revolusi keempat pada
aspek quality yang meliputi statistic proses control, total manajemen kualitas, six sigma, dan
quality 4.0. Pada cluster ketiga terdapat kata kunci lean, quality management, dan six sigma.
Menurut (Uluskan, 2016) ketika system ini TQM berkembang dengan menggunakan alat-alat
baru yang ditambahkan, istilah six sigma quality dan lean paling sering digunakan. Pada cluster
keempat terdapat kata kunci apparel manufacturing dan productivity. Menurut (Öncül, 2014)
pengenalan berbagai metode inovatif untuk kontrol kualitas proses pada akhirnya memberikan
konstitusi berbagai metodologi tentang kualitas dan produktivitas. Pada cluster kelima terdapat
kata kunci FMEA dan DMAIC. Menurut (Pardiyono, 2020) FMEA adalah prosedur terstruktur
untuk mengidentifikasi dan mencegah sebanyak mungkin mode kegagalan. Sedangkan dalam
overlay yang disajikan pada gambar 3.

Gambar 3. Overlay Kajian Berdasarkan Kata Kunci

Dari gambar 3 menyatakan dalam kajian six sigma terhadap industri garmen dan lean ratarata penelitian dilakukan pada tahun 2018-2019, selain itu rata-rata penelitian six sigma
terhadap apparel manufaktur, quality management, dan DMAIC dilakukan pada tahun 2017 2018. Dan untuk rata-rata penelitian six sigma terhadap industri 4.0, FMEA, dan big data
dilakukan pada tahun 2020 artinya dari database yang digunakan pada tahun 2010 sampai 2021
posisi kajian masih tergolong baru.
5. Kesimpulan
Dalam industri garmen six-sigma masih menjadi metode paling digunakan dalam kegiatan
produksi. Di era industri 4.0 para pelaku industri garmen menggunakan six-sigma sebagai
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metode untuk melakukan improvement digitalisasi maupun system terintregasi. Sebagai contoh
pada kegiatan produksi garmen peran manusia dalam pencatatan manual mulai tergantikan
dengan RFID yang telah terintegrasi dengan big data, sehingga perusahaan dapat memantau
secara real time pergerakan data tersebut. Dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa posisi kajian six-sigma pada industri garmen di era
industri 4.0 pada tahun 2021 memiliki populasi yang masih sedikit. Sehingga dapat dilakukan
penelitian terhadap six-sigma pada industri garmen di era industri 4.0 baik dengan
mengkombinasikan metode lain untuk menambah keterbaruan pada penelitian yang dilakukan.
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ABSTRAK
Kemasan makanan yang bersifat biodegradable merupakan solusi bagi permasalahan lingkungan.
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sebuah kemasan makan biodegradable dari bahan komposit
berbasis jerami padi dan tepung ketan. Jerami dipilih sebagai filler pada komposit ini karena memiliki
karakteristik yang sesuai dengan Styrofoam, namun bersifat ramah lingkungan. Tepung ketan dipilih
sebagai matriks karena sifat rekat yang baik untuk sebuah kemasan makanan. Pembuatan kemasan
makanan ini dilakukan dengan penjemuran padi, dilakukannya penghancuran padi pada mesin crushing
dengan mesh 10, 20, 30 , pencampuran jerami dan tepung ketan dengan perbandingan 90:10, dilanjutkan
proses pencetakan adonan pada mesin press molding, dan pengeringan hasil cetakan. Analisa yang
dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan analisa kemampuan uji tarik, kemampuan degradasi,
dan kemampuan serap air. Karakteristik yang dimiliki pada kemasan makanan ini memiliki uji tarik
sebesar 2.54 Mpa, kemampuan daya urai sebesar 69% selama 29 hari, dan kemampuan daya serap air
sebesar 49%.
Kata kunci: biodegradable, jerami padi, kemasan makanan, komposit, tepung ketan

1.

Pendahuluan
Salah satu kebutuhan primer manusia adalah makanan dimana pemenuhannya merupakan
hak asasi manusia sehingga harus tersedia dalam jumlah yang cukup, bergizi dan bermutu
dengan harga yang sesuai dengan daya beli masyarakat. Di era modern saat ini, makanan tidak
terlepas dari wadah atau kemasan. Kemasan memiliki berbagai tujuan, dari sisi keamanan
makanan bukan sekedar pembungkus tetapi juga sebagai pelindung dari bakteri dan kotoran dari
luar.
Salah satu kemasan yang populer digunakan pada makanan adalah polystyrene foam atau
lebih dikenal dengan Styrofoam, sejenis plastik berbasis minyak bumi. Perusahaan Dow
Chemical (1941) menyatakan Styrofoam banyak digunakan karena mampu mempertahankan
makanan yang panas atau dingin, tetap nyaman saat dipegang, biaya murah, ringan dan praktis.
Karena kelebihannya tersebut Styrofoam digunakan untuk mengemas makanan siap saji, segar,
maupun yang memerlukan proses lanjut. Namun, penggunaan Styrofoam sebagai kemasan
makanan dapat menimbulkan masalah pada kesehatan. Hal ini dikarenakan bahan Styrofoam
tersusun dari polimer-polimer kimia aditif berupa stirena yang diproses menggunakan benzena,
bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan tumbuhnya sel kanker di dalam tubuh. Selain
masalah kesehatan, penggunaan Styrofoam juga menyebabkan masalah pada lingkungan. Hasil
penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2019 mengungkap sebanyak 0,27 hingga 0,59
juta ton sampah masuk ke laut Indonesia. Sampah plastik sekali pakai jenis Styrofoam
mendominasi dibanding jenis sampah lainnya. Bahan stirena pada Styrofoam juga membuat
sampah menjadi menumpuk karena sulit terurai secara alami.
Oleh karena itu, muncul sebuah ide untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan
Styrofoam sebagai kemasan makanan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan
sebuah material kemasan yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Salah
satu material yang mampu memenuhi hal tersebut adalah material komposit dari serat alam.
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Kemasan tersebut bersifat biodegradable. Kemasan biodegrable merupakan kemasan yang dapat
terurai secara alami oleh aktivitas mikroorganisme tanpa meninggalkan sisa yang beracun atau
berbahaya bagi lingkungan (Suryati dkk., 2016). Material komposit dalam pembuatan kemasan
biodegradable adalah jerami padi sebagai material pengisi (filler) dan tepung ketan sebagai
material pengikat (matriks). Jerami padi dipilih sebagai filler karena ringan, murah, dapat
diperbarui, dan bersifat biodegradable (Liu, 2012). Jerami padi juga sangat mudah didapatkan,
diperkirakan produksi jerami padi di Indonesia rata-rata sebesar 20 juta ton per tahun.
Pemanfaatan jerami padi dalam bidang industri juga masih belum optimal, diperkirakan sekitar
85% dari total keseluruhan produksi jerami padi hanya dimanfaatkan dalam bidang pertanian
dan peternakan. Tepung ketan dipilih sebagai matriks karena daya rekatnya yang tinggi, tidak
beracun, memiliki aroma dan rasa tawar. Di Indonesia produksi ketan sebagai bahan dasar
pembuatan tepung ketan mencapai 42.000 ton per tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah
merancang dan membuat kemasan makanan yang baik untuk kesehatan manusia dan aman bagi
lingkungan hidup, untuk mengetahui cara mengolah dan memanfaatkan limbah pertanian berupa
jerami padi sebagai bahan dasar pembuatan komposit kemasan makanan, untuk mengetahui cara
mengolah komposit jerami padi dan tepung ketan sehingga dapat dijadikan sebagai kemasan
makanan pengganti polystyrene.
2.

Metode
Pembuatan Komposit Kemasan Makanan Biodegradable
Jemur jerami padi di bawah sinar matahari hingga jerami padi cukup kering, setelah jerami
padi cukup kering kemudian dilakukan proses crushing dengan mesin crushing mesh 10, 20,
30. Selanjutnya jerami padi hasil crushing diayak dengan mesh 10, 20, 30 dan dikelompokkan
sesuai ukuran mesh . Kemudian jerami padi direbus dengan NaOH sebanyak 3,5% dari total
volume air hingga serat jerami padi terurai. Setelah itu hasil perebusan jerami padi dicuci dan
disaring bersih hingga tidak berlendir. Selanjutnya campur tepung ketan yang sudah dilarutkan
dalam air sebanyak 500 ml dengan mixer, dimana komposisi perbandingan jerami padi dan
tepung ketan sebesar 90 : 10, lalu direbus dengan air sebanyak 500 ml dan selama perebusan
ditambahkan larutan gliserol sebanyak 10% dari berat tepung ketan dengan air 0,1 liter. Setelah
kental, angkat bubur campuran jerami padi dan tepung ketan, kemudian pindahkan ke molding
yang sebelumnya telah dilapisi alumunium foil serta diolesi dengan margarin. Press molding
dan tunggu selama satu malam, kemudian setelah terbentuk angkat tangkup molding dan
keluarkan cetakan yang berada di alumunium foil lalu keringkan dalam suhu ruangan hingga
terbentuk produk kemasan makanan yang siap diuji.
Pengujian Karakteristik Kemasan Makanan Biodegradable
Pada penelitian ini sampel yang dihasilkan akan diuji kekuatan tariknya untuk mengetahui
kekuatan sampel apabila diberikan beban gaya yang berlawanan arah. Sampel diuji dengan
standar ASTM D-639, 1991. Pengujian akan dilakukan terhadap beberapa sampel sesuai dengan
komposi dan pembandingnya. Dalam melakukan uji kekuatan tarik, sampel akan dikaitkan
dengan mesin penguji pada kedua tepi sampel. Set up pada pengujian tarik dengan melakukan
pengaturan terhadap kecepatan, pembebanan dan jarak maksimum beban. Sampel uji akan
ditarik berlawanan arah secara perlahan hingga mencapai titik putusnya. Data yang dihasilkan
akan dapat ditampilkan pada layar monitor PC/laptop.
(1)
Keterangan:
σ
: kuat tarik (N/mm2)
Fmaks : tegangan/ beban maksimal (N)
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A

: luas permukaan (mm2).
Pengujian degradasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak alami pada produk
kemasan selama periode tertentu untuk menentukan presentasi penguraiannya. Hasil dari pengujian
degradasi adalah dapat memperkirakan lama periode waktu untuk produk kemasan terdegradasi di dalam
tanah (Nurfitasari, 2018). Sampel pengujian berbentuk kemasan ditimbang berat awalnya dan kemudian
sampel tersebut ditanam pada sebuah wadah berisi tanah dengan ketinggian 15 cm selama 30 hari.
Setelah itu, sampel kemudian diangkat dan dibersihkan dari sisa tanah dan kotoran yang melekat dan
ditimbang berat akhir sampel untuk menentukan persen kehilangan berat yang dialami (Hendrawati,
2015).
(2)

Keterangan:
W0
: berat awal (gram)
W1
: berat akhir (gram).
Pengujian water absorption pada penelitian ini untuk mengetahui daya serap air pada produk
kemasan dilakukan uji water absorption. Uji daya serap air dilakukan dengan mengacu pada standar
ABNT NBR NM ISO 535 (1999). Sampel material dari kemasan makanan dipotong dengan ukuran 2,5
x 5 cm, lalu dioven terlebih dahulu selama 5 menit pada suhu 40°C-50°C untuk memastikan kandungan
air di dalam kemasan telah hilang (Ilyas, 2020). Setelah itu, sampel ditimbang berat awalnya dan
dimasukkan ke dalam wadah berisi air selama 1 menit untuk menentukan kemampuan daya serap airnya
(Hendrawati, 2019). Sampel yang telah direndam, kemudian air yang berada di permukaan sampel
dikeringkan menggunakan tisu dan ditimbang kembali untuk mengetahui berat akhir sampel.
(3)
Keterangan:
Mt
: berat akhir sampel.
Mo
: berat awal sampel.
3.

Hasil dan Pembahasan
Kemasan makanan komposit biodegradable yang terbuat dari limbah jerami padi dan
tepung ketan akan dibuat selanjutnya seperti pada Gambar 1. Kemasan ini memiliki dimensi
luar 18 cm x 13 cm x 7 cm. Kemasan ini telah disesuaikan dengan data antropometri 5% dan
memiliki kekuatan tarik 2,54 Mpa yang berarti dua kali lebih kuat dari kekuatan tarik Styrofoam
yang hanya 1,21 Mpa sesuai dengan Tabel 1.

Gambar 1. Desain Kemasan Komposit
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Prototipe dibuat dengan metode trial-eror hingga menghasilkan prototipe terbaik dengan
nilai perbandingan 90% jerami padi, 10% tepung ketan, 10% gliserol yang dibandingkan
dengan berat tepung ketan, 1 liter air, 3,5% NaOH yang dibandingkan dengan volume air yang
merendam jerami padi.
Tabel 1. Uji Tarik Kemasan Makanan Biodegradable dan Styrofoam

No.

Spesimen

Panjang awal
(mm)

Tebal
(mm)

Beban yang
diberikan (N)

Kekuatan tarik
(Mpa)

1

90% : 10%

16.5

1

42

2.54

2

Stryrofoam

16.5

1

20

1.21

Setelah prototipe jadi, higienitas dilakukan dengan sterilisasi metode panas kering pada
suhu 130°C selama 30 menit. Untuk suhu 130°C diperoleh angka kuman terendah pada
pengulangan 1 dan 2 yaitu dengan angka kuman 0 koloni/cm (Raudah, 2017).
Pengujian daya resap air dilakukan uji water absorption pada standar ABNT NBR NM ISO
535 (1999). Sampel prototipe kemasan komposit dipotong dengan ukuran 2.5 x 5 cm, kemudian
dioven pada suhu 40°C-50°C selama 5 menit (Ilyas, 2020). Sampel ditimbang untuk
mengetahui berat.
.
Dari perhitungan persentase daya serap air, kemasan komposit menunjukkan persen serap
air sebesar 49%. Nilai ini merupakan angka yang optimal dikarenakan kemasan lebih tahan
terhadap air dan memiliki kemampuan daya serap air sehingga bersifat biodegradable.
Kemampuan daya serap air awalnya. Setelah diketahui berat awal (Mo), sample dimasukkan ke
dalam wadah berisi air selama 1 menit untuk menentukan kemampuan daya serap airnya
(Hendrawati, 2019). Sampel yang telah direndam air dikeringkan menggunakan tisu dan
ditimbang kembali untuk mengetahui berat akhir sampel (Mt), untuk mengetahui persentase
pertambahan berat menggunakan persamaan:
Mo
= 0.67 gram
Mt
= 1 gram
(4)
Plastik lebih mudah terurai dan bersifat biodegradable, sehingga memudahkan
mikrooganisme (jamur, bakteri, dan alga) untuk mempercepat proses degradasi (Illing, 2020).
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Gambar 2. Pembuatan Prototipe

Pada grafik uji biodegradable menggunakan media tanah pada kemasan makanan komposit
menunjukkan bahwa selama 29 hari, massa kemasan komposit mengalami penurunan dengan
rincian:
Tabel 2. Data uji Biodegradable

Hari ke

0

7

14

21

29

Berat
(gram)

22

20

17

15

13

Untuk mengetahui persentase pengurangan berat pada kemasan makanan ini pada uji
degradasi menggunakan persamaan:
W0
= 22 gram
W1
= 13 gram
(5)
.
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Gambar 3. Uji Biodegradable Kemasan Makanan

Kemasan komposit jerami padi dan tepung ketan memiliki sifat biodegradable alami,
sehingga penggunaan kemasan ini ramah lingkungan dan mudah terurai secara alami tanpa
merusak lingkungan hidup.
4.

Simpulan
Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai karakteristik komposit kemasan makanan dari
jerami padi dan tepung ketan didapatkan bahwa produk ini memiliki kekuatan tarik yang dua
kali lebih baik daripada Styrofoam. Kemampuan penyerapan air yang dimiliki dari kemasan
makanan ini sebesar 49%, yang mana merupakan nilai optimal karena kemasan ini memiliki
sifat biodegradable sehingga proses degradasi oleh mikroorganisme akan lebih cepat. Oleh
karena itu, kemasan biodegradable yang dibuat pada penelitian ini akan mengalami degradasi
secara alami selama 29 hari di dalam tanah.
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ABSTRAK
PT Sri Rejeki Isman Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang industri tekstil.
Proses produksi pada PT Sri Rejeki Isman Tbk dimulai dari membuat perencanaan pola lalu dilanjutkan
dengan marker, pembuatan sample, cutting, sewing, melakukan quality control (QC) sewing, ironing,
melakukan quality control (QC) final, dan sampai pada packaging. Defect dari produksi yang terjadi pada
perusahaan masih tinggi, yaitu sebesar 10,077% dari seluruh total produksi. Sampai saat ini, pengendalian
kualitas yang dilakukan oleh perusahaan dinilai belum maksimal dalam mengendalikan jumlah defect
yang dihasilkan, karena defect yang dialami perusahaan masih tinggi. Maka dari itu, diperlukan upaya
pengendalian kualitas yang efektif. Dalam penelitian ini, digunakan metode Failure Mode and Effect
Analysis (FMEA) dan Fault Tree Analysis (FTA) untuk mengidentifikasi dan menganalisa defect yang
terjadi. FMEA digunakan untuk menentukan dan mengalikan tingkat keparahan (severity), tingkat
kejadian (occurence), dan tingkat deteksi (detection), sehingga diperoleh nilai Risk Priority Number
(RPN) yang dapat menentukan prioritas defect yang harus dilakukan prioritas perbaikan. Nilai RPN defect
paling tinggi yang terjadi pada PT Sri Rejeki Isman Tbk yaitu pada defect run off stitch dengan nilai RPN
sebesar 210. Nilai RPN terbesar merupakan prioritas yang harus segera dilakukan tindakan perbaikan.
FTA digunakan untuk mengetahui akar penyebab defect yang terjadi. Defect yang terjadi pada
permasalahan ini sebagian besar disebabkan oleh human error, dimana dapat diartikan bahwa mayoritas
defect disebabkan oleh operator.
Kata kunci: defect, penyebab defect, FMEA, FTA

1.

Pendahuluan
Industri garment terus meningkat pesat pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Berdasarkan
data statistik dari KEMENPERIN, industri tekstil dan pakaian jadi mencatatkan
pertumbuhannya paling tinggi pada triwulan III tahun 2019, yaitu meningkat sebesar 15,08%,
dimana hal tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% pada periode yang sama.
Industri dengan teknologi konvensional hingga modern mengalami persaingan ketat yang
menyebabkan perusahaan terus berlomba-lomba dalam menawarkan kualitas produk yang tinggi
dengan harga terjangkau. Menurut Feigenbaum (1986), kualitas adalah kepuasan konsumen
sepenuhnya (full customer satisfaction), dimana suatu produk dikatakan berkualitas apabila
dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen. Oleh karena itu, perusahaanperusahaan semakin berusaha untuk lebih fokus dalam memperhatikan permasalahan kualitas
produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditentukan.
Berkaitan dengan kualitas, Crosby (1979) berpendapat bahwa kualitas datang dari
pengendalian dan pengendalian adalah sebuah hasil dari seperti pelatiham disiplin, contoh, dan
kepemimpinan, dimana standar kualitas adalah zero defect. Pengendalian kualitas yang kerap
dan dapat dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu pengendalian kualitas terhadap produk defect.
Produk defect sering ditemukan pada perusahaan, baik selama proses produksi berlangsung
maupun di luar proses produksi, seperti selama proses pengiriman. Indikator defect yang
digolongkan termasuk produk defect adalah produk yang tidak memenuhi standar yang telah
ditentukan oleh perusahaan dan buyer. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya pengendalian
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kualitas terhadap produk defect untuk meminimalisasi jumlah defect bagi suatu perusahaan,
terlebih bagi sebuah perusahaan garment. Produk defect tersebut akan menurunkan reputasi
perusahaan dimana loyalitas konsumen terhadap perusahaan dipertaruhkan, bahkan ada pula
yang tidak ingin bekerja sama dan bernegosiasi dengan perusahaan yang memiliki reputasi yang
kurang baik. Hal tersebut akan mengakibatkan perusahaan kehilangan konsumen dan kalah
bersaing dengan perusahaan lain, sehingga akan berdampak buruk bagi perusahaan baik dari
segi finansial maupun material.
PT Sri Rejeki Isman Tbk atau biasa dikenal dengan Sritex merupakan perusahaan tekstil
terpadu dimana produksinya mulai dari serat hingga menjadi produk jadi, semua prosesnya
dilakukan sendiri oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk dengan membagi pengolahaannya menjadi
masing-masing departemen. Sistem produksi yang digunakan oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk
adalah make to order, yaitu produk yang dibuat berdasarkan pesanan dan minat dari buyer. Pada
tahun 2021, tercatat terjadi sebanyak 39.426 produk defect yang tidak lolos quality control dan
harus dilakukan perbaikan. Penanganan yang telah dilakukan perusahaan selama ini adalah
dengan mengelompokkan jenis defect menjadi dua, yaitu defect yang dapat dilakukan perbaikan
dengan cara penyetrikaan ulang dan defect yang harus dilakukan rework. Akan tetapi, upaya
penanganan yang dilakukan perusahaan belum cukup efektif dalam mengurangi jumlah defect
produk, karena masih ditemukan banyak defect dari hasil produksi maupun hasil perbaikan
defect yang telah dilakukan.
Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, perusahaan memerlukan alternatif metode
pendekatan untuk mendukung upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan. Metode pendekatan
yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan menggunakan metode Failure Mode and Effect
Analysis (FMEA) yang digunakan untuk mengidentifikasi kegagalan, mengevaluasi efek
kegagalan, dan memprioritaskan kegagalan berdasarkan efek yang dihasilkan dan metode Fault
Tree Analysis (FTA) yang digunakan untuk mendeteksi adanya gejala supaya mengetahui akar
penyebab suatu masalah (Ansori, 2013).
2.

Metode
Metode penelitian berisi alur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Pada
penelitian ini, flowchart penelitian disajikan pada Gambar 1 berikut ini.
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Gambar 1. Flowchart Penelitian

1.

Kualitas
Kualitas merupakan kesesuaian dari produk atau layanan untuk memenuhi atau melampaui
keinginan yang diminta oleh pelanggan (Mitra, 2016). Menurut Juran (1998), kualitas berarti
fitur produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan memberikan kepuasan pelanggan.
Menurut Juran (1998) pula, kualitas berarti bebas dari kekurangan, bebas dari kesalahan yang
mengharuskan dilakukannya pekerjaan lagi (rework) atau yang mengakibatkan defect,
ketidakpuasan pelanggan, klaim pelanggan, dan sebagainya.
2. Pengendalian Kualitas
Pengendalian kualitas merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk menjaga tingkatan
kualitas produk atau jasa dan dilakukan secara terus-menerus hingga mengimplementasikan dari
perbaikan karakteristik yang tidak sesuai dengan sebuah standar spesifikasi (Mitra, 2016).
3. Produk Cacat (Defect)
Produk cacat merupakan produk yang tidak memenuhi standar produksi karena kesalahan
dalam bahan, tenaga kerja, atau mesin, dan harus diproses lebih lanjut agar memenuhi standar
mutu yang ditentukan, sehingga produk tersebut dapat dijual (Firdaus Ahmad Dunia & Wasilah,
2012). Faktor penyebab produk cacat diantaranya sebagai berikut.
 Bersifat normal
Setiap produk tidak dapat dihindari terjadinya produk defect, maka biaya untuk
memperbaiki produk defect tersebut dibebankan ke setiap departemen dimana terjadinya
produk defect.
 Akibat kesalahan
Terjadinya produk defect diakibatkan kesalahan dalam proses produksi seperti kurang
perencanaan, pengawasan dan pengendalian, serta kelalaian dari pekerja.
4. Diagram Pareto (Pareto Chart)
Diagram pareto merupakan sebuah metode untuk mengelola kesalahan, masalah, atau cacat
untuk membantu memusatkan perhatian pada usaha penyelesaian masalah (Heizer & Render,
2014). Dalam diagram pareto berlaku aturan 80/20, yang artinya 20% jenis kecacatan dapat
menyebabkan 80% kegagalan proses. Hal tersebut yang membuat diagram pareto dapat
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membantu menemukan permasalahan yang paling penting untuk segera diselesaikan sampai
dengan masalah yang tidak harus segera diselesaikan.
5. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) merupakan teknik yang digunakan untuk
menemukan, mengidentifikasi dan eliminasi potensi kegagalan, masalah, atau error, yang
terjadi pada sistem, desain, dan proses sebelum sampai pada konsumen (Stamatis, 1995). FMEA
dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan apa saja yang mungkin terjadi, bahkan
juga mengenai tingkat keparahan dari akibat yang ditimbulkan. FMEA dikatakan baik
digunakan untuk menganalisis mode kegagalan pada proses maupun produk. Mode kegagalan
adalah apa saja yang termasuk dalam kecacatan/kegagalan dalam desain, dimana kondisinya di
luar batas spesifikasi yang telah ditetapkan, atau perubahan dalam produk yang menyebabkan
terganggunya fungsi dari produk tersebut. Dengan menghilangkan mode kegagalan, maka
FMEA akan meningkatkan keandalan dari produk yang menyebabkan kepuasan pelanggan yang
menggunakan produk tersebut akan meningkat.
6. Risk Priority Number (RPN)
Risk Priority Number (RPN) merupakan suatu indikator untuk menentukan tindakan
korektif yang tepat pada suatu mode kegagalan. RPN dapat menentukan skala prioritas
perbaikan, manakah yang harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu hingga yang dapat tidak
harus segera dilakukan perbaikan. Pada RPN, terdapat tiga tahap dalam penilaiannya, yaitu
severity, occurence, dan detection.
 Nilai Severity
Severity adalah langkah pertama untuk menganalisa resiko, yaitu menghitung seberapa
besar dampak atau intensitas kejadian yang mempengaruhi hasil akhir proses. Berikut
Tabel 1 menyajikan rincian dari severity rating.
Tabel 1. Severity Rating
Rank
Criteria
1–2
Very Low Tidak beralasan untuk menduga bahwa pembawaan/sifat
sepele dari kesalahan ini dapat menyebabkan efek yang
signifikan pada produk dan/atau service. Para konsumen
mungkin tidak akan sampai menyadari kesalahan tersebut.
Kerusakan pada tingkat yang rendah, dikarenakan
3–4
Low
pembawaan/sifat dari kesalahan ini hanya akan menyebabkan
sangat sedikit gangguan terhadap konsumen. Konsumen akan
menyadari sedikit penurunan kualitas dari produk dan/atau
service, sedikit ketidaknyamanan, pada proses selanjutnya,
atau perlunya sedikit pengerjaan ulang.
5–6
Moderate Urutan yang sedang/lumayan, karena kesalahan ini
menyebabkan beberapa ketidakpuasan. Konsumen akan
merasa tidak nyaman atau bahkan terganggu oleh kesalahan
tersebut.
Ketidakpuasan konsumen pada tingkat yang tinggi,
7–8
High
dikarenakan pembawaan/sifat dari kesalahan ini seperti
sebuah produk yang tidak dapat digunakan atau dilakukan
service yang tidak memuaskan sama sekali.
9 – 10 Very High Tingkat kerusakan yang sangat tinggi saat kesalahn tersebut
mempengaruhi keselamatan dan melibatkan pelanggaran
peraturan-peraturan pemerintah.
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 Nilai Occurence
Occurence adalah sebuah pengukuran yang digunakan untuk menentukan nilai rating
yang sesuai dengan estimasi jumlah frekuensi atau jumlah kegagalan yang terjadi
karena penyebab tertentu. Berikut Tabel 2 menyajikan rincian dari occurence rating.
Tabel 2. Occurence Rating
Rank
Efek
Criteria
Hampir Tidak Pernah
1 diantara 1.500.000 produk
1
Sangat Jarang
1 diantara 150.000 produk
2
Cukup Jarang
1 diantara 15.000 produk
3
Sedikit Jarang
1 diantara 2.000 produk
4
Jarang
1 diantara 400 produk
5
Sedikit Sering
1 diantara 80 produk
6
Cukup
Sering
1 diantara 20 produk
7
Sering
1 diantara 8 produk
8
Sangat Sering
1 diantara 3 produk
9
Hampir Selalu Terjadi
1 diantara 2 produk
10
 Nilai Detection
Detection adalah sebuah pengukuran untuk mengendalikan defect yang terjadi. Berikut
Tabel 3 menyajikan rincian dari detection rating.
Tabel 3. Detection Rating
Rank
Efek
Criteria
Kemungkinan produk atau service yang terdapat
1 – 2 Very High
Pengawasan hampir sudah defect pada tingkat yang sedang/lumayan (1 dari
pasti dapat mendeteksi
10.000). Defect akan jelas terlihat dan siap untuk
defect
dideteksi. Kehandalan atau kemampuan deteksi
paling rendah pada tingkat 99,99%.
Kemungkinan produk atau service yang terdapat
3 – 4 High
Pengawasan punya
defect ada pada tingkat yang rendah (1 dari
kemungkinan yang besar
5.000, sampai 1 dari 500). Kehandalahan atau
dalam mendeteksi defect
kemampuan deteksi paling rendah pada tingkat
99,8%.
Kemungkinan produk atau service yang terdapat
5 – 6 Moderate
Pengawasan mungkin
defect ada pada tingkat yang sedang/lumayan (1
mendeteksi defect
dari 200, sampai 1 dari 50). Kehandalan atau
kemampuan deteksi paling rendah pada tingkat
98%.
Kemungkinan produk atau service yang terdapat
7 – 8 Low
Pengawasan lebih
defect ada pada tingkat yang tinggi (1 dari 20).
mungkin tidak mendeteksi Kehandalan atau kemampuan deteksi paling
defect
rendah pada tingkat 90%.
Kemungkinan produk atau service yang terdapat
9 – 10 Very Low
Pengawasan sangat
defect ada pada tingkat yang sangat tinggi (1
mungkin tidak mendeteksi dari 10). Biasanya barang tidak dicek atau tidak
defect
dapat dicek. Defect sering tersembunyi dan tidak
terlihat saat proses atau service. Kehandalan atau
kemampuan deteksi pada tingkat 90% atau lebih
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rendah.
7.

Fault Tree Analysis (FTA)
Fault Tree Analysis (FTA) merupakan sebuah analytical tool yang menerjemahkan secara
grafik kombinasi-kombinasi dari kesalahan yang menyebabkan kegagalan dari sistem yang
digunakan untuk mendeteksi adanya gejala supaya mengetahui akar penyebab suatu masalah,
dimulai dari kejadian puncak (Ansori, 2013). Menurut Priyanta (2016), berikut merupakan lima
tahapan untuk melakukan analisis dengan FTA.
a. Mengidentifikasi masalah dan kondisi batas dari suatu sistem batas yang ditinjau.
b. Penggambaran model grafis fault tree.
c. Mencari minimal cut set dari analysis fault tree.
d. Melakukan analisa kualitatif dari fault tree.
e. Melakukan analisis kuantitatif dari fault tree.
Berikut merupakan simbol-simbol dalam FTA yang digunakan dalam menguraikan
kejadian yang dirincikan oleh Kristiansen (2005).
Simbol Kejadian
Simbol kejadian yaitu simbol-simbol yang berisi keterangan kejadian pada sistem yang ada
pada suatu proses terjadinya top event.
Basic event
Berfungsi
untuk
menyatakan
(primary event)
kegagalan mendasar yang tidak perlu
dicari penyebabnya.
Undeveloped event

Conditioning event

External event

Berfungsi untuk menyatakan kejadian
yang tidak dapat lagi berkembang,
yaitu suatu kejadian kegagalan tertentu
yang tidak dicari penyebabnya lagi,
karena tidak tersedia informasi yang
terkait sehingga menjadi suatu
kejadian akhir dari suatu masalah.
Berfungsi untuk menyatakan suatu
kondisi atau batasan khusus yang
diterapkan pada suatu gerbang, jadi
kejadia output terjadi jika kejadian
input terjadi dan memenuhi suatu
kondisi tertentu.
Berfungsi untuk menyatakan kejadian
yang diharapkan muncul secara normal
dan tidak termasuk dalam kejadian
gagal.

Berfungsi untuk menyatakan kejadian
yang muncul dari kombinasi kejadiankejadian input gagal yang masuk
gerbang.
Simbol Gerbang
Simbol gerbang merupakan simbol yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara
kejadian input yang mengarah pada kejadian output, yang artinya kejadian output disebabkan
oleh kejadian input yang saling berhubungan dengan cara-cara tertentu.
Intermediate event
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Gerbang OR

Gerbang AND

Berfungsi untuk menyatakan kejadian
yang akan muncul terjadi jika terdapat
satu atau lebih kejadian gagal yang
merupkan inputnya terjadi.
Berfungsi untuk mentakan kejadian
output yang muncul hanya jika semua
input terjadi.

Gerbang INHIBIT

Berfungsi untuk menyatakan kasus
khusus dimana output disebabkan oleh
satu input, tetapi juga harus memenuhi
kondisi tertentu sebelum input dapat
menghasilkan output.
Gerbang
Berfungsi untuk menyatakan gerbang
EXCLUSIVE OR
OR dengan kasus khusus atau kasus
tertentu, yaitu kejadian output muncul
jika kejadian input muncul.
Gerbang PRIORITY Berfungsi untuk menyatakan gerbang
AND
AND dengan kasus khusus atau kasus
tertentu, yaitu kejadian output muncul
jika kejadian input muncul dengan
urutan tertentu.
Simbol Transfer
Triangle-in
Merupakan titik dimana sub-fault tree
dapat dimulai sebagai kelanjutan pada
transfer out.
3.

Hasil dan Pembahasan
Berikut merupakan hasil dan pembahasan
3.1 Gambaran Umum Proses Produksi pada Garment 2 dan Garment 3
Dalam memproduksi produk yang diinginkan oleh buyer, departemen garment ini
memiliki divisi sewing atau menjahit dengan beberapa section produksi yaitu sejumlah 4
section dan setiap section terdiri atas beberapa line produksi, dimana masing-masing line
produksi tersebut memproduksi produk yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan
jumlah yang diinginkan oleh buyer. Secara umum, proses alur yang dilakukan divisi
sewing pada Garment 2 dan Garment 3 disajikan pada Gambar 2 sebagai berikut.

Gambar 1. Alur Proses Sewing
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3.2 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
Berikut Tabel 1 merupakan data defect perusahaan pada bulan November sampai
Desember pada tahun 2021.
Tabel 1. Data Defect dan Nilai Risk Priority Number (RPN)
Defect
Snagging
Slented
Run Off Stitch
Not Same Width
Bad Shape
Fabric Defect
Shading
Unconsisten Margin
Needle Hole
Loose Stitch
Hi-Low
Bubbling
Uneven Stitch
Open Seam
Oil (Stain)
Twisted
Puckering
Skip Stitch
Artwork Slented
Trimming
Broken
Pleated
Total

Jumlah
Defect
24
3
152
19
23
24
16
69
14
30
104
16
21
18
17
41
11
15
9
8
12
32
678

Quantity
Inspection
100
155
930
175
205
540
317
335
160
130
1069
157
370
130
145
895
80
255
80
160
80
260
6728

Quantity
847
1607
10616
2586
2121
7000
5783
3774
1661
988
14128
1772
4145
948
2775
17794
688
2591
1000
2040
680
2230
87774

Persentase
Cacat
0,357%
0,045%
2,259%
0,282%
0,342%
0,357%
0,238%
1,026%
0,208%
0,446%
1,546%
0,238%
0,312%
0,268%
0,253%
0,609%
0,163%
0,223%
0,134%
0,119%
0,178%
0,476%
10,077%

Persentase
Kumulatif Cacat
3,540%
0,442%
22,419%
2,802%
3,392%
3,540%
2,360%
10,177%
2,065%
4,425%
15,339%
2,360%
3,097%
2,655%
2,507%
6,047%
1,622%
2,212%
1,327%
1,180%
1,770%
4,720%
100,000%

S

O

D

RPN

3
3
6
4
4
7
3
4
6
3
4
2
3
7
4
4
3
5
4
1
5
3

5
6
7
2
2
2
2
5
2
6
7
5
2
3
2
5
5
3
4
8
4
3

6
5
5
4
4
3
3
6
5
5
6
4
7
4
5
4
5
5
5
3
4
5

90
90
210
32
32
42
18
120
60
90
168
40
42
84
40
80
75
75
80
24
80
45

Dari data di atas dapat diketahui beberapa defect yang terjadi pada hasil produksi.
Setelah diketahui jumlah defect yang terjadi dilakukan wawancara kepada supervisor
quality control dan didapatkan data-data severity, occurence, dan detection yang
selanjutkan akan diolah sehingga dapat diketahui nilai Risk Priority Number (RPN) dari
masing-masing defect. Berdasarkan perhitungan nilai RPN, didapatkan hasil bahwa run
off stitch merupakan jenis defect yang paling beresiko dan diperlukan prioritas perbaikan.
Setelah run off stitch, terdapat defect yang memiliki nilai RPN lebih dari 100, yaitu hi-low
dan unconsisten margin yang diperlukan untuk diprioritaskan perbaikan pula.
3.3 Fault Tree Analysis
Berikut merupakan Fault Tree Analysis (FTA) dari ketiga defect terbesar yang
memerlukan prioritas perbaikan.

D03.8

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

Gambar 2. Fault Tree Analysis Run Off Stitch

Gambar 3. Fault Tree Analysis Hi-Low
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Gambar 4. Fault Tree Analysis Unconsisten Margin

Berdasarkan FTA dari ketiga jenis defect produk paling besar, didapatkan hasil
bahwa faktor dasar yang teridentifikasi dari berbagai macam defect produk adalah pada
faktor man dan method, dimana akar permasalahannya yaitu human error dan Standard
Operational Procedure (SOP) yang kurang jelas. Solusi yang dapat dilakukan
perusahaan terkait human error adalah dengan melakukan training kepada pekerja yang
baru dan dilakukan pengawasan secara berkala terhadap pekerja. Solusi yang dapat
dilakukan perusahaan terkait SOP yang kurang jelas adalah dengan mengkaji ulang SOP
yang telah diberlakukan di perusahaan dan melakukan perbaikan atau revisi, setelah itu
SOP yang baru diberlakukan.
4.

Simpulan
Kesimpulan penelitian ini berisi mengenai rangkuman dari hasil penelitian yang telah
dilakukan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian adalah sebagai berikut:
1. Defect paling besar dan paling berpengaruh berdasarkan nilai Risk Priority Number
(RPN) tertinggi adalah run off stitch dengan nilai RPN 210, hi-low dengan nilai RPN
168, dan unconsistent margin dengan nilai RPN 120. Dari ketiga defect terbesar
tersebut, dapat diketahui urutan prioritas perbaikan yang harus dilakukan perusahaan
untuk meminimalisir terjadinya defect pada hasil produksi.
2. Diperlukan adanya pengecekan secara berkala dan diperlukan pula adanya perkiraan
tanggal untuk pergantian sparepart ataupun maintenance dari mesin yang digunakan
agar tidak terlambat dalam penanganan mesin, sehingga defect pada produk dapat
diminimalisir.
3. Diperlukan adanya pengawasan terhadap pemberlakuan Standard Operational
Procedure (SOP) pada masing-masing mesin agar mekanik maupun operator tidak salah
dalam melakukan setting terhadap mesin.
4. Diperlukan adanya briefing secara teratur kepada pekerja agar pekerja dapat memahami
apa dan bagaimana yang harus dilakukannya.
5. Diperlukan pengawasan secara ketat mengenai kebersihan di lingkungan produksi dan
juga dilakukan pembersihan secara teratur dan berkala supaya lingkungan kerja dan
produksi tetap terjaga kebersihannya.
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ABSTRAK
PT. XYZ merupakan salah satu anak perusahaan garmen terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berfokus
pada pengadaan pakaian jadi jenis sportwear. Beberapa merek global yang menjadi pelanggan terbesar
adalah Adidas, The North Face, Columbia, dan Polo Ralph Laurent. Menurut data historis pada tahun
2020-2021, PT XYZ mengalami peningkatan customer claim dari konsumen Adidas sebesar 67%
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan pengendalian
kualitas untuk meminimalisir terjadinya produk cacat ataupun produk yang berpotensi menimbulkan
complaint. Penelitian ini menggunakan diagram pareto untuk mengidentifikasi jenis cacat yang akan
dianalisis, metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) untuk menentukan nilai Risk Priority
Number (RPN) dari faktor penyebab jenis cacat, dan metode Fault Tree Analysis (FTA) untuk
menentukan akar permasalahan sehingga dapat disusun solusi dari penyebab jenis kecacatan. Beberapa
solusi yang diusulkan adalah menegaskan ulang Work Instruction (WI) dan Standard Operating
Procedure (SOP) yang berlaku, melakukan pengecekan ulang mesin sebelum proses sewing,
meningkatkan pengawasan pada setiap line, membuat jadwal penggantian jarum sebelum tumpul, dan
selalu menegaskan aturan untuk menjaga kebersihan di lingkungan pabrik.
Kata kunci: FMEA, FTA, Kualitas, Produk Cacat

1.

Pendahuluan
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat membuat persaingan
antar perusahaan juga ikut meningkat. Untuk menghadapi persaingan di dunia bisnis, suatu
perusahaan dituntut memiliki keunggulan bersaing. Usaha yang dapat dilakukan perusahaan
dalam menghadapi situasi tersebut adalah dengan memberikan kepuasan kepada konsumen.
Kualitas produk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen.
Konsumen akan cenderung menggunakan produk yang berkualitas tinggi. Kepuasan konsumen
menentukan keberhasilan suatu produk dan hanya produk bernilai tinggi yang dapat memenuhi
kebutuhan konsumen dalam seluruh siklus hidup produk tersebut (Mrugalska & Tytyk, 2015).
Selain itu, kualitas produk juga merupakan faktor penting dalam menjaga kelangsungan hidup
suatu perusahaan. Bahkan, dapat dikatakan bahwa pemahaman kualitas yang baik merupakan
salah satu faktor dari pertumbuhan dan kesuksesan bisnis (Abdullahi & Mansor, 2015).
Industri tekstil dan pakaian merupakan salah satu industri penting di Indonesia.
Berdasarkan dokumen Making Indonesia 4.0 Kementrian Perindustrian Republik Indonesia
(2018), sektor industri tekstil dan pakaian merupakan kontributor ekspor manufaktur terbesar
kedua di Indonesia secara historis dan memberi kontribusi sebesar 7% dari produk domestik
bruto (PDB) Indonesia, 20% dari total tenaga kerja manufaktur Indonesia, dan 15% dari total
ekspor manufaktur Indonesia pada tahun 2016.
PT PB merupakan salah satu perusahaan garmen terbesar di Indonesia. Hingga saat ini, PT
PB telah memiliki 16 anak perusahaan yang tersebar di dalam negeri maupun di luar negeri,
salah satunya adalah PT XYZ. Perusahaan ini berfokus pada pengadaan pakaian jadi jenis
sportwear seperti technical, functional dan activewear jackets, outer wear yang diperuntukkan
olahraga musim dingin seperti snowboarding, ski, jogging, hiking, dan kegiatan outdoor
lainnya. Beberapa merek global yang menjadi pelanggan terbesar adalah Adidas, The North
Face, Columbia, dan Polo Ralph Laurent.
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Salah satu buyer yang sangat memperhatikan kualitas produknya adalah Adidas. Brand ini
sudah bekerjasama dengan PT XYZ sejak tahun 2014. Beberapa jenis garmen Adidas yang
diproduksi di PT XYZ adalah padded and light weight jackets, track suits, pants, shorts, dan
lain-lain. Sebagai bentuk jaminan kepada konsumennya, Adidas memberikan garansi dua tahun
terhadap kualitas produk yang dimilikinya. Jika garmen yang dibeli sudah mengalami kerusakan
atau kehilangan fungsi semestinya dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, maka konsumen
dapat mengajukan customer claim atau biasa disebut Adidas complaint dan akan diganti dengan
produk baru. Menurut data historis pada tahun 2020-2021, PT XYZ mengalami peningkatan
customer claim dari konsumen Adidas sebesar 67% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Beberapa jenis cacat yang menyebabkan customer claim antara lain seam puckering, broken
stitch, sewn-in pleats, skipped stitch, open seam, dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan PT
XYZ mengalami kerugian sebesar 1,8 miliar rupiah. Sebenarnya, perusahaan sudah melakukan
usaha untuk mengurangi jumlah customer claim yaitu lebih memperhatikan Standard Operating
Procedure (SOP) yang berlaku dan mengawasi proses produksi secara lebih ketat. Namun
usaha-usaha tersebut kurang efektif untuk menurunkan jumlah customer claim sehingga
diperlukan alternatif solusi yang berpotensi untuk meminimalisir terjadinya produk cacat
sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu yang harus dikeluarkan untuk perbaikan.
Metode yang dapat digunakan untuk perbaikan dan pengendalian kualitas produk adalah
metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Fault Tree Analysis (FTA). FMEA
adalah suatu prosedur terstruktur untuk mengidentifikasi dan mencegah sebanyak mungkin
mode kegagalan (Setiawan, 2014). Sedangkan menurut (Kurniawati et al., 2017), FMEA adalah
analisis sistematis yang diterapkan untuk menganalisis sebab dan akibat dari kegagalan produk.
Metode ini dapat membantu meningkatkan keandalan dan keamanan suatu proses dengan cara
mengidentifikasi potensi kegagalan atau disebut modus kegagalan pada proses tersebut.
Sedangkan Fault Tree Analysis adalah metode analisis yang digunakan untuk menentukan
penyebab potensi kegagalan yang terjadi di dalam sistem (Swarup & K.Amaravath, 2014). Pada
penelitian ini, FTA digunakan untuk mengetahui akar penyebab terjadinya produk cacat
sehingga dapat menentukan usulan perbaikan bagi perusahaan.
Selain itu, penelitian ini juga menggunakan tools pendukung yaitu diagram pareto.
Diagram pareto adalah tools yang digunakan untuk membandingkan berbagai kategori kejadian
yang disusun menurut ukurannya untuk menentukan prioritas kategori kejadian-kejadian atau
sebab-sebab kejadian yang akan dianalisis (Bakhtiar, S., 2013). Diagram ini dapat menunjukkan
masalah yang yang harus segera dipecahkan untuk menghilangkan kerusakan dan memperbaiki
operasi (Harahap et al., 2018). Jenis cacat yang paling sering muncul akan ditangani terlebih
dahulu kemudian dilanjutkan dengan jenis cacat berikutnya. Melalui metode dan tools tersebut,
perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk dengan melakukan perbaikan dan
evaluasi terhadap produk cacat. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jenis
cacat produk yang menyebabkan Adidas Complaint, mengetahui penyebab terjadinya produk
gagal dan menentukan usulan untuk meminimalkan terjadinya cacat produk garmen Adidas di
PT XYZ.
2.

Metode
Penelitian ini menggunakan sumber data primer melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi untuk mendapatkan informasi mengenai temuan-temuan cacat yang sering terjadi
sehingga dapat diketahui hal-hal yang menyebabkan terjadinya cacat tersebut, kemudian data
sekunder dari perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data profil perusahaan,
data struktur organisasi perusahaan, data proses produksi, data hasil inspeksi garmen Adidas
bulan Desember 2021, dan jenis cacat pada produk garmen. Sedangkan data sekunder yang
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bersumber dari literatur lain diperoleh dari e-book, jurnal, karya ilmiah maupun artikel pada
internet.
Adapun tahapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.
a) Rekapitulasi data hasil inspeksi garmen Adidas bulan Desember 2021
Data hasil inspeksi garmen Adidas didapatkan dari data yang dihimpun perusahaan
pada bulan Desember 2021. Data hasil inspeksi meliputi informasi berupa jumlah produk
yang diperiksa, jumlah produk dengan kualitas baik, jumlah produk cacat, dan jenis-jenis
cacat beserta jumlahnya.
b) Membuat diagram pareto
Data yang dibutuhkan untuk membuat diagram pareto adalah data hasil inspeksi
garmen Adidas pada bulan Desember 2021 dan data jenis cacat produk garmen. Langkah
pertama yang dilakukan setelah memperoleh data tersebut adalah membuat rekapitulasi
jumlah masing-masing jenis cacat pada produk garmen Adidas yang dibuat dalam rentang
minggu-an. Hasil rekapitulasi tersebut selanjutnya dibuat diagram pareto menggunakan
software Minitab 18 untuk mengidentifikasi jenis cacat tertinggi. Dengan menerapkan
prinsip pareto 80/20, didapatkan jenis cacat yang masuk dalam komulatif 80% sehingga
harus segera dilakukan tindakan perbaikan.
c) Menghitung nilai Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
Perhitungan nilai FMEA bertujuan untuk mengetahui penyebab jenis cacat atau
kegagalan yang paling signifikan yang menjadi prioritas untuk tindakan korektif. Jenis
cacat yang masuk dalam komulatif 80% pada diagram pareto, selanjutnya akan dihitung
menggunakan penilaian FMEA untuk didapatkan nilai RPN dimana skor severity,
occurrence, dan detection diperoleh dari hasil wawancara dan diskusi dengan pembimbing
lapangan dan staff QC di PT XYZ.
d) Membuat Fault Tree Analysis (FTA)
Tahap ini diawali dengan menentukan masalah yang akan dianalisis menggunakan
FTA. Penyebab jenis cacat atau kegagalan yang masuk dalam komulatif 80% pada diagram
pareto, selanjutnya akan dibuat konstruksi FTA dengan mendeskripsikan dan mengevaluasi
fault event sehingga dapat menentukan solusi dari setiap penyebab jenis cacat.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Identifikasi Jenis Cacat
Data hasil inspeksi garmen Adidas yang telah didapat kemudian direkap untuk mengetahui
data jenis cacat secara keseluruhan. Tabel 1 berikut menyajikan rekapitulasi hasil inspeksi
garmen Adidas pada bulan Desember 2021.
Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Inspeksi Garmen Adidas

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

Jenis cacat
Seam puckering
Broken stitch
Sewn-in pleats
Bar tack missing or misplaced
Skipped stitches
Open seam
Run off
Twisted, wavy, uneven body/hem
Unconsisten stitch
Oil spots
Soil
Total
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3.2 Pembuatan Diagram Pareto
Hasil rekapitulasi jumlah cacat pada Tabel 1 selanjutnya dibuat diagram pareto sehingga
dapat diketahui persentase jenis cacat yang paling banyak terjadi. Gambar 1 berikut merupakan
diagram pareto jenis cacat produk garmen Adidas.

Gambar 1. Diagram Pareto Jenis Cacat

Berdasarkan Gambar 1, diketahui nilai persentase dan persentase kumulatif masing-masing
jenis cacat. Dengan menggunakan prinsip pareto 80/20, diperoleh jenis cacat yang masuk
kedalam kumulatif 80% diantaranya yaitu broken stitch, seam puckering, run off, open seam,
unconsisten stitch, skipped stitches, sewn-in plates, dan oils spots. Jenis-jenis cacat inilah yang
selanjutnya akan diolah dan dianalisis lebih dalam untuk dicari penyebabnya sehingga dapat
ditentukan usulan tindakan perbaikan yang tepat.
3.3 Perhitungan Analisis Risiko dengan Metode Failure Mode and Effect Analysis
(FMEA)
Langkah ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor penyebab yang memiliki risiko
tertinggi kegagalan produk. Faktor yang memiliki risiko lebih besar akan dicari akar
permasalahannya sehingga perusahaan dapat meminimalisir terjadinya produk gagal. Risk
Priority Number (RPN) merupakan angka yang menunjukkan tingkat risiko dari suatu penyebab
berdasarkan severity, occurence, dan detection. Nilai ini dapat dihitung dengan mengalikan nilai
severity, occurence, dan detection dari tiap-tiap faktor penyebab yang ada. Tabel perhitungan
nilai Risk Priority Number (RPN) dan kemungkinan penyebab terjadinya kegagalan
selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Perhitungan Nilai RPN

Penyebab potensi
kegagalan
Operator tidak
fokus
Tension benang
terlalu tinggi
Operator terburuburu
Operator tidak
fokus
Operator lelah /
mengantuk

Mode kegagalan

Akibat potensi
kegagalan

S

O

D

RPN

Broken stitch
(benang putus)

8

8

2

128

5

7

3

105

7

4

3

84

Kesalahan saat
setting benang /
mesin
Kegagalan pada
proses sewing
Tingkat ketelitian
operator rendah
Kesalahan saat
setting benang /
mesin

Seam puckering
(jahitan berkerut)
Run off (jahitan
tidak pada jalur)
Open seam
(dedel)

8

8

2

128

Tingkat ketelitian
operator rendah

Unconsisten stitch
(jahitan tidak
konsisten)

7

4

3

84
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Skill operator
kurang
Tingkat
keterampilan
operator rendah
Tetesan minyak
pada mesin /
keringat operator

Kegagalan pada
proses sewing
Handling operator
kurang stabil
Lingkungan kerja
kotor
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Skipped stitch
(jahitan lompat)
Sewn-in pleats
(sambungan yang
terlipat)
Oil spots (noda
minyak)

5

7

3

105

6

5

3

90

5

5

2

50

3.4 Fault Tree Analysis (FTA) Pada Kecacatan Produk
3.4.1 Penentuan akar masalah
Fault Tree Analysis (FTA) merupakan diagram pohon yang menunjukkan hubungan
antara suatu masalah dengan penyebab-penyebabnya sehingga ditemukan akar
permasalahannya. Bagian paling atas dari fault tree analysis (FTA) merupakan masalah
yang terjadi dan di bawahnya merupakan faktor-faktor penyebab dari masalah tersebut,
hingga di bagian paling akhir yang merupakan akar permasalahan. Gambar 2 berikut
menyajikan fault tree analysis (FTA) dari faktor kesalahan saat setting benang / mesin.

Gambar 2. Fault Tree Analysis (FTA) Faktor Kesalahan saat Setting Benang / Mesin

Faktor kesalahan saat setting benang / mesin dapat terjadi karena 4 penyebab, yaitu
operator bagian sewing yang tidak mematuhi WI dan SOP yang berlaku, tidak melakukan
pengecekan ulag sebelum proses sewing, terjadi miskomunikasi antar operator / karyawan,
atau operator bagian sewing tidak fokus. Ketidakfokusan tersebut disebabkan karena
operator yang lelah / mengantuk dan kurangnya pengawasan dari supervisor.
Gambar 3 berikut menyajikan fault tree analysis (FTA) faktor kegagalan pada proses
sewing.

Gambar 3. Fault Tree Analysis (FTA) Faktor Kegagalan pada Proses Sewing
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Faktor kegagalan pada proses sewing dapat terjadi karena 2 penyebab, yaitu proses
sewing yang kurang tepat atau rework jahitan yang kurang sempurna. Untuk faktor proses
sewing yang kurang tepat disebabkan karena kurangnya skill operator, operator bagian
sewing yang tidak mematuhi WI dan SOP yang berlaku, jarum patah / tumpul, tension
benang terlalu tinggi / longgar, atau mesin yang sudah berumur cukup tua. Sedangkan
faktor rework jahitan yang kurang sempurna disebabkan karena kurangnya skill operator
atau operator dalam kondisi terburu-buru sangat melakukan proses sewing.
Gambar 4 berikut menyajikan fault tree analysis (FTA) faktor tingkat ketelitian
operator yang rendah.

Gambar 4. Fault Tree Analysis (FTA) Faktor Tingkat Ketelitian Operator Rendah

Faktor tingkat ketelitian operator yang rendah dapat terjadi karena 3 penyebab, yaitu
operator dalam kondisi terburu-buru saat mengerjakan garmen, operator lelah / mengantuk,
atau kurangnya pengawasan dari supervisor.
Gambar 5 berikut menyajikan fault tree analysis (FTA) faktor lingkungan kerja yang
kotor.
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Gambar 5. Fault Tree Analysis (FTA) Faktor Lingkungan Kerja Kotor

Faktor lingkungan kerja yang kotor dapat terjadi karena 2 penyebab, yaitu operator /
karyawan yang tidak mematuhi WI dan SOP yang berlaku atau kondisi mesin yang tidak
baik. Untuk faktor operator / karyawan yang tidak mematuhi WI dan SOP yang berlaku
dapat disebabkan karena operator / karyawan tidak menggunakan cap head atau deker
sehingga kotoran ataupun keringat operator dapat mengotori garmen. Selain itu, operator
yang kurang dapat menjaga kebersihan work station-nya dapat menyebabkan lingkungan
kerja menjadi kotor. Sedangkan faktor kondisi mesin yang tidak baik dapat disebabkan
karena kurangnya perawatan mesin atau mesin yang sudah berumur cukup tua.
Gambar 6 berikut menyajikan fault tree analysis (FTA) faktor handling operator
kurang stabil.

Gambar 6. Fault Tree Analysis (FTA) Faktor Handling Operator Kurang Stabil

Faktor handling operator kurang stabil dapat terjadi karena 2 penyebab, yaitu tingkat
keterampilan operator yang rendah atau pelatihan menjahit dari perusahaan yang kurang
intensif. Untuk faktor tingkat keterampilan operator yang rendah disebabkan karena
pengalaman operator dalam bidang garmen masih kurang. Sedangkan faktor pelatihan
menjahit yang kurang intensif dapat disebabkan karena system pelatihan yang kurang
efektif atau waktu pelatihan yang terlalu singkat.
3.4.2 Pemberian usulan
Dari keterangan-keterangan pada Fault Tree Analysis mengenai faktor kegagalan,
selanjutnya dibuat usulan perbaikan untuk mencegah terjadinya cacat produk yang
menyebabkan Adidas Complaint di masa yang akan datang, sebagaimana yang tersaji pada
Tabel 3.
Tabel 3. Daftar Usulan Perbaikan

No.
1
2

Penyebab
Operator tidak mematuhi WI
dan SOP
Tidak melakukan pengecekan
ulang mesin sebelum proses
sewing

Usulan Perbaikan
Menegaskan ulang WI dan SOP yang berlaku.
Mengingatkan para operator untuk selalu melakukan
pengecekan ulang mesin sebelum proses sewing.
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3

Operator kelelahan

4

Kurangnya pengawasan dari
supervisor

5

Skill operator kurang

6

Jarum patah atau tumpul

7

Mesin sudah tua

8

Suhu ruangan panas

9

Kurang menjaga kebersihan
workstasion

ISSN: 2579-6429

Diperlukan istirahat ± 2 menit setelah selesai
mengerjakan setiap batch-nya.
Meningkatkan pengawasan pada setiap line dan
memotivasi pekerja untuk meningkatkan performansi
kerjanya.
Memperketat perekrutan operator dengan batas
minimum menjahit diatas 1 tahun dan melakukan
pengawasan serta bimbingan yang ketat pada
operator yang sedang melaksanakan training.
Dilakukan pembuatan jadwal penggantian jarum
sebelum tumpul.
Mengganti mesin yang sudah tua / tidak efektif dan
melakukan maintenance mesin secara berkala
Menambah alat pendingin seperti kipas untuk
mempermudah aliran udara didalam pabrik.
Selalu menegaskan aturan menjaga kebersihan di
lingkungan pabrik khususnya di workstasion masingmasing.

Berdasarkan keseluruhan usulan perbaikan yang telah diberikan, prioritas perbaikan
yang perlu dilakukan oleh PT. XYZ untuk meminimalisir terjadinya produk cacat dan
menekan angka Adidas Complaint adalah menegaskan ulang WI dan SOP yang berlaku,
mengingatkan para operator untuk selalu melakukan pengecekan ulang mesin sebelum
proses sewing, meningkatkan pengawasan pada setiap line dan memotivasi pekerja untuk
meningkatkan performansi kerjanya, melakukan pembuatan jadwal penggantian jarum
sebelum tumpul, dan selalu menegaskan aturan menjaga kebersihan di lingkungan pabrik
khususnya di workstasion masing-masing. Usulan-usulan tersebut menjadi prioritas
perbaikan karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menerapkan usulan
tersebut sehingga dapat menghemat biaya dan tidak perlu mengubah harga pokok produksi.
4.

Simpulan
Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan jenis-jenis cacat produk yang
menyebabkan Adidas Complaint antara lain seam puckering, broken stitch, sewn-in pleats, bar
tack missing or misplaced, skipped stitch (all type of chain stitch), open seam, run off, twisted,
wavy, uneven body / hem, unconsisten stitch, oil spots, dan soil. Faktor-faktor penyebab
terjadinya cacat tersebut yaitu operator tidak fokus, operator lelah / mengantuk, operator
terburu-buru, tension benang terlalu tinggi, skill operator kurang, tingkat keterampilan operator
rendah, dan lingkungan kotor karena tetesan minyak pada mesin atau keringat operator.
Beberapa usulan perbaikan yang dapat diterapkan untuk meminimalisir terjadinya cacat pada
produk garmen Adidas antara lain menegaskan ulang WI dan SOP yang berlaku, mengingatkan
para operator untuk selalu melakukan pengecekan ulang mesin sebelum proses sewing,
meningkatkan pengawasan pada setiap line, dan lain lain.
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Metode Six Sigma sebagai Solusi Peningkatan dan
Pengendalian Kualitas Proses Produksi KKBW 480 di PT
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Angkutan batu bara menjadi andalan KAI di sektor logistik 2021 sebesar 77,1 % dari total angkutan
barang. KKBW 480 merupakan proyek kereta batu bara yang dijalankan PT. INKA dengan standar
mutu yang baik, namun masih ditemui permasalahan berupa persentase temuan cacat lebih besar
dibandingkan proyek lain yang berjalan. Deviasi antara target dan realisasi produksi sehingga
berpotensi terjadinya cost of poor quality. Ketercapaian produksi harian divisi finishing lebih rendah
daripada fabrikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis cacat terbesar dan
penyebabnya pada proses produksi KKBW agar dapat diberikan usulan tindakan perbaikan
menggunakan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Metode yang digunakan adalah Six Sigma
untuk mengendalikan dan meningkatkan proses produksi melalui konsep Define, Measure, Improve,
dan Control. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Cpk < 0,5, jenis cacat terbesar adalah no
distributor valve dan no empty load, penyebab cacat terbesar adalah material kurang, sehingga
dilakukan pengendalian material.
Kata kunci: cacat, DMAIC, kereta batu bara, six sigma

1.

Pendahuluan
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 menargetkan
prioritas pada beberapa sketor, salah satunya adalah industri alat transportasi 2015-2035
(Kemenperin RI, 2015). Berdasarkan KAI (2022), kereta api menjadi angkutan barang yang
mengalami kenaikan yaitu sebesar 12,71%. Pengangkutan komoditas oleh kereta api
mengalami kenaikan di sektor batu bara pada tahun 2020 sebesar 18% atau 33,3 juta, angka
tersebut merupakan peningkatan yang paling tinggi. Andalan KAI sektor logistik di tahun
2021 merupakan angkutan batu bara yaitu 77,1 persen dari total angkutan barang KAI. KAI
yang merupakan konsumen terbesar dan paling berpotensi dari PT. INKA memesan angkutan
batu bara pada tahun 2021.
Sebagai perusahaan make to order, PT INKA harus mampu mempertahankan pelanggan
yang berpotensi. Perusahaan harus mampu menciptakan serta menjaga kesetiaan pelanggan
sebagai suatu usaha untuk mewujudkan tujuan, sehingga syarat sukses dalam menghadapi
persaingan dapat terpenuhi (Levit,1987). Strategik kualitas merupakan segala sesuatu yang
dapat memenuhi keinginan maupun kebutuhan dari pelanggan (meeting the needs of customer)
(Gaspersz, 2005). Industri manufaktur perlu memperhatikan kualitas pada proses produksi
yaitu saat produk masih dalam proses (work in process), tidak hanya menekankan pada produk
akhir, hal ini mempermudah perbaikan saat ditemukan cacat. Dalam menurunkan variasi cacat
untuk meningkatkan kualitas produk, diperlukan tindakan pengendalian serta peningkatan
kualitas proses produksi untuk memastikan produk berkualitas sesuai standar, sehingga
kepuasan konsumen dapat terpenuhi. Metode pengendalian dan peningkatan kualitas harus
dapat mencapai peningkatan efektivitas serta efisiensi proses, sehingga kualitas produk terjaga
dan terjadinya produk cacat selama proses produksi dapat ditekan. Oleh karena itu, diharapkan
mampu mengurangi dan mencegah terjadinya pemoborosan sumber daya perusahaan.
Proyek KKBW 480 masih memiliki permasalahan dalam hal kualitas, yaitu masih
dijumpai gejala cacat pada divisi finishing. Pangestu dan Fakhma (2018) menyatakan bahwa
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gejala defect dapat menyebabkan adanya cost of poor quality. Cost of poor quality adalah
biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan akibat adanya produk dan proses yang tidak
memenuhi
persyaratan dari standar kualitas yang telah ditetapkan (Gryna, 2001). Sebanyak 480 car harus
mampu diselesaikan sesuai target dengan ketentuan dan standard yang telah disepakati,
apabila pengendalian kualitas tidak dilakukan dengan tepat, maka dapat merugikan
perusahaan. Namun, pada realisasinya ditemukan adanya deviasi antara rencana per hari
dengan realisasi per hari pada laporan progress proyek. Adanya waktu menunggu akibat
repair komponen atau produk cacat menjadi salah satu penyebab permasalahan tersebut.
Berdasarkan laporan temuan cacat yang tercatat pada NCR dari bulan Oktober hingga
Desember 2021, proyek KKBW mendominasi sebesar 67% dari keseluruhan temuan.
Ketercapaian produksi di divisi finishing sebesar 92%, nilai tersebut lebih rendah
dibandingkan ketercapaian pada divisi fabrikasi yang sebesar 94%. Oleh karena itu,
pengendalian diutamankan pada divisi finishing. Proses pengendalian dan pengawasan kualitas
sangat penting untuk dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut sehingga
produk dapat sampai ke tangan konsumen dengan tepat waktu.
Dalam mengatasi permasalahan cacat, PT INKA Persero telah menerapkan standar mutu yang
terjamin, namun masih perlu adanya improve dan pengendalian terhadap proses yang telah berjalan.
Diperlukan sebuah metode atau pendekatan yang sesuai, yaitu Six Sigma. Six Sigma merupakan
sebuah usaha dalam meningkatkan kualitas sehingga dapat tercapai 3,4 kegagalan dalam per sejuta
kesempatan (DPMO) dalam upaya transaksi produk (barang dan jasa), upaya giat menuju
kesempurnaan (zero-defect kegagalan nol) (Gasperz, 2002). Ada sejumlah 5 tahapan dalam proses
Six Sigma yang merupakan tahap DMAIC. Tahap DMAIC meruapakan kepanjangan dari Define,
Measure, Analyze, Improve and Control yang memiliki pengertian sebagai suatu sistematik,
scientific, dan fact based process. Metode tersebut berupaya untuk mengeliminasi proses produksi
tanpa value added yang terkadang mengandung fokus terhadap pengukuran, serta menganalisis dan
menerapkam teknologi terbaik guna mewujudkan improvement proses (General Electric, 1999).
Tjandra, dkk. (2018) melakukan pengendalian kualitas untuk mengurangi cacat pada produk pakaian
jadi di CV Jaya Reksa Manggala dan dihasilkan peningkatan nilai six sigma dari 3,79 dan 3,43
menjadi 4,25 dan 4,41. Selain itu, Ahmed, dkk. (2018) yang menggunakan six sigma sebagai metode
untuk pengendalian kualitas dalam industri home appliance mampu menurunkan defect sebesar
4,39%. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan pengendalian dan peningkatan kualitas
proses produksi proyek KKBW 480 pada PT INKA Persero menggunakan metode six sigma
(DMAIC).
2.

Metode
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Six Sigma yang berguna untuk
menyelesaikan permasalahan di PT. INKA Persero. Data yang digunakan merupakan data temuan
cacat yang tercantum dalam non conformerd report milik divisi finishing PT. INKA MULTI
SOLUSI pada minggu ke 4 bulan Oktober hingga minggu ke 4 bulan Desember. Ada lima tahap
dalam penelitian ini, yaitu define, measure, analyze, improve, dan control (DMAIC).
● Tahap define, yaitu mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi karakteristik kualitas (critical to
quality), dan mengidentifikasi proses dengan diagram SIPOC.
● Tahap measure, yaitu mengukur stabilitas proses menggunakan peta kendali p, menghitung nilai
DPMO dan nilai sigma, dan menentukan kapabilitas proses. Rumus yang digunakan dalam
menghitung nilai DPMO dan nilai sigma yaitu:
(1)
(2)
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Tahap analyze, yaitu menganalisis cacat yang paling dominan menggunakan diagram pareto,
menganalisis penyebab cacat menggunakan fishbone diagram, dan menganalisis
faktor penyebab cacat terbesar menggunakan metode kipling.
Tahap improve, yaitu menentukan target nilai DPMO dan sigma, menganalisis risiko melalui
failure mode and effect analysis. Dalam Menyusun FMEA, dilakukan perhitungan nilai Risk
Priority Number (RPN). Nilai RPN tertinggi akan menjadi prioritas untuk diberikan usulan
perbaikan. Rumus untuk menghitung nilai RPN yaitu:
(3)
 Tahap control, yaitu melakukan pengendalian terhadap perbaikan yang telah dilakukan
melalui penyusunan usulan pengendalian dan peningkatan kualitas untuk perusahaan.
Perbaikan yang telah dilakukan tidak akan efektif apabila tidak dilakukan pengendalian
terhadap proses perbaikan tersebut.
3.

Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini dilakukan menggunakan langkah DMAIC yaitu Define, Measure, Analyze,
Improve, dan Control.
3.1 Define
Tahap define bertujuan untuk mendefinisikan cakupan masalah agar mendapatkan
informasi tentang permasalahan pada proses yang terjadi. Tahap ini akan mengidentifikasi
karakteristik kualitas (critical to quality) dan proses yang terjadi. Sebelum suatu produk
dikategorikan sebagai produk cacat, maka kriteria-kriteria tentang kegagalan atau cacat itu harus
didefinisikan terlebih dahulu. Tahap define akan melakukan analisis penjelasan karakteristik
kualitas atau yang disebut dengan CTQ (Critical to Quality), di mana merupakan faktor yang
mempengaruhi spesifikasi yang diinginkan pelanggan secara langsung (Gaspersz, 2002).
Menurut Anthony, Vinodh, & Gijo (2016), SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer)
adalah alat yang digunakan untuk melakukan improvisasi proses di mana terdapat rangkuman
proses utama dari input hingga output pada satu format yang berkelanjutan. Karakteristik
kualitas ditentukan berdasarkan cacat yang ditemukan pada proses produksi KKBW 480. CTQ
tree ditunjukkan pada gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Critical to Quality Tree (CTQ)
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Selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap tahapan proses produksi yang
berjalan, hal ini akan memberikan kemudahan untuk memahami proses bisnis yang terjadi yaitu
dengan menggunakan alat berupa diagram SIPOC (Supplier-Input-Process-Output-Customer)
yang dapat memberikan gambaran proses perusahaan. Diagram SIPOC ditunjukkan pada
gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2. Diagram SIPOC Proses Produksi KKBW 480

3.2 Tahap Measure
Tahap ini dilakukan untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan proses produksi
dalam menghasilkan output dari input yang diolah. Data awal yang digunakan pada perhitungan
merupakan data jumlah cacat dan jumlah inspeksi berdasarkan NCR milik PT. INKA yang
ditunjukkan pada tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Inpeksi dan Jumlah Cacat

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Periode
Jumlah Inspeksi
Jumlah Cacat
Minggu ke-1
2
1
Minggu ke-2
4
2
Minggu ke-3
2
1
Minggu ke-4
72
25
Minggu ke-5
161
2
Minggu ke-6
142
4
Minggu ke-7
123
2
Minggu ke-8
102
10
Minggu ke-9
86
50
Minggu ke-10
35
11
Total
729
108
Jumlah inspeksi yang dilakukan pada periode minggu ke-4 bulan Oktober hingga minggu
ke-4 bulan Desember sebanyak 729 kali dan pada NCR didapati cacat sebanyak 108 temuan.
Untuk melihat dan memastikan apakah suatu proses terkendali secara statistik, maka digunakan
peta kendali p melalui proporsi produk cacat yang ditunjukan pada gambar 3 di bawah ini.
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Gambar 3. Grafik Peta Kendali P Sebelum dan Sesudah Revisi

Berdasarkan data cacat pada proses produksi Kereta KKBW 480 pada minggu ke 4
Oktober hingga minggu ke 4 Desember 2021 yang telah distabilkan, diperoleh jumlah cacat
sebanyak 90 dari total produksi sebanyak 201 car. Berdasarkan implementasi six sigma pada
perusahaan Motorola, perhitungan nilai sigma memperbolehkan pergeseran sebesar 1,5 sigma,
sementara itu banyaknya opportunity yang digunakan pada perhitungan nilai sigma adalah
sebesar CTQ yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu empat sebagai penentu karakteristik
kualitas (Gasperz, 2022). Contoh perhitungan nilai DPMO dan nilai sigma adalah sebagai
berikut.
114287,637

(4)
(5)

Setelah mendapatkan data jumlah cacat dan jumlah inspeksi yang telah distabilkan, selanjutnya
adalah menghitung nilai DPMO dan Sigma. Perhitungan tersebut ditunjukkan pada tabel 2
rekapitulasi di bawah ini.
Tabel 2. Rekapitulasi Perhitungan Nilai DPMO dan Sigma

No

1
2
3
4
5
6

Minggu
Ke1
2
3
4
9
10
Jumlah

Jumlah
Jumlah
Inspeksi
Cacat
(kali)
(Car)
2
1
4
2
2
1
72
25
86
50
35
11
201
90
Nilai Proses

Proporsi
Cacat
(car/kali)
0,500
0,500
0,500
0,347
0,581
0,314
2,743

CTQ

DPMO

Sigma

4
4
4
4
4
4

125000,000
125000,000
125000,000
86805,556
145348,837
78571,429
685725,821
114287,637

2,650
2,650
2,650
2,861
2,557
2,915
16,283
2,714

4

Berdasarkan rekapitulasi perhitungan DPMO dan sigma, maka dibuat grafik nilai DPMO dan
sigma yang ditunjukkan pada gambar 4 di bawah ini.
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Gambar 4. Grafik Nilai DPMO dan Nilai Sigma

Nilai DPMO dan sigma dari proses produksi kereta KKBW 480 masih belum cukup
konsisten karena masih adanya variasi nilai yang naik turun sepanjang periode produksi
(Parasayu, 2016). Tingkat variasi yang cukup besar ini menunjukan bahwa proses produksi
masih belum dikelola dengan tepat. Oleh karena itu, perlu adanya pengendalian dan peningkatan
secara terus menerus untuk menghasilkan kualitas produk yang semakin baik dan diikuti dengan
peningkatan nilai sigma dan penurunan nilai DPMO secara berkala.
Selanjutnya adalah menentukan indeks kapabilitas proses (Cpk), tindakan ini dilakukan
sebab statistical process control belum mampu menganalisis secara kuantitatif terhadap proses
yang sedang terjadi, namun hanya mampu memantau proses yang sedang terjadi. Dalam
menentukan nilai Cpk, maka digunakan tabel konversi level sigma berikut yang ditunjukkan
pada tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3. Konversi Level Sigma
Pergeseran Proses
Level Sigma
Cpk
DPMO
3
0,5
66.807
4
0,833
6.210
5
1,167
233
6
1,5
3,4
Sumber : Mc Fadden, 1993
Kriteria untuk indeks kapabilitas proses (Mc Fadden, 1993) adalah sebagai berikut.
a. Cpk ≥ 1,5; sehingga proses dikatakan mampu dan kompetitif.
b. 0,5 ≤ Cpk < 1,5; sehingga proses dikatakan cukup mampu, tetapi perlu ada tindakan yang
giat untuk peningkatan kualitas dalam mencapai target yang diinginkan.
c. Cpk < 0,5; sehingga proses dikatakan tidak mampu dan tidak kompetitif untuk bersaing di
pasar global.
Nilai indeks kapabilitas proses (Cpk) ditentukan dari hasil interpolasi pada tabel 2 dengan nilai
sigma sebesar 2,714. Berdasarkan interpolasi tersebut, diketahui bahwa nilai Cpk yang
diperoleh berada pada rentang dibawah 0,5 dan mendekati nilai 0,5 tersebut, maka kemampuan
proses produksi kereta KKBW 480 tidak cukup mampu dan tidak cukup kompetitif untuk
bersaing di pasar global. Oleh karema itu, perlu adanya upaya-upaya perbaikan untuk
meningkatkan kualitas proses produksi.

3.3 Tahap Analyze
Tahap analisis bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap penyebab permasalahan
yang muncul, kemudian dijelaskan melalui tools, yaitu diagram pareto untuk menganalisis cacat
yang paling dominan, diagram fishbone untuk menganalisa penyebab cacattabel metode kipling
untuk menganalisis lebih lanjut penyebab cacat yang sering terjadi.
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Berikut adalah diagram pareto jenis cacat untuk mengurutkan dan memilah cacat yang
paling dominan dan menjadi prioritas dari beberapa jenis cacat pada minggu ke 4 Oktober
sampai dengan minggu ke 4 Desember 2021 yang ditunjukkan pada gambar 5 di bawah ini.

Gambar 5. Diagram Pareto Jenis Cacat KKBW 480

Terdapat 11 jenis cacat pada minggu ke 4 Oktober sampai dengan minggu ke 4 Desember
2021. Jenis cacat yang mendominasi adalah no distributor valve sebanyak 16 (16,7%) dan no
empty load device sebanyak 15 (15,6%). Persentase kumulatif kedua cacat tersebut sebesar
32,3%. Berdasarkan prinsip pareto yang menyatakan bahwa sekitar 80% akibat dari banyak
kejadian disebabkan oleh 20% dari penyebabnya, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa
sebenarnya hanya dua jenis cacat dominan dengan jumlah kumulatif 32,3% yang dijadikan
prioritas perbaikan. No distributor valve adalah cacat yang menjelaskan bahwa pada car tidak
ditemui distributor valve dan penutupnya maupun komponen terkait yang berpengaruh terhadap
pembagian pasukan udara untuk pengereman (in out air brake). No empty load device adalah
cacat yang menjelaskan bahwa pada car tidak ditemui komponen empty load device yang
mengatur level tekanan saat kereta isi atau kosong. Kedua jenis cacat tersebut memiliki proses
pengerjaan yang mirip yaitu berkaitan dengan pemasangan material atau komponen pada car.
Penyebab cacat no distributor valve dan no empty load device mirip dan hampir sama karena
proses yang dijalani sejenis yang ditunjukkan pada diagram fishbone gambar 6 di bawah ini.

Gambar 6. Diagram Fishbone No Distributor Valve

Selanjutnya dibuat rekap data jumlah penyebab cacat yang ada pada divisi finishing
minggu ke 4 Oktober hingga minggu ke 4 Desember, berdasarkan kedua jenis cacat di atas,
diketahui jumlah tiap-tiap penyebab cacat pada komponen yang ada di tiap car yang
ditunjukkan pada tabel 4 rekapitulasi jumlah penyebab cacat di bawah ini.
Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah Penyebab Cacat

Cacat

Penyebab Cacat
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No Distributor Valve

No Empty Load
Device

2
1
25
5
3
1
15
5

Man
Machine
Material
Method
Man
Machine
Material
Method

Material merupakan jenis penyebab yang paling banyak muncul, hal ini diperkuat dengan
wawancara yang terhadap staf di berbagai divisi yang menyampaikan bahwa keterlambatan dan
kurangnya material menjadi kendala atau cacat yang sering menyebabkan keterlambatan, oleh
karena itu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap jenis penyebab material menggunakan tabel
metode kipling. Tabel metode kipling untuk menganalisis cacat material ditunjukkan pada tabel
4 di bawah ini.
Tabel 4. Metode Kipling Jenis Penyebab Cacat Material

What
Barang
datang
tidak tepat
waktu

Who
Supplier

When
Saat
barang
datang

Where
Incomin
g barang
datang

Why
Supplier masih dalam
proses produksi atau
barang masih berada di
perjalanan

Barang
datang
cacat dan
tidak
sesuai
spesifikasi

Supplier

Saat
barang
di cek
oleh
quality
contro
l

Saat
barang
sampai
di PT.
IMS

Material
belum
terpasang
pada
carbody/ko
mponen

Divisi
Finishin
g

Lantai
produk
si

Proses
produksi

Barang cacat
disebabkan oleh
faktor-faktor tertentu
saat pengiriman.
Sedangkan barang
tidak sesuai spesifikasi
disebabkan oleh
ketidaksesuaian
dokumen pada
purchase contract,
drawing dari divisi
teknologi yang akan
dikirimkan ke supplier
terlambat / disusulkan.
Operator yang kurang
memahami PI atau
ketidaktelitiannya. Di
samping itu,
ketidaksesuaiaan
jumlah dan jenis
material pada drawing
dengan PI
menyebabkan operator
mengalami
kebingangan dan tidak
dapat memasang
material/komponen
D05.8

How
Tiap lot material yang
masuk ke tiap divisi
tidak mencukupi untuk
memenuhi target
produksi harian
komponen di tiap task.
PT. INKA perlu
melakukan
pengembalian barang
ke supplier, hal ini
dapat memperpanjang
waktu tiba barang,
sehingga pemenuhan
material ke tiap divisi
sesuai dengan BOM
menjadi terlambat dan
pekerjaan juga
terhambat akibat waktu
menunggu.
Operator harus
menunggu perbaikan
dan verifikasi
dokumen. Dikarenakan
banyak pekerja
kontrak, operator tidak
terbiasa memproses
komponen tersebut dan
menimbulkan kelalaian
dalam memasang
material, sehingga
menjadi temuan di
NCR yang harus di
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tersebut karena
instruksi kurang jelas.

proses lagi.

Harus dilakukan
pengecekan ulang, hal
ini akan
memperpanjang waktu
pemrosesan dokumen
sebab dokumen harus
diverifikasi lagi oleh
pihak INKA dan juga
supplier.
Dokumen perlu di
verifikasi dan waktu
repair mundur,
pemenuhan material
baru perlu waktu lama.

Persiapan
dokumen
material
membutuh
kan waktu
lama

PT.
INKA

Saat
persia
pan
dokum
en
kontra
k

PT.
INKA

Adanya
ketidaksesuaian antara
syarat dengan
dokumen yang telah
dibuat

Kurangnya
inspektor
dalam
melakukan
inspeksi

SDA

Inspec
tion
Gate

Quality
Control

Munculnya NCR
terlambat dari waktu
inspeksi, sehingga
temuan NCR di
periode tertentu
menjadi lebih banyak.

3.4 Tahap Improve
Tahap ini bertujuan untuk menyusun rencana tindakan perbaikan pada proses produksi
KKBW 480 dalam mengurangi dan menghilangkan akar-akar penyebab permasalahan yang
terjadi dan mencegah permasalahan tersebut terulang kembali. Rencana tindakan perbaikan
yang digunakan adalah tools Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). FMEA digunakan
untuk mengidentifikasi dan memberikan penilaian terhadap risiko yang mungkin terjadi dan
berkaitan dengan potensi kegagalan, hal ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan
untuk prioritas tindakan perbaikan. Dalam menilai risiko, diperlukan adanya pemberian nilai
pada masing-masing faktor, yaitu severity, occurrence, dan detection, penilaian dilakukan
bersama dengan staf quality control divisi finishing. Setelah dilakukan penilaian risiko, maka
dapat ditentukan probabilitas konsekuensi setiap penyebab cacat melalui besarnya nilai Risk
Priority Number (RPN), penyebab cacat dengan nilai RPN tertinggi akan dijadikan prioritas
perbaikan. Failure Mode and Effect Analysis ditunjukkan pada pada tabel 7 di bawah ini.
Tabel 7. Failure Mode Effect Analysis
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Proses
Mode
Produksi
Kegagalan
Potensial
Fitting
Distributor
Distrubutor valve belum
Valve
terpasang

ISSN: 2579-6429

Akibat Kegagalan S
Penyebab
O Metode D
Potensial
Kegagalan
Deteksi
Potensial
Pembagi pasokan
9
Material
kurang dan 8
Visual
8
udara pengereman
penyiapan dokumen
tidak bekerja
lama

RPN
576

Tindakan yang Disarankan
• Divisi Finishing berkomunikasi dengan
divisi PPC untuk mengirim material tepat
waktu
• Memilih supplier yang tidak bermasalah
dalam hal pengiriman material
• Memperbaiki SOP pengadaan material
dengan mempertimbangkan waktu proses
aktivitas di setiap divisi dalam pemenuhan
dokumen
• Memastikan kebutuhan pada BOM sesuai
dengan PI dan DD
• Divisi Logistik melakukan pengecekan ulang
untuk memverifikasi bahwa spesifikasi
material yang dipesan ke supplier pada
purchase order sudah sesuai dengan yang
• Divisi Finishing berkomunikasi dengan
divisi PPC untuk mengirim material tepat
waktu
• Memilih supplier yang tidak bermasalah
dalam hal pengiriman material
• Memastikan kebutuhan pada BOM sesuai
dengan PI dan DD
• Divisi QC melakukan pengecekan incoming
material dengan ketat dan memperhatikan
standar material yang telah ditentukan

Pelindung
Distributor valve
distributor valve hilang
belum terpasang

9

Material kurang dan 8
penyiapan dokumen
lama

Visual

8

576

Baut brake pipa Pengereman
kendor
terganggu

6

Material kurang dan 7
tidak sesuai

Visual

6

252

Tekanan angin saat
kereta isi atau
kosong tidak
terkendali
Penguncian kereta

8

Material kurang dan 7
tidak sesuai

Visual

7

392

7

Material kurang dan 7
tidak sesuai

Visual

7

343

Sambungan kereta
bermasalah

7

Pemasangan oleh
2
operator kurang kuat
dan tidak teliti

Visual

4

56

Operator sebaiknya fokus dan memahami PI
serta memanfaatkan waktu istirahat
semaksimal mungkin.

7

Proses masuk ke
6
dalam tack , namun
dikerjakan saat
kereta akan dikirim

Visual

6

252

• Meningkatkan self check
• Memperbaiki dan memverifikasi PI
• Melakukan pengawasan terhadap proses
kerja operator
• Menyesuaikan dokumen IS dan PI dengan
keadaan di lapangan

Fitti ng
Empty load
Empty Load belum dipasang
Device

Dudukan
pengiriman
dan bogie saat
belum terpasang pengiriman (di atas
truck ) tidak kuat
Bracket
Uncoupling
Coupler rotary
kendor

Pemegang gandar Penguncian kereta
bogie belum ada dan bogie saat
pengiriman (di atas
truck ) tidak kuat

3.5 Tahap Control
Tahap ini bertujuan untuk mengendalikan perbaikan yang telah disusun pada tahap improve.
Tanpa adanya pengendalian terhadap hasil perbaikan tersebut, proses perbaikan tidak akan
mencapai hasil yang diharapkan. Adapun pengendalian yang dilakukan adalah merekap data
dari proses perbaikan yang telah dilakukan agar dapat membandingkan dengan proses yang
dilakukan sebelumnya, kegiatan ini dapat menggunakan beberapa alat bantu seperti peta
kendali, check sheet, dan melakukan dokumentasi terhadap cacat dan repair. Kemudian,
dilakukan pemantauan terhadap proses produksi agar berada pada kondisi yang terkendali
dengan menghitung dan menganalisis nilai sigma tiap produk kereta secara periodik. Terakhir,
dilakukan evaluasi dari usulan yang telah diberikan, membandingkan nilai sigma awal dan hasil
perbaikan, apabila didapati nilai yang lebih kecil, maka usulan dapat digunakan dan
distandardisasi menjadi SOP yang dapat diimplementasikan di perusahaan. Setelah melakukan
perbaikan usulan, maka dapat menindaklanjuti dengan menggambarkan SPC sehingga diketahui
proses telah mengalami improvement.
4.

Simpulan
Cacat yang paling dominan pada divisi finishing KKBW 480 adalah no distributor valve
dan no empty load device, keduanya memiliki proses pengerjaan yang mirip yaitu berkaitan
dengan pemasangan. Penyebab terjadinya cacat no distributor valve dan no empty load device
adalah material yang belum terpasang, material yang datang terlambat, material kurang,
dokumen tidak sesuai, self check kurang tepat, dokumen tidak sesuai, operator tidak teliti, dan
lain-lain. Cacat material merupakan faktor penyebab cacat paling sering muncul, sehingga
diketahui dampak permasalahan terhadap proses produksi dan bagian mana saja yang terdampak
permasalahan tersebut menggunakan tabel metode kipling. Prioritas usulan perbaikan untuk
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cacat jenis no distributor valve dan no empty load adalah melakukan komunikasi dengan divisi
PPC, melakukan cross check ulang terhadap supplier, memperbaiki SOP pengadaan material,
menyesuaikan dokumen IS dan PI dengan keadaan lapangan, memastikan kebutuhan pada BOM
sesuai dengan PI dan DD, serta melakukan pengecekan ulang dan verifikasi lanjutan terhadap
dokumen-dokumen.
Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dilakukan identifikasi permasalahan kualitas
produksi yang mendalam pada penyebab cacat material, SOP pengadaan material, serta alur
pendistribusian material ke tiap divisi, terutama divisi finishing. Perusahaan perlu melakukan
rekapitulasi jumlah inspeksi dan cacat produksi dalam perhitungan dan analisis six sigma untuk
mengetahui kualitas dan kemampuan proses produksi secara periodik untuk menghasilkan
kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas proses produksi yang berjalan.
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ABSTRAK
Sejalan dengan salah satu prioritas kebijakan pemerintah Indonesia dalam pemulihan ekonomi
menghadapi pandemi, proyek strategis nasional yang sedang berlangsung saat ini adalah proyek Refinery
Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan. PT. TI merupakan salah satu subkontraktor di proyek
RDMP yang melakukan pekerjaan tiang pancang. Proyek ini merupakan pekerjaan yang memiliki
tantangan sehingga perlu dikendalikan dengan baik untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.
Sehingga perlu dilakukan analisis risiko untuk melakukan mitigasi yang tepat. Tujuan penelitian ini untuk
mengidentifikasi dan mengukur dampak risiko pada pekerjaan tiang pancang, menemukan agen risiko
yang mengakibatkan kejadian risiko dan memberikan saran mitigasi risiko menggunakan Model House of
Risk (HOR). Hasil menunjukkan terdapat 10 risk event dan 15 risk agent, yang akan dilakukan analisis
menggunakan diagram Paretto. Hasil diagram Paretto terdapat 3 risk agent yang diusulkan dalam
penelitian ini untuk mitigasi risiko proyek yang tepat dengan nilai ARP masing-masing sebesar 19.91%,
15.93%, dan 13.27%.
Kata kunci: House of Risk (HOR), Manajemen proyek, Mitigasi risiko

1.

Pendahuluan
Sejalan dengan salah satu prioritas kebijakan pemerintah Indonesia tahun ini, pemulihan
ekonomi dalam menghadapi pandemi, Pertamina terus menjalankan proyek-proyek strategis
nasional yang dibutuhkan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Refinery Development
Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan adalah proyek pengembangan kilang pertama
Pertamina yang ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2024. PT TI berdiri pada tahun 2003,
fokus pada pengembangan infrastruktur gas alam, transportasi gas alam, energi terbarukan dan
pembangkit listrik independen. Berdasarkan surat kontrak dengan RDMP Balikpapan, PT TI
memulai pekerjaan pada tanggal 11 Februari 2020 dan harus menyelesaikan proyek ini pada
tanggal 11 Januari 2021.
Tabel 1. Manajemen konstruksi agensi

Owner

PT. PERTAMINA (PERSERO)

Main Contractor

RDMP BALIKPAPAN

Sub Contractor

PT.TI

Project Site

Balikpapan, Kalimantan Timur

Pekerjaan tiang pancang merupakan salah satu proyek yang dikerjakan PT.TI di RDMP Kilang
Balikpapan. Proyek tiang pancang merupakan pekerjaan yang memiliki tantangan sehingga
perlu dikendalikan dengan baik untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Tiang pancang
merupakan pekerjaan yang biasanya menimbulkan permasalahan, mulai dari kondisi tanah yang
tidak rata dari rencana dan tanah yang basah akibat musim hujan (Jawat, 2016). Oleh karena itu,
penting untuk melakukan analisis risiko untuk menilai besarnya risiko yang tercermin dari
DO6.1

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

likelihood hingga tingkat keparahannya (Restuputri dkk., 2015). Dengan analisis risiko terkait
pekerjaan tersebut, perusahaan dapat melakukan mitigasi yang tepat. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak risiko pada pekerjaan tiang pancang,
menemukan agen risiko yang mengakibatkan kejadian risiko dan memberikan saran mitigasi
risiko sehingga perusahaan bisa mengevaluasi pekerjaan tiang pancang untuk menghindari risiko
yang mungkin timbul menghambat keberlangsungan proyek. Tujuan ini akan digunakan untuk
menjawab dua pertanyaan penelitian :
1. Apa saja penyebab risiko sehingga menimbulkan kejadian risiko pekerjaan tiang pancang ?
2. Bagaimana mitigasi risiko yang tepat untuk PT.TI ?
Pengertian Risiko
ISO 31000: 2018, mengartikan risiko adalah "efek ketidakpastian pada kemampuan
organisasi untuk memenuhi tujuannya". Berarti, risiko yaitu pengaruh uncertainty terhadap
kekuatan organisasi dalam menggapai tujuannya. Risiko dapat secara luas didefinisikan sebagai
kemungkinan bahaya, kerusakan, kehilangan, cedera, atau konsekuensi yang tidak diinginkan
lainnya. Definisi risiko yang lebih ilmiah diberikan oleh Royal Society (1992): ''probabilitas
bahwa peristiwa merugikan tertentu terjadi selama periode waktu tertentu, atau hasil dari
tantangan tertentu''.
House of Risk (HOR)
Model HOR merupakan penelitian dari Geraldin dan Pujawan (2009) dengan
mengembangkan metode FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) dan QFD (Quality Function
deployment). House of Risk adalah pendekatan berbasis kebutuhan manajemen risiko berpusat
pada mencegah aktivitas untuk mengidentifikasi penyebab risiko prioritas dan menentukan
mitigasi yang tepat (Pujawan, 2009). House of risk terdapat 2 phase yaitu phase 1 dan phase 2
(Punniyamoorthy, 2013). Fase 1 diterapkan untuk menetapkan agen risiko dominan, dan fase 2
menetapkan langkah-langkah efektif untuk menangani agen risiko dominan (Immawan, 2018).
Penelitian Tedahulu
Berdasarkan penelitian sebelumnya, Immawan (2018) telah ditemukan 19 kejadian risiko
dan 29 agen risiko. Berdasarkan HOR fase 1 yang telah dipareto ada 13 agen risiko merupakan
prioritas agen risiko. Pengutamaan agen risiko adalah rekam jejak galangan kapal yang buruk
dalam proses pembayaran. Terbukti oleh tingginya nilai ARP yaitu 162 (Cahyani dkk., 2016).
Hasil HOR phase 1 menunjukkan bahwa 13 agen risiko utama dengan nilai ARP tertinggi yaitu
karyawan perusahaan yang tidak melakukan recheck karena pemesanan manual yang dilakukan
sebelumnya tidak terupdate di sistem. HOR Tahap 2 berfokus pada tindakan pencegahan,
pelatihan pendidikan ulang untuk karyawan (Purwaningsih dkk., 2021). Metode SCOR
digunakan untuk memetakan aktivitas rantai pasok, dengan HOR 1 memprioritaskan agen risiko
dan ANP memprioritaskan aksi mitigasi. Hasil menunjukkan bahwa ada 36 kejadian risiko dan
35 agen risiko. 19 agen risiko telah diklasifikasikan sebagai risiko prioritas dan 11 tindakan
pencegahan (Kurniawan dkk., 2021).
2.

Metode
Model House of Risk (HOR) diterapkan dalam penelitian ini yang berpusat pada
memformulasikan pencegahan, mengurangi dan menangani faktor-faktor risiko yang mungkin
medatangkan lebih dari 1 risiko. Untuk mengetahui tahapan proses aktivitas pekerjaan tiang
pancang dengan melakukan wawancara dengan project manager PT.TI. Selain itu, wawancara
ini juga dilakukan untuk mendapatkan informasi agen risiko dan kejadian risiko pada pekerjaan
tiang pancang.
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Identifikasi
risiko :
Analisis
proses kerja
tiang pancang

Mulai

- Risk agent
- Risk event
- Risk impact

- Menentukan
tingkat keparahan
risk event
- Menentukan
terjadinya risk
agent

Evaluasi

Respon risiko :

risiko :

- Identifikasi
tindakan untuk
mitigasi
- Evaluasi
mitigasi risiko

Selesai

Analisis risiko :

- Menentukan
peringkat risiko
- Menentukan
prioritas risiko

Menghitung
Aggregate
Risk
Potential
(ARP)

Gambar 1. Diagram alir penelitian

1) House of risk Phase 1
HOR Phase 1 adalah penilaian keparahan dari kejadian risiko, penilaian kejadian risk agent,
hubungan antara risk event dan risk agent (Pujawan dan Geraldin, 2009). Penilaian
dilaksanakan dengan wawancara project manager dengan mengajukan beberapa pertanyaan
terkait penilaian risiko-risiko pada pekerjaan tiang pancang. Hasil dari wawancara digunakan
sebagai nilai Aggregate Risk Potential (ARP), yang selanjutnya menetapkan prioritas risk agent
sebagai dasar inisiatif mitigasi. Rumus nilai ARP diberikan pada persamaan (1), di bawah ini
(Wahyudin dan Santoso, 2016) :
ARPj = Oj × ∑ Si Rij
(1)
Keterangan :
ARPj = Potensi Risiko Agregat pada risk agent 'j', j = 1,2,3,….n
Oj
= Terjadinya agen risiko 'j', j = 1,2,3,….n
Si
= Tingkat keparahan suatu risiko, i = 1,2,3,….,n
Rij = Tingkat korelasi antara risiko 'i' dan risiko ‘j’, ij = 1,2,3,…,n
k
= Responden ‘k’, k = 1,2,3,…..,n
Langkah - langkah penerapan model HOR Fase 1 (Cahyani, 2016) :
 Identifikasi peristiwa risiko (𝐸𝑖) dan agen risiko (𝐴𝑗)
 Perhitungan kejadian dan tingkat keparahan variabel (𝐸𝑖) dan agen (𝐴𝑗)
 Membangun matriks korelasi dan asalkan, 0: tidak ada korelasi, 1: korelasi lemah,
 3: korelasi sedang dan 9: korelasi kuat.
 Perhitungan nilai ARP dari (𝐴𝑗) menggunakan persamaan (1)
 Peringkat ARP masing-masing Aj.
 Bagan Pareto Aj (pilihan prioritas Aj).
Tabel 2. Kriteria Likelihood

Level

Likelihood

1

Jarang

Deskripsi
Tidak diharapkan terjadi
tetapi masih mungkin.
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2

Kemungkinan
kecil

3

Mungkin

4

Kemungkinan besar

5

Hampir pasti

Tidak mungkin terjadi dalam
keadaan normal.
Kemungkinan atau diketahui
akan terjadi.
Kejadian yang umum.
Pengalaman yang terus
menerus atau berulang.

Tabel 3. Kriteria Consequences/ Severity

Level

Severity

5

Bencana

4

3

2

1

Besar

Sedang

Kecil

Diabaikan

Deskripsi
Kematian, penyakit fatal atau
sebagian cedera besar.
Cedera serius / penyakit akibat kerja
yang mengancam jiwa (termasuk
amputasi, patah tulang besar, cedera
ganda, kanker akibat kerja, keracunan
akut).
Cedera yang memerlukan perawatan
medis atau penyakit yang
menyebabkan kecacatan (termasuk
laserasi, luka bakar, keseleo, patah
tulang ringan, dermatitis, ketulian,
gangguan ekstremitas atas terkait
pekerjaan).
Cedera atau sakit yang memerlukan
pertolongan pertama saja (termasuk
luka kecil dan memar, iritasi, sakit
dengan ketidaknyamanan sementara).
Tidak mungkin menyebabkan cedera
atau gangguan kesehatan

2)

House of risk Phase 2
Total Effectiveness (TEk) setiap strategi yang bertujuan untuk menjelaskan tingkat
efektivitas strategi mitigasi dalam hal penanganan agen risiko dihitung dengan menggunakan
persamaan (2) dibawah ini (Wibowo dkk., 2020):
TEk = ∑ ARPj Ejk
(2)
Keterangan :
TEk = Efektivitas total
ARPj = Potensi risiko agregat risk agent ‘j’, j = 1,2,3,…..,n
Ejk = Tingkat korelasi antara risk agent ‘j’ dan strategi mitigasi ‘k, jk = 1,2,3,…n
k
= Responden ‘k’, k = 1,2,3,…n
Langkah-langkah menerapkan model HOR Fase 2 adalah sebagai berikut (Cahyani, 2016) :
 Persiapan tindakan mitigasi atau pencegahan berdasarkan prioritas (Aj)
 Hubungan korelasi aj dan mitigasi dengan ketentuan 0, 1, 3 dan 9.
 Perhitungan total efektivitas masing-masing mitigasi dengan persamaan (2)
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Pengukuran tingkat kesulitan untuk penerapan mitigasi dengan skala penerapan 3: rendah, 4:
sedang dan 5: tinggi.
Perhitungan rasio Effectiveness to Difficulty (ETD) dengan persamaan (3)
ETDk = TEk / Dk
(3)
Effectiveness to Difficulty (ETD) untuk menentukan rangking dalam urutan prioritas
strategi mitigasi yang nantinya akan diterapkan.
Peringkat prioritas mitigasi berdasarkan nilai ETDk
Hasil dan Pembahasan
A. Proses Pekerjaan Tiang Pancang

Gambar 2. Proses pekerjaan pemancangan tiang pancang di PT.TI

Berikut ini adalah proses pekerjaan pemancangan tiang pancang :
1. Letakkan alat pancang berdasarkan hasil titik survey sehingga hammer dapat jatuh pada
lokasi yang telah di tandai.
2. Tiang pancang diangkat ke lubang hasil survey.
3. Tiang pancang didirikan menggunakan crane lalu dipasangkan pada diesel hammer.
4. Ujung bawah tiang pancang dimasukkan kedalam galian tanah yang telah ditentukan
kemudian dihubungkan dengan pemukul diesel hammer.

5. Untuk melindungi beton tiang pancang agar tidak pecah, bagian ujung atas
dilapisi material yang dapat melindungi beton.
6. Pemancangan dilakukan dengan mengangkat dan menjatuhkan hammer secara terusmenerus ke atas helmet yang dipasang diatas kepala tiang.

B. House of Risk Phase 1
Identifikasi risk agent adalah identifikasi terhadap faktor-faktor penyebab kejadian
peristiwa risiko. Jadi, dengan menerapkan strategi mitigasi pada penyebab risiko tersebut
dapat mengecilkan peristiwa risiko yang akan terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan
project manager, diperoleh total 15 pemicu risiko dalam proses pekerjaan tiang pancang
(Tabel 4).
Tabel 4. Risk event and risk agent of Piling work

Process

Handling
Tiang
Pancang

Code

Risk Event

E1

Sling putus/ pengikat
lepas

E2

Tiang pancang jatuh &
patah

E3

Tumpukan tiang
terguling, menimpa
orang/ alat/bangunan
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Code

Risk Agent

A1

Tali kawat pada sling
terurai

A2

Sling tersangkut

A3

Grip penjepit aus

A4

Lahan miring/adanya
getaran

A5

Pekerja tidak mengerti
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E4

E5

Pemancangan
Tiang
Pancang

E6

E7

E8
Pemotongan
Tiang
Pancang
(Cutting)
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Kerusakan Sling

A6

A7

Tekanan pemancangan
yang melebihi
kemampuan tiang pancang

A8

kualitas beton kurang baik

A9

Kurang
penetrasi/kelebihan
penetrasi

A10

Teknik pengelasan yang
kurang tepat

A11

Tiang tower crane miring

A12

Tata letak tidak teratur

A13

Penerangan kurang di
malam hari

Tiang pancang rusak/
pecah

Cacat pada hasil
pengelasan (welding)

Tower Crane pancang
roboh

metode pembongkaran
yang benar
korosi, overload, dan,
aus

Tersandung/terjatuh

E9

Tangan tertusuk ujung
iron wire

A14

Tidak memakai APD
(sarung tangan)

E10

Mata terkena percikan
api

A15

Tidak memakai APD (face
shield)

Sumber: (Data Primer, 2022)
Langkah selanjutnya, sama seperti risk event, setiap risk agent juga diukur level kejadiannya
penilaian level kejadian 1 - 5 pada risk agent. Hasil identifikasi Risk agent terdapat pada
Tabel 4. Kemudian mengenai nilai korelasi (Rij) dan perhitungan nilai risk priority index
(ARP). Nilai tersebut akan diterapkan untuk menentukan prioritas pengelolaan risiko yang
dianalisis selanjutnya pada HOR Fase 2. Penskalaan nilai korelasi dan penilaian ARP dapat
dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. HOR Phase 1 Calculation
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Risk
Event
(Ei)
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
Occ
(Oj)
ARP
Priority
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Risk Agent (Aj)
A1
3

A2 A3

A4

A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11

A12

3
9
9

1
9
9

9
9

9
9
1

Severity
of Risk
A13 A14 A15
(Si)
5
5
5
1
3
1
5
9
3
9
2
9
3

1

2

1

3

2

2

2

3

1

2

2

1

4

2

1

15
12

30
8

45
6

135
1

10
13

18
10

54
5

81
4

9
14

18
11

90
3

3
15

108
2

36
7

27
9

Paretto Diagram
160

120.00%
135

98.38%

94.69%

100.00%
80.00%

90

60.00%

89.38%

80.97%

108

49.12%

69.03%
81
61.06%

99.71%

96.90%

92.04%

100.00% 140

85.40%

120

100

75.66%

80
54

40.00%

45

19.91% 35.84%

60
36

30

27

20.00%

40
18

18

15

10

A1

A5

0.00%

20
0

A4

A13

A11

A8

A7

A3
ARP

A14

A2

A15

A6

A10

ARP Cummulative (%)

Gambar 3. Hasil Paretto Diagram

Berdasarkan hasil dari diagram paretto diatas, terdapat 3 risk agent yang menjadi prioritas
yang akan dianalisis lebih lanjut di HOR phase 2 yaitu lahan miring/adanya getaran (A4)
dengan ARP (%) sebesar 19.91% dan persen cumulative 19.91%, penerangan kurang di
malam hari (A13) dengan ARP (%) sebesar 15.93% dan persen cumulative 35.84%, dan
tiang tower crane miring (A11) dengan ARP (%) sebesar 13.27% dan persen cumulative
49.12%. Selanjutnya, mitigasi risiko dibuat berdasarkan 3 risiko prioritas untuk proses
perencanaan mengurangi dampak negatif dari risiko tersebut dan memantau rencana yang
telah ditetapkan merupakan aspek penting untuk mempertahankan strategi mitigasi risiko
yang menyeluruh. Risiko dapat mempengaruhi kombinasi kinerja, biaya dan penjadwalan
oleh karena itu, strategi yang berbeda harus digunakan untuk mengatasi risiko.
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Tabel 6. Paretto Calculation

Risk
Agent
A4
A13
A11
A8
A7
A3
A14
A2
A15
A6
A10
A1
A5
A9
A12

Rank

ARP

ARP Cum.

ARP %

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

135
108
90
81
54
45
36
30
27
18
18
15
10
9
2

135
243
333
414
468
513
549
579
606
624
642
657
667
676
678

19.91%
15.93%
13.27%
11.95%
7.96%
6.64%
5.31%
4.42%
3.98%
2.65%
2.65%
2.21%
1.47%
1.33%
0.29%

Persen
Cum.
19.91%
35.84%
49.12%
61.06%
69.03%
75.66%
80.97%
85.40%
89.38%
92.04%
94.69%
96.90%
98.38%
99.71%
100.00%

Catergory

Priority

Non
Priority

C. House of Risk Phase 2
Model House of Risk Fase 2 untuk menentukan tingkat dan prioritas aksi mitigasi yang
akan dilaksanakan dengan meninjau beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat
kemudahan dari realisasi aksi mitigasi. Berikut hasil dari identifikasi aksi mitigasi (Tabel 7).
Tabel 7. Identification of Mitigation Actions

Mitigation Action

Mitigation
Code (PA)

Memasang kayu ditumpukan tiang untuk diganjal
pada kedua sisi luar/tepi setiap lapisan

PA1

Banyaknya tumpukan tiang pancang tidak lebih
dari 2 lapis, diameter ≤ 800mm, dan diameter
> 800mm jangan ditumpuk

PA2

Risk Agent

Lahan
miring/adanya
getaran (A4)

Bisa menambah tumpukan tiang jika daya dukung
tanah dasar dapat menahan beban tumpuan
PA3
Penerangan kurang
di malam hari (A13)

Memberikan penerangan cukup malam hari untuk
pekerja di lapangan

Tiang tower crane
miring (A11)

Penempatan tower crane wajib dicek ketegakanya
dari dua sisi yang berbeda menggunakan alat
pengukur teodolit dan error number < 0,5 mm
DO6.8
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Untuk menghitung efektivitas total (TEk) yaitu menjumlahkan hasil nilai korelasi yang
cocok dengan ARP masing-masing agen risiko prioritas, dan menghitung nilai TEk dan Dk.
sehingga hasil dari nilai ETD merupakan patokan tindakan mitigasi berdasarkan rangkaian
kemudahan pelaksanaan, jika nilai ETD semakin besar maka tindakan mitigasi akan
dianggap ideal untuk dilaksanakan.
HOR Fase 2 (Tabel 8) membuktikan deretan strategi mitigasi risiko yang berlaku untuk
pekerjaan tiang pancang di PT.TI. Prioritas ditata berdasarkan nilai ETD dari yang tertinggi
hingga yang terendah.
Tabel 8. HOR Phase 2 Calculation

Risk Agent
A4

Mitigation Action (PAk)
PA1

PA2

PA3

3

9

9

PA4

PA5

135

9

A13

ARP

A11

108
9

Total efectiveness
of action (Tk)

405

1215

1215

972

810

Degree of
difficulty
performing action
(Dk)

3

3

4

3

5

Effecttiveness to
difficulty ratio
(ETD)

135

405

303.75

324

162

Rank

5

1

3

2

4

90

Berdasarkan hasil perhitungan HOR Phase 2 bahwa dipilih 3 rekomendasi mitigasi yang
tepat untuk pekerjaan tiang pancang di PT.TI, RDMP proyek Balikpapan yaitu :
 Mitigasi prioritas 1 (PA2) :
Tumpukan tiang terguling, menimpa orang/alat/bangunan disebabkan lahan miring/adanya
getaran, berdasarkan hasil penelitian rekomendasi dari mitigasi risk agent (A4) yaitu
Banyaknya tumpukan tiang pancang tidak lebih dari 2 lapis, diameter ≤ 800mm, dan
diameter > 800mm jangan ditumpuk, dengan score akhir untuk ARP = 135, Tk = 1215,
ETD = 405 dan ARP (%) = 19.91%.
 Mitigasi prioritas 2 (PA4) :
Tersandung/terjatuh disebabkan penerangan kurang di malam hari, berdasarkan hasil
penelitian rekomendasi dari mitigasi risk agent (A13) yaitu dengan memberikan
penerangan cukup di malam hari untuk para pekerja di lapangan, dengan score akhir untuk
ARP = 108, Tk = 972, ETD = 324 dan ARP (%) = 15.93%.
 Mitigasi prioritas 3 (PA5) :
Tower Crane pancang roboh yang disebabkan oleh tiang tower crane miring, berdasarkan
hasil penelitian rekomendasi dari mitigasi risk agent (A11) yaitu Penempatan tower crane
wajib dicek ketegakanya dari dua sisi yang berbeda menggunakan alat pengukur teodolit
dan error number < 0,5 mm, dengan score akhir untuk ARP = 90, Tk = 810, ETD = 162
dan ARP (%) = 13.27%.
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4.

Simpulan
Pada proses pekerjaan tiang pancang di RDMP proyek Balikpapan, ditemukan 10 risk event
dan terdapat 15 risk agent berdasarkan hasil identifikasi. Kemudian hasil identifikasi risiko
tersebut sebagai penunjang pada model HOR Phase 1. Dengan mengukur dampak (severity) dan
tingkat kemungkinan terjadinya risiko, model HOR Phase 1 di analisis menggunakan diagram
paretto, hasilnya menunjukkan terdapat 3 risk agent prioritas. Risk agent prioritas pertama (A14)
dengan score ARP (%) sebesar 19.91% disebabkan lahan miring/adanya getaran. Kemudian
risk agent prioritas kedua (A13) dengan score ARP (%) sebesar 15.93% disebabkan penerangan
kurang di malam hari dan risk agent prioritas ketiga (A11) dengan score ARP (%) sebesar
13.27% disebabkan tiang tower crane miring. Hasil penelitian menggunakan model House of
Risk (HOR) ini cukup efektif menganalisis risiko dan strategi mitigasi untuk setiap risiko yang
teridentifikasi pada pekerjaan tiang pancang di RDMP Proyek Balikpapan.
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ABSTRAK
Manajemen dalam mengendalikan operasi risiko perusahaan dengan melakukan analisis risiko, evaluasi risiko, dan
rencana mitigasi yaitu pengertian manajemen resiko. Perusahaan “TentangFurniture” merupakan salah satu
perusahaan bergerak dibidang Industri mebel yang mengolah bahan baku atau bahan setengah jadi dari kayu, rotan
dan bahan baku alami lainya menjadi produk barang jadi. Adanya kurangnya quality qontrol mengakibatkan
keterlambatan pengiriman produksi perusahaan sehingga diterapkan kebijakan quality control ketat pada setiap
kegiatan perusahaan termasuk kegiatan pengadaan. Kebijakan ini meningkatkan risiko yang mungkin terjadi,
sehingga diperlukan pengelolaan risiko untuk meminimalkan dampak yang akan terjadi. Metode House of Risk
digunakan untuk mengidentifikasi kejadian risiko dan agen risiko yang menyebabkannya, dan merancang langkahlangkah mitigasi untuk mengatasi agen risiko tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 8 kejadian
risiko dan 11 agen risiko yang teridentifikasi, dengan prioritas agen risiko yang ditangani adalah A11 (Kurangnya
Quality Control) dan A1 (Kesalahan dalam pengukuran). Ada 5 langkah mitigasi yang direkomendasikan.
Kata Kunci: House of Risk, Risk Management, Supply Chain Management

1. Pendahuluan
Salah satu dari sektor industri yang terus berkembang di Indonesia yaitu industri mebel. Maka
kebutuhan produk produk di indusri mebel terus meningkat karena sector industri selalu memberikan
kenyamanan sehingga dapat menunjang berbagai aktivitas di sector tersebut. Kemudian mebel di
Indonesia berperan penting sebagai sebagai sumber deviasi bagi negara karena peminat produk tidak
hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Keadaan ini membuat para produsen mebel terus
bersaing untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan konsumen.
Pengadaan yaitu dimana segala kegiatan untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan
jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang awalnya belum ada menjadi
ada, menurut Subagya dikutip oleh (Dwiwanty, 2018:2). Kemudian pada besarnya pengaruh pengadaan
terhadap keberlangsungan bisnis maka perusahaan juga membuat proses pengadaan membutuhkan
pengandalian resiko yang baik. Lalu tanpa adanya manajemen resiko yang terstruktur maka akan
berdampak pada kinerja perusahaan.
“Definisi dari resiko dimana sebagai probabilitas kejadian yang menyebabkan kerugian dan
besarnya potensi kejadian menurut (K. M. W., Pipeline, 2004). “𝑅𝑖𝑠𝑘 = 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖h𝑜𝑜𝑑 × 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒”. Menajamen risiko merupakan pembuatan keputusan dalam dunia yang penuh dengan
ketidakpastian menurut (B.F , 2007). Pengertian dari House of Risk yaitu pengembangan metode QFD
(Quality Function Deplyoment) dan FMEA (Failure Modes and Effect Analysis) digunakan untuk
menyusun suatu kerangka dalam mengelola risiko. Metode tersebut bertujuan tidak hanya melakukan
penanggulangan risiko tetapi juga melakukan penanggulangan terhadap penyebab risiko atau risk agent
(P. L. and G. L., 2009). Metode HOR memiliki 2 fase yaitu mengidentifikasi risiko, hasilnya berupa
peringkat prioritas dari risk agent. Kemudian pada Fase kedua yaitu adanya penanganan risiko, hasilnya
berupa rencana tindakan pencegahan terjadinya risk agent. Lalu dalam “Quality Function Deployment
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(QFD) yaitu metodologi yang terstruktur dan digunakan pada proses perancangan dan pengembangan
produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen kemudian mengevaluasi secara
sistematis kapabilitas produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan” (C. L., 1995).
Pengadaan material pada rantai pasok merupakan hal penting pada proses produksi,
ketersediaan material akan mempengaruhi hasil proses produksi. Proses produksi akan terhambat
apabila material yang dibutuhkan tidak tersedia atau terlambat. Keterlambatan material atau tidak
tersedianya material akan merugikan perusahaan, seperti produksi akan berhenti dan produk tidak
bisa dikirimkan kepada konsumen, keterlambatan pengiriman kepada konsumen, dan kerugian
pembayaran pekerja dan biaya produksi yang lainnya.
Pada penelitian ini terdapat proyek pemesanan meja sekolah sebanyak 100 pcs dan diberikan
tenggang waktu 2 bulan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Pada proyek tersebut terdapat gangguan
pada keterlambatan pengiriman meja sekolah. Keterlambatan tersebut dikarenakan pada kesalahan
internal perusahaan pada proses produksi seperti kesalahan pemilihan kayu, kesalahan pengukuran,
kesalahan finishing dan quality control yang mengakibatkan mundurnya penjadwalan pengiriman
produksi pada perusahaan, berubahnya prioritas produksi, dan penurunan permintaan. Oleh karena itu
pengelolaan risiko pada proses produksi rantai pasok perlu diperhatikan untuk perbaikan alur bisnis
dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
Dinamika yang terjadi pada pengadaan menimbulkan berbagai risiko yang akan berdampak besar
bagi keberlangsungan bisnis perusahaan. Penilaian risiko diperlukan untuk merancang tindakan
pencegahan terhadap kemungkinan risiko dan dampak. “Model House of Risk (HOR) yaitu metode yang
tepat untuk menawarkan kerangka kerja pada pengendalian risiko proaktif, memungkinkan perusahaan
untuk mengembangkan aktivitas proaktif dalam menangani risiko yang timbul dari agen risiko”
(Geraldine, 2009).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak risiko dalam
kegiatan produksi meja sekolah, menemukan agen risiko, atau penyebab risiko dari risiko yang muncul
kemudian memberikan rekomendasi mitigasi risiko kepada perusahaan “tentang furniture” sehingga
perusahaan dapat melakukan evaluasi pengadaan bahan baku secara proaktif untuk menghindari risiko
yang dapat menghambat kegiatan produksi meja sekolah.
Perusahaan yang bernama “TentangFurniture” merupakan perusahaan yang belokasi di kota
Jepara dan bergerak dibidang Industri mebel yang mengolah bahan baku atau bahan setengah jadi dari
kayu, rotan dan bahan baku alami lainya menjadi produk barang jadi.
2. Metode
2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian
Fokus kajian dari penelitian ini adalah potensi risiko yang terjadi pada proses rantai pasok dari
perusahaan industri mebel. Objek nya adalah perusahaan “tentang furniture” dimana perusahaan yang
bergerak dalam bidang Industri furniture yang mengolah bahan baku atau bahan setengah jadi dari kayu,
rotan dan bahan baku alami lainya menjadi produk barang jadi. yang terletak di Kabupaten Jepara.
2.2 Metode Pengumpulan Data
Data-data yang diambil merupakan penunjang dalam penyusunan penelitian ini. Dalam proses
pengumpulan data, maka perlu diketahui jenis dan metode yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Primer (Langsung)
Data yang diperoleh dari pengamatan secara langsung pada objek yang akan diteliti atau dikaji
merupakan data primer. Data primer yang dilakukan dalam penelitian ini melalui observasi
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langsung dan wawancara: observasi langsung dilakukan dengan mengumpulkan data secara
langsung melakukan observasi di lapangan. Data diperoleh dari hasil pengumpulan dara secara
langsung dari perusahaan “tentang furniture”, Jepara Jawa Tengah. Kemudian wawancara ini
dilakukan dengan cara tanya jawab atau bertatap muka langsung dengan sumber terpercaya untuk
mendapatkan data.
2. Sekunder (Tidak langsung)
Data yang diperoleh secara tidak langsung sebagai penunjang dalam penyusunan penelitian ini
merupakan data sekunder. Kemudian data sekunder didapat melalui dalam metode kajian
Pustaka. Lalu pada kajian Pustaka dilakukan dengan mendapatkan beberapa teori – teori yang
dapat menunjang peneliti didalam melakukan penelitian ini. Serta mencari profil dan visi misi
dari perusahaan “tentang furniture” dan mencari data historis yang biasanya telah disediakan oleh
perusahaan terkait.
2.2 Pengolahan Data
2.2.1 House Of Risk (HOR) Fase 1
Dalam teori pada House Of Risk (HOR) 1 yaitu tahapan awal dan HOR fase 1 merupakan “fase untuk
mengidentifikasi guna menentukan agen resiko yang harus diberikan untuk pencegahan. Menurut
B.F(2007) Langkah – Langkah House Of Risk (HOR) fase 1 meliputi sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi Risk Event dan Risk Agent
2. Membangun matriks hubugan korelasi 𝐸𝑖 dan 𝐴𝑗 dengan ketentuan, 0: tidak ada korelasi, 1: korelasi
lemah, 3: korelasi sedang dan 9: korelasi kuat.
3. Peringkat ARP dari masing-masing 𝐴𝑗. dan (4) Pembuatan diagram pareto 𝐴𝑗 (pemilihan prioritas
𝐴𝑗).
2.2.2 House Of Risk (HOR) Fase 2
Dalam teori pada House of Risk (HOR) fase 2 yaitu adanya perancangan strategi dalam penanganan,
penilaian tingkat hubungan antara strategi penanganan dengan agen risiko yang ada, menghitung nilai
Total Effectifness (TEk) dan Degree of Difficulty (Dk) serta menghitung rasio Effectifness to Difficulty
(ETDk) untuk mengetahui rangking prioritas untuk dilakukan”. Menurut B.F (2007) Langkah – Langkah
House Of Risk (HOR) Fase 2 meliputi:
1. Menyusun mitigasi atau preventive action (𝑃𝐴𝑘) didasarkan prioritas 𝐴𝑗.
2. Hubungan korelasi 𝐴𝑗 dan 𝑃𝐴𝑘 dengan ketentuan 0, 1, 3 dan 9.
3. Perhitungan nilai efektivitas total setiap 𝑃𝐴𝑘 dengan rumus: 𝑇𝐸𝑘 =∑(𝐴𝑅𝑃𝑗 ∙𝐸𝑗𝑘)
4. Pengukuran derajat kesulitan penerapan 𝑃𝐴𝑘 dengan skala kesulitan penerapan 3: rendah, 4: sedang
dan 5: tinggi. (M. C. P. & H. A., 2003)
𝑇𝐸
5. Perhitungan Effectiveness to difficulty ratio dengan rumus: 𝐸𝑇𝐷𝑘 = 𝑘 (4) 𝐷𝑘 dan
6. Peringkat prioritas 𝑃𝐴𝑘 berdasarkan nilai 𝐸𝑇𝐷𝑘 .
3. Hasil dan Pembahasan
Pada penelitian pendahuluan dilakukan kegiatan produksi meja sekolah di perusahaan industry mebel
“tentang furniture”. Penelitian ini dilakukan wawancara mengidentifikasi kejadian risiko dan agen risiko
apa yang mungkin terjadi dalam kegiatan pengadaan perusahaan. Kejadian risiko yang berhasil
diidentifikasi dan dinilai keparahan risiko (Si) dapat dilihat pada tabel 1.
Table 1. Identify Risk Events
No.

Risk Event (Ei)

Severity of Risk (Si)
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No.
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

Risk Event (Ei)
Ukuran yang tidak presisi
Finishing yang tidak rata dan kurang kering
Potongan kayu yang tidak sesuai
Project Delay
Terdapat defect
Melamin terlalu tebal
Paku yang masih terlihat
Lem meluber

Severity of Risk (Si)
4
4
4
5
3
3
3
3

Agen risiko (Aj) yang berhasil diidentifikasi dan dinilai tingkat kejadiannya (Oj) dan tercantum pada
Tabel 2. Nilai Aj dan Oj berdasarkan wawancara dengan manajer pengadaan.
Tabel 2. Identification of Risk Agents
No.
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11

Risk Agent (Aj)
Kesalahan dalam pengukuran
Kesalahan pada teknik finishing
Kesalahan pada pemotongan
Tukang resign
Kesalahan pengemasan
Kesalahan teknik penyemprotan
Kesalahan pemasangan paku
Kesalahan teknik pengeleman
Kesalahan dalam pemilihan kayu
Kondisi cuaca
Kurangnya Quality Control

Oj
4
4
4
4
3
3
3
3
4
3
3

3.1 Numerical Result
House Of Risk (HOR Fase 1)
Metode House Of Risk pada fase 1 dimana mengidentifikasi resiko untuk menentukan agen
resiko yang diberikan prioritas untuk pencegahan. Langkah pada tahapam ini merupakan identifikasi
resiko dan agen resiko, penilaian resiko yang meliputi nilai dampak (severity), tingkat kemunculan
(occurance) dan tingkat korelasi (correlation) serta perhitungan nilai Aggregate Risk Potential (ARP)
sehingga dapat diketahui agen resiko yang menjadi prioritas berdasarkan nilai ARP.
Selanjutnya pembahasan mengenai pengukuran nilai korelasi (Rij) dan perhitungan nilai risk
priority index (ARP). Nilai tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan prioritas
pengelolaan risiko yang akan menjadi input untuk HOR Tahap 2. Pengukuran nilai korelasi dan
perhitungan ARP dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. HOR Phase 1 Calculation
Risk Agent (Aj)

Risk Event
(Ei)

A1

E1

9

A2

A3

A4

9

3

E3

9

E4

9

9

9

E5

3

3

9

E6

9

9

A6

3

9

E2

A5

9

A8

A9

A11
9

4

9

4

9

4

9

3

5

3

9

3

9

3

A10

3
9

9
9

A7

Severity of
Risk (Si)

1
1

9

3

9

9
9
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9

9
9

9

9

9

9

9

Risk Event
(Ei)

Risk Agent (Aj)
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A11

Severity of
Risk (Si)

9

3

3

9

3

A10

9

E7
1

E8

9

Occ (Oj)

4

4

4

4

3

3

3

3

4

3

3

ARP

612

468

576

180

396

324

94

498

216

270

693

Priority

2

5

3

10

6

7

11

4

9

8

1

Setelah semua risk agent dihitung nilai ARP, maka langkah selanjutnya adalah mengelompokkan risk
agent jika akan dilakukan tindakan mitigasi. Penentuan agen risiko tersebut menggunakan hukum Pareto.
Tabel 4 merupakan perhitungan pareto agen risiko. Dari tabel 4 diperoleh bahwa 16% penyebab risiko
berasal dari dua agen risiko yaitu kurangnya quality control (A11) dan kesalahan dalam pengukuran (A1).
Tabel 4. Pareto Calculation
Risk Agent

Rank

ARP

ARP Cum.

ARP %

Persen Cum.

A11

1

693

693

16,02%

16,02%

A1

2

612

1305

14,14%

30,16%

A3

3

576

1881

13,31%

43,47%

A8

4

498

2379

11,51%

54,98%

A2

5

468

2847

10,82%

65,80%

A5

6

396

3243

9,15%

74,95%

A6

7

324

3567

7,49%

82,44%

A10

8

270

3837

6,24%

88,68%

A9

9

216

4053

4,99%

93,67%

A4

10

180

4233

4,16%

97,83%

A7

11

94

4327

2,17%

100,00%

Catergory
Priority

Non Priority

Setelah dilakukan pengolahan pada HOR tahap 1 dan mendapatkan nilai ARP, maka tahap
mitigasi risiko selanjutnya dengan menggunakan HOR tahap 2 adalah penanganan (risk treatment). Risk
agent yang teridentifikasi memiliki nilai ARP terbesar ditentukan oleh diagram pareto yang akan menjadi
input pada HOR fase 2 yang merupakan prioritas risiko yang akan dimitigasi.
Berdasarkan perhitungan ARP pada HOR fase 1, dibuat diagram pareto untuk menentukan risk
agent yang menyebabkan risiko pada sistem. Persentase 16% masuk di A11 dengan kumulatif hingga
30,16% sehingga A11 termasuk dalam risk agent yang harus diperbaiki. Berikut adalah daftar agen risiko
yang akan dimitigasi berdasarkan nilai ARP dengan menggunakan diagram pareto.
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Paretto Diagram
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Gambar 1. Diagram Pareto
House Of Risk (HOR Fase 2)
Tahapan kedua dalam metode House of Risk adalah HOR fase 2 (fase penanganan risiko). Dalam
HOR fase 2 ini akan ditentukan beberapa strategi penanganan dari agen risiko yang mendapatkan prioritas
untuk ditangani. Tahap-tahap dalam HOR fase 2 yaitu perancangan strategi penanganan, penilaian tingkat
hubungan antara strategi penanganan dengan agen risiko yang ada, menghitung nilai Total Effectifness
(TEk) dan Degree of Difficulty (Dk) serta menghitung rasio Effectifness to Difficulty (ETDk) untuk
mengetahui rangking prioritas untuk dilakukan.
Pada tahap ini, tindak lanjut terhadap agen risiko prioritas akan diberikan tindakan mitigasi untuk
meminimalkan dampak dari agen risiko tersebut. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tindakan
mitigasi yang ideal untuk mengatasi agen risiko prioritas. Identifikasi ini diperoleh melalui kegiatan
brainstorming. Berikut Tabel 5 adalah tindakan mitigasi untuk mengatasi setiap agen risiko.
Tabel 5. Identification of Mitigation Actions
Risk Agent

Mitigation Action

Mitigation Code (PA)

Evaluasi kinerja karyawan

PA1

Membuat jadwal quality control setiap proses
produksi

PA2

Meningkatkan ketelitian kinerja karyawan

PA3

Melakukan pengukuran kinerja karyawan

PA4

Kurangnya Quality Control
(A11)

Kesalahan dalam
pengukuran (A1)
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Risk Agent

Mitigation Action

Mitigation Code (PA)

Adanya quality control saat pengukuran

PA5

Setelah dilakukan identifikasi aksi mitigasi, dilakukan pengukuran nilai korelasi antara aksi
mitigasi dengan agen risiko prioritas. Nilai korelasi masih sama dengan nilai korelasi antara risk agent
dan risk event. Selanjutnya dilakukan perhitungan derajat kesukaran (Dk). Derajat kesulitan ini sebagai
gambaran tingkat kesulitan pelaksanaan aksi mitigasi. Skala nilai yang digunakan didasarkan pada skala
nilai 3 bobot untuk aksi mitigasi yang mudah dilaksanakan, 4 untuk aksi mitigasi yang agak sulit
dilaksanakan, dan bobot 5 untuk aksi mitigasi yang sulit dilaksanakan.
Langkah selanjutnya adalah menghitung efektivitas total (TEk) dengan menjumlahkan hasil nilai
korelasi yang cocok dengan ARP masing-masing agen risiko prioritas. Setelah itu hitung nilai rasio
efektivitas terhadap kesulitan (ETD) dengan membagi nilai TEk dengan Dk. Nilai Etd merupakan tolak
ukur atau parameter tindakan mitigasi berdasarkan urutan kemudahan pelaksanaan, sehingga semakin
tinggi nilai ETD maka tindakan mitigasi semakin dianggap ideal untuk dilaksanakan. Perhitungan dapat
dilihat pada tabel 6.
Tabel 6. HOR Phase 2 Calculation
Mitigation Action (PAk)

Risk Agent
PA1

PA2

PA3

A11

9

9

9

A1

3

Total efectiveness of action
(Tk)

8073

Degree of difficulty
performing action (Dk)

PA4

PA5

ARP

3

693
612

9

9

9

6237

11745

5508

7587

3

3

3

3

3

Effecttiveness tu difficulty
ratio (ETD)

2691

2079

3915

1836

2529

Rank

2

4

1

5

3

Berdasarkan tabel tersebut, disimpulkan bahwa mitigasi yang paling ideal diambil rank 1 atau yang
tertinggi untuk diterapkan perusahaan saat ini adalah peninjauan terhadap meningkatkan ketelitian kinerja
karyawan (PA3). Tindakan mitigasi diurutkan dari yang memiliki nilai ETD terbesar hingga terkecil.
4. Simpulan
Kesimpulan dalam penelitian yang telah dilakukan di perusahaa industry mebel “tentang
furniture” terkait pengadaan meja sekolah, dapat disimpulkan bahwa risiko yang teridentifikasi
kemungkinan besar akan muncul dalam kegiatan pengadaan perusahaa industry mebel
“TentangFurniture”. Keuntungan menggunakan metode House of Risk adalah menghitung kemungkinan
kejadian risiko yang disebabkan oleh beberapa agen risiko dan kejadian risiko yang menyebabkan
beberapa kejadian risiko yang tidak diperhitungkan oleh metode pemetaan risiko lainnya.
Risk event pada pengadaan di perusahaa industry mebel “TentangFurniture” teridentifikasi
sebanyak 8, sedangkan untuk risk agent teridentifikasi sebanyak 11 dan diprioritaskan untuk dimitigasi
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berdasarkan nilai ARP sebanyak 2 yaitu risk agent A11 (Kurangnya Quality Control) dan A1 (Kesalahan
dalam pengukuran).
Strategi mitigasi atau pencegahan yang diprioritaskan untuk mencegah penyebab risiko adalah
melakukan meningkatkan ketelitian kinerja karyawan, evaluasi kinerja karyawan, adanya quality control
saat pengukuran, membuat jadwal quality control setiap proses produksi dan melakukan pengukuran
kinerja karyawan
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ABSTRAK
Pada era industri 4.0 ini beragam bisnis di Indonesia terutama industri garmen semakin berkembang
pesat, sehingga perusahaan dituntut untuk dapat menghasilkan produk bermutu tinggi agar dapat
mempertahankan bisnisnya. PT Dan Liris merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang
industri garmen yang telah memproduksi berbagai produk pakaian dengan tingkat kesulitan yang berbedabeda. PT Dan Liris selalu berusaha untuk menghasilkan produk yang terbaik. Namun, dalam prosesnya
masih terdapat hasil produksi yang cacat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa potensi penyebab
terjadinya mode kegagalan dalam produksi pakaian jadi di PT Dan Liris sehingga perusahaan dapat
meminimalisir terjadinya cacat produk. Metode yang digunakan adalah Failure Mode and Effect Analysis
(FMEA) untuk menganalisis potensi penyebab terjadinya mode kegagalan dan pendekatan Kaizen untuk
memberikan saran sebagai upaya perbaikan berupa 5W + 1H. Berdasarkan hasil analisa FMEA
menunjukan efek kegagalan pada jenis cacat trimming dengan mode kegagalan kurang teliti didapatkan
nilai RPN (Risk Priority Number) tertinggi, yaitu 300.
Kata kunci: Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), Kaizen, Risk Priority Number

1.

Pendahuluan
Pada era industri 4.0 ini beragam bisnis di Indonesia terutama industri garmen semakin
berkembang pesat. Berdasarkan laporan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 6
November 2019 yang menyatakan bahwa pada triwulan III industri tekstil dan garmen
merupakan salah satu sektor manufaktur yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik,
dimana pertumbuhan ekonomi industry tekstil dan garmen sebesar 15,08%. Hal tersebut
menunjukan bahwa industry tekstil dan garmen mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi
sebesar 5,02% pada periode yang sama. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita
mengatakan bahwa persaingan di industri tekstil dan garmen nasional semakin ketat. Oleh sebab
itu, perusahaan dituntut untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas supaya bisa
mempertahankan bisnisnya. Produk yang berkualitas dan harga yang murah dapat menarik
minat pelanggan untuk terus menggunakan dan membeli produk tersebut. Namun, tidak jarang
juga kita mendapati beberapa pelanggan akan membeli produk dengan kualitas tinggi dan harga
yang cukup tinggi pula. Hal ini dikarenakan semakin kritisnya konsumen dalam memilih produk
berdasarkan kualitasnya. Namun, apabila konsumen mendapatkan produk dengan kualitas yang
kurang baik maka tak jarang pelanggan akan merasa kecewa dan mencoba merk lain yang
memiliki kualitas produk yang jauh lebih baik. Menurut Murgalska dan Tytyk (2015) Kepuasan
konsumen menjadi salah satu hal penting untuk menunjang kesuksesan suatu produk. Produk
dengan kualitas baik dapat memenuhi kebutuhan konsumen dalam seluruh siklus hidup produk
tersebut.
Assauri (2004) mengatakan bahwa pengendalian kualitas adalah salah satu upaya untuk
mempertahankan kualitas dari suatu produk yang dihasilkan agar sesuai dengan standard dan
ketentuan produk yang telah ditetapkan suatu perusahaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada
tiap perusahaan manufaktur pasti banyak ditemukan hasil produk cacat. Indikator cacat yang
tergolong sebagai produk cacat yaitu produk yang tidak memenuhi standard dan ketentuan yang
telah ditetapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, diperlukannya upaya pengendalian mutu
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terhadap produk cacat untuk mencegah atau meminimalisir jumlah cacat produk bagi suatu
perusahaan.
PT Dan Liris merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang industri garmen
dan tekstil di Indonesia. Industri garmen PT Dan Liris telah menghasilkan produk dengan
berbagai macam model seperti kemeja pria, blus wanita, pakaian anak, piyama, kaos cetak,
blazer, dan jaket. Industri garmen PT Dan Liris mempunyai berbagai masalah yang sering
dihadapi khusunya mengenai kualitas produk yang dihasilkan. Pada periode Januari 2022
banyak ditemukan produk cacat. Rata-rata presentase produk cacat sebesar 8% selama satu
bulan produksi. Hal tersebut cukup merugikan perusahaan karena akan memakan waktu
produksi sehingga mengakibatkan keterlambatan pengiriman hasil produksi serta dapat
menimbulkan biaya operasional tambahan akibat rework. Oleh karena itu, adanya sebuah usulan
pengendalian dan perbaikan kualitas produk untuk mengurangi produk cacat sehingga mampu
menghasilkan produk berumutu tinggi dengan menggunakan metode FMEA dan pendekatan
Kaizen.
FMEA adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis mode kegagalan pada
suatu sistem (Rakesh, Jos, & Mathew, 2013). Mode kegagalan adalah kesalahan yang dapat
menyebabkan terganggunya bebapa manfaat dan juga fungsi dari suatu. Metode FMEA ini
dapat meningkatkan pengendalian kualitas dari suatu produk sehingga dapat meningkatkan
kepuasan konsumen terhadap produk. FMEA mengunakan tolak ukur occurrence, detection,
dan severity dalam menentukan risk priority.
Menurut Paramita (2012) kaizen merupakan suatu konsep perbaikan yang
berkesinambungan. Adapun tujuan kaizen menurut Ferdiansyah (2012) adalah untuk
meningkatkan QCD (Quality, Cost, Delivery) untuk meningkatkan kepuasan dan kesetiaan
konsumen. Pengaplikasian metode FMEA dan pendekatan Kaizen dengan konsep 5W + 1H
diharapkan perusahaan dapat melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap produk yang
dihasilkan pada departemen sewing K2C. Suherman dan Cahyana (2019) telah melakukan studi
mengenai pengendalian kualitas dengan menggunakan metode FMEA dan pendekatan Kaizen
untuk mengurangi jumlah cacat produk wafer, kemudian didapatkan akar permasalahan berupa
pipa cairan HE eror dengan nilai RPN sebesar 168 RPN. Hal tersebut dapat mengakibatkan
kadar air adonan tidak memenuhi standar dan kriteria perusahaan, untuk menanggulangi
masalah tersebut maka diberikan saran seperti diberikan edukasi kepada operator mengenai car
kerja mesin, pelatihan penggunaan mesin, diberikannya alat untuk melakukan perawatan
komponen mesin, menambahkan waktu istirahat untuk operator, dan melakukan pengawasan
serta pengontrolan sebelum dilakukannya proses produksi.
2.

Metode
Penelitian ini dilakukan pada departemen sewing K2C PT Dan Liris untuk menganalisis
jumlah cacat produk dengan menggunakan metode FMEA.
Tahap pertama yang harus dilakukan untuk melakukan upaya pengendalian kualitas dengan
menggunakan metode FMEA yaitu pengumpulan data. Data yang digunakan pada penelitian ini,
yaitu data primer dan data sekunder. Dimana data primer didapatkan dari hasil wawancara
dengan staf quality control departemen sewing K2C PT Dan Liris untuk mencari informasi
mengenai jenis dan penyebab terjadinya produk cacat dan wawancara dengan beberapa staf
produksi di PT Dan Liris untuk menggali informasi mengenai data proses produksi garmen di
PT Dan Liris, sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumendokumen jurnal, paper, dan artikel elektronik dari sumber-sumber terpercaya untuk memperoleh
informasi yang relevan.
Tahap kedua, setelah melakukan studi literatur dan studi lapangan, yaitu menentukan latar
belakang permasalahan di PT Dan Liris. Latar belakang masalah merupakan penjelasan
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mengenai masalah yang ada di pabrik garmen departemen sewing K2C PT Dan Liris secara
rinci serta efek yang ditimbulkan sehingga masalah tersebut harus segera diselesaikan. Tahapan
selanjutnya adalah dengan menentukan rumusan masalah yang ada di pabrik garmen
departemen sewing K2C PT Dan Liris. Rumusan masalah yang ditentukan adalah mengenai
jenis kecacatan dan faktor penyebab cacat paling dominan, penyebab produk cacat paling
berpengaruh berdasarkan penilaian Risk Priority Number, serta solusi perbaikan yang dapat
dilakukan departemen sewing K2C di PT Dan Liris. Setelah itu, peneliti akan menentukan
tujuan, manfaat, serta batasan masalah dilakukannya penelitian terkait pengendalian kualitas
departemen sewing K2C pada PT Dan Liris.
Tahap ketiga, yaitu tahap pengumpulan, pengolahan, serta analisis data. Tahap
pengumpulan data berisi data produk inspeksi rework serta data produk yang sudah jadi. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data secara primer
(observasi) dan data sekunder (studi literatur). Pengamatan secara langsung dilakukan
menggunakan metode wawancara dengan pihak perusahaan, yaitu staff quality control dan
beberapa karyawan PT Dan Liris khusunya karyawan pabrik garmen. Wawancara dengan staff
quality control dilakukan untuk mendapatkan data cacat produk dan untuk menggali informasi
mengenai jenis dan penyebab gagal hasil produksi. Sementara wawancara dengan beberapa
karyawan PT Dan Liris dilakukan untuk mengetahui detail alur proses peroduksi di departemen
sewing K2C PT Dan Liris. Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Kemudian dari
data-data tersebut dilakukan beberapa pengolahan data untuk mengetahui penyebab yang paling
berisiko dengan menggunakan metode FMEA dimana nilai severity, occurrence, dan detection
didapatkan dari hasil wawancara dengan staff QC di departemen sewing K2C PT Dan Liris.
Langkah terakhir adalah analisis dengan menggunakan pendekatan Kaizen untuk menemukan
akan masalah secara detail yang kemudian dilakukan usulan solusi perbaikan yang akan
diserahkan kepada PT Dan Liris.
Tahap terakhir yaitu, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran berisi mengenai
rangkuman dari seluruh hasil dan analisis penelitian yang menjawab tujuan awal penelitian dan
diberikannya saran bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya berkenaan dengan
kesimpulan yang diperoleh pada penelitian yang telah dilakukan.
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
FMEA merupakan suatu metode yang berfungsi untuk membantu menemukan,
menganalisis, dan mengurangi potensi mode kegagalan suatu masalah serta eror yang terjadi
pada sistem, desain, dan proses yang dilakukan sebelum hasil produksi sampai ke tangan
konsumen (Stamatis, 1995). Pendapat ini diperkuat dengan pernyataan dari Rakesh, Jos, dan
Mathew (2013) yang menyatakan bahwa FMEA adalah suatu model sistematis yang digunakan
untuk membantu menemukan dan mengurangi suatu permasalahan pada suatu sistem.
Sellappan & Palanikumar (2013) mengatakan bahwa langkah awal dalam penggunaan
metode FMEA adalah dengan cara komunikasi dengan divisi yang berbeda di dalam perusahaan
untuk mengidentifikasi penyebab cacat produk. Terdapat tiga indikator untuk mengevaluasi
kegagalan menggunakan metode FMEA, yaitu tingkat kerusakan (severity) yang dilambangkan
dengan huruf S, kemungkinan kejadian (occurrence) yang dilambangkan dengan huruf O ,dan
deteksi (detection) yang dilambangkan dengan huruf D. Ketiga indikator tersebut bertujuan
untuk menentukan nilai RPN (Risk Priority Numbers) dan RSV (Risk Score Value) yang
nantinya digunakan dalam menentukan langkah yang harus diambil dari risiko yang
diprioritaskan.
Severity (S) adalah suatu penilaian tingkat pengaruh yang dirasakan oleh pelanggan
(Firdaus & Widianti, 2015). Nilai severity menggunakan skala penilaian dari 1 hingga 10
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dimana semakin kecil nilai severity maka semakin rendah pula tingkat keparahannya. Berikut
meruapakan tabel penilaian severity
Tabel 1. Penilaian Severity

Ranking Severity
1
Negligible
2
3
4
5
6

Mild
Moderate

7
8

High

9
10

Potential

Deskripsi
Pelanggan tidak menemukan
produk cacat
Pelanggan menganggap kualitas
produk tersebut baik-baik saja
Pelanggan mengetahui
penurunan kualitas produk,
namun produk masih bisa
diterima oleh pelanggan.
Pelanggan mengetahui
penurunan kualitas produk dan
tidak dapat menerimanya.
Pelanggan tidak menerima
produk

(Sumber: Anthony, 2018)

Occurrence (O) adalah nilai yang menunjukkan seberapa sering suatu masalah terjadi yang
diakibatkan oleh potensial cause. Selain itu, nilai occurrence juga dapat berfungsi sebagai tolak
ukur analisa peluang terjadinya kegagalan yang terjadi dengan skala 1 hingga 10. Semakin kecil
nilai occurrence, maka semakin rendah pula peluang terjadinya cacat produk. Berikut
merupakan tabel penilaian occurrence
Tabel 2. Penilaian Occurrence

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Occurrence
Remote
Low
Moderate

High
Very High

Deskripsi
0,001 per 1000 item
0,1 per 1000 item
0,5 per 1000 item
1 per 1000 item
2 per 1000 item
5 per 1000 item
10 per 1000 item
20 per 1000 item
50 per 1000 item
100 per 1000 item

(Sumber: Anthony, 2018)

Detection (D) adalah nilai untuk menemukan penyebab terjadinya mode kegagalan. Skala
penilaian pada D yaitu 1 hingga 10, dimana nilai detection berbanding terbalik dengan tingkat
keandalan untuk mendeteksi penyebab terjadinya mode kegagalan. Semakin kecil nilai detection
maka semakin tinggi tingkat keandalan untuk mendeteksi penyebab terjadinya mode kegagalan.
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Tabel 3. Penilaian Detection

Ranking

Detection

1

Metode pencegahan sangat efektif

2
3
4
5
6

Metode pencegahan efektif
Metode pecegahan kurang efektif

7
8

Metode pencegahan tidak efektif

9
10

Metode pencegahan sangat tidak
efektif

Deskripsi
0,001 per 1000
item
0,1 per 1000 item
0,5 per 1000 item
1 per 1000 item
2 per 1000 item
5 per 1000 item
10 per 1000 item
20 per 1000 item
50 per 1000 item
100 per 1000
item

(Sumber: Anthony, 2018)

Untuk menentukan nilai RPN (Risk Priority Number), maka perlu dilakukan perkalian
terhadap ketiga nilai indikator diatas, yaitu occurance, detection, dan severity . Berikut
merupakan rumus RPN:
………… (1)
Nilai RPN berfungsi untuk menunjukkan tingkat prioritas perbaikan yang harus dilakukan
terlebih dahulu hingga yang dapat tidak segera dilakukan. Dapat kita ketahui bahwa nilai RPN
berbanding lurus dengan nilai severity, occurrence, dan detection. Semakin besar nilai RPN
maka urutan prioritas perbaikan semakin tinggi.
Pendekatan Kaizen
Kaizen dalam bahasa jepang memiliki makna perbaikan terus-menerus dan perlahan-lahan
atau continuous improvement. Analisis kaizen memiliki ciri utama yaitu lebih memperhatikan
prosesnya dari pada hasilnya untuk mendukung adanya peningkatan pengendalian kualitas
secara terus menerus (Cane, 1998). Menurut Pramita (2012) kaizen mempunyai beberapa usulan
yang dapat diterapkan perusahaan untuk melakukan usaha perbaikan, yaitu usulan 3M (Muda,
Mura, dan Muri), usulan gerakan 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitshuke), usulan
PDCA (Plan, Do, Check, and Action), dan usulan 5W+1H. Salah satu cara untuk menjalankan
usulan PDCA dalam analisis kaizen adalah dengan teknik wawancara dengan pertanyaan dasar
5W + 1H (what, who, why, where, when, and how).
3.

Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini menggunakan data laporan inspeksi rework sewing K2C pada periode Januari
2022. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka data akan dikelompokkan berdasarkan
jenis kesalahan yang terjadi, sehingga dapat diketahui jenis kesalahan dengan frekuensi
terbanyak atau yang sering terjadi. Berikut merupakan tabel hasil rekapitulasi data laporan
inspeksi rework berdasarkan jumlah jenis cacat yang terjadi pada periode Januari 2022.
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Tabel 4. Rekapitulasi Data Jenis Cacat Prorduk Periode Januari 2022

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
20

Jenis Cacat
Slipped
Jumping
Broken
Hi-low
Pleated
Non Inclution
Inconsisten
Pucker
Missing
Uncenter
Unbalance
Slanted
Shading
Dirty
Slab
Ropping

Jumlah
958
273
264
525
168
238
179
30
509
17
164
11
6
232
1
33

21

Upside

22

Trimming

23

Blabar Kelihatan

24

24

Tackingan Hem

3

25

Panilan Tidak
Round

26

26

Salah Benang

5

27

Salah PO Label

21

28

Salah Gusset

1

43
4868

8701

TOTAL

Berdasarkan data rekapitulasi di atas, dapat diketahui bahwa pada periode Januari 2022,
produksi di sewing K2C PT Dan Liris memiliki 28 jenis kesalahan dengan total 8701 unit cacat
produk. Dapat diketahui pula bahwa frekuensi jenis cacat terbesar yaitu pada jenis cacat
trimming sebesar 4868, sehingga diperlukan identifikasi lebih lanjut mengenai faktor apa saja
yang menyebabkan cacat trimming tersebut.
Perhitungan Analisis Risiko dengan Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
FMEA digunakan untuk meningkatkan pengendalian kualitas dari suatu produk sehingga
dapat meningkatkan kepuasan konsumen terhadap produk. FMEA mengunakan tolak ukur
occurrence, detection, dan severity dalam menentukan risk priority. Setelah dilakukan penilaian
risiko, maka dapat dilakukan analisis mengenai faktor penyebab potensi kegagalan tiap mode
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kegagalan. Pada tabel 5 berikut ini disajikan perhitungan nilai Risk Priority Number (RPN) pada
FMEA.
Tabel 5. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

Deskripsi
Proses

Mode
Kegagalan

Akibat dari
Potensi
Kegagalan

S

Penyebab Potensi
Kegagalan

D

RPN

7

5

175

10

10

300

5

7

280

Kurang
keahlian

Sisa benang
tidak dipotong
sampai habis

5

Kurang teliti

Terjadinya
trimming pada
hasil produksi

3

SOP kerja
tidak
dilakukan

Hasil produksi
tidak sesuai
standar
kualitas

8

Kesalahan
metode potong
sisa benang

Terjadi jenis
cacat lain

8

Skill operator
kurang

5

6

240

Pemotongan
benang tidak
rapi

6

Kualitas gunting
yang digunakan
kurang baik

6

4

144

Pencahayaan
kurang

Operator tidak
dapat melihat
dengan jeli

7

Watt lampu
kurang besar

7

2

98

Kondisi
pelatan
berantakan

Operator
terlalu lama
mencari alat

2

Penataan tidak
rapi

5

2

20

Adanya suara
bising

Kinerja
operator
menurun

3

Suara mesin
sewing yang
terlalu keras

4

1

12

Temperatur
ruangan yang
cukup tinggi

Kinerja
operator
menurun

2

Desain ruangan
yang salah atau
tidak sesuai

3

1

6

Reject Hasil
Produksi
Gunting
Tumpul

Pengetahuan
kriteria cacat
kurang
Kelelahan dan
kurangnya
konsentrasi
operator saat
bekerja
Operator tergesagesa saat
melakukan
tugasnya

O

RPN merupakan suatu nilai yang menunjukkan besarnya risiko dari suatu penyebab berdasarkan
severity, occurrence, dan detection. Nilai RPN didapatkan dengan cara mengalikan nilai
severity, occurrence, dan detection dari tiap-tiap faktor penyebab yang ada.
Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa terdapat 9 penyebab potensi kegagalan yang
dianalisis menggunakan metode FMEA, yaitu pengetahuan kriteria cacat kurang, kelelahan dan
kurangnya konsentrasi operator saat bekerja, operator tergesa-gesa saat melakukan tugasnya,
skill operator kurang, kualitas gunting yang digunakan kurang baik, watt lampu kurang besar,
penataan tidak rapi, suara mesin sewing yang terlalu keras, dan desain ruangan yang salah atau
tidak sesuai.
RPN merupakan suatu nilai yang menunjukkan besarnya risiko dari suatu penyebab
berdasarkan severity, occurrence, dan detection. Nilai RPN didapatkan dengan cara mengalikan
nilai severity, occurrence, dan detection dari tiap-tiap faktor penyebab yang ada.
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Berdasarkan perhitungan RPN, didapatkan nilai tertinggi yaitu kelelahan dan kurangnya
konsentrasi operator saat bekerja sebesar 300. Penyebab ini kemudian akan dianalisis untuk
diberikan usulan solusinya.
Usulan Perbaikan dengan Analisis 5W + 1H
Analisis 5W+1H merupakan analisis yang dilakukan secara lebih detail lagi dimana
analisis ini lebih fokus pada jenis penyebab pontesial kegagalan yang dilihat dari hasil
pengolahan data RPN. Berdasarkan hasil pengolahan data bagian sebelumnya maka dapat
dibuatlah usulan solusi terhadap faktor kurangnya ketelitian operator saat melakukan pekerjaan.
Berikut merupakan tabel usulan solusi yang diajukan.
Tabel 6. Usulan Perbaikan dengan Analisis 5W+1H

Faktor Penyebab
Utama

Kurang Ketelitian

5W +
1H

Deskripsi

Tindakan

What

Apa tujuan
dilakukannya
perbaikan?

Untuk menghasilkan produk dengan kualitas
optimal serta meminimalisasi tingkat kecacatan
produk sesuai dengan yang diharapkan oleh
perusahaan dan buyer

Why

Mengapa perlu
melakukan
perbaikan terhadap
faktor kurangnya
ketelitian?

Karena faktor tersebut adalah faktor utama yang
sangat berpengaruh terhadap hasil produksi

Where

Dimana rencana
tindakan tersebut
akan dilakukan?

Perbaikan tersebut akan dilakukan pada bagian
produksi sewing K2C

When

Kapan perbaikan
tersebut akan
dilakukan?

Perbaikan dilakukan secara berkala dan
berkelanjutan sehingga diharapkan para operator
akan semakin terampil dan dapat meningkatkan
ketelitian dalam melaksanakan tugasnya.

Who

Siapa yang akan
melaksanakan
perbaikan
tersebut?

Dilaksanakan oleh bagian quality control yang
didukung oleh seluruh operator dan karyawan
PT Dan Liris

Meningkatkan pengawasan pada lini produksi

How

Bagaimana
pelaksanaan
penanggulangan
dan perbaikan
tersebut?

Pekerja beristirahat setiap mengerjakan
beberapa pekerjaan yang sesuai target
Melakukan peninjauan dan perbaikan peraturan
kerja
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4.

Simpulan
Kecacatan yang ada pada hasil produksi departemen sewing K2C PT Dan Liris antara lain
dikarenakan oleh splipped, jumping, broken, hi-low, pleated, non inclution, inconsisten,
puncker, missing, uncenter, unbalance, slanted, shading, dirty, slab, unmatching, overlap,
fullness, loose, ropping, upside, trimming, blabar kelihatan, tacking hem, panilan tidak round,
salah benang, salah PO label, dan salah gusset. Berdasarkan data yang didapatkan diketahui
bahwa kecacatan terbesar yang terjadi pada proses produksi departemen sewing K2C PT Dan
Liris adalah cacat trimming dengan jumlah cacat sebanyak 4868.
Terdapat penyebab potensial kegagalan dengan nilai terbesar yaitu kurangnya ketelitian
pada operator sebesar 300 RPN yang dapat mengakibatkan terjadinya cacat trimming karena
terdapat sisa benang yang kurang rapi akibat pemotongan benang yang kurang mepet.
Solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk pakaian pada departemen
sewing K2C PT Dan Liris yaitu dengan meningkatkan pengawasan pada lini produksi, memberi
waktu istirahat bagi pekerja yang telah mencapai beberapa target, dan melakukan peninjauan
serta perbaikan peraturan kerja.
Untuk penelitiaan selanjutnya, disarankan untuk melakukan pengamatan dan wawancara
kepada operator serta karyawan dengan lebih banyak sumber, sehinga mendapatkan hasil data
yang lebih akurat, melakukan dokumentasi terhadap beberapa proses yang mengakibatkan
kecacatan, sehingga saat melakukan pengolahan data dapat melihat kebali foto atau video
tersebut untuk memudahkan pembuatan laporan dan memperoleh hasil data yang lebih akurat,
dan penelitian ini masih perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan mempertimbangkan biaya
produksi dalam persuahaan tersebut.
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ABSTRAK
Indonesia memiliki berbagai sektor yang memberikan kontribusi penting dalam perkembangannya, salah
satunya adalah industri perikanan. Ikan koi merupakan salah satu jenis ikan yang dibudidayakan di
Indonesia. Proses budidaya ikan koi perlu dilakukan dengan benar untuk meminimalisir resiko yang dapat
terjadi dalam budidaya ikan koi. Manajemen resiko penting untuk mengendalikan resiko yang mungkin
terjadi dengan mengidentifikasi resiko dan penyebab resiko, kategori resiko dan kemungkinan tanggapan
resiko. Manajemen resiko dilakukan untuk mengurangi kemungkinan dari dampak resiko pada proyek ini.
Metode House of Risk (HOR) digunakan untuk mengidentifikasi risk event (kejadian resiko) dan risk
agent (penyebab resiko) dan merancang mitigasi untuk mengatasi penyebab resiko tersebut. Studi ini
mengidentifikasi 10 kejadian resiko dan 16 penyebab resiko melalui proyek. Resiko prioritas yang
ditangani adalah A1 (mengelola keuangan secara tidak efektif) dan A7 (kekurangan bahan dalam jangka
panjang) dengan 4 tindakan mitigasi yang direkomendasikan.
Kata kunci: House of Risk, Industri Perikanan, Manajemen Resiko

1.

Pendahuluan
Pengembangan sektor di Indonesia dapat diterapkan pada sektor perikanan. Klasifikasi
jenis budidaya antara lain keramba, sawah, budidaya laut, kolam dan jaring apung (Rufaidah,
2020). Ikan koi merupakan salah satu jenis ikan yang dapat dibudidayakan di Indonesia. Proses
pembenihan ikan koi perlu dilakukan dengan benar untuk meminimalisir resiko yang dapat
terjadi dalam budidaya ikan koi. Resiko merupakan suatu akibat yang tidak menyenangkan atau
merugikan dari suatu tindakan atau dari tindakan yang akan timbul. Sedangkan resiko produksi
adalah suatu kondisi buruk yang terjadi sebagai akibat dari perlakuan atau tindakan yang
dilakukan dalam proses produksi yang sedang berlangsung. Resiko produksi rentan muncul di
tempat pembenihan karena kondisi ikan yang masih kecil dan lemah akan mudah mati karena
sebab tertentu.
Manajemen resiko rantai pasok adalah penerapan strategi untuk mengelola baik harian
maupun luar biasa antar rantai pasok berdasarkan penilaian resiko berkelanjutan (Nguyen,
2017). Resiko rantai pasokan diklasifikasikan ke dalam resiko operasi dan gangguan. Resiko
operasi terkait dengan ketidakpastian dalam rantai pasokan yang mencakup ketidakpastian pada
demand, supply, dan biaya. Resiko gangguan merupakan resiko yang terjadi akibat adanya
bencana alam maupun bencana buatan manusia seperti gempa bumi, banjir, tsunami, dan krisis
ekonomi yang besar. Baik resiko operasi maupun gangguan dapat secara serius mengganggu
dan dapat menunda ketersediaan bahan, informasi dan materi, sehingga dapat mengganggu
kinerja penjualan juga menambah biaya. Manajemen resiko rantai pasokan memiliki tujuan
untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa resiko dan untuk meningkatkan
kemampuan untuk pulih dari gangguan (Pujawan, 2009).
Manajemen resiko adalah konsep penting dalam manajemen proyek, yang tidak boleh
diabaikan oleh semua manajer proyek. Oleh karena itu, dalam perencanaan proyek, manajer
proyek dan tim harus memastikan bahwa lebih banyak perhatian diberikan pada identifikasi dan
penyebab resiko, kategori resiko, dan kemungkinan respon resiko (George, 2018). Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi risk agent atau penyebab resiko dan memberikan mitigasi
resiko dengan pendekatan House of Risk (HOR).
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House of Risk dikembangkan di atas fondasi model House of Quality (HOQ) yang terkenal
tetapi dalam arti menentukan tindakan resiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu dan
memilih serangkaian tindakan proaktif yang dianggap hemat biaya untuk diprioritaskan. Ini
dibagi menjadi dua fase, yaitu House of risk 1 (HOR-1) dan House of risk 2 (HOR-2), dimana
pada tahap HOR-1 menghasilkan risk agent prioritas yang digunakan untuk tindakan
pencegahan. Sedangkan pada tahap HOR-2, tindakan yang efektif dengan nilai yang wajar
diprioritaskan (Nguyen, 2018).
2.

Metode
Metode penelitian dilakukan dimulai dengan observasi yang dilakukan di Kabupaten
Malang khususnya pada pembudidaya ikan koi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui situasi
terkini terkait kegiatan budidaya yang sedang berlangsung. Terdapat 3 tahap dalam penelitian
ini, yaitu:
a. Tahap Pengumpulan dan Pemrosesan Data
Pengumpulan data dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian resiko (risk event) dan
penyebab resiko (risk agent). Selanjutnya nilai risk event dan nilai risk agent dihubungkan
untuk menentukan risk agent prioritas. Kemudian melakukan tahap HOR-2 terkait dengan risk
agent dan tindakan pencegahan untuk menghasilkan tindakan pencegahan yang tepat.
b. Tahap Analisis dan Diskusi
Analisis dilakukan terhadap hasil dari HOR tahap 1 dan HOR tahap 2 untuk melihat apa
saja faktor yang memberi pengaruh dan bagaimana analisis tindakan pencegahannya.
c. Tahap Kesimpulan
Tahapan ini didasarkan pada rumusan masalah dan tujuan yang ditetapkan dalam
penyelidikan. (Putri, 2021)
3.

Hasil dan Pembahasan
Kegiatan identifikasi resiko dilakukan dengan cara wawancara dengan pembudidaya.
Wawancara dilakukan untuk mengidentifikasi risk event dan risk agent apa yang mungkin
terjadi dalam kegiatan tersebut. Identifikasi risk event atau kejadian resiko hasil wawancara dan
nilai keparahan resikonya (Si) dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Identifikasi Risk Event (Kejadian Resiko)

No.
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10

Risk Event (Ei)
Konsumen membatalkan kontrak.
Rangka kolam tidak cukup kuat untuk menahan
beban.
Kurangnya modal.
Kualitas bahan material tidak sesuai standar.
Harga bahan material berfluktuasi.
Kekurangan bahan.
Kesalahan dalam pengiriman (jumlah, jenis produk,
tanggal, alamat).
Proyek tertunda.
Ikan mati dalam pengiriman.
Ikan mati saat karantina.

Si
5
2
3
3
4
4
1
3
2
1

Kemudian risk agent atau agen resiko (Aj) yang telah diidentifikasi dan nilai tingkat
kejadiannya (Oj) berdasarkan wawancara dengan pembudidaya tercantum pada Tabel 2.
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Tabel 2. Identifikasi Risk Agent (Penyebab Resiko)

No.
A1
A2
A3

Risk Agent (Aj)
Mengelola keuangan secara tidak efektif.
Kelemahan dalam pemilihan pemasok.
Kelemahan dalam sistem pengendalian (kualitas
bahan, produk).
Informasi pembelian yang salah.
Ukuran kolam tidak sesuai dengan debit air
Krisis ekonomi.
Kekurangan stok bahan dalam jangka panjang.
Batas kuantitas bahan material dari pemasok.
Pemasok bangkrut.
Persyaratan yang ketat untuk produk.
Gangguan transportasi.
Waktu pengiriman pemasok berubah berkali-kali.
Gaji pekerja rendah.
Jarak pengiriman ikan ke lokasi terlalu jauh.
Kondisi ikan yang tidak sehat.
Kekurangan oksigen karena pengiriman yang lama.

A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16

Oj
2
3
3
2
1
2
3
3
2
4
2
3
4
3
2
2

Pengolahan data dimulai dengan pengukuran nilai korelasi (Rij) dan perhitungan nilai risk
priority index (ARP). Nilai tersebut digunakan untuk menentukan prioritas pengelolaan resiko
kemudian menjadi input untuk HOR Tahap 2 (Magdalena, 2019). Hasil pengukuran nilai
korelas dan perhitungan ARP dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Perhitungan HOR Tahap 1

Ei
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
Occ
(Oj)
ARP
Priorit
as

A
1
9

A
2
3

A
3

A
4

A
5

9

1

9

9

A
6

Risk Agent (Aj)
A A A A1 A1
7
8
9
0
1
1

A1
3

A1
4

A1
5

A1
6

9
3

9

1
3
9

9

1
1

3
3

3
1

3

9
3
1

9

4

2

3

96

40

5

12

3

2

3

3

2

1

2

3

3

2

15
0

4
5
1
1

8
1

6
4

7
8

13
5

11
7

6

8

1
8
1
6

7

2

3

2
6
1
4

1

A1
2
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9
9
1

1
9

9
3

4

3

2

2

27

10
8

54

22

42

13

4

9

15

10

Si
)
5
2
3
3
4
4
1
3
2
1
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Gambar 1. Diagram Pareto

Hasil kumulatif nilai ARP yang dihitung dengan menggunakan HOR tahap 1 dilanjutkan
dengan pembuatan diagram pareto seperti pada Gambar 1. Tahapan ini merupakan tahap
evaluasi resiko yang menentukan penyebab resiko yang akan diprioritaskan.
Tabel 4 menunjukkan peringkat 1 risk agent (penyebab resiko) yaitu mengelola keuangan
tidak efektif (A1), nilai ARP 150 hingga peringkat 16 agen resiko kode A5, yaitu ukuran kolam
tidak sesuai dengan debit air dengan nilai ARP 18.
Tabel 4. Perhitungan Pareto

Peringkat

ARP

ARP Cum.

ARP %

1
2
3

150
135
117

150
285
402

14%
12%
11%

Persen
Cum.
14%
26%
36%

A13

4

108

510

10%

46%

A10
A3
A6
A4
A14
A2
A16
A11
A12
A9
A15
A5

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

96
81
78
64
54
45
42
40
27
26
22
18

606
687
765
829
883
970
925
965
992
1,018
1,040
1,058

9%
7%
7%
6%
5%
4%
4%
4%
2%
2%
2%
2%

55%
62%
69%
75%
80%
84%
88%
92%
94%
96%
98%
100%

Risk
Agent
A1
A7
A8

Kategori
Prioritas

Tidak
Prioritas

Kemudian perhitungan HOR tahap 2 dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, merancang
langkah-langkah mitigasi resiko, kemudian menentukan korelasi antara mitigasi resiko dan
resiko agen dan menghitung rasio efektivitas terhadap kesulitan. Identifikasi untuk mitigasi
resiko dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Identifikasi Tindakan Mitigasi

Risk Agent

Tindakan Mitigasi
D09.4
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Mengevaluasi efektivitas alur keuangan

PA1

Meningkatkan aliran sistem keuangan

PA2

Memiliki pemasok cadangan

PA3

Mencari bahan pengganti material

PA4

Hasil penilaian tindakan mitigasi resiko dengan risk agent dengan rekapitulasi perhitungan
rasio efektivitas terhadap kesulitan sebagai output HOR fase 2 dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Perhitungan HOR Tahap 2

PA1
9

Tindakan Mitigasi (PAk)
PA2
PA3
PA4
3
9
9

1350

450

1215

1215

Degree of difficulty
performing action (Dk)

3

3

3

4

Effectiveness to
difficulty ratio (ETD)

450

150

405

304

Peringkat

1

4

2

3

Risk Agent
A1
A3
Total effectiveness of
action (TEk)

ARP
150
135

Total effectiveness of action (TEk) didapatkan dengan menjumlahkan hasil nilai korelasi
yang cocok dengan ARP pada masing-masing risk agent prioritas. Degree of difficulty
performing action (Dk) merupakan derajat kesulitan yang menggambarkan tingkat kesulitan
tindakan mitigasi. Skala nilai yang digunakan didasarkan pada skala nilai 3 untuk Tindakan
mitigasi yang mudah dilaksanakan, 4 untuk tidakan mitigasi yang agak sulit dilaksanakan dan 5
untuk Tindakan mitigasi yang sulit dilaksanakan. Effectiveness to difficulty ratio (ETD)
merupakan tolak ukut atau parameter tindakan mitigasi berdasarkan urutan kemudahan
pelaksanaan. Semakin tinggi nilai ETD maka tindakan mitigasi semakin dianggap ideal untuk
dilaksanakan.
Berdasarkan table 6, dapat disimpulkan bahwa mitigasi yang paling ideal untuk dilakukan
adalah mengevaluasi efektivitas alur keuangan (PA1). Tindakan mitigasi diurutkan dari nilai
ETD tertinggi ke nilai terendah. Rekomendasi tindakan mitigasi berdasarkan hasil penelitian
adalah:
1. Mengevaluasi efektivitas alur keuangan (PA1)
Tindakan mitigasi resiko peringkat tertinggi dengan nilai TEk sebesar 1350, nilai Dk
sebesar 3 dan nilai ETD sebesar 450. Faktor-faktor dalam alur keuangan perlu
dimaksimalkan untuk meningkatkan efektivitasnya.
2. Memiliki pemasok cadangan (PA3)
Tindakan mitigasi resiko peringkat kedua dengan nilai TEk sebesar 1215, nilai Dk
sebesar 3 dan nilai ETD sebesar 405. Pemasok cadangan dapat menjadi salah satu cara
untuk meminimalkan dampak dari resiko kekurangan material.
3. Mencari bahan pengganti material (PA4)
Tindakan mitigasi peringkat ketiga dengan nilai TEk sebesar 1215, nilai Dk sebesar 4
dan nilai ETD sebesar 304. Bahan pengganti material dapat menjadi opsi ketika
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material yang digunakan tidak ada stock, namun bahan pengganti material juga perlu
ditinjau sesuai dengan standar yang digunakan.
4. Meningkatkan aliran sistem keuangan (PA2)
Tindakan mitigasi peringkat terakhir dengan nilai TEk sebesar 450, nilai Dk sebesar 3
dan nilai ETD sebesar 150. Aliran system keuangan perlu diperbaiki demi menunjang
kelancaran pembudidayaan ikan koi.
4.

Simpulan
Berdasarkan hasil pengukuran House of Risk pada penelitian ini, dapat disimpulkan
terdapat 10 kejadian resiko (risk event) dengan 16 risk agent. Hasil perhitungan indeks prioritas
ARP pada model House of Risk tahap 1, nilai tertinggi diperoleh oleh A1 yaitu mengelola
keuangan tidak efektif dengan nilai ARP sebesar 150. Sedangkan nilai terendah adalah A5 yaitu
ukuran kolam tidak sesuai dengan debit air dengan nilai ARP sebesar 18. Berdasarkan hasil
pemetaan dengan diagram pareto, risk agent peringkat pertama adalah mengelola keuangan
tidak efektif (A1) dan peringkat kedua adalah kekurangan stok bahan dalam jangka panjang
(A7). Kedua risk agent ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang tidak efektif dan
ketersediaan stok dalam jangka panjang merupakan penyebab yang akan diprioritaskan sebagai
tindakan pencegahan dalam pembudidayaan ikan koi. Mitigasi resiko yang dilakukan pada
House of Risk tahap 2 adalah untuk meminimalkan atau menghindari terjadinya resiko dalam
pembudidayaan ikan koi. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 4 rekomendasi tindakan mitigasi
yang diprioritaskan. Tindakan mitigasi dengan peringkat tertinggi adalah mengevaluasi
efektivitas alur keuangan (PA1) dengan nilai total effectiveness of action (TEk) sebesar 1350,
effectiveness to difficulty ratio (ETD) sebesar 450 dan degree of difficulty performing action
(Dk) sebesar 3. Tindakan mitigasi ini diharapkan dapat meminimalkan resiko yang terjadi dalam
pembudidayaan ikan koi.
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ABSTRAK
Pentingnya kualitas bagi konsumen, membuat perusahaan harus mampu memastikan produk akhir yang
diterima konsumen dalam keadaan baik tanpa cacat dengan tetap mempertimbangkan kondisi perusahaan.
Namun realitanya, berbagai jenis kesalahan masih banyak ditemukan saat proses produksi berlangsung yang
pada akhirnya menyebabkan produk mengalami kecacatan. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari sumber
penyebab kecacatan dan menyusun usulan perbaikan dengan mengimplementasikan metode six sigma agar
kecacatan dapat diminimalkan. Six sigma merupakan serangkaian langkah terstruktur untuk mengukur tingkat
cacat pada suatu proses produksi, di mana serangkaian tahapan yang dilalui yaitu DMAIC (Define, Measure
Analyze, Improve, dan Control). Scope dalam penelitian ini adalah finishing manufaktur kereta KKBW 480
di PT INKA (Persero). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai DPMO sebesar 8635,83 dan nilai sigma
sebesar 3,45, berada di atas standard perindustrian di Indonesia namun masih berada di bawah standard
perindustrian di USA dan Jepang.
Kata kunci: DMAIC, FMEA, Kualitas, Six Sigma

1.

Pendahuluan
Seiring berjalannya waktu, persaingan industri di dunia semakin berat dan memaksa
perusahaan agar memiliki keunggulan kompetitif dibanding dengan perusahaan pesaing.
Keunggulan tersebut dapat diwujudkan dengan menghasilkan keluaran produk yang berkualitas
sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Definisi kualitas ialah suatu keadaan yang dapat
memenuhi kepuasan konsumen sesuai dengan nilai uang yang telah dibayarkan, baik secara sisi
psikis, fisik, sifat, ataupun dari sisi fungsionalitas (Ahmad Fandi, 2019). Kualitas bergantung pada
orang yang memandang suatu produk, di mana produk dikatakan sangat berkualitas ketika produk
tersebut dapat memenuhi preferensi konsumen (David Garvin, 1984). Namun, kualitas juga bisa
dilihat dari sudut pandang perusahaan. Standar kualitas sebuah produk bukan ditentukan oleh
konsumen melainkan perusahaan (David Garvin, 1984). Perspektif manufacturing-based approach
tersebut mendefinisikan kualitas ke dalam suatu standard atau persyaratan yang harus dipenuhi
dalam memproduksi produk (conformance to requirements). Sudut pandang ini juga menyesuaikan
spesifikasi sesuai dengan keadaan perusahaan dengan tujuan peningkatan produktivitas dan
penekanan biaya.
Berdasarkan beberapa pengertian kualitas tersebut, pengertian kualitas dalam paper ini adalah
suatu keadaan sifat, fisik, maupun fungsionalitas suatu barang yang harus dipenuhi untuk memenuhi
keinginan konsumen dengan tetap mempertimbangkan standard dan kondisi perusahaan. Karena
pentingnya kualitas bagi konsumen, maka perusahaan harus memastikan produk akhir yang
diterima konsumen dalam keadaan baik tanpa cacat. Namun realitanya, berbagai jenis kesalahan
masih banyak ditemukan saat proses produksi berlangsung yang pada akhirnya menyebabkan
produk mengalami kecacatan. Hal seperti ini dapat ditemui di PT INKA (Persero), sehingga untuk
mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan upaya pengendalian kualitas.
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Pengendalian kualitas adalah upaya menjaga kualitas produk selama proses produksi
berlangsung untuk menghindari terjadinya produk yang tidak sesuai dengan standard kualitas
(Nurkholiq dkk, 2019). Tujuan dari pengendalian kualitas ialah untuk mengetahui faktor penyebab
kecacatan pada produk, mengurangi produk yang tidak seragam, menjalin hubungan yang baik
dengan pelanggan, serta mengurangi biaya pengendalian kualitas yang juga dapat meningkatkan
profit perusahaan (Gunawan, 2014). Untuk mengendalikan kualitas produk, dapat dilakukan
dengan menggunakan metode six sigma. Kinerja suatu proses dapat dihitung menggunakan six
sigma, di mana dikatakan level enam sigma apabila dalam satu juta peluang hanya terjadi 3,4 cacat
di dalamnya (Sirine, 2017).
Point utama dari metode six sigma adalah meminimalkan jumlah kecacatan dan
mengeliminasi variansi proses dengan memanfaatkan konsep penyelesaian masalah berbasis
stastistik secara mendalam (Wijaya dkk, 2019). Oleh karena itu, metode tersebut dapat digunakan
perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis dengan mengendalikan dan mempertahankan level cacat.
Untuk mencapai target six sigma, langkah perbaikan sistematis yang perlu diterapkan adalah
dengan DMAIC yaitu Define, Measure, Analysis, Improvement, Control (Wijaya dkk, 2019).
DMAIC harus diterapkan sesuai ilmu pengetahuan didukung dengan fakta konkrit yang ada.
Konsep DMAIC berfokus pada lima tahapan sistematis yang membantu organisasi atau perusahaan
dalam menentukan solusi terbaik dalam upaya memperbaiki kualitas (Nefliyanti dkk, 2018).
2.

Metode
Objek dari penelitian ini adalah kereta pengangkut batu bara (KKBW 480) yang merupakan
salah satu produk yang diproduksi oleh PT INKA (Persero). Data yang dibutuhkan dalam
penelitian ini adalah data NCR (Non-Conforming Record) cacat produk saat proses finishing
manufaktur KKBW 480. Data tersebut merupakan data internal yang diperoleh dari divisi quality
control PT INKA (Persero).
2.1 Tahap Define
Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan segala informasi dan mencari scope permasalahan
yang terjadi. Tahapan yang dilakukan adalah mengidentifikasikan permasalahan yang ada,
menentukan karakteristik dari kualitas atau disebut CTQ (Critical to Quality), serta menyusun
diagram SIPOC (Supplier – Input – Process - Output – Customer). CTQ merupakan batas
spesifikasi dan standar kualitas yang harus dipertahankan dari sebuah produk (Ade dkk, 2019).
2.2 Tahap Measure
Tahap ini dilakukan dengan membuat p-chart, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan nilai
DPMO (Defect Per Million Opportunities) yang nantinya nilai DPMO tersebut akan dikonversikan
ke dalam sigma level. Data yang digunakan merupakan data produk cacat serta data inspeksi dari
proses finishing manufaktur KKBW 480. Banyaknya cacat yang terjadi akan menunjukkan
pencapaian kualitas pada suatu proses. Ketika cacat yang terjadi banyak, maka maka pencapaian
kualitas pada proses tersebut dikatakan rendah.
jumlah produk cacat x 1000000
DPMO =
banyak produk x CTQ
Tingkat 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎 = NORMSINV (1 −
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Tabel 1. Konversi Nilai Sigma

Sumber: Gaspersz, 2002

Yield = Persentase
Item Tanpa Cacat
30,9
69,2
93,3
99,4
99,98
999,997

Defect per Million
Level Sigma
Oppurtunities (DPMO)
691462
308535
66807
6210
233
3,4

1
2
3
4
5
6

2.3 Tahap Analyze
Tahap ini dilakukan dengan melakukan analisa mengenai faktor penyebab produk tidak sesuai
dengan memanfaatkan data penyebab cacat. Data tersebut didapat dari observasi secara langsung,
menanyai opini operator pada setiap stasiun kerja, dan juga dari penjelasan staff di bagian quality
control. Kemudian hasil dari tahap ini akan disajikan ke dalam diagram sebab akibat atau fishbone
diagram.
2.4 Tahap Improve
Tahap ini dilakukan dengan menyusun tindakan perbaikan. Berdasarkan hasil observasi dan
diskusi dengan operator, didapati bahwa perlu dilakukan penyusunan action plan dengan tujuan
meningkatkan kualitas. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) adalah tools yang akan
digunakan dalam tahap ini. FMEA mendeskripsikan mengenai distribusi resources, faktor urgensi,
dan pilihan solusi alternatif yang dilakukan dalam mengimplementasikan rencana yang ada.
(Wahyani, 2013). Nilai severity, occurrence, dan detection digunakan untuk mendefinisikan tingkat
urgensi dari suatu bentuk kegagalan.
Severity adalah seberapa parah kemungkinan kegagalan terjadi. Occurrence adalah frekuensi
atau banyaknya kemunculan mode kegagalan yang mengakibatkan suatu kegagalan tertentu.
Detection adalah seberapa mudah atau seberapa sulit kegagalan pada proses tertentu dapat dideteksi
(Yaqin dkk, 2020).
2.5 Tahap Control
Pada tahap ini dilakukan pengawasan oleh perusahaan terhadap upaya perbaikan dan
pengendalian kualitas yang telah dibuat dan dan dijalankan pada tahap sebelumnya atau tahap
improve.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Tahap Define
Di tahap ini, akan diidentifikasikan permasalahan kualitas yang terjadi dan penggambaran
aliran proses bisnis menggunakan diagram SIPOC.
3.1.1 Identifikasi Masalah
Masalah yang terdapat di manufaktur PT INKA (Persero) adalah ditemukannya defect pada
proses finishing produk KKBW 480. Terdapat 7 jenis defect, yaitu warna tidak standard,
sambungan kendor, sagging, document defect, incomplete part, unconnected part, dan part tidak
sesuai. Jenis-jenis defect tersebut ditemukan berdasarkan hasil rekapitulasi dari data NCR pada
akhir 25 Oktober – 31 Desember 2021. Dalam range waktu tersebut, terdapat total 180 defect dari
4573 total inspeksi, di mana kuantitas defect berbeda-beda setiap harinya.
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Tabel 2. Rekapitulasi Defect

No.
1

3

Jenis Cacat
Warna tidak standard
Defect assy (kendor dan
miring)
Sagging

4

Defect dokumen

3

5

Incomplete part

142

6

Unconnected Part

9

7

Part tidak sesuai

4

2

Total
1
15
6

3.1.2 Identifikasi Critical to Quality (CTQ)
CTQ adalah elemen yang ada pada proses di mana akan mempengaruhi pencapaikan kualitas
yang diinginkan secara langsung. Kualitas yang ingin dicapai adalah produk KKBW 480 yang
memenuhi standar kualitas perusahaan dan keinginan pelanggan. Standar kualitas tersebut dapat
dicapai ketika tidak ada cacat yang terdeteksi atau setidaknya cacat yang ada dapat diminimalkan.
Berdasarkan hasil rekapitulasi dari NCR, didapati terdapat 7 jenis cacat, yang mana cacat tersebut
yang akan dijadikan CTQ dalam proses perhitungan six sigma di tahap selanjutnya.
3.1.3 Diagram SIPOC
Diagram SIPOC disusun agar memudahkan kita dalam memahami segala urutan proses
produksi yang terjadi, beserta interaksi dan komponen yang terlibat dalam setiap prosesnya.
Diagram ini terdiri dari 5 unsur yaitu Supplier, Input, Process, Output, dan Customers yang
menjelaskan setiap keterlibatan antar satu sama lain dalam proses produksi. Berikut merupakan
diagram SIPOC yang digunakan untuk mengetahui urutan dari pembuatan produk KKBW 480.

Gambar 1. Diagram SIPOC KKBW 480

3.2 Tahap Measure
Di tahap measure, akan dilakukan perhitungan jumlah data, proporsi cacat dengan peta pchart, serta ukuran performansi proses dengan pengukuran nilai DPMO dan level sigma.
3.2.1 Peta Kendali-p
Dari 10 data yang digunakan, data tersebut diolah ke dalam peta kendali untuk memantau
sebaran data apakah proses sudah berada di dalam batas kendali atau belum. Pada gambar 2,
menyatakan bahwa proporsi defect pada minggu ke 3, 4, 6, 7, 8, dan 10 masih out of control.
Karena banyak data yang out of control, maka diperlukan pengujian data menggunakan p-chart
diagnostic untuk mengetahui apakah data mengalami over-dispersion atau tidak.
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P Chart - Jumlah Defect KKBW 480
1
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LCL=0,0048

0,0
1
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1

1

3

4

5

1

1

1

6

7

8

9

10

Sample
Tests are performed with unequal sample sizes.

Gambar 2. Peta Kendali P Cacat KKBW 480

Hasil dari running p-chart diagnostic menyatakan bahwa data mengalami over-dispersion,
ditunjukkan pada gambar 3 berikut ini.

Gambar 3. P-Chart Diagnostic Data Cacat KKBW 480

Data yang mengalami over-dispersion dikhawatirkan dapat mengganggu false alarm rate,
sehingga langkah selanjutnya disarankan menggunakan peta kendali laney p’ chart seperti pada
gambar berikut.
Laney P′ Chart Jumlah Defect KKBW 480
Sigma Z = 5,93327
1

0,5
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0,4

0,3
UCL=0,2444
0,2

0,1
_
P=0,0394
0,0

LCL=0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sample
Tests are performed with unequal sample sizes.

Gambar 4. Peta Kendali P’ (Laney P’ Chart) Cacat KKBW 480

Berdasarkan laney p’ chart pada gambar 4, didapati bahwa satu data masih out of control,
sehingga masih membutuhkan perbaikan dengan mengeliminasi data yang out of control dari peta
kendali. Berikut merupakan laney p’ chart setelah perbaikan.
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Laney P′ Chart Jumlah Defect KKBW 480 Setelah Perbaikan
Sigma Z = 3,27569
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Results exclude specified rows: 10

Gambar 5. Peta Kendali P Cacat KKBW 480 Setelah Perbaikan

3.2.1 Perhitungan DPMO dan Level Sigma
DPMO dan sigma dihitung dengan menggunakan data cacat KKBW 480 pada tanggal 25
Oktober – 31 Desember 2021 (10 minggu). Kemudian data tersebut diolah berdasarkan rumus
DPMO dan sigma. Sebagai contoh, DPMO dan nilai sigma pada periode 1 didapat dari pehitungan
berikut iniL
4 x 1000000
DPMO =
109 x 7
= 5242.46

Tingkat sigma = NORMSINV (1 −
= 4.06

5242.46
+ 1,5)
1000000

Pada periode 1, didapati bahwa nilai DPMO sebesar 5242.46 dan dikonversikan menjadi sigma
4. Kemudian, setiap periode dihitung nilai DPMO-nya untuk diketahui rata-rata DPMO dan nilai
sigma secara keseluruhan.
Berdasarkan rekapitulasi sigma pada tabel 3, nilai rata-rata DPMO yang didapat adalah sebesar
8635,83. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dari per satu juta kesempatan hanya terjadi
kemungkinan cacat sebanyak 8635,84. Nilai tersebut kemudian dikonversikan ke dalam nilai sigma
dan didapat nilai sebesar 3,45. Nilai DPMO dan nilai sigma tersebut dapat dikatakan sudah berada
di atas rata rata industri di Indonesia, namun masih jauh dibawah rata-rata USA dan Jepang.
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Tabel 3. Rekapitulasi Perhitungan DPMO dan Nilai Sigma

No. Periode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Total

Total Defect
(Temuan NCR)

Total
Produksi

4
2
1
1
24
0
1
0
7
140

109
124
341
447
626
941
590
651
459
285
4573

180

CTQ

DPMO

Nilai
Sigma

Rataan
DPMO

Rataan
Nilai
Sigma

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5242.46
2304.15
418.94
319.59
5476.95
0.00
242.13
0.00
2178.65
70175.44

4.06
4.33
4.84
4.91
4.04
0.00
4.99
0.00
4.35
2.97

8635.83
8635.83
8635.83
8635.83
8635.83
8635.83
8635.83
8635.83
8635.83
8635.83

3.45
3.45
3.45
3.45
3.45
3.45
3.45
3.45
3.45
3.45

3.3 Fase Analyze
Identifikasi dan analisa faktor penyebab defect dilakukan pada tahap ini, di mana sekaligus
memverifikasinya dengan memanfaatkan alat analisa data yang dirasa baik dan cocok. Diagram
pareto adalah alat yang digunakan untuk mengetahui defect yang paling sering terjadi kemudian
akan dianalisis penyebabnya dengan menggunakan cause effect diagram.
3.3.1 Analisis Cacat Dominan
Analisis jenis cacat yang paling sering terjadi, dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan
diagram pareto, di mana diagram ini akan membantu mengurutkan dan memilih defect mana yang
paling membutuhakan tindakan perbaikan dibandingkan dengan defect lainnya. Persentase jenis
defect yang terdapat pada finishing proses manufaktur KKBW 480 ditunjukkan pada tabel 6.

Gambar 6. Diagram Pareto Jenis Cacat

3.3.2 Identifikasi Penyebab Cacat
Fishbone diagram digunakan untuk menganalisis penyebab terjadinya cacat dominan yang
telah didapat dari diagram pareto. Faktor-faktor penyebab terjadinya cacat dikelompokkan menjadi
beberapa kategori, yaitu man, machine, method, material, dan environment. Dari diagram pareto
yang sudah dibuat, dapat diketahui faktor penyebab cacat terbesar adalah adanya incomplete part.
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Gambar 7. Cause and Effect Diagram Penyebab Terjadinya Incomplete Part

3.4 Tahap Improve
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) akan digunakan sebagai tools dalam mengusulkan
rencana tindakan perbaikan, di mana masing-masing faktor akan diberikan nilai sesuai dengan
keadaan perusahaan yang terjadi. Nilai yang dimaksud adalah nilai severity, occurrence, dan
detection. Kemudian nilai tersebut dikalikan dan akan diperoleh nilai yang disebut Risk Priority
Number (RPN) yang akan menunjukkan urutan prioritas perbaikan. Berikut merupakan FMEA
pada finishing proses manufaktur KKBW 480.
Tabel 4. Failure Mode and Effect Analysis pada Finishing Proses Manaufaktur KKBW 480
Input Proses

Model Gagal

Pengecatan top coat
KKBW

Painting tidak sesuai
dengan tact system

Akibat dari Potensi
Kegagalan

S

O

Penyebab Potensi Kegagalan

D

RPN

Ketidaksesuaian standard
warna pada komponen
kereta

5

3

Material yang dibutuhkan datang
terlambat karena kurang koordinasi
kedatangan material

4

60

Pemasangan klem pipa,
Kesalahan dalam proses
fitting coupler dan draft
assembly
gear rotary KKBW

Sambungan part kendor

9

5

Operator tidak terampil dan tidak
teliti

3

135

Pengecatan top coat
KKBW

Proses painting tidak rapi

Sagging pada permukaan
kereta

5

5

Operator kurang terampil dalam
proses painting

3

75

Pendempulan

Tidak adanya dokumen
atau instruksi kerja

Defect document

7

4

Dokumen pendukung belum dibuat

4

112

Main Part

Material tidak tersedia

Komponen kereta tidak
lengkap (Incomplete part)

9

7

3

189

Instalasi pipa abar

Material tidak tersedia

Antar komponen belum
terkoneksi satu sama lain

9

5

3

135

Main Part

Kesalahan penggunaan
komponen

Komponen yang dipasang
tidak sesuai dengan tact
system

9

4

4

144
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Material datang terlambat
dikarenakan pembelian dari luar
negeri yang membutuhkan waktu
lebih lama
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kedatangan material
Material datang terlambat karena
spesifikasi yang di minta sulit dicari
di vendor ataupun di pasaran
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Tabel 5. Tindakan Rekomendasi
Akibat dari
Potensi Kegagalan

Komponen kereta
tidak lengkap
(Incomplete part)

RPN

Persentase
RPN

Persentase
Kumulatif
RPN

Tindakan yang Direkomendasikan
Divisi PPC melakukan evaluasi terkait penjadwalan dan pemesanan material. Material
datang terlambat karena produk dikirim dari luar negeri, sehingga divisi PPC perlu
memesan material dari jauh-jauh hari dengan mempertimbangkan ulang waktu proses
aktivitas di divisi, sehingga material dapat datang tepat waktu.

189

22%

22%

Memilih supplier yang memberikan garansi pengiriman tepat waktu.
Kepala bagian di finsihing mekanik atau staff terkait bisa meningkatkan komunikasi
dengan divisi PPC secara lebih intens dengan menugaskan staff secara khusus untuk
masing-masing divisi finishing .

Komponen yang
dipasang tidak
sesuai dengan tact
system

Divisi Logistik melakukan verifikasi ulang terkait spesifikasi material yang dipesan ke
supplier pada purchase order , apakah sudah sesuai dengan yang diberikan oleh Divisi
Teknologi atau belum.
144

17%

39%

Melakukan pemesanan dari jauh-jauh hari atau memperpanjang leadtime agar vendor
memiliki waktu yang cukup dalam memenuhi permintaan material datang tepat waktu.
Mencari alternatif vendor lain yang dapat memenuhi permintaan sesuai spesifikasi yang
dibutuhkan.

Sambungan part
kendor

135

16%

55%

Pengadaan training untuk meningkatkan skill operator.
Pengadaan alat pengukur tingkat kekencangan (kunci momen) untuk mengetahui berapa
nilai kekencangan yang tepat pada sambungan.
Penggunaan jig dan fixture untuk memudahkan pemasangan komponen.
Kepala bagian di finsihing mekanik atau staff terkait bisa meningkatkan komunikasi
dengan divisi PPC secara lebih intens dengan menugaskan staff secara khusus untuk
masing-masing divisi finishing .

Antar part belum
terkoneksi satu
sama lain

135

16%

71%

Defect document

112

13%

84%

Divisi PPC melakukan evaluasi terkait penjadwalan dan pemesanan material. Material
datang terlambat karena produk dikirim dari luar negeri, sehingga divisi PPC perlu
memesan material dari jauh-jauh hari dengan mempertimbangkan ulang waktu proses
aktivitas di divisi, sehingga material dapat datang tepat waktu.
Dibuatkan dokumen instruksi kerja yang terbaru (merevisi dokumen)
Pendisiplinan operator

Sagging pada
permukaan kereta
Ketidaksesuaian
standard warna
pada komponen
kereta

75

60

9%

7%

93%

Pengadaan training untuk meningkatkan skill operator

100%

Divisi PPC melakukan evaluasi terkait penjadwalan dan pemesanan material. Material
datang terlambat karena produk dikirim dari luar negeri, sehingga divisi PPC perlu
memesan material dari jauh-jauh hari dengan mempertimbangkan ulang waktu proses
aktivitas di divisi, sehingga material dapat datang tepat waktu.

3.5 Tahap Control
Tahap control bertujuan untuk memantau dan memastikan bahwa perbaikan-perbaikan yang
telah dilakukan berjalan sesuai dengan rencana. Adapun pengendalian yang dilakukan adalah
sebagai berikut.
1. Pengecekan nilai sigma secara berkala untuk memastikan bahwa proses telah berjalan
secara terkendali.
2. Mencatat data perbaikan sebagai data historis perusahaan untuk dibandingkan dengan
proses perbaikan yang sedang dilakukan.
3. Memperketat pengawasan pada setiap point of quality proses produksi KKBW 480.
4. Pembaharuan dokumen instruksi kerja dan point of quality.
5. Melakukan evaluasi secara periodik terkait pengiriman material.
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4.

Kesimpulan
Proses produksi yang berjalan dikatakan kurang baik dikarenakan masih terdapat banyak
peluang terjadinya cacat, sehingga masih perlu dilakukannya perbaikan. Meskipun demikian, nilai
DPMO (8635,83) dan nilai sigma (3,45) yang dihasilkan sudah berada di atas rata rata industri di
Indonesia, namun masih jauh di bawah rata-rata industri di USA dan Jepang. Tindakan perbaikan
diperlukan sebagaimana yang telah tercantum di tabel 4.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko pada proyek pembanguanan Jalan Tol XYZ.
Identifikasi risiko ditinjau dari faktor contract & legal, economic risk, construction risk, & risiko sosial.
keempat faktor memiliki berbagai risiko yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang stakeholders.
Penilaian risiko melalui focus group discussion (FGD). Proses FGD melibatkan enam responden yang
terdiri dari kontraktor, dan society. Hasil penilaian selanjutnya akan diolah menggunakan metode
composite risk index (CRI). CRI merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menghitung
penilaian risiko. Hasil perhitungan CRI untuk Kontraktor sebesar 0,76, dan CRI society 0,69. Dari
penerapan manajemen risiko pada proyek jalan tol XYZ terlihat bahwa stakeholders memiliki persepsi
risiko yang berbeda-beda. Hal ini terutama karena setiap pemangku kepentingan memiliki kepentingan
yang berbeda dalam proyek.
Kata Kunci: CRI, Composite Risk Index, Proyek Jalan Tol, Supply Chain Management

1.

Pendahuluan
Untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian Indonesia, pemerintah Joko Widodo
menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai program kerja unggulan. Sektor konstruksi
merupakan sektor yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Perekonomian Republik Indonesia, sektor konstruksi
memberikan kontribusi 10,2% terhadap PDB pada 2019. Peran sektor konstruksi lainnya adalah
menyerap 8,3 juta pekerja (Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, 2019).
Proyek konstruksi seringkali mengalami kegagalan pemenuhan deadline penyelesaian
proyek ataupun pemenuhan target biaya (Iqbal et al., 2015). Hal ini tidak dapat dipisahkan dari
kemampuan sektor konstruksi dalam mengelola risiko (Shevchenko dkk,. 2008; Iqbal dkk.,
2015) yang perlu untuk ditingkatkan, sehingga target penyelesaian proyek dapat tercapai (Iqbal
et al., 2015; Tawalare, 2019; Tjendani et al., 2021). Manajemen risiko adalah bagian penting
dalam industri konstruksi karena manajemen risiko sangat berperan dalam proses pengambilan
keputusan (Iqbal et al., 2015) yang akan mempegaruhi pemenuhan deadline ataupun target
biaya.
Salah satu aspek penting dalam kesuksesan sebuah proyek konstruksi adalah keberhasilan
dalam mengelola risiko (Fauziyah et al., 2022). Proyek pembangunana infrastruktur seperti
pembangunan jalan tol tidak dapat dipisahkan dari risiko yang muncul (Wibowo et al., 2018).
Menurut Wibowo dkk (2018) risiko harus dikelola sejak tahap awal project. Tahapan
manajemen risiko meliputi risk identification, risk analysis, risk response, risk monitoring, and
control (Tawalare, 2019). Jalan tol merupakan proyek konstruksi yang lebih kompleks
dibandingkan pembangunan infrastruktur lainnya. Kompleksitas ini berkaitan dengan struktur
organisasi yang melibatkan banyak stakeholders dengan kepentingan yang berbeda-beda
(Tjendani et al., 2021). Selain itu, proyek jalan tol juga memiliki nilai investasi yang cukup
tinggi, sehingga manajemen risiko pada proyek jalan tol harus dikelola dengan baik.
Identifikasi risiko merupakan fase crusial dalam proses manajemen risiko. Dalam proses
identifikasi risiko terdapat berbagai prespektif yang ditinjau dari stakeholders yang terlibat.
Pada umumnya proses identifikasi risiko ditinjau dari perspektif project owner dan kontraktor,
namun, menurut Wibowo dkk (2018) identifikasi risiko juga melibatkan stakeholders lain
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seperti design consultant, supervisory consultant dan society (masyarakat). Memahami
perspektif stakeholders yang terlibat dalam proyek merupakan kunci dari manajemen risiko
yang efektif (Iqbal et al., 2015), oleh karena itu tujuan dari makalah ini adalah mengidentifikasi
risiko dari perspektif kontraktor, dan society.
Manajemen risiko merupakan proses sistematis menganalisis, mengidentifikasi, dan
menanggapi risiko proyek (Bahamid & Doh, 2017; Wibowo dkk., 2018). Manajemen risiko
meliputi kegiatan memaksimalkan peluang dan dampak peristiwa positif sambil meminimalkan
kemungkinan dan dampak peristiwa negatif, selain untuk memenuhi tujuan proyek (Bahamid &
Doh, 2017). Manajemen risiko berkaitan dengan proses pengambilan keputusan (Iqbal dkk.,
2015), proses ini memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai risiko dan tidakan
pencegahan untuk mengurangi dampak dan peluang munculnya risiko tersebut (Bahamid &
Doh, 2017).
Hal ini akan meningkatkan performance proyek, sehingga keterlambatan penyelesaian
proyek dapat dihindari dan target biaya dapat terpenuhi (Iqbal dkk., 2015). Ada tiga tahapan
dalam metode pengelolaan risiko di industri konstruksi a) identifikasi risiko; b) analisis dan
evaluasi risiko; dan c) respon risiko (Bahamid & Doh, 2017). Uraian singkat dari ketiga tahap
manajemen risiko sebagai berikut:
a. Identifikasi Risiko didefinisikan sebagai proses analitis dan terus-menerus
mengidentifikasi, menilai dan mengkategorikan pentingnya awal risiko yang terkait dengan
proyek konstruksi dan keterkaitan yang ada di antara risiko-risiko ini.
b. Analisis dan Evaluasi Risiko merupakan prosedur yang melibatkan evaluasi kritis dari
risiko prospektif, mengaturnya sesuai dengan kepentingannya, dan memungkinkan tim
manajemen untuk memilih yang penting.
c. Respon Risiko meliputi langkah-langkah mitigasi yang dapat diterima untuk menangani
risiko harus diterapkan setelah risiko proyek diketahui dan dianalisis. Langkah-langkah
mitigasi ini sebagian besar didasarkan pada sifat dan potensi konsekuensi yang terlibat
dalam risiko. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan tingkat pengendalian risiko,
mengurangi dampak negatif dari risiko dan menghilangkan sebanyak mungkin potensi
dampak. Tindakan menjadi lebih efektif ketika ada lebih banyak kontrol dari satu tindakan
mitigasi pada satu risiko (Bahamid & Doh, 2017).
2.

Metode
Obyek penelitian ini adalah risiko pada proyek Jalan Tol Semarang-Demak berlokasi di
Jawa Tengah. Proses identifikasi resiko pada penelitian ini melalui study literature yang
selanjutnya akan dinilai melalui proses focus group discussion (FGD). FGD pada proses
penilaian dari sisi kontraktor dan society. Secara ringkas urutan tahapan penelitian ini seperti
gambar 1.
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Gambar 1. Tahapan Penelitian





Rincian setiap tahap pada gambar 1 sebagai berikut:
Tahap 1-Study literature
Tahapan ini merupakan tahap identifikasi risiko pada penelitian terdahulu.hasil dari
tahapan ini adalah daftar risiko pada penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan obyek
penelitian. Hasil identifikasi resiko seperti tabel 2.
Tahap 2-Menilai risiko melalui FGD
Tahapan ini merupakan tahapan menilai risiko yang telah teridentifikasi pada tahap 1. FGD
melibatkan kontraktor proyek jalan tol dan tokoh masyarakat dilingkungan sekitar jalan tol.
Stakeholders yang terlibat dalam penilaian relevansi risiko pada tahap identifikasi risiko
seperti tabel 1. Stakelolders yang terlibat dalam proses identifikasi risiko terdiri dari
kontraktor, dan society (masyarakat). Jumlah stakeholders yang terlibat adalah enam orang.
Profil dari keenam stakeholders seperti tabel 1. Hasil penilaian resiko seperti tabel 3.
Kontraktor yang menjadi responden memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun, hal ini
dikarenakan kontraktor yang telah bekerja selama 5 tahun sudah memahami risiko dalam
proyek.
Tabel 1. Profile Stakeholders

No
1
2
3
4
5
6




Role
Kontraktor
Kontraktor
Kontraktor
Society
Society
Society

Jabatan
Pengalaman
Supervisor Proyek
>5 tahun
Supervisor Proyek
>5 tahun
Supervisor Proyek
>5 tahun
Kepala Kecamatan
>2 tahun
Kepala Kelurahan
>2 tahun
Tokoh Masyarakat area
> 20 tahun
Demak
Tahapan 3- Mengolah hasil penilaian risiko dengan menggunakan CRI.
Tahapan ini merupakan tahapan perhitungan nilai risiko (Ri) yang telah ditetapkan
stakeholders selama FGD. Nilai risiko dari masing-masing stakeholders selanjutnya
dihitung dengan cara merata-ratakan.
Tahapan 4-Menghitung nilai CRI
Tahapan ini merupakan tahap dimana hasil penilaian risiko akan dikalikan dengan bobot
kepentingan. Bobot pada penelitian ini memiliki nilai yang sama, hal ini dikarenakan setiap
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risiko adalah hal yang penting untuk dikelola. Dalam proses identifikasi risiko, keenam
stakeholders memberikan penilaian dari daftar risiko hasil study literature. Hasil penilaian
(skala penilaian 1 (sangat rendah) sampai dengan 5 (sangat tinggi)) ini selanjutnya akan di
olah menggunakan metode Composite Risk Index (CRI). CRI merupakan metode untuk
menghitung nilai dari risiko berdasarkan presepsi manusia. Perhitungan CRI menggunakan
persamaan seperti persamaan 1 (Dolge & Blumberga, 2021).
𝐶𝑅𝐼𝑖 = 𝑅𝑐𝑖 𝑥 𝑊𝑖
(1)
Wi = Wps/Nips dimana Wps= 1/Ni
Dengan CRI- Index untuk tiap risiko
Wi- bobot dari tiap risiko, besar bobot tiap risiko pada penelitian ini diasumsikan sama
besar
Rci- penilaian risiko
Ni- adalah jumlah prespektif stakeholders, dalam penelitian ini ada 2 perspektif
stakeholders
Wps- adalah bobot total dari setiap presepsi stakeholders
 Tahapan 5-Membuat tabulasi hasil penilaian resiko
Tahapan ini merupakan tahap yang bertujuan untuk meringkas hasil penilaian resiko dan
nilai CRI dari masing-masing risiko.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Hasil Identifikasi Resiko
Tabel 2 merupakan daftar risiko hasil study literature dari proyek pembangunan jalan tol.
Study literature menggunakan journal dan paper conference yang terindex scopus.
Tabel 2. Hasil Study Literature Risiko Proyek terdahulu

Risk
categories
Contract &
legal

Prespective/ Kode
Stakeholders
Kontraktor
CK1
CK2

Society

CK3
CS1
CS2
CS3
CS4

Economic risk

Kontraktor

EK1

Socienty

EK2
SS1
SS2
SS3

Risiko

Ref

Kerusakan yang diliquidasi
1mil/hari
Pengabaian dana yang jatuh
tempo
Klausa kontrak ambigu
Proses sosialisasi pengadaan
tanah tidak sesuai peraturan
Tidak ada feasibility study
mengenai dampak lingkungan
Pelanggaran peraturan
lingkungan
Pelanggaran hukum dalam
proses akuisisi tanah
Biaya operasional melebihi
budget
kenaikan harga beton
Pembayaran pembebasan lahan
mandek
Adanya calo dalam fenomena
pembebasan tanah
Harga ganti rugi pembebasan
tanah tidak sesuai

[1]
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SS4
SS5

Hilangnya mata pencaharian
[1][4][6]
Penurunan nilai taha/rumah
[1][4]
karena berdekatan dengan jalan
tol
Construction
Kontraktor
KC1
Pengerjaan proyek terlambat
[1][2][4]
risk
KC2
Rasa bosan yang akhirnya
[1][2][4]
memeprlambat pekerjaan
KC3
Jalur kerja diciutkan
[1][4]
KC4
Pencurian di lokasi gorong[1][4]
gorong dan jembatan
penyebrangan
KC5
Lack of planning dalam
[3]
menjadwalkan kedatangan
material dan menyusun prioritas
kedatangan material
Society
KS1
Jalan menjadi kotor
[1]
KS2
Trotoar menjadi rusak
[1]
KS3
Beberapa dinding rumah yang
[1]
berdekatan dengan lokasi proyek
menjadi retak
KS4
Kecelakaan karena lalu Lalang
[1]
kendaraan proyek
KS5
Polusi udara dari debu yang
[1]
muncul selama proses konstruksi
KS6
Aktivitas/akses terganggu
[1]
karena project
Social risk
Society
RS1
Dampak psikologis masyarakat
[6]
akibat pembebasan lahan
(adaptasi dengan tempat baru,
perubahan mata pencaharian
dengan berbagai gangguan yang
muncul dsb)
RS2
Penghuni jalan akses
[1]
terpisah/terputus karena proyek
jalan tol
RS3
Gangguan berupa kebisingan
[1]
selama proses pengerjaan jalan
tol
Force Major
Kontraktor
FD1
Kondisi geoteknik
[3]
FD2
Kondisi cuaca selama proses
[1][2][3][5]
konstruksi
Ref
[1]: (Wibowo et al., 2018); [2]: (Patel et al., 2020);[3]:(Lemp &
Kockelman, 2009);[4]:(Suseno et al., 2015); [5]:(Enriko Tosulpa &
Najid, 2020); [6]:(Susanto, 2019)
Hasil study literature selanjutnya menjadi bahan diskusi dalam FGD. Selama proses FGD
stakeholders melakukan penilaian terhadap risiko yang telah dihimpun. Hasil penilaian risiko
seperti tabel 3.
3.2. Hasil Pengumpulan Data
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Tabel 3. merupakan rangkuman hasil penilaian risiko yang telah dilakukan oleh tiga
supervisor proyek dan tiga orang tokoh masyarakat. Pada penelitian ini kuesioner penilaian
telah disebarkan kepada delapan orang supervisor dan lima orang tokoh masyarakat, namun
kuesioner yang kembali hanya berjumlah enam buah. Pada tabel 3 nilai 5 menunjukkan risiko
tersebut memiliki nilai tinggi yangberarti menimbulkan dampak yang cukup serius.
Tabel 3. Hasil Penilaian Risiko

Risk
categories
Contract &
legal

Prespective/
Stakeholders
Kontraktor

Society

Kontraktor

Economic
risk

Society

Construction Kontraktor
risk

Society

Social risk

Society

Force Major

Kontraktor

Kode
R1
CK1
CK2
CK3
CS1
CS2
CS3
CS4
EK1
EK2
SS1
SS2
SS3
SS4
SS5
KC1
KC2
KC3
KC4
KC5
KS1
KS2
KS3
KS4
KS5
KS6
RS1
RS1
RS3
FD1
FD2

R2
5,00
3,00
2,00
3,00
5,00
1,00
2,00
5,00
5,00
3,00
4,00
3,00
4,00
2,00
5,00
4,00
4,00
3,00
3,00
5,00
5,00
4,00
3,00
5,00
4,00
4,00
4,00
5,00
2,00
3,00

Penilaian tiap responden
R3
R4
R5
R6
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
3,00
3,00
3,00
2,00
4,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
4,00
3,00
3,00
4,00
5,00
4,00
5,00
5,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
2,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
4,00
4,00
4,00
4,00
2,00
2,00
2,00
3,00
2,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
5,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
4,00
3,00
4,00
3,00
3,00
5,00
5,00
5,00
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
3,00
4,00
4,00
4,00
3,00
3,00
4,00
3,00
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
4,00
3,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,00
5,00
5,00
5,00
3,00
4,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
2,00
3,00
3,00
4,00

3.3. Hasil Pengolahan
Hasil Perhitungan CRI seperti pada tabel 4. CRI hitung pada tabel 4 menggunakan formula
seperti pada persamaan 1. Hasil perhitungan CRI selanjutnya akan diurutkan untuk mengetahui
risiko yang memiliki hasil penilaian tinggi. Penilaian ini menunjukkan apabila risiko tidak
dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang besar.
Tabel 4. Hasil Perhitungan CRI

Risk

Prespective/

Kode Bobot Modus
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categories
Contract &
legal

Stakeholders
(Wi) Ri
Kontraktor
CK1
0,04
5 0,21
2
CK2
0,04
3 0,13
9
CK3
0,04
2 0,08
10
Society
CS1
0,03
3 0,08
11
CS2
0,03
5 0,14
5
CS3
0,03
2 0,06
16
CS4
0,03
2 0,06
18
Economic
Kontraktor
EK1
0,04
4 0,17
6
risk
EK2
0,04
5 0,21
3
Society
SS1
0,03
3 0,08
14
SS2
0,03
3 0,08
15
SS3
0,03
3 0,08
12
SS4
0,03
4 0,11
6
SS5
0,03
2 0,06
17
Kontraktor
KC1
0,04
5 0,21
1
KC2
0,04
4 0,17
4
KC3
0,04
4 0,17
5
KC4
0,04
3 0,13
7
KC5
0,04
3 0,13
8
Construction
KS1
0,03
5 0,14
3
risk
KS2
0,03
5 0,14
1
KS3
0,03
4 0,11
8
Society
KS4
0,03
3 0,08
13
KS5
0,03
5 0,14
2
KS6
0,03
4 0,11
7
Social risk
Society
RS1
0,03
4 0,11
9
RS1
0,03
4 0,11
10
RS3
0,03
5 0,14
4
Force Major
Kontraktor FD1
0,04
2 0,08
5
FD2
0,04
3 0,13
3
3.4. Pembahasan
3.3.1. Analisa Hasil Perhitungan
Dari tiga puluh risiko yang teridentifikasi pada fase study literature, pada saat FGD ketiga
puluh risiko diberikan penilaian oleh stakeholders terkait. Selanjutnya melalui perhitungan CRI
diperoleh penilaian risiko dari tiap stakeholders. Ringkasan nilai CRI tiap stakeholders seperti
pada tabel 5. CRI tiap stakeholders (CRIps) merupakan hasil penjumlahan nilai dari tiap risiko
stakeholders. Total dari CRI inilah yang akan di agregasi menjadi satu nilai CRI komposit.
Tabel 5. Hasil Perhitungan CRI berdasarkan prespektif stakeholder

Prespktif stakeholders CRIps
CRI tot
Kontraktor
0,76
0,71694
Society
0,69
Tabel 5 menunjukkan bahwa index penilaian resiko yang ditanggung oleh kontraktor dan
society memiliki nilai yang hampir sama yaitu CRI kontraktor 0,76 dan CRI society 0,69.
Angka ini menunjukkan bahwa kontraktor memiliki lebih banyak risiko.
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Risiko Dari Prespektif Kontraktor
Dari dua belas risiko dalam prespektif kontraktor terdapat tiga risiko yang tertinggi dalam
proyek jalan tol. Ketiga resiko tersebut antara lain pengerjaan terlambat (KC1), kerusakan
yang diliquidasi (CK1) dan kenaikan harga besi pada beton (EK2).
 Risiko Dari Prespektif Society
Dari delapan belas risiko dalam prespektif society terdapat tiga risiko yang memperoleh
skor 5 (sangat tinggi) dalam proyek jalan tol. Ketiga resiko tetsebut antara lain jalan
menjadi kotor (KS1), trotoar menjadi rusak (KS2) dan polusi udara dari debu yang muncul
selama proses konstruksi (KS5).
3.3.2. Analisa Risiko
Kajian mengenai manajemen risiko menunjukkan bahwa prespektive antar stakeholders
berbeda karena kepentingan dari masing-masing stakehoders berbeda. Hal ini didukung dengan
jenis risiko dengan nilai tertinggi yang berbeda antar stakeholders. Sebagai contoh risiko paling
besar dari kontraktor adalah pengerjaan terhambat (KC1) sedangkan society menganggap risiko
terbesar adalah kerusakan trotoar. Dalam pengelolaan manajemen risiko, perspektif tiap
stakeholders harus menjadi perhatian. Hal ini dikarenakan apabila rencana mitigasi tidak
mempertimbangkan prespective setiap stakeholders akan menimbulkan lack of understanding
antar stakeholders, sehingga menghambat kolaborasi antar stakeholders dalam memitigasi
risiko. Nilai CRI menunjukkan nilai dari risiko, dimana semakin besar nilai CRI maka semakin
besar pula risiko yang menjadi responsibility stakeholders tersebut.
4.

Simpulan
Dari penerapan manajemen risiko pada proyek jalan tol XYZ terlihat bahwa stakeholders
memiliki persepsi risiko yang berbeda-beda. Hal ini terutama karena setiap pemangku
kepentingan memiliki kepentingan yang berbeda dalam proyek. Riskiko tiap stakeholders
ditinjau dari faktor contract & legal, economic risk, construction risk & risiko sosial. Terdapat
tiga puluh risiko yang teridentifikasi. Hasil perhitungan CRI untuk Kontraktor sebesar 0,76 dan
CRI society 0,69. Penelitian lanjutan dapat mengidentifikasi risiko dengan melibatkan
stakeholders yang lebih beragam.
Daftar Pustaka
Bahamid, R. A., & Doh, S. I. (2017). A review of risk management process in construction
projects of developing countries. IOP Conference Series: Materials Science and
Engineering, 271(1), 0–8. https://doi.org/10.1088/1757-899X/271/1/012042
Dolge, K., & Blumberga, D. (2021). Composite risk index for designing smart climate and
energy policies. Environmental and Sustainability Indicators, 12(November).
https://doi.org/10.1016/j.indic.2021.100159
Enriko Tosulpa, M., & Najid. (2020). Risk analysis of toll road construction project by using
soft system methodology (ssm) a case study of sumatera trans toll road terpeka section 1
(Terbanggi Besar - Menggala). IOP Conference Series: Materials Science and
Engineering, 852(1). https://doi.org/10.1088/1757-899X/852/1/012036
Fauziyah, S., Susanti, R., & Lukman. (2022). The mitigation of Covid-19 in the perspective of
contractor for sustainable construction in Indonesia. IOP Conference Series: Earth and
Environmental Science, 969(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/969/1/012071
Iqbal, S., Choudhry, R. M., Holschemacher, K., Ali, A., & Tamošaitienė, J. (2015). Risk
management in construction projects. Technological and Economic Development of
Economy, 21(1), 65–78. https://doi.org/10.3846/20294913.2014.994582
Lemp, J. D., & Kockelman, K. M. (2009). Understanding and accommodating risk and
uncertainty in toll road projects: A review of the literature. Transportation Research
Record, 2132, 106–112. https://doi.org/10.3141/2132-12
Patel, T. D., Haupt, T. C., & Bhatt, T. (2020). Fuzzy probabilistic approach for risk assessment
D11.8

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

of BOT toll roads in Indian context. Journal of Engineering, Design and Technology,
18(1), 251–269. https://doi.org/10.1108/JEDT-05-2019-0138
Susanto, N. (2019). Public (Dis)Engagement in Toll Road Project: A Case Study from
Indonesia. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 23(1), 77.
https://doi.org/10.22146/jkap.43994
Suseno, Y. H., Wibowo, M. A., & Setiadji, B. H. (2015). Risk analysis of BOT scheme on postconstruction toll road. Procedia Engineering, 125, 117–123.
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.11.018
Tawalare, A. (2019). Identification of Risks for Indian Highway Construction. IOP Conference
Series: Materials Science and Engineering, 471(10). https://doi.org/10.1088/1757899X/471/10/102003
Tjendani, H. T., Marleno, R., & Subiyantoro, I. (2021). Risk Assessment of Feasibility Study for
Toll Road x - Y with Public Private Partnership (PPP) Scheme. 5(1).
Wibowo, M. A., Hatmoko, J. U. D., & Nurdiana, A. (2018). Risk Management in Indonesia
Construction Project: A Case Study of a Toll Road Project. In risk Management
Treatise For Engineering Practitioners (pp. 121–138). IntechOpen.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.79457

D11.9

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

Implementasi Six Sigma dalam Peningkatan Kualitas
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ABSTRAK
Penelitian dilakukan untuk mengetahui jenis defect dominan pada style S5 beserta penyebabnya untuk
selanjutnya menentukan usulan tindakan perbaikan menggunakan pendekatan Six Sigma DMAIC. Tahap
define dilakukan untuk mendefinisikan cakupan masalah secara detail critical to quality dan diagram
SIPOC. Tahap measure dilakukan untuk mengukur kemampuan proses kerja dalam menghasilkan output
berdasarkan input yang masuk menggunakan peta kendali u serta perhitungan DPMO dan sigma. Tahap
analyze dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab permasalahan menggunakan tools diagram pareto
dan cause-effect diagram. Tahap improve dilakukan untuk menyusun rencana solusi perbaikan pada
proses produksi style S5 dengan tujuan untuk mengurangi bahkan menghilangkan sumber permasalahan
dan mencegah permasalahan tersebut terulang kembali menggunakan Failure Mode and Effect Analysis
(FMEA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis defect dominan adalah run off, broken stitch, soil,
dan open seam. Penyebab cacat terbesar adalah jadwal perawatan mesin yang kurang terjadwal, baik
perawatan terkait setting mesin maupun kebersihan mesin.
Kata kunci: defect, DMAIC, garmen, six sigma

1.

Pendahuluan
Industri garmen merupakan salah satu industri prioritas yang dapat dikembangkan karena
memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional (Yaqin, Lutfillah, & Muhtadin, 2021).
Hal ini disebabkan karena industri garmen memberikan kontribusi devisa, menyerap tenaga
kerja yang banyak, dan merupakan industri yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan
sandang secara nasional.
Urgensi dari keberadaan industri garmen menyebabkan semua industri garmen saling
bersaing (Wahyudin, Barlian, & Handayani, 2022). Upaya perusahaan untuk mengatasi keadaan
tersebut adalah dengan terus berupaya untuk memuaskan pelanggan. Hal ini disebabkan oleh
jika kualitas dari suatu produk mengalami penurunan, maka pelanggan cenderung beralih dan
memilih produk yang lain (Mufti dkk, 2018).
PT ABC yang merupakan perusahaan induk dari PT XYZ, merupakan salah satu
perusahaan yang bergerak di industri garmen terbesar di Indonesia. Produk utama dari PT ABC
adalah berbagai jenis pakaian dengan berbagai desain dan model atau yang sering disebut
dengan style. Volume tinggi dan permintaan produk yang beragam dari buyer merek-merek
terkenal, seperti ADIDAS, Columbia, H&M, The North Force, Tommy Hilfiger, Uniqlo, dan
lainnya memaksa PT ABC untuk memproduksi produk yang berkualitas untuk menjaga dan
meningkatkan kepercayaan buyer. Hal yang dapat dilakukan PT XYZ adalah mengontrol
kualitas produk terutama memperhatikan produk yang cacat. Produk dinyatakan sebagai produk
yang cacat jika produk tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh buyer.
Kualitas produk garmen tidak hanya berfokus pada produk yang dihasilkan, tetapi juga
pada kualitas proses produksi yang dilakukan (Runtuwarouw, Jan, & Karuntu, 2022). Oleh
karena itu, diperlukan pengendalian dan peningkatan kualitas proses produksi agar kualitas
produk yang dihasilkan selalu terjaga dan memenuhi harapan pelanggan. Hal ini dapat dicapai
dengan mengidentifikasi metode yang digunakan, termasuk teknik statistik dan lainnya
(Napitupulu, & Hati, 2018). Pemeriksaan dan peningkatan mutu yang dilakukan harus dapat
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meningkatkan efisiensi produksi dengan menghindari terjadinya produk cacat. Hal ini juga
dilakukan dalam rangka menghindari pemborosan sumber daya.
Terdapat beberapa pendekatan peningkatan kualitas yang dapat digunakan oleh sebuah
perusahaan, termasuk Total Quality Management (TQM) dan Six Sigma. TQM adalah
pendekatan manajemen bisnis yang menyusun dan mengimplementasikan rencana kualitas
melalui perencanaan langkah demi langkah jangka panjang untuk mencapai visi perusahaan
(Ismail, 2018). TQM memiliki lima prinsip, yaitu komitmen manajemen (kepemimpinan), fokus
pada pelanggan dan karyawan, fokus pada acara, perbaikan terus-menerus (continuous
improvement) dan partisipasi seluruh anggota. TQM sangat menekankan pada kepuasan
pelanggan dan keuntungan perusahaan. Six Sigma adalah metodologi perbaikan berkelanjutan
yang berpusat pada pelanggan yang mengurangi cacat dan variasi menjadi 3,4 cacat per juta
peluang dalam proses desain dan produksi (Ahmad, 2019). Six Sigma berbeda dengan metode
pengendalian kualitas lainnya. Pendekatan ini tidak hanya mengajarkan bagaimana
meningkatkan kinerja, melainkan juga mengajarkan pentingnya menerapkan budaya perusahaan
dari atas ke bawah (Tambunan, Sumartono, & Moektiwibowo, 2020).
Berdasarkan uraian masalah di atas, maka PT XYZ perlu melakukan perbaikan secara
menyeluruh. Six Sigma dapat digunakan untuk memperbaiki cacat yang ada dan meningkatkan
kualitas di PT XYZ dengan menerapkan pendekatan DMAIC. Six Sigma yang terstruktur dan
tahan lama ini memudahkan pengukuran pencapaian peningkatan kualitas untuk
mengidentifikasi potensi penyebab kegagalan sekaligus meminimalkan cacat (Tjandra, 2018).
2.

Metode
Penelitian dilakukan melalui tahap identifikasi awal, tahap pengumpulan dan pengolahan
data, tahap analisis dan intepretasi hasil, serta tahap kesimpulan dan saran. Tahap identifikasi
awal dilakukan dengan studi lapangan dan studi literatur serta dilanjutkan dengan identifikasi
dan perumusan masalah. Tahap pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan
mengumpulkan data tingkat defect periode tanggal 10 Februari – 24 Maret 2022 dan dilanjutkan
dengan pengolahan melalui tahap define, measure, analyze, improve, dan control. Tahap define
dilakukan dengan melakukan identifikasi masalah, identifikasi critical to quality, serta
identifikasi proses dengan diagram SIPOC (supplier-input-process-output-customer). Tahap
measure dilakukan dengan pengukuran stabilitas proses serta perhitungan nilai DPMO dan
Sigma. Tahap analyze dilakukan dengan analisis defect dominan dan analisis penyebab defect.
Tahap improve dilakukan dengan pembuatan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Tahap
control dilakukan dengan pembuatan usulan pengendalian kualitas bagi PT XYZ. Tahap analisis
dan interpretasi hasil dilakukan dengan membuat analisis dari tahap define, measure, analyze,
improve, dan control. Tahap kesimpulan dan saran dilakukan dengan menarik kesimpulan dan
saran yang dapat digunakan oleh perusahaan dan penelitian selanjutnya.
3.
a.

Hasil dan Pembahasan
Tahap Define
Identifikasi masalah menunjukkan jumlah output garmen style S5, yang diinspeksi pada
tanggal 10 Februari hingga 24 Maret 2022 oleh line 6 Departemen Sewing, adalah sebesar
10234 pcs. Dari 10234 garmen tersebut, terdapat 198 garmen yang ditemukan memiliki defect
yang terdiri dari 14 jenis defect yang berbeda dengan kuantitas yang berbeda pula. Diketahui
persentase defect jika dibandingkan dengan total inspect yang dilakukan adalah sebesar 1,93%.
Berdasarkan standar yang digunakan di PT XYZ, angka 1,93% termasuk besar karena PT XYZ
menggunakan standar persentase right first time (RFT) sebesar 97%, sehingga persentase defect
setiap harinya adalah maksimal pada angka 3%.
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Identifikasi critical to quality membuat penelitian berfokus pada defect yang terjadi di line
assembly yang sering terjadi di critical process. Defect ini berkaitan erat dengan jahitan join,
stitch, hemming, dan accessories zipper. Dengan demikian, penelitian berfokus pada aspek
visual jahitan stitch, aspek fungsional jahitan join, aspek fungsional accessories zipper, aspek
keamanan accessories zipper, dan aspek dimensi hemming sehingga perhitungan nilai sigma
menggunakan 5 (lima) CTQ.
Identifikasi proses digambarkan melalui diagram SIPOC pada Gambar 1.

Gambar 1. Diagram SIPOC

Tahap Measure
Pengukuran stabilitas proses dilakukan menggunakan peta kendali u yang digambarkan
pada Gambar 2. Diketahui 165 data defect dalam keadaan stabil setelah dilakukan pengendalian
24 data defect sebanyak dua kali revisi peta kendali u.
b.

U Chart of Total Defect
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Tests are performed with unequal sample sizes.

Gambar 2. Peta Kendali U

Perhitungan DPMO (Defect Per Million Opportunities) dan Sigma menunjukkan nilai ratarata DPMO adalah sebesar 5225,04. Angka ini berarti bahwa dalam produksi 1.000.000 (1 juta)
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pcs style S5 terdapat 5225,04 pcs kemungkinan produk yang mengalami defect. Nilai rata-rata
Sigma adalah sebesar 4,15 yang hampir setara dengan level industri di Amerika.

Tahap Analyze
Analisis defect dominan dilakukan menggunakan diagram pareto yang disajikan pada
Gambar 3. Diketahui bahwa defect dominan yang terjadi pada produksi style S5 periode tanggal
10 Februari – 24 Maret 2022 adalah run off dengan jumlah sebanyak 85 (42,93%), broken stitch
dengan jumlah sebanyak 33 (16,67%), soil dengan jumlah sebanyak 31 (15,66%), dan open
seam dengan jumlah sebanyak 18 (9,09%). Sesuai prinsip dari diagram pareto, nilai kumulatif
80% dapat mewakili seluruh jenis cacat yang terjadi (Grosfeld-Nir, Ronen, & Kozlovsky,
2007). Dengan demikian, penelitian ini fokus pada pengidentifikasian penyebab terjadinya
defect jenis run off, broken stitch, soil, dan opean seam.
c.

Gambar 3. Diagram Pareto

Identifikasi penyebab defect dilakukan menggunakan cause-effect diagram berdasarkan
hasil wawancara dengan supervisor quality control PT XYZ dan hasil observasi di lapangan.
Penyebab defect run off disajikan pada Gambar 4. Penyebab defect broken stitch disajikan pada
Gambar 5. Penyebab defect soil disajikan pada Gambar 6. Penyebab defect open seam disajikan
pada Gambar 7.
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Gambar 4. Cause-Effect Diagram Defect Run Off

Gambar 5. Cause-Effect Diagram Defect Broken Stitch

Gambar 6. Cause-Effect Diagram Defect Soil
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Gambar 7. Cause-Effect Diagram Defect Open Seam

Tahap Improve
Tabel 1 menunjukkan perhitungan Risk Priority Number (RPN) pada FMEA berdasarkan
perkalian severity (S) atau tingkat keparahan, occurrence (O) atau tingkat kejadian, dan
detection (D) atau tingkat deteksi.

d.

D12.6

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

Tabel 1. Failure Mode and Effect Analysis
Faktor

Mode Kegagalan Potensial Efek Kegagalan Potensial Severity (S) Occurrence (O)

Penyebab Potensi Kegagalan

Detection (D) RPN

Tidak menguasai handling

Run off, Open seam

3

9

Kurang arahan dari departemen change over atau technical

5

135

Kurang memiliki skill

Run off, Open seam

3

7

Kurang training

5

105

Tidak teliti

Run off, Broken stitch,
Open seam

3

9

Operator terburu-buru

6

162

Terburu-buru

Run off, Broken stitch,
Open seam

4

9

Operator mengejar target

4

144

Bekerja di bawah tekanan

Run off, Open seam

3

8

Target dari supervisor sewing

4

96

Kurang hati-hati

Broken stitch

5

8

Operator lelah

6

240

Tidak menggunakan sarung
Soil
tangan

8

9

Kurang pengawasan supervisor sewing

5

360

Operator menumpahkan
minuman ke fabric

9

7

Operator lalai

5

315

Man

Soil
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Tabel 1. Failure Mode and Effect Analysis (Lanjutan)
Faktor

Machine

Material

Mode Kegagalan Potensial
Setting mesin terlalu
kencang
Settingan mesin kurang
tepat
Mesin kotor
Fabric kotor karena proses
sebelumnya

Efek Kegagalan Potensial Severity (S) Occurrence (O)
Broken stitch

5

Penyebab Potensi Kegagalan

6

Detection (D) RPN
6

180

6

162

6

432

5

360

5

360

Tidak dilakukan setting mesin secara berkala
Open seam

3

9

Soil

9

8

Soil

9

8

Fabric kotor di meja pattern Soil

9

8

3

9

Kurang pemahaman SOP

6

162

3

8

QC In Line hanya menginspeksi 3 pcs per hari

4

96

3

8

Pemilihan lampu tidak sesuai standar

3

72

9

7

Tidak dilakukan pembersihan meja secara berkala

4

252

9

7

Tidak dilakukan pembersihan box input secara berkala

4

252

9

7

Tidak dilakukan pembersihan meja gawang secara berkala

4

252

Preparation fabric kurang
Run off, Open seam
sempurna
Method
Kurang inspeksi oleh QC In
Run off, Open seam
Line
Run off, Broken stitch,
Pencahayaan kurang
Open seam
Meja
operator
kotor
Soil
Environment
Box input kotor
Soil
Meja gawang kotor

Soil
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Perhitungan RPN menunjukkan penyebab potensi kegagalan prioritas pertama adalah tidak
dilakukannya pembersihan mesin secara berkala pada efek kegagalan soil dengan RPN sebesar
432. Penyebab potensi kegagalan prioritas kedua adalah kurangnya pengawasan dari supervisor
sewing pada efek kegagalan soil dengan RPN sebesar 360. Penyebab potensi kegagalan prioritas
ketiga adalah fabric tidak diletakkan di tempat seharusnya dan tidak dilakukannya pembersihan
area proses sebelumnya secara berkala pada efek kegagalan soil dengan RPN sebesar 360.
Penyebab potensi kegagalan prioritas keempat adalah fabric tidak diletakkan di tempat
seharusnya dan tidak dilakukannya pembersihan meja pattern secara berkala pada efek
kegagalan soil dengan RPN sebesar 360. Penyebab potensi kegagalan prioritas kelima adalah
operator lalai pada efek kegagalan soil dengan RPN sebesar 315.
e. Tahap Control
Pengendalian yang dapat dilakukan ditentukan berdasarkan tahap improve, di mana tahap
control berguna untuk memastikan tahap improve berjalan sesuai rencana dan keberhasilan
solusi dapat tercapai. Pengendalian pertama yang dapat dilakukan adalah mengubah proses
monitoring proses produksi yang awalnya hanya dipantau secara sekilas dan tidak dicatat
menjadi dipantau dan dipastikan proses produksi dalam kondisi terkendali dengan
menggunakan konversi persentase dari nilai sigma secara berkala. Kemudian untuk melengkapi
proses dokumentasi, perusahaan dapat melakukan rekam data perbaikan sehingga dapat
dilakukan perbandingan proses perbaikan saat ini dengan sebelumnya. Beriringan dengan
dilakukannya rekam data, perusahaan juga perlu memantau perkembangan proses perbaikan
yang dilakukan oleh operator agar perbaikan dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh
buyer dan perusahaan. Selain itu, agar proses pengendalian dapat berjalan dengan sempurna,
perusahaan juga perlu memperbarui dokumen-dokumen panduan, seperti SOP (standar
operasional prosedur) dan Work Instruction secara berkala, serta melakukan dokumentasi dan
sosialisasi usaha-usaha peningkatan kualitas produk yang telah dibuat kepada seluruh karyawan
dalam berbagai lapisan manajemen yang ada di perusahaan.
4.

Simpulan
Pada line assembly produk style S5 dijumpai terdapat 14 (empat belas) jenis defect yang
terjadi pada periode tanggal 10 Februari – 24 Maret 2022. Berdasarkan pehitungan persentase,
defect yang dominan adalah jenis run off, broken stitch, soil, dan open seam dengan persentase
defect masing-masing sebesar 42,93%, 16,67%, 15,66%, dan 9,09%.
Berdasarkan cause-effect diagram, diketahui terjadinya defect run off disebabkan oleh
faktor man, method, dan environment. Defect broken stitch disebabkan oleh faktor man,
machine, dan environment. Defect soil disebabkan oleh faktor man, machine, material, dan
environment. Defect open seam disebabkan oleh faktor man, machine, method, dan
environment.
Berdasarkan failure mode and effect analysis, usulan perbaikan untuk defect run off adalah
membuat kegiatan yang mengatasi kelelahan operator dan meningkatkan motivasi kerja, seperti
pemutaran lagu. Usulan perbaikan untuk defect broken stitch adalah membuat jadwal pensetting-an mesin secara berkala. Usulan perbaikan untuk defect soil adalah membuat jadwal
pengawasan supervisor sewing secara berkala yang dipantau melalui checklist daftar komponen
yang perlu diawasi. Usulan perbaikan untuk defect open seam adalah mengadakan training dan
pengujian terhadap SOP secara berkala serta pengetatan pengawasan oleh supervisor.
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ABSTRAK
PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri minuman kopi dengan pasar yang luas
secara nasional hingga internasional. Dalam menjalankan produksinya, hasil kemasan produk yang cacat
masih sulit untuk dihindari. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses produksi
berdasarkan kemasan produk yang cacat yang ada menggunakan pendekatan six sigma dan metode
DMAIC, menganlisis penyebab kecacatan menggunakan diagram fishbone, dan mengupayakan perbaikan
dengan memberikan rekomendasi dengan tool Five-M Checklist dan Five Step Plan. Berdasarkan
pengolahan data, diperoleh nilai DPMO sebesar 1552 dan nilai sigma sebesar 4,46. Kedua data tersebut
cukup menjelaskan bahwa perusahaan ini memiliki proses produksi yang baik, namun masih belum setara
dengan industri di Jepang ataupun industri kelas dunia. Berdasarkan hasil analisis, maka rekomendasi
bagi perusahaan yaitu pengendalian dan pengawasan yang lebih ketat di setiap proses produksi.
Kata kunci: DMAIC, Kemasan, Six sigma

1.

Pendahuluan
Industri makanan dan minuman merupakan salah satu industri unggulan di Indonesia yang
terus diharapkan untuk tetap menjadi salah satu sektor utama dalam menopang pertumbuhan
produksi dan perekonomian nasional di tahun mendatang. Menurut Kementrian Perindustrian
Republik Indonesia, pertumbuhan industri makanan dan minuman di Indonesia adalah sebesar
6,77% (year over year) pada triwulan I – 2019. Bahkan di masa pandemi Covid-19 yang
sungguh berdampak negatif pada sekian banyak industri, industri makanan dan minuman
terbukti mampu mempertahankan posisi pertumbuhan industri untuk tidak mengalami
penurunan yang terlalu drastis. Maka dapat dikatakan peran penting kawasan strategis ini
terlihat dari kontribusinya yang tetap dan substansial terhadap produk domestik bruto (PDB)
sektor nonmigas serta kinerja investasi yang terus memuaskan.
Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk menjadi penghasil kopi terbesar di skala
dunia dan sudah diekspor ke banyak negara. Selain diekspor, produk kopi juga dikonsumsi oleh
sebagian besar penduduk Indonesia. Dalam evolusinya, konsumen minuman kopi telah
menjadikan aktivitas minum kopi sebagai gaya hidup. Meningkatnya preferensi konsumen
terhadap produk minuman kopi dan perkembangan teknologi dalam pengolahan kopi, produsen
telah menciptakan dan memperkenalkan berbagai jenis minuman kopi. Salah satunya adalah
kopi bubuk dalam kemasan. Produk kopi bubuk dalam kemasan disetujui mampu memudahkan
konsumen dalam mengkonsumsi kopi karena kepraktisannya. Potensi pasar yang sangat besar
serta pertumbuhan konsumen minuman kopi bubuk kemasan menyebabkan para produsen
bersaing menawarkan produknya untuk memperbesar pangsa pasar mereka (Sinambela, 2017).
PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri kopi dengan
pasar sangat luas baik di dalam maupun luar negeri. Kopi yang diproduksi PT. XYZ sangat
bervariasi mulai dari biji kopi yang dipanggang maupun kopi dalam bentuk bubuk. Untuk
memenuhi potensi pasar yang menjanjikan akan kopi 3 in 1 (kopi, gula, krimer), maka sejak
tahun 2011 PT. XYZ mulai memproduksi kopi kemasan instan PQR. Para penikmat kopi pasti
sudah familiar dengan keunikan rasa kopi luwak menjadi salah satu pionir bisnis kopi hasil
olahan sistem pencernaan hewan luwak. Bahkan kini semakin melebarkan sayapnya di kancah
industri kopi secara nasional maupun internasional.
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Proses produksi di PT. XYZ khususnya kopi kemasan instan PQR terdiri dari dua proses
utama yakni pengolahan (mixing) dan pengemasan (packaging). Pengemasan menjadi salah satu
proses utama karena dipercaya dapat menunjang pemasaran. Sebab kemasan berfungsi untuk
melindungi produk dan menarik minat calon pembeli lewat estetikanya. Seluruh rantai proses
produksi di PT. XYZ berurusan dengan mesin serta operator tenaga manusia. Setiap lini proses
produksi memerlukan kontrol kualitas untuk memastikan kualitas produk dapat diterima dengan
baik oleh konsumen yang diharapkan dapat memenuhi standar serta menghasilkan kemasan dan
isi yang sesuai dengan SNI 7708:2011 tentang kopi gula krimer dalam kemasan. Diketahui
masih ditemukan cacat pada kemasan produk PQR yang tentu diperlukan pengendalian dan
pengawasan kualitas terhadap masalah tersebut agar produk sampai kepada konsumen dengan
kondisi terbaik.
Six sigma adalah metode yang digunakan untuk melakukan perbaikan proses dengan
memfokuskan kegiatan untuk meminimalkan variasi proses sambil meminimalkan cacat
manufaktur menggunakan analisis sistematis. Secara sederhana, six sigma dapat diartikan
sebagai suatu proses yang mempunyai kemungkinan (probabilitas) kecacatan sebesar 0,00034%
atau 3,4 unit kecacatan dalam satu juta unit yang diproduksi (Didiharyono, 2018). Six sigma
memerlukan beberapa langkah DMAIC, yaitu: define sebagai fase identifikasi masalah, measure
sebagai fase pengukuran cacat, analyze sebagai fase analisis penyebab masalah proses, improve
adalah fase meningkatkan proses dan menghilangkan sebab-sebab cacat, dan control adalah fase
mengawasi kinerja proses serta menjamin kecacatan tidak muncul lagi.
2.

Metode
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Six sigma dengan tujuan untuk
memperbaiki kualitas kemasan produk kopi PQR keluaran PT. XYZ. Data yang digunakan yaitu
rekapitulasi data defect bulan September 2021 hingga Desember 2021. Six sigma sendiri terdiri
dari 5 tahap yaitu define, measure, analyze, improve, dan control (DMAIC).
Tahap define merupakan tahap yang mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi
proses produksi dengan diagram SIPOC, dan mengkategorikan kategori cacat
sebagai CTQ (Supriyadi, 2017).
Tahap measure merupakan tahap yang mengukur stabilitas proses dengan peta
kendali P dan menghitung nilai DPMO serta nilai sigma (Lakshita Juwita Mufti,
2018). Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai DPMO dan nilai sigma
adalah sebagai berikut:
(1)
(2)
Tahap analyze merupakan tahap yang menganalisis penyebab kecacatan dengan
diagram fishbone (Rachman, 2017).
Tahap improve merupakan tahap yang memberikan usulan atau rekomendasi
perbaikan (Didiharyono, 2018).

Usulan tersebut diberikan kepada perusahaan

berdasarkan akar penyebab masalah dengan tools Five-M Checklist dan Five Step
Plan.
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Tahap control merupakan tahap yang mengawasi kinerja proses produksi suatu
perusahaan untuk meminimasi kemunculan kecacatan (Didi Asmadi, 2021).
3.

Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tahap DMAIC yaitu define, measure,
analyze, improve, dan control.
3.1 Tahap Define
Tahap ini dilakukan untuk mendefinisikan masalah agar mendapatkan informasi tentang
permasalahan pada proses yang terjadi. Pertama melakukan identifikasi terhadap setiap proses
produksi untuk memahami proses bisnis yang terjadi dengan diagram SIPOC (Supplier-InputProcess-Output-Customer). Diagram SIPOC ditunjukkan sebagai berikut:

Gambar 1. Diagram SIPOC Proses Produksi Kopi Kemasan Instan PQR

Diketahui masih ditemukan cacat pada kemasan produk PQR sehingga dilakukan
pengkategorian kategori cacat sebagai CTQ (Critical to Quality). Kategori cacat pada kemasan
produk kopi PQR ditunjukkan sebagai berikut:
Tabel 1. Kategori Cacat Kemasan Produk Kopi Kemasan Instan PQR

No.

Kategori Cacat

Titik Kritis

1

Bintik Kasar pada
Seal

Ditemukan bintik-bintik kasar pada seal
horizontal akibat timing yang tidak tepat
antara jatuhnya bahan dengan menutupnya
seal

2

Kemasan tidak
pas

Bagian depan dan belakang tidak sama
besar, akibat cutter bagian atas tidak pas
dan etiket yang bergerak

3

Rentengan tidak
terpotong

Cutter tidak tajam

4

Sachet pecah

Seal tidak kuat akibat suhu kurang panas

5

Berat sachet tidak
sesuai

Berat rentengan lebih atau kurang dari
standarnya

3.2 Tahap Measure
Tahap ini dilakukan untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan proses produksi
dalam menghasilkan output dari input yang diolah. Untuk melihat dan memastikan apakah suatu
proses terkendali secara statistik, maka digunakan peta kendali p melalui proporsi produk cacat.
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data jumlah defect kemasan pada bulan
September 2021 hingga Desember 2021. Grafik dari peta kendali p jumlah cacat sebelum dan
sesudah revisi ditunjukkan sebagai berikut:
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Gambar 2. Grafik Peta Kendali P dan Sesudah Revisi

Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai DPMO dan nilai sigma untuk mengetahui
kapabilitasnya. Contoh perhitungan mencari nilai DPMO dan nilai sigma ditunjukkan
sebagai berikut:

(3)

(4)
Berdasarkan hasil perhitungan DPMO dan nilai sigma, maka dibuat sebuah grafik
untuk memperjelas perbedaan perbedaan nilai dari seluruh sample. Grafik DPMO dan
nilai sigma ditunjukkan sebagai berikut:

Gambar 3. Grafik DPMO dan Nilai Sigma

Sehingga diketahui nilai proses DPMO sebesar 1551.61 dan nilai sigma sebesar
4.46. Jika mencermati tabel tingkat pencapaian nilai sigma, maka dapat dikatakan kedua
data ini cukup baik bagi PT. XYZ dengan kondisi saat ini sudah memiliki pasar luas
secara nasional maupun internasional. Namun melihat angka 1552 pada nilai six sigma
dan 4.46 pada nilai DPMO, kedua angka tersebut menunjukkan proses produksi
perusahaan ini belum menyamakan dengan perusahaan di Jepang dan perusahaan kelas
dunia.
3.3 Tahap Analyze
Tahap ini dilakukan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya kemasan
produk cacat selama proses produksi kopi kemasan instan PQR menggunakan tools
diagaram fishbone.
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Gambar 4. Diagram Fishbone dari Seluruh Kategori Cacat Kemasan

3.4 Tahap Improve
Tahap ini dilakukan untuk memberikan rekomendasi perbaikan menggunakan tools Five-M
Checklist dan Five Step Plan.
Berdasarkan melakukan riset pada beberapa referensi, diketahui rekomendasi perbaikan
menggunakan tool Five-M Checklist ditunjukkan sebagai berikut:
Tabel 2. Five-M Checklist Cacat Bintik Kasar pada Seal

Faktor

Masalah

Man

Operator kurang
teliti dalam
melakukan
pengaturan mesin

Method

Inspeksi produk
yang kurang ketat

Machine

Mesin kurang
perawatan

Usulan Perbaikan
Operator perlu mengetahui tata cara set up
atau pengaturan mesin dengan benar
melalui training yang diadakan secara
berkala sehingga membentuk operator
yang berkualitas dan mesin bekerja
dengan stabil.
QC melakukan inspeksi dengan
persentase 100%, bukan hanya dengan
pengambilan sampel dengan tujuan
setiap sachet benar-benar terjamin
kualitasnya.
Mengontrol perawatan atau maintenance
mesin secara lebih ketat dan berkala
meliputi posisi las horizontal, posisi
corong, dan pengaturan waktu.

Tabel 3. Five-M Checklist Cacat Kemasan Tidak Pas
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Masalah

Usulan Perbaikan

Referensi

QC kurang teliti

Atasan memberi arahan serta motivasi
kepada QC berdasarkan standar tata kerja
perusahaan.

Indrawansyah,
I., & Cahyana,
B. J. (2019).

Man
Operator kurang
teliti dalam
melakukan
pengaturan mesin

Method

Inspeksi produk
yang kurang ketat

Machine

Mesin kurang
perawatan

Operator perlu mengetahui tata cara set
up atau pengaturan mesin dengan benar
melalui training yang diadakan secara
berkala sehingga membentuk operator
yang berkualitas dan mesin bekerja
dengan stabil.
QC melakukan inspeksi dengan
persentase 100%, bukan hanya dengan
pengambilan sampel dengan tujuan
setiap kemasan benar-benar terjamin
kualitasnya.
Mengontrol perawatan mesin secara lebih
ketat meliputi posisi etiket dan sensor eye
mark.

Supriyadi, S.,
dkk (2017).

Satrijo, A. L.
(2013).

Sucipto, S.,
dkk (2017).

Tabel 4. Five-M Checklist Cacat Kemasan Tidak Pas

Faktor

Masalah

Man

Operator kurang
teliti dalam
melakukan
pengaturan mesin

Inspeksi produk
yang kurang ketat
Method

Usulan Perbaikan
Operator perlu mengetahui tata cara set up
atau pengaturan mesin dengan benar
melalui training yang diadakan secara
berkala sehingga membentuk operator
yang berkualitas dan mesin bekerja dengan
stabil.
QC melakukan inspeksi dengan persentase
100%, bukan hanya dengan pengambilan
sampel dengan tujuan setiap sachet benarbenar terjamin kualitasnya.

Referensi
Supriyadi,
S., dkk
(2017).

Satrijo, A.
L. (2013).

SOP
membersihkan
cutter belum ada

Perusahaan menyediakan SOP yang
mencakup jadwal dan cara membersikan
cutter kemudian SOP tersebut disosialisasi
secara menyeluruh sehingga setiap
operator memahami SOP tersebut.

Permana,
R., &
Marwan, M.
(2021).

Machine

Mesin kurang
perawatan

Mengontrol perawatan atau maintenance
mesin secara lebih ketat dan berkala
meliputi mempertajam mata cutter.

Sucipto, S.,
dkk (2017).

Material

Sikat kawat
kuningan terbatas

Memastikan komitmen supplier untuk
menyediakan material sesuai standar.

Kurnianto,
D. K., dkk
(2021).

Tabel 5. Five-M Checklist Cacat Sachet Pecah

Faktor

Man

Masalah

Usulan Perbaikan

Referensi

QC kurang teliti

Atasan memberi arahan serta motivasi
kepada QC berdasarkan standar tata kerja
perusahaan.

Indrawansyah,
I., & Cahyana,
B. J. (2019).

Operator kurang
teliti dalam
melakukan
pengaturan mesin

Operator perlu mengetahui tata cara set
up atau pengaturan mesin dengan benar
melalui training yang diadakan secara
berkala sehingga membentuk operator
yang berkualitas dan mesin bekerja

Supriyadi, S.,
dkk (2017).
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dengan stabil.

Method

Machine

Suhu seal kurang
tepat

Melakukan penelitian untuk menentukan
suhu yang tepat kemudian dibentuk SOP
agar suhu yang ditentukan menjadi
standar tata kerja bagi operator.

Sari, M. D.
(2017).

Posisi seal kurang
tepat

Melakukan penelitian untuk menentukan
posisi yang tepat kemudian dibentuk SOP
agar posisi yang ditentukan menjadi
standar tata kerja bagi operator.

Sari, M. D.
(2017).

Mesin kurang
perawatan

Mengontrol perawatan mesin secara lebih
ketat meliputi suhu seal kurang panas.

Sucipto, S.,
dkk (2017).

Tabel 6. Five-M Checklist Cacat Berat Sachet Tidak Sesuai

Faktor

Masalah

Man

Operator kurang
teliti dalam
melakukan
pengaturan mesin

Inspeksi produk
yang kurang ketat
Method

Machine

1.

2.

3.

Usulan Perbaikan
Operator perlu mengetahui tata cara set up
atau pengaturan mesin dengan benar
melalui training yang diadakan secara
berkala sehingga membentuk operator
yang berkualitas dan mesin bekerja dengan
stabil.
QC melakukan inspeksi dengan persentase
100%, bukan hanya dengan pengambilan
sampel dengan tujuan setiap sachet benarbenar terjamin kualitasnya.

Referensi
Supriyadi,
S., dkk
(2017).

Satrijo, A.
L. (2013).

SOP kalibrasi
penimbang berat
belum ada

Membentuk SOP cara serta jadwal
melakukan kalibrasi penimbang berat
dengan tujuan penimbang selalu
menunjukan berat yang akurat.

Supriyadi,
S., dkk
(2017).

Mesin kurang
perawatan

Mengontrol perawatan atau maintenance
mesin secara lebih ketat dan berkala
meliputi posisi las horizontal, posisi
corong, dan pengaturan waktu.

Sucipto, S.,
dkk (2017).

Rekomendasi perbaikan menggunakan tool Five Step Plan ditunjukkan sebagai berikut:
Seiri (Pemilahan)
Perusahaan disarankan untuk memisahkan tools yang diperlukan dengan yang tidak,
memisahkan special tools dengan tools biasa, serta mengelompokkan barang, bahan baku,
dan bahan kemas sesuai kepentingannya. Guna melaksanakan saran-saran tersebut adalah
mempermudah operator menemukan barang, mengurangi waste time oleh operator dalam
mencari barang, dan mengurangi gangguan gerak kerja bagi operator.
Seiton (Penataan)
Perusahaan disarankan untuk menghindari penyimpanan peralatan kerja dan dokumen yang
menumpuk, memberi tanda (label) yang mudah terlihat pada penyimpanan, dan melakukan
inspeksi secara berkala pada proses dan hasil penataan. Guna melaksanakan saran-saran
tersebut adalah terciptanya lingkungan kerja yang rapi dan tata letak penempatan peralatan
kerja dan dokumen menjadi efisien.
Seiso (Pembersihan)
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Perusahaan disarankan untuk memastikan kebersihan pada peralatan, mesin dan lingkungan
kerja, mengenali sumber kotoran untuk ditindaklanjuti, menyediakan alat kebersihan yang
memadai, dan membuat jadwal untuk melaksanakan pembersihan. Guna melaksanakan
saran-saran tersebut adalah kesehatan pekerja terjamin baik, lingkungan kerja yang sehat
dan nyaman, serta mengurangi resiko kerusakan alat kerja.
4. Seiketsu (Pemantapan)
Perusahaan disarankan untuk menciptakan sistem pemeliharaan house keeping dengan
membuat petunjuk arah, membuat SOP pemadam api, menyediakan SOP pengamanan, dan
membuat peraturan kedisplinan dan membuat mekanisme pemantauan dari upaya
pemantapan yang sudah dilakukan. Guna melaksanakan saran-saran tersebut adalah
menciptakan standardisasi kedisiplinan perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja
yang bersih dan rapi.
5. Shitsuke (Pembiasaan)
Perusahaan disarankan untuk melakukan kedisiplinan kerja oleh seluruh pekerja tanpa
terkecuali dan tidak dibedakan oleh jabatan, menyediakan training bagi pekerja sesuai
divisi masing-masing secara berkala, menetapkan tanggung jawab bagi setiap individu, dan
melakukan evaluasi menyeluruh secara berkala. Guna melaksanakan saran-saran tersebut
adalah setiap karyawan memiliki rasa bertanggung jawab, meningkatknya semangat minat
kerja pekerja, mencapai target individu pada perusahaan, dan terciptanya lingkungan kerja
yang memberi rasa nyaman bagi pekerja.
3.5 Tahap Control
Tahap ini dilakukan untuk mengendalikan perbaikan-perbaikan yang telah disusun pada
tahap sebelumnya.
Upaya pengendalian yaitu melakukan standarisasi dan menjadikannya sebagai pedoman
kerja standar terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Selanjutnya melakukan
dokumentasi dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan di perusahaan sehingga
masalah yang sama diharapkan tidak terulang kembali.
Standarisasi sendiri merupakan upaya pencegahan terhadap resiko yang berpotensi
menjadi penyebab produk cacat yang sama. Pengawasan dilakukan pada saat proses
produksi sedang berlangsung setiap harinya oleh supervisor dengan mengecek laporan
produktivitas karyawan dan laporan produk yang dihasilkan tiap karyawan. Kedua laporan
tersebut akan dibandingkan dengan jumlah produk cacat yang dihasilkan. Dengan
diberlakukannya hal seperti ini, maka pemilik perusahaan akan mudah memeriksa laporan
dan persentase produk cacat per periode serta mengetahui adanya pengaruh dari
pelaksanaan perbaikan yang telah dilakukan.
Dokumentasi merupakan bukti pembelajaran berdasarkan masalah yang telah dihadapi
beserta penyelesaiannya. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah seluruh karyawan
dalam mengakses informasi dalam mempelajari masalah kualitas di hari yang akan datang
sehingga dapat selalu bertindak dengan peningkatan yang efektif.
4.

Simpulan
Terdapat lima kategori cacat kemasan pada produk kopi kemasan instan PQR yang menjadi
CTQ (Critical to Quality) pada penelitian ini yaitu cacat bintik kasar pada seal, kemasan tidak
pas, rentengan tidak terpotong, sachet pecah, dan berat sachet tidak sesuai. Secara umum,
penyebab kelima jenis kategori cacat tersebut adalah operator kurang teliti dalam pengoperasian
mesin, inspeksi produk kurang ketat, serta mesin yang kurang perawatan.
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Solusi bagi PT. XYZ dalam upaya meningkatkan kualitas produk kopi kemasan instan
PQR dibagi ke dalam dua tahap yaitu perbaikan terhadap setiap kategori cacat menggunakan
analisis Five-M Checklist, perbaikan lingkungan kerja dengan menggunakan analisis Five Step
Plan, serta pengontrolan proses produksi dengan adanya standarisasi serta dokumentasi.
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ABSTRAK
PT XYZ merupakan salah satu perusahaan industri garmen terbesar di Indonesia yang mempunyai buyer
internasional. Produksi garmen perusahaan masih mengalami defect sehingga tidak sesuai standar buyer.
Penelitian dilakukan untuk memenuhi standar permintaan buyer dengan menurunkan persentase produk
defect. Metode yang digunakan yaitu Six Sigma dengan 5 tahapan yaitu Define, Measure, Analyze,
Improve, dan Control. Pada tahap Analyze dilakukan dengan metode Failure Mode and Effect Analysis.
Hasil penelitian diperoleh usulan tindakan perbaikan setiap mode kegagalan dengan memprioritaskan
perbaikan pada mode kegagalan dengan nilai RPN tertinggi.
Kata kunci: Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), Perbaikan Kualitas, RPN, dan Six Sigma.
.

1.

Pendahuluan
Persaingan antarperusahaan dalam menawarkan kualitas produk sejalan dengan
pertumbuhan industri garmen yang terus meningkat pesat. Hal tersebut dikarenakan semakin
selektif nya konsumen dalam menilai kualitas produk. Sehingga tak jarang konsumen
mengajukan komplain dan merasa kecewa jika mendapatkan produk dengan kualitas yang
kurang baik. Oleh karena itu, kualitas produk dinilai sangat penting dan menjadi salah satu
fokus utama yang diperhatikan. PT XYZ yang bergerak di bidang industri garmen juga selalu
meningkatkan dan mempertahankan kualitas produk sebelum didistribusikan kepada buyer.
Berikut merupakan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya yang digunakan untuk
mempelajari contoh-contoh pemberian usulan tindakan perbaikan kualitas khususnya pada
industri garmen dengan memberikan usualan perbaikan. Putra, M. G., & Aribowo, B (2010),
menganalisis cacat produk menggunakan metode Six Sigma dengan tahapan DMAIC untuk
menentukan faktor-faktor masalah yang terjadi pada Jaket J-Jill dan menentukan nilai Sigma
pada stasiun kerja sewing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang
menjadi penyebab terjadinya cacat produksi di stasiun sewing. Penyebab terbesar adalah broken
stitch serta nilai sigma yang diperoleh adalah 4 yang berarti bahwa perusahaan telah melakukan
kontrol kualitas yang cukup baik pada stasiun kerja sewing. Rekomendasi yang dapat diberikan
terdapat pada tahap improve berupa tabel usulan perbaikan berdasarkan diagram fishbone.
Fithri, P., & Chairunnisa (2019), mengatakan bahwa seringnya terjadi permasalahan terhadap
pengendalian mutu di Departemen Tenun menyebabkan peningkatan waktu pemrosesan produk
yaitu untuk memperbaiki produk cacat dan berdampak pada jumlah produksi yang tidak
mencapai target. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis proses
pengendalian mutu untuk mengetahui faktor penyebab utama terjadinya produk cacat sehingga
didapatkan usulan untuk mengurangi jumlah produk cacat hasil produksi. Metode yang
digunakan adalah metode Six Sigma dengan langkah-langkah Define, Measure, Analyze,
Improve, dan Control. Diperoleh hasil nilai DPMO sebesar 181,67 dan nilai sigma sebesar 5,07.
Hal ini berarti, departemen tenun telah mencapai tangkat industri rata-rata USA. Rekomendasi
untuk memaksimalkan kontrol kualitas yaitu memperkuat pengawasan kepada operator,
memprioritaskan pemeriksaan mesin, dan menekankan ketersediaan suku cadang mesin
terutama mesin yang rentan rusak. Meidiarti, D. (2020 kendala pada proses produksi yaitu
adanya produk batang alumunium EC grade cacat yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Untuk
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meminimalisir produk cacat maka dilakukan analisa dengan pendekatan Failure Mode and
Effect Analysis (FMEA) untuk mengidentifikasi risiko kegagalan yang menyebabkan produk
cacat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori Machine memiliki nilai RPN terbesar yaitu
36. Risalahudin, I., & Rukmi, H. S. (2021) permasalahan yang dihadapi PT Putra Mandiri yaitu
kualitas yang menurun akibat adanya produk cacat dengan persentase lebih dari 1% untuk
lengan pendek. Penelitian dilakukan dengan metode FMEA untuk memberikan usulan
perbaikan kualitas produk. Tahap yang dilakukan yaitu dnegan identifikasi proses, failure mode,
failure effect, cause of failure, current control, serta menentukan rating severity, occurrence, dan
detection untuk perhitungan RPN. Hasil yang diperoleh yaitu kain terkena oli dan kain bolong
dengan RPN tertinggi sebesar 63 dan mode kegagalan tersebut menjadi prioritas utama dalam
perbaikan. Septiana, B., & Purwanggono, B. (2015) besarnya persentase produk cacat divisi
sewing di PT Pisma Garment Indo mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Tindakan yang
dapat dilakukan untuk meminimalisir jumlah defect yaitu dengan melakukan pengedalian
kualitas menggunakan seven tools dan menganalisis permasalahan menggunakan metode
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Hasil yang diperoleh yaitu pada faktor manusia
didapatkan nilai RPN tertinggi sebesar 656. Berdasarkan nilai RPN tersebut, perusahaan perlu
memperhatikan faktor manusia dalam hal ini operator sewing.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas produk yaitu dengan meminimumkan
produk defect. Indikator cacat atau defect yaitu jika hasil tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi
dan permintaan buyer baik dari material yang datang, proses produksi, hingga menjadi produk
siap kirim. Sehingga, untuk meminimumkan produk defect dapat dilakukan dengan
mengidentifikasi mode kegagalan dan efek potensial yang ditimbulkan sehingga dapat
dilakukan pemberian usulan tindakan perbaikan kualitas mana yang harus diprioritaskan.
2.

Metode

Gambar 2.1 Metodologi Penelitian

Observasi lapangan dilakukan di Departemen Quality Control End Line pabrik garmen PT
XYZ pada 4 Januari 2022 hingga 14 Februari 2022 serta studi literatur dilakukan untuk
menemukan gambaran permasalahan yang terjadi pada penelitian sebelumnya. Selama proses
observasi lapangan, ditemukan adanya produk garmen defect hasil proses produksi. Sehingga,
diperlukan identifikasi penyebab defect pada produk dan pemberian usulan tindakan perbaikan
untuk mengurangi defect produk tersebut. Data defect yang diambil yaitu produk garmen style
KJGXXX QC End Line periode produksi tanggal 3 hingga 25 Januari 2022. Data wawancara
juga diperlukan untuk mengetahui penyebab defect dan pemberian skor Severity, Occurrence,
dan Detection tiap mode kegagalan. Kemudian dilakukan pengolahan data dengan tahapan
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Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Perhitungan dilakukan untuk mengukur Peta
Kendali P, Kapabilitas Proses yaitu nilai DPMO dan Sigma. Selain itu juga dilakukan analisis
penyebab defect produk menggunakan diagram fishbone lalu menghitung nilai RPN setiap
mode kegagalan. Kemudian, dari nilai RPN tiap mode kegagalan yang diperoleh dapat diberikan
usulan tindakan perbaikan kualitas serta urutan tindakan perbaikan prioritas berdasarkan nilai
RPN tertinggi.
3.

Hasil dan Pembahasan
Tahap Six Sigma yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Berikut
merupakan penjelasan setiap tahapan Six Sigma.
a. Define
Pada tahap define, dilakukan identifikasi proses yang dilalui produk garmen, proses
inspeksi, dan pengumpulan data defect produk. Berikut merupakan identifikasi proses yang
dilalui produk garmen menggunakan diagram SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, dan
Buyer)

Gambar 3.1 Diagram SIPOC

Berikut merupakan identifikasi proses inspeksi produk garmen.

Gambar 3.2 Proses Inspeksi Produk

Penelitian dilakukan pada proses inspeksi QC End Line. Berikut merupakan data defect QC
End Line produk garmen style KJGXXX periode produksi 3 hingga 25 Januari 2022.
Tabel 3.1 Data Defect End Line Produk Style KJGXXX pada 3 Januari – 25 Januari 2022
Data Defect Rate Style F2015KJG251 HL 6 (3-25 Januari 2022)
Tanggal
1/3/2022
1/4/2022
1/5/2022
1/6/2022
1/7/2022
1/8/2022
1/10/2022
1/11/2022
1/12/2022
1/13/2022
1/14/2022
1/15/2022
1/17/2022
1/18/2022
1/19/2022
1/20/2022
1/21/2022
1/22/2022
1/24/2022
1/25/2022
TOTAL

Total Inspect Total Defect
455
1
812
7
902
22
920
26
582
15
439
12
517
20
628
18
658
17
453
12
622
17
370
11
577
17
652
15
746
23
773
22
732
15
449
10
202
6
566
14
12055
300
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Total Pass
454
805
880
894
567
427
497
610
641
441
605
359
560
637
723
751
717
439
196
552
11755

Persentase Defect
0.220%
0.862%
2.439%
2.826%
2.577%
2.733%
3.868%
2.866%
2.584%
2.649%
2.733%
2.973%
2.946%
2.301%
3.083%
2.846%
2.049%
2.227%
2.970%
2.473%
2.489%

Tabel 3.2 Data Jumlah Defect End Line Produk Style KJGXXX pada 3 Januari – 25 Januari 2022
Data Jumlah Defect Style F2015KJG251 HL 6
Tanggal
1/3/2022
1/4/2022
1/5/2022
1/6/2022
1/7/2022
1/8/2022
1/10/2022
1/11/2022
1/12/2022
1/13/2022
1/14/2022
1/15/2022
1/17/2022
1/18/2022
1/19/2022
1/20/2022
1/21/2022
1/22/2022
1/24/2022
1/25/2022
TOTAL

101 104 111 201 202 203 204 206
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
4
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
10
0
0
0
0
4
0
1
5
0
0
0
0
4
0
0
3
0
0
0
1
2
0
0
3
0
0
0
0
3
2
0
2
0
0
0
0
1
1
0
2
0
0
0
0
3
0
0
2
0
0
0
0
3
0
0
6
0
0
0
0
2
1
0
3
0
1
0
0
2
0
0
3
1
0
0
1
2
1
0
1
1
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
1
2
1
0
4
0
0
0
0
2
2
0
2
2
0
1
0
1
0
0
1
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
2
6
1
2
4
49
8
1
51

210 211 212 214 220 228 240 602
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
0
3
0
0
3
1
1
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
3
2
0
3
0
0
0
0
0
3
2
1
2
0
0
0
1
5
1
2
0
0
0
0
0
4
2
2
0
0
2
0
1
5
1
1
0
0
0
1
2
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
1
30
19 11
7
1
5
1
11

604 606 607
0
0
0
0
0
2
1
0
4
2
3
9
3
0
5
2
0
4
2
0
3
4
0
4
2
0
7
0
0
1
0
0
4
0
0
0
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0
6
1
1
3
3
0
1
0
0
1
0
0
5
20
4
68

610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

Total
1
7
22
26
15
12
20
18
17
12
17
11
17
15
23
22
15
10
6
14
300

Tabel 3.3 Data Kode Defect End Line Produk Style KJGXXX pada 3 Januari – 25 Januari 2022
Defect Code
101
104
111
201
202
203
204
206
210
211
212
214
220
228
240
602
604
606
607
610

Jenis Defect
Hole on front side
Color shading within one garment
Garment dye/shading
Seam puckering
Broken stitch
Tension to loose
Tension too tight
Sewn-in pleats
Skipped stitches –all types of chain stitches

Kategori Defect
Fabric

Workmanship

Open seam
Run off
Stacked stitch/not match
Skipped stitches-lock stitch, overlock
Unconsisten stitch
Needle cuts and needle holes
Oil spots
Soil
Chalk marks or pen/pencil marks visible
Untrimmed sewing threads or loose threads
Untrimmed embroidery threads

Cleanliness

Berdasarkan tabel tersebut, defect pada produk garmen style KJGXXX yaitu sebannyak 20
jenis defect.
b. Measure
Pada tahap measure, dilakukan pengukuran Peta Kendali P, pengidentifikasian cacat
dominan menggunakan Diagram Pareto, serta perhitungan Kapabilitass proses dengan
menghitung nilai DPMO dan Sigma.
1) Peta Kendali P
Peta Kendali P bertujuan untuk memonitoring proses apakah proses terkendali atau
tidak. Berikut merupakan tabel hasil perhitungan menggunakan Excel beserta grafik
menggunakan Minitab pada Peta kendali P.
Tabel 3.4 Rekapitulasi Perhitungan Peta Kendali P
PETA KENDALI P STYLE F2015KJGXXX
No.

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

Tanggal

1/3/2022
1/4/2022
1/5/2022
1/6/2022
1/7/2022
1/8/2022
1/10/2022
1/11/2022
1/12/2022
1/13/2022
1/14/2022
1/15/2022
1/17/2022
1/18/2022
1/19/2022
1/20/2022
1/21/2022
1/22/2022
1/24/2022
1/25/2022

Jumlah Cacat (x) Total Inspeksi

1
7
22
26
15
12
20
18
17
12
17
11
17
15
23
22
15
10
6
14
300

455
812
902
920
582
439
517
628
658
453
622
370
577
652
746
773
732
449
202
566
12055

Proporsi
Cacat

P bar

CL

UCL

LCL

0.220%
0.862%
2.439%
2.826%
2.577%
2.733%
3.868%
2.866%
2.584%
2.649%
2.733%
2.973%
2.946%
2.301%
3.083%
2.846%
2.049%
2.227%
2.970%
2.473%

2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%

2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%
2.511%

4.712%
4.159%
4.074%
4.059%
4.457%
4.752%
4.576%
4.385%
4.341%
4.717%
4.394%
4.952%
4.466%
4.350%
4.230%
4.200%
4.246%
4.727%
5.814%
4.484%

0.311%
0.864%
0.948%
0.964%
0.566%
0.271%
0.447%
0.638%
0.681%
0.306%
0.629%
0.071%
0.557%
0.673%
0.793%
0.823%
0.776%
0.296%
-0.791%
0.538%

2.511%

4.494%

0.529%

2.511%
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Keputusan
TIDAK TERKENDALI
TIDAK TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI

Berdasarkan tabel tersebut dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut.

Gambar 3.3 Grafik Peta Kendali P

Pada tabel dan grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada proporsi cacat saat periode 1
dan 2 berada di bawah batas bawah sehingga proses dikatakan tidak terkendali. Kapabilitas
proses dapat diukur jika proses dalam kondisi terkendali/stabil. Sehingga, karena data
bersifat kuantitatif maka dapat dilakukan penghapusan data yang tidak terkendali untuk
mengukur kapabilitas proses tersebut.
Berikut merupakan tabel hasil perhitungan menggunakan Excel beserta grafik
menggunakan Minitab pada Peta kendali P Perbaikan.
Tabel 3.5 Rekapitulasi Perhitungan Peta Kendali P (Perbaikan)
PETA KENDALI P STYLE F2015KJGXXX (PERBAIKAN)
No.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL
Rata-Rata

Tanggal

1/5/2022
1/6/2022
1/7/2022
1/8/2022
1/10/2022
1/11/2022
1/12/2022
1/13/2022
1/14/2022
1/15/2022
1/17/2022
1/18/2022
1/19/2022
1/20/2022
1/21/2022
1/22/2022
1/24/2022
1/25/2022
TOTAL

Jumlah Cacat (x) Total Inspeksi

22
26
15
12
20
18
17
12
17
11
17
15
23
22
15
10
6
14
292

902
920
582
439
517
628
658
453
622
370
577
652
746
773
732
449
202
566
10788

Proporsi
Cacat

P bar

CL

UCL

LCL

Keputusan

2.439%
2.826%
2.577%
2.733%
3.868%
2.866%
2.584%
2.649%
2.733%
2.973%
2.946%
2.301%
3.083%
2.846%
2.049%
2.227%
2.970%
2.473%

2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%

2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%
2.730%

4.358%
4.342%
4.757%
5.064%
4.880%
4.681%
4.636%
5.027%
4.691%
5.272%
4.766%
4.645%
4.520%
4.489%
4.537%
5.038%
6.170%
4.785%

1.102%
1.118%
0.704%
0.397%
0.580%
0.779%
0.824%
0.433%
0.770%
0.189%
0.695%
0.816%
0.940%
0.972%
0.923%
0.423%
-0.710%
0.675%

TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI
TERKENDALI

2.730%

4.814%

0.646%

2.730%

Berdasarkan tabel hasil perbaikan tersebut dapat digambarkan melalui grafik sebagai
berikut.

Gambar 3.4 Grafik Peta Kendali P (Perbaikan)
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2)

Berdasarkan grafik Peta Kendali P Perbaikan tidak ada data yang berada di luar batas
kontrol. Sehingga data dapat dikatakan terkendali dan dapat digunakan untuk mengukur
kapabilitas proses.
Diagram Pareto
Diagram Pareto digunakan untuk mengklasifikasikan data defect dengan persentase
tertinggi hingga terendah sehingga dapat diketahui jenis defect dominan. Berikut
merupakan Diagram Pareto pada garmen style KJGXXX dari Departemen Quality Control
End Line pada PT XYZ.

Gambar 3.5 Diagram Pareto Defect Produk Style KJGXXX

3)

Berdasarkan Diagram Pareto di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 7 penyebab terbesar
terjadinya defect pada produk garmen style KJGXXX. 7 jenis defect tersebut digunakan
sebagai nilai Critical To Quality (CTQ) untuk pengukuran kapabilitas proses DPMO dan
diidentifikasi faktor penyebab defect menggunakan Diagram Fishbone.
Kapabilitas Proses
Kapabilitas proses dapat diukur menggunakan nilai DPMO dan Six Sigma. Pada
perhitungan DPMO diperlukan nilai CTQ yang diperoleh dari jumlah jenis defect dominan
yaitu sebesar 7. Berikut merupakan tabel perhitungan nilai DPMO dan Six Sigma.
Tabel 3.6 Perhitungan Nilai DPMO dan Six Sigma
Tanggal
1/5/2022
1/6/2022
1/7/2022
1/8/2022
1/10/2022
1/11/2022
1/12/2022
1/13/2022
1/14/2022
1/15/2022
1/17/2022
1/18/2022
1/19/2022
1/20/2022
1/21/2022
1/22/2022
1/24/2022
1/25/2022
Total
Rata-Rata

Jumlah Cacat (D) Total Inspeksi (U) CTQ (OP)
22
902
7
26
920
7
15
582
7
12
439
7
20
517
7
18
628
7
17
658
7
12
453
7
17
622
7
11
370
7
17
577
7
15
652
7
23
746
7
22
773
7
15
732
7
10
449
7
6
202
7
14
566
7
292
10788
7

DPU
0.0244
0.0283
0.0258
0.0273
0.0387
0.0287
0.0258
0.0265
0.0273
0.0297
0.0295
0.0230
0.0308
0.0285
0.0205
0.0223
0.0297
0.0247

TOP
6314
6440
4074
3073
3619
4396
4606
3171
4354
2590
4039
4564
5222
5411
5124
3143
1414
3962

DPO
0.00348
0.00404
0.00368
0.00390
0.00553
0.00409
0.00369
0.00378
0.00390
0.00425
0.00421
0.00329
0.00440
0.00407
0.00293
0.00318
0.00424
0.00353

DPMO
3484.321
4037.267
3681.885
3904.979
5526.389
4094.631
3690.838
3784.295
3904.456
4247.104
4208.963
3286.591
4404.443
4065.792
2927.400
3181.674
4243.281
3533.569

Nilai Sigma
4.198
4.149
4.180
4.160
4.041
4.144
4.179
4.171
4.160
4.132
4.135
4.218
4.119
4.147
4.256
4.228
4.132
4.194

0.027

4195.333

0.004

3900.438

4.163

Berdasarkan tabel perhitungan nilai DPMO dan Six Sigma didapatkan rata-rata nilai
DPMO sebesar 3900,438 ini berarti bahwa dalam 1 juta produksi produk style
F2015KJGXXX terdapat 3900,438 kemungkinan produk defect yang dihasilkan dan nilai
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level sigma sebesar 4,163 yang mendekati nilai 4 yang berarti bahwa produk pada PT XYZ
hampir setara dengan industri di USA.
c. Analyze
Pada tahap analyze, dilakukan analisis terkait defect dan penyebab defect yang terjadi
menggunakan Diagram Fishbone dan FMEA.
1) Diagram Fishbone
Diagram Fishbone digunakan untuk mengetahui akar penyebab permasalahan yang
terjadi sehingga dapat dilakukan perbaikan. Berikut merupakan Diagram Fishbone pada
masing-masing jenis defect.

Gambar 3.6 Diagram Fishbone Untrimmed Sewing Threads or Loose Threads

Gambar 3.7 Diagram Fishbone Sewn-in Pleats

Gambar 3.8 Diagram Fishbone Broken Stitch

Gambar 3.9 Diagram Fishbone Skipped Stitches

D14.7

Gambar 3.9 Diagram Fishbone Soil

Gambar 3.9 Diagram Fishbone Open Seam

Gambar 3.9 Diagram Fishbone Run Off

2)

Berdasarkan fishbone diagram di atas, observasi dilakukan dengan menggunakan 5
kategori yaitu man, material, machine, method, dan environment. Setelah diketahui
penyebab defect dengan 5 kategori tersebut dapat dilakukan analisis faktor penyebab defect
yang akan menjadi prioritas perbaikan atau analisis resiko dengan menggunakan metode
FMEA.
FMEA
Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) digunakan untuk mengidentifikasi
faktor penyebab yang memiliki risiko tertinggi untuk dilakukan perbaikan sehingga dapat
mengurangi kegagalan. Nilai risiko tertinggi ditentukan dengan nilai Risk Priority Number
(RPN) dari suatu penyebab yang diukur berdasarkan Severity, Occurrence, dan Detection.
Nilai ini dapat dihitung dengan mengalikan ketiga nilai tersebut dari setiap faktor
penyebabnya.
Berikut merupakan tabel FMEA yang meliputi faktor kegagalan, mode kegagalan
potensial, efek kegagalan potensial, penyebab potensi kegagalan beserta skor severity,
occurrence, dan detection sehingga didapatkan nilai RPN.
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Tabel 3.6 Failure Mode
Faktor

Mode Kegagalan Potensial
Operator kurang terampil

Man

Operator kurang fokus, kurang teliti, dan
mengantuk
Operator terburu-buru (terlalu cepat
menjahit)
Tidak mematuhi SOP (tidak mengikuti pola
jahit, tidak cek kondisi benang, dan tidak
membersihkan meja dan lingkungan kerja)

Material

Machine

Method

Untrimmed sewing threads,
Sewn-in pleats, dan Open
seam
Sewn-in pleats, Broken stitch,
dan Open seam

and Effect Analysis

Severity (S) Occurrence (O)

Penyebab Potensi Kegagalan

9

7

Operator kurang training

Detection (D)

RPN

4

252

7

8

Operator lelah

5

280

Sewn-in pleats

6

8

Tekanan kejar target dari supervisor sewing

3

144

Untrimmed sewing threads,
Sewn-in pleats, Broken stitch,
dan Soil

7

3

Kurang pengawasan

4

84

Untrimmed sewing threads
dan Broken stitch

6

4

Kurangnya pemahaman terkait SOP penggunaan
dan pergantian jarum

6

144

7

4

Kualitas benang rendah

4

112

5

5

Sifat kain licin
Kain tidak diletakkan pada tempat yang benar,
kain berwarna putih, dan mudah kotor

4

100

4

224

6

168

Jarum tidak sesuai spesifikasi (ukuran tidak
sesuai, tumpul, lama tidak diganti, kualitas
rendah)
Benang tidak sesuai spesifikasi (kualitas
rendah, mudah putus)
Kain sulit disejajarkan dan diratakan

Untrimmed sewing threads
dan Open seam
Sewn-in pleats

Kain kotor

Soil

8

7

Untrimmed sewing threads

Settingan benang terlalu panjang dan
tegang
Tension mesin atas dan bawah tidak
seimbang
Mesin kotor
Kurangnya maintenance mesin (mesin tibatiba tersendat, kondisi feed dog/gigi mesin
jahit tidak baik)
Tidak mematuhi SOP potong benang

7

4

Sewn-in pleats

5

6

Soil

9

5

Open seam dan Broken stitch

4

Untrimmed sewing threads

Kesalahan pemasangan benang

Untrimmed sewing threads

Kesalahan setting mesin
5

150

Mesin tidak dibersihkan secara berkala

4

180

4

Kurangnya maintenance secara berkala

3

48

4

9

216

3

Kurangnya pengawasan
Kurangnya pemahaman terkait SOP penggunaan
dan pemasangan benang

6

4

5

60

6

210

Cara kerja sedikit sulit diterapkan

Sewn-in pleats

7

5

Kurang nya pemahaman terkait cara kerja dan
kurang terampil

Penerapan metode kerja yang kurang
optimal

Broken stitch

6

7

Operator kurang training

6

252

Kurangnya pemahaman tentang pergantian
Broken stitch
jarum

6

6

Kurangnya pemahaman terkait SOP penggunaan
dan pergantian jarum

6

216

Prosedur terkait kebersihan belum
diterapkan oleh operator

Soil

7

8

Kurangnya pengawasan

3

168

Kesalahan proses jahit

Open seam

8

5

Kurang terampil dan teliti

5

200

Kurangnya pemahaman terkait potong benang
Tension yang diterapkan tidak sesuai dengan
SOP
Mesin jahit dan alat lain mengeluarkan suara
bising

4

112

6

120

2

180

Kesalahan metode pemotongan benang

Open seam

7

4

Tension benang jahit tidak tepat

Open seam

4

5

9

10

8

5

Cahaya lampu tidak sesuai standar

2

80

8

9

2

144

8

8

minimnya ventilasi
pekerja sekitar tidak memperhatikan pentingnya
kebersihan

3

192

Suhu ruangan panas

Untrimmed sewing threads
dan Open seam
Untrimmed sewing threads
dan Open seam
Broken stitch

Lingkungan kerja kotor

Soil

Bising
Environment

Efek Kegagalan Potensial

Pencahayaan kurang

Tabel 3.6 menjelaskan mengenai analisis mode kegagalan dan efek yang ditimbulkan dari
proses produksi garmen style KJGXXX. Pada tabel FMEA dapat dihitung nilai Severity,
Occurrence, dan Detection tiap mode kegagalan sehingga dapat dihitung nilai Risk Priority
Number (RPN). RPN merupakan nilai resiko dari suatu penyebab yang diukur berdasarkan
Severity, Occurrence, dan Detection. Nilai ini dapat dihitung dengan mengalikan ketiga nilai
tersebut dari setiap faktor penyebabnya.
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Improve
Pada tahap improve, dilakukan pemberian usulan perbaikan pada faktor kegagalan yang
sudah diidentifikasi. Pemberian usulan perbaikan diberikan berdasarkan penyebab permasalahan
yang telah ditemukan dan dilakukan penilaian risiko menggunakan metode Failure Mode and
Effect Analysis (FMEA). Penilaian risiko ini mempertimbangkan tiga faktor yaitu Severity (S),
Occurrence (O), dan Detection (D). Dilakukan perhitungan nilai Risk Priority Number (RPN)
untuk menentukan prioritas perbaikan. Berikut merupakan tabel saran tindakan perbaikan
berdasarkan FMEA.

d.

Tabel 3.7 Skor RPN dan Saran Perbaikan Berdasarkan Failure Mode and Effect Analysis
Penyebab Potensi Kegagalan

RPN

Operator lelah

280

Operator kurang training

252

Operator kurang training

252

Kain tidak diletakkan pada tempat yang benar,
kain berwarna putih, dan mudah kotor

224

Kurangnya pengawasan

216

Saran Tindakan Perbaikan
adanya kegiatan untuk meningkatkan motivasi
pekerja dan relaksasi tubuh, contohnya: melakukan
senam relaksasi
Mengadakan training dan evaluasi untuk operator
Supervisor sewing memberikan training dan
melakukan pengawasan pada operator
Memberikan wadah penyimpanan kain baik saat
direlaks hingga masuk sewing
Melakukan pengawasan secara berkala
Supervisor sewing memberikan training singkat
tentang SOP penggunaan dan pergantian jarum
serta pengawasan secara berkala
Supervisor sewing memberikan training dan
melakukan pengawasan pada operator
Supervisor sewing memberikan training dan
melakukan pengawasan pada operator
selalu mengingatkan pekerja untuk mengecek
kebersihan sebekum dan sesudah bekerja serta
melakukan pembersihan berkala
Operator membersihkan mesin sebelum bekerja
dan jika kesulitan dapat memanggil mekanik
Memberikan minyak pelumas pada bagian mesin
yang berpotensi menimbulkan gesekan secara
berkala
Memberikan training SOP setting mesin kepada
Mekanik

Kurangnya pemahaman terkait SOP penggunaan
dan pergantian jarum

216

Kurang nya pemahaman terkait cara kerja dan
kurang terampil

210

Kurang terampil dan teliti

200

pekerja sekitar tidak memperhatikan pentingnya
kebersihan

192

Mesin tidak dibersihkan secara berkala

180

Mesin jahit dan alat lain mengeluarkan suara
bising

180

Kesalahan setting mesin

168

Kurangnya pengawasan

168

Melakukan pengawasan secara berkala

Kesalahan setting mesin

150

Memberikan training SOP setting mesin kepada
Mekanik

Tekanan kejar target dari supervisor sewing

144

memberi semangat dan motivasi kepada operator

Kurangnya pemahaman terkait SOP penggunaan
dan pergantian jarum

144

Supervisor sewing memberikan training singkat
tentang SOP penggunaan dan pergantian jarum
serta pengawasan secara berkala

minimnya ventilasi

144

menambah ventilasi udara di atap samping

Kurangnya maintenance secara berkala

120

Menjadwalkan maintenance secara berkala dan
melakukan pengecekan mesin di line

Kurangnya pemahaman terkait SOP penggunaan
dan pergantian jarum

120

Supervisor sewing memberikan training singkat
tentang SOP penggunaan dan pergantian jarum
serta pengawasan secara berkala

Tension yang diterapkan tidak sesuai dengan
SOP
Kualitas benang rendah

120
112

Segera panggil mekanik untuk menyesuaikan
tension sesuai SOP
QC accessories lebih ketat dalam inspeksi dan

Kurangnya pemahaman terkait potong benang

112

Supervisor sewing memberikan training dan
melakukan pengawasan pada operator

Sifat kain licin

100

memastikan kain tidak terlipat sebelum dijahit

Kurang pengawasan

84

Melakukan pengawasan secara berkala

Cahaya lampu tidak sesuai standar

80

Kurangnya pemahaman terkait SOP penggunaan
dan pemasangan benang

60

Kurangnya maintenance secara berkala

48

Cek intensitas cahaya dengan lux meter dan jika
tidak sesuai standar maka diperlukan pergantian
lampu
Supervisor sewing memberikan training singkat
tentang SOP penggunaan dan pemasangan benang
serta pengawasan secara berkala
Menjadwalkan maintenance secara berkala dan
melakukan pengecekan mesin di line

Tabel 3.7 menunjukkan mode kegagalan dengan nilai RPN tertinggi hingga terendah
beserta usulan tindakan yang dapat diberikan.
e. Control
Tahap control merupakan tahap terakhir metode DMAIC dalam Six Sigma. Pada tahap ini,
dilakukan pengendalian dan monitoring untuk meningkatkan kualitas proses produksi melalui
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usulan perbaikan yang telah diberikan. Setelah usulan tersebut diimplementasikan lalu
dilakukan evaluasi dengan menghitung nilai sigma. Jika nilai sigma setelah perbaikan lebih
besar daripada nilai sigma sebelum perbaikan dapat dikatakan bahwa usulan perbaikan tersebut
berhasil. Namun, jika nilai sigma setelah perbaikan didapatkan lebih kecil atau sama dengan
nilai sigma sebelum perbaikan maka perlu dilakukan evaluasi saran perbaikan lebih lanjut untuk
mengatasi quality problem pada proses produksi.
4.

Simpulan
Hasil pengolahan dan analisis data menggunakan metode Six Sigma didapatkan 7 macam
defect dominan dan setiap defect dapat diidentifikasi mode kegagalannya secara sistematis. Tiap
mode kagagalan dianalisis dan dihitung nilai RPN nya sehingga dapat dirumuskan usulan
perbaikan dengan memprioritaskan perbaikan pada mode kegagalan dengan nilai RPN tertinggi.
Hasil implementasi dilakukan monitoring dan perhitungan nilai sigma untuk mengetahui apakah
implementasi usulan perbaikan dapat menjadi saran perbaikan berkelanjutan dalam mengatasi
permasalahan kualitas perusahaan.
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ABSTRAK
Dalam menghadapi kondisi dinamika dan perubahan era revolusi industri 4.0, bidang Pendidikan dituntut
agar dapat menghasilkan sumber daya manusia pendidikan tinggi yang memiliki kualitas serta inovatif,
kreatif, dan efisien. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat kebijakan terkait Pendidikan
diantaranya kebijakan mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program MBKM
memberikan kebebasan kepada Lembaga Pendidikan, dosen dibebaskan dari peraturan yang ketat serta
mahasiswa diberikan kebebasan dalam memilih bidang yang mereka minati. Kompleksitas pelaksanaan
program MBKM turut berdampak bagi entitas yang terkait didalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi serta memvalidasi indikator kompleksitas pada pelaksanaan MBKM. Penelitian ini
menghasilkan analisis strategi atas indikator kompleksitas yang terjadi dalam pelaksanaan program
MBKM berdasarkan klasifikasi kompleksitas terpilih yaitu interrelated, nonlinearity, dan emergence
serta variabel structural dan social pada masing-masing klasifikasi dengan menggunakan metode delphi.
Kata kunci: Delphi, Kompleksitas, MBKM

1.

Pendahuluan
Kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi (Kemendikbud) memiliki program
guna menunjang pembelajaran mahasiswa melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
(MBKM). Program MBKM ini memberi kesempatan bagi mahasiswa guna mempersiapkan
kemampuan untuk terjun ke dunia karir. Namun, pelaksanaan program MBKM masih menjadi
suatu hal yang kompleks bagi banyak pihak. Terdapat beberapa ketidaksinkronan dalam
program ini yang dapat menimbulkan masalah dalam keberlangsungan program.
Kompleksitas berkaitan dengan interaksi multifactor dengan kondisi dinamis atau bahkan
uncertain condition dalam suatu sistem (Maurer, 2017). Permasalahan yang ditimbulkan dari
kompleksitas pelaksanaan program MBKM akan berdampak pada banyak pihak baik pihak
prodi maupun pihak mahasiswa sebagai peserta. Adanya ketidakpastian terkait informasi yang
diterima dengan kejadian aktual yang terjadi di lapangan menjadi salah satu contoh masalah
yang ditimbulkan dari pelaksanaan program MBKM ini. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi kompleksitas dari program MBKM dengan mendefinisikan atribut dan
indikator yang tercakup di dalamnya.
Menurut Damayanti dkk (2021) menyatakan kompleksitas dapat diklasifikasikan menjadi
tiga, yaitu Interrelated, Nonlinearity, dan Emergence. Masing-masing jenis kompleksitas akan
dipecah menjadi dua, yaitu structural dan social. Setelah mengidentifikasi kompleksitas dalam
program MBKM, kemudian akan diukur dan diurutkan berdasar tingkat signifikansi terhadap
program. Dengan begitu, dapat ditentukan strategi terbaik guna menangani dan mengantisipasi
masalah yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan program MBKM.
2.

Metode
Teknik Delphi sangat cocok sebagai sarana dan metode untuk membangun konsensus
dengan menggunakan serangkaian kuesioner untuk mengumpulkan data dari panel subjek yang
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dipilih (Dalkey, 1963 & 1969). Skulmoski dan Hartman pada tahun 2007 menyatakan bahwa
tidak ada bentuk standar pada metode Delphi. Sehingga untuk mendukung ini, mereka
memberikan perbandingan 15 studi Delphi untuk menunjukkan aplikasi yang berbeda untuk
metodologi ini. Kemudian mereka menyimpulkan bahwa bentuk terbaik dari metode Delphi
harus memiliki karakteristik: (1) peserta anonim; (2) lebih dari satu putaran, dan (3)
penyuguhan ringkasan dan analisis data. Penulis lain telah menyarankan bahwa studi Delphi
digunakan ketika ada relatif sedikit informasi yang tersedia tentang topik tertentu atau di mana
pengetahuan para ahli terbagi di antara bidang (Bradley, 2003 & Kermanshachi, 2016), atau
ketika konsensus di antara peserta dalam lingkungan yang relatif tidak terstruktur. Berdasarkan
alasan yang telah disebutkan, metode Delphi berpotensi sebagai pendekatan untuk menangani
topik indikator kompleksitas serta strategi yang membantu mengelola potensi hasil yang tidak
diinginkan. Metode Delphi melalui 1 kali pengisian kuesioner dan 2 kali diskusi dipandang
cocok untuk mencapai tujuan penelitian ini.

Gambar 1. Pendekatan Penelitian untuk Mengidentifikasi Indikator Kompleksitas

Pada Gambar 1 dijelaskan terkait pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini guna
mengidentifikasi indikator kompleksitas. Pendekatan diawali dengan pengumpulan data melalui
wawancara guna menentukan indikator kompleksitas. Melalui hasil wawancara, digunakan
untuk pembuatan kuesioner yang nantinya akan disebarkan pada responden guna pemeringkatan
indikator kompleksitas. Setelah responden mengisi kuesioner, dilakukan pembobotan jenis
kompleksitas berdasarkan hasil jawaban responden. Pembobotan jenis kompleksitas dilakukan
guna mengetahui indikator yang paling signifikan terhadap kompleksitas proyek. Dengan
adanya pembobotan jenis kompleksitas, maka dapat ditentukan pengembangan manajemen
strategi yang terbaik untuk menangani kompleksitas ini.
Kuesioner dibuat sebagai pengumpulan data yang kemudian akan diproses dan
diidentifikasi tingkat kompleksitasnya. Target kuesioner merupakan 13 mahasiswa Fakultas
Teknik Universitas Sebelas Maret yang dianggap sebagai SME (Subject Matter Experts). SME
tersebut pernah melaksanakan kegiatan magang MBKM batch 1 maupun batch 2 dan sudah
melalui proses yang melalui serangkaian tahapan mulai dari pendaftaran hingga lulus magang,
sehingga layak untuk dianggap sebagai SME.
Kuesioner yang dibuat berisikan 24 pertanyaan berdasarkan indikator kompleksitas yang
sudah ditentukan pada saat wawancara pertama. Kuesioner tersebut diberi opsi jawaban skala
likert 1-5 dimana skala 1 menandakan sangat tidak setuju dan skala 5 menandakan sangat
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setuju. Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah menggunakan excel spreadsheet untuk
dianalisis lebih lanjut dan diperingkat berdasarkan indikator yang mendapatkan nilai tertinggi.
3.

Hasil dan Pembahasan
Pada bab ini disajikan hasil dan pembahasan untuk menjawab tujuan yang telah
dirumuskan pada penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi indikator kompleksitas,
menentukan tingkat signifikansi indikator terhadap kompleksitas, dan menentukan strategi guna
mengurangi tingkat kompleksitas. Hasil dan pembahasan didapat berdasarkan 13 tanggapan dari
kuesioner yang telah disebarkan. Tanggapan yang didapatkan diperoleh dari beberapa
mahasiswa yang telah menjalankan atau menjadi peserta pada pelaksanaan program MBKM
baik batch 1 maupun batch 2. Para responden diminta untuk mengidentifikasi tingkat
signifikansi indikator terhadap kompleksitas proyek. Tabel 1 memperlihatkan indikator yang
diklasifikasikan berdasarkan tiga jenis kompleksitas.
Tabel 1 Klasifikasi Indikator Kompleksitas
Interrelated
Structural
Social

Nonlinearity
Structural

Emergence
Social

Structural

Tingkat kesulitan
dalam mengurus
ticket keberangkatan
dan kepulangan
magang MBKM dari
pihak tempat
magang yang
berbeda-beda

Tingkat kesulitan
dalam mengurus gaji
magang MBKM dari
pihak tempat
magang yang
berbeda-beda

Karena program
MBKM tergolong
baru, maka proses
penyesuaian
prodi untuk
melaksanakan
program MBKM
tergolong sulit

Miskomunikasi
antara mahasiswa
dengan dosen
pembimbing
magang mengenai
mata kuliah
rekognisi

Informasi mengenai
magang atau studi
independen MBKM
yang didapatkan dari
pihak prodi tidak
sinkron atau tidak
sesuai dengan regulasi
yang ditetapkan oleh
pihak MBKM
(Kemendikbud)

Informasi yang
didapatkan
mengenai
persyaratan
permintaan berkas
untuk kepentingan
magang MBKM
atau studi
independen antara
satu orang dengan
orang lain tidak
sama.

Adanya
keperluan
mahasiswa untuk
meminta berkas
kepada pihak
administrasi
prodi, fakultas,
maupun
universitas

Kecepatan respon
pada pihak
administrasi prodi,
fakultas, maupun
universitas saat
dimintai keperluan
oleh mahasiswa
berupa berkas
magang MBKM

Regulasi pendaftaran
dari perusahaan tempat
magang atau studi
independen tidak
sinkron atau tidak
sesuai dengan regulasi
yang ditetapkan oleh
pihak MBKM
(Kemendikbud)

Ketidaksamaan
visi atau
perbedaan
pendapat yang
krusial dengan
rekan projek saat
melakukan projek
pada magang atau
Studi Independen
MBKM.

Regulasi penggajian
atau pemberian uang
saku dari perusahaan
tempat magang atau
studi independen
MBKM tidak sinkron
atau tidak sesuai
dengan regulasi yang
ditetapkan oleh pihak
MBKM
(Kemendikbud)

Adanya
kemungkinan
perubahan tugas
(project) dari tempat
magang MBKM

Regulasi rekognisi
SKS pada program
studi tidak sinkron atau
tidak sesuai dengan
regulasi yang
ditetapkan oleh pihak
MBKM
(Kemendikbud)

Kebijakan dalam
penginformasian
pengumuman hasil
seleksi magang
MBKM dari tempat
magang yang
berbeda-beda (tidak
adanya konfirmasi
jika tidak lolos)

Kurikulum SKS mata
kuliah yang
terrekognisi pada
program studi tidak
sinkron atau tidak
sesuai dengan
kurikulum
pembelajaran yang
didapatkan pada saat
melakukan magang dan
Studi Independen
MBKM.
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Social
Karakteristik mentor dari
pihak tempat magang yang
mempunyai sifat dan kinerja
yang variatif. Karakteristik
akan mempengaruhi pada
beberapa hal, yaitu:
1. Kuantitas pemberian
tugas yang sesuai atau tidak
2. Kecepatan respon saat
dimintai sesuatu pada
keperluan tertentu (contoh:
tanda tangan logbook untuk
pencairan gaji)
Karakteristik dosen
pembimbing magang dari
prodi yang mempunyai
standar penilaian SKS
terrekognisi yang berbedabeda dan penambahan
kewajiban mengikuti UAS
dimana antar pembimbing
magang memberi arahan
yang berbeda-beda
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3.1 Analisis Data: Pemeringkatan Hasil Kuesioner
Berdasarkan data kuesioner yang telah diisi oleh 13 SME, terdapat indikator-indikator
kompleksitas yang memiliki nilai yang tinggi maupun rendah. Pemeringkatan hasil kuesioner
menggunakan skala likert yang telah dibuat, dimana setiap skala memiliki skor yang kemudian
dijumlahkan berdasarkan perolehan pada setiap indikator. Di bawah ini diperlihatkan Tabel 2
yang menjelaskan skor yang diberikan pada setiap skala.
Tabel 2. Skor Skala Likert
Skor
Pembobotan
1
-2
2
-1
3
0
4
1
5
2

Berdasarkan skor skala likert yang digunakan, Tabel 2 memperlihatkan hasil skor yang
didapatkan dari 24 indikator kompleksitas yang diidentifikasi oleh 13 SME yang telah mengisi
kuesioner.
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Tabel 3. Hasil Skor Indikator Kompleksitas
No

Klasifikasi

Variabel

1

Kode

AA1

2

AA2
Structural

Pernyataan
Program MBKM tergolong baru, sehingga prosedur pelaksanaan
program MBKM yang dibuat oleh prodi dirasa masih sulit
dilaksanakan.
Sistem regulasi administrasi prodi dalam permintaan kelengkapan
berkas keperluan mahasiswa MBKM tergolong sulit.

Jumlah Jawaban
(Likert)
1
2
3
4
5

Total

0

2

1

7

3

11

1

2

5

2

3

4

0

4

5

4

0

0

3

AA3

Sistem regulasi administrasi fakultas dalam permintaan kelengkapan berkas
keperluan mahasiswa MBKM tergolong sulit.

4

AA4

Sistem regulasi administrasi universitas dalam permintaan kelengkapan
berkas keperluan mahasiswa MBKM tergolong sulit.

1

3

6

3

1

0

AB1

Anda merasa masih terdapat miskomunikasi atau kurangnya
informasi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing magang di
prodi mengenai mata kuliah rekognisi.

0

1

1

4

7

17

AB2

Pihak administrasi prodi merespon dengan lambat saat menyikapi
keperluan berkas magang MBKM oleh mahasiswa.

0

4

3

4

2

4

AB3

Pihak administrasi fakultas merespon dengan lambat saat menyikapi
keperluan berkas magang MBKM oleh mahasiswa.

0

4

6

3

0

-1

8

AB4

Pihak administrasi universitas merespon dengan lambat saat menyikapi
keperluan berkas magang MBKM oleh mahasiswa.

0

4

7

2

0

-2

9

AB5

Mentor pada tempat magang merespon dengan lambat saat menyikapi
keperluan mahasiswa dalam pelaksanaan magang.

0

6

3

3

1

-1

10

BA1

Anda merasa informasi mengenai magang atau studi independen
MBKM yang anda dapatkan dari pihak prodi tidak sinkron atau tidak
sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pihak MBKM
(Kemendikbud).

1

1

5

5

1

4

11

BA2

Anda merasa regulasi pendaftaran dari perusahaan tempat magang atau
studi independen anda tidak sinkron atau tidak sesuai dengan regulasi yang
ditetapkan oleh pihak MBKM (Kemendikbud).

1

5

5

2

0

-5

BA3

Anda merasa regulasi penggajian atau pemberian uang saku dari perusahaan
tempat magang atau studi independen MBKM tidak sinkron atau tidak
sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pihak MBKM (Kemendikbud).

3

4

0

2

4

0

BA4

Anda merasa regulasi rekognisi SKS pada program studi anda tidak sinkron
atau tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pihak MBKM
(Kemendikbud).

1

6

0

3

3

1

14

BA5

Anda merasa kurikulum SKS mata kuliah yang terrekognisi pada program
studi anda tidak sinkron atau tidak sesuai dengan kurikulum pembelajaran
yang anda dapatkan pada saat melakukan magang dan Studi Independen
MBKM.

1

5

5

2

0

-5

15

BB1

Anda merasa informasi yang anda dapatkan mengenai persyaratan
permintaan berkas untuk kepentingan magang MBKM atau studi
independen antara satu orang dengan orang lain tidak sama.

3

2

5

3

0

-5

16

BB2

Anda mengalami ketidaksamaan visi atau perbedaan pendapat yang krusial
dengan rekan projek anda saat melakukan projek pada magang atau Studi
Independen MBKM.

0

5

6

2

0

-3

17

CA1

Anda merasa pengurusan ticket keberangkatan dan kepulangan pada
perusahaan tempat magang / studi independen MBKM sering tidak
ada kepastian.

1

2

5

2

3

4

CA2

Anda merasa pengurusan gaji atau uang saku pada perusahaan tempat
magang / studi independen MBKM sering tidak ada kepastian.

1

1

1

6

4

11

CA3

Anda pernah mengalami adanya perubahan pada tugas (project) dari
tempat Anda magang MBKM.

1

3

3

3

3

4

CA4

Anda merasa tidak ada kepastian dalam penginformasian pengumuman
hasil seleksi penerimaan magang / studi independen MBKM.

4

2

5

2

0

-8

21

CB1

Anda merasa adanya ketidak pastian kuantitas pemberian tugas dari mentor
tempat Anda melaksanakan magang / studi independen MBKM.

1

2

7

1

2

1

22

CB2

Anda merasa pembimbing magang dari tempat magang / studi independen
MBKM memberi arahan yang berubah-ubah.

2

6

3

2

0

-8

23

CB3

Anda merasa karakteristik dosen pembimbing magang dari prodi
memiliki standar penilaian SKS terrekognisi yang berbeda-beda.

1

2

4

4

2

4

24

CB4

Anda merasa dosen pembimbing magang dari prodi memberi arahan
yang berbeda-beda.

0

2

4

3

4

9

5

Interrelated

6
Social

7

Structural

12

13

Nonlinierity

Social

18
Structural
19
20

Emergence

Social
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Berdasarkan total skor yang didapatkan pada setiap indikator kompleksitas, terpilih 10
indikator dari 3 jenis klasifikasi interrelated, nonlinearity, dan emergence dengan masingmasing klasifikasi dibagi kedalam variabel structural dan social.
3.2 Analisis Data: Pembobotan Jenis Kompleksitas Berdasarkan Indikator Kompleksitas
Terpilih
Pembobotan indikator kompleksitas dikelompokkan berdasarkan total skor setiap
klasifikasi kompleksitas yaitu interrelated, nonlinierity, dan emergence dengan masing-masing
klasifikasi dibagi kedalam variabel structural dan social.
Tabel 4 menjelaskan bobot indikator kompleksitas.
Tabel 4. Pembobotan Indikator Kompleksitas
Klasifikasi

Variabel

1

SKALA
2 3 4

5

Total
Skor

AA1

Program MBKM tergolong
baru, sehingga prosedur
pelaksanaan program MBKM
yang dibuat oleh prodi dirasa
masih sulit dilaksanakan

0

2

3

11

AA2

Sistem regulasi administrasi
prodi dalam permintaan
kelengkapan berkas keperluan
mahasiswa MBKM tergolong
sulit

1

AB1

Masih terdapat miskomunikasi
atau kurangnya informasi
antara mahasiswa dengan dosen
pembimbing magang di prodi
mengenai mata kuliah rekognisi

0

AB2

Pihak administrasi prodi
merespon dengan lambat saat
menyikapi keperluan berkas
magang MBKM oleh
mahasiswa

0

4

3

4

2

4

BA1

Informasi mengenai magang
atau studi independen MBKM
dari pihak prodi tidak sinkron
atau tidak sesuai dengan
regulasi yang ditetapkan oleh
pihak MBKM (Kemendikbud)

1

1

5

5

1

4

CA1

Pengurusan tiket keberangkatan
dan kepulangan pada
perusahaan tempat magang atau
studi independen MBKM
sering tidak ada kepastian

1

2

5

2

3

4

CA2

Pengurusan gaji atau uang saku
pada perusahaan tempat
magang atau studi independen
MBKM sering tidak ada
kepastian

1

1

1

6

4

11

CA3

Adanya perubahan pada tugas
(project) dari tempat magang
MBKM

1

3

3

3

3

4

CB3

Karakteristik dosen
pembimbing magang dari prodi
memiliki standar penilaian SKS
terrekognisi yang berbeda-beda

1

2

4

4

2

4

Dosen pembimbing magang
dari prodi memberi arahan
yang berbeda-beda

0

Kode

Structural

Indikator

1

7

Bobot
Variabel
Klasifikasi

15
2

5

2

3

4

36

Interrelated

Social

Nonlinierity

Structural

Structural

Emergence

Social
CB4
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1

4

7

17
21

8

8

19

32

13
2

4

3

4

9
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Berdasarkan hasil pembobotan indikator kompleksitas diperoleh bahwa bobot kompleksitas
tertinggi yaitu pada klasifikasi interrelated dengan total skor 36 yang didominasi oleh bobot
pada variabel social dengan total skor 21.
3.3 Pengembangan Manajemen Strategi Kompleksitas
Pengembangan manajemen strategi dilakukan untuk mengelola kompleksitas berdasarkan
indikator yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pengembangkan strategi manajemen
kompleksitas dilakukan kepada indikator yang masuk dalam tahap pemeringkatan 10 indikator
teratas. Tabel 4 menunjukkan hasil pengembangan manajemen strategi pada indikator teratas.
Tabel 5. Pengembangan Manajemen Strategi
Kode

Analisis Strategi

AA1

1. Pembuatan panduan dinamis mengenai pelaksanaan MBKM dari prodi yang telah disesuaikan dengan
panduan dikti
2. Evaluasi pelaksanaan program MBKM dari batch sebelumnya
3. Adanya monitoring dari pihak prodi terhadap pelaksanaan program mbkm

AA2

1. Administrasi Prodi perlu melakukan evaluasi terkait untuk keperluan berkas magang MBKM

AB1

1. Adanya acuan ketentuan rekognisi yang sama untuk setiap dosen pembimbing magang di prodi
2. Mahasiswa aktif bertanya

AB2

1. Mahasiswa melakukan follow-up mengenai pengurusan berkas kepada administrasi
2. Administrasi prodi membuat jam efektif untuk mengurus keperluan berkas mahasiswa termasuk berkas
magang MBKM

BA1

1. Mahasiswa perlu mencari informasi yang terpercaya / terpusat.
2. Adanya follow-up dari prodi terkait informasi yang perlu disesuaikan dengan pihak MBKM
(Kemendikbud)

CA1

1. Perlunya regulasi yang jelas terkait pengurusan tiket keberangkatan dan kepulangan.
2. Adanya pemberitahuan terhadap Mahasiswa terkait pengurusan tiket keberangkatan dan kepulangan

CA2

1. Adanya panduan mengenai alur pengurusan gaji dari tempat magang yang jelas untuk mahasiswa
magang
2. Mahasiswa melakukan follow-up mengenai pengurusan gaji kepada pihak terkait secara berkala

CA3

1. Mahasiswa perlu menyesuaikan diri dengan tugas-tugas di tempat magang.
2. Perlunya penetapan tugas yang jelas dari pihak tempat magang terkait tugas yang dibebankan terhadap
Mahasiswa

CB3

1. Adanya acuan ketentuan rekognisi yang jelas dari prodi.
2. Monitoring dari tim rekognisi prodi terhadap proses penilaian dosen pembimbing magang

CB4

4.

1. Mahasiswa mencari informasi dari mahasiswa lain dengan dosen pembimbing magang yang sama
pada batch sebelumnya
2. Prodi perlu merancang sebuah panduan bagi para dosen pembimbing sehingga arahan-arahan yang
akan diberikan kepada mahasiswa terkait program magang MBKM akan lebih jelas dan sesuai

Simpulan
Indikator kompleksitas dan pembobotannya memungkinkan untuk mempermudah dalam
perbaikan serta perencanaan dan pelaksanaan program MBKM agar lebih baik dan terlaksana
secara optimal serta dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Penelitian ini menggunakan
metode Delphi kualitatif untuk mengidentifikasi dan memvalidasi indikator kompleksitas serta
menentukan strategi manajemen kompleksitas berdasarkan indikator teratas. Berdasarkan hasil
pemeringkatan 24 indikator kompleksitas, diidentifikasi sepuluh indikator teratas dari hasil
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pembobotan total skor untuk selanjutnya dilakukan analisis manajemen strateginya. Indikator
teratas yang perlu segera ditangani adalah indikator kompleksitas pada klasifikasi interrelated
dengan variabel social karena memiliki total skor indikator yang tertinggi.
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ABSTRAK
Design Competition for Industrial System and Environment (DESCOMFIRST) merupakan suatu
kompetisi desain produk bagi mahasiswa tingkat internasional yang diadakan di bawah naungan Teknik
Industri UNS. Dalam penyelenggaraan DESCOMFIRST, seringkali muncul kompleksitas baik dalam
tahapan persiapan maupun pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang
mempengaruhi kompleksitas pada Event DESCOMFIRST serta analisis strategi sebagai solusi dalam
menanggulangi kompleksitas yang terjadi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kompleksitas pada
Event DESCOMFIRST antara lain structural complexity, institutional complexity, dynamic complexity,
dan social complexity. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan jenis kompleksitas dengan nilai tinggi
pada Event DESCOMFIRST adalah kompleksitas structural dan kompleksitas dynamic.
Kata kunci: Classify Complexity, Complexity Management, Project Complexity

1.

Pendahuluan
Kompleksitas suatu proyek adalah aspek proyek oleh banyak bagian yang saling
bergantung yang dapat dipelajari (orang atau stakeholder) atau yang tidak dapat dipelajari
(produk atau dokumen) dari waktu ke waktu dan yang berinteraksi dengan diri sendiri dan
lingkungan (organisasi, pemerintah, atau hukum) yang akan menciptakan adaptasi dan perilaku
non-linier yang muncul hanya dapat dijelaskan oleh prinsip dan pola ( Eloranta, 2021).
DESCOMFIRST adalah suatu kompetisi desain produk bagi mahasiswa tingkat
internasional yang diadakan di bawah naungan Teknik Industri UNS. Tujuan
diselenggarakannya DESCOMFIRST yaitu menjadi sarana mahasiswa untuk dapat
berpartisipasi dan meningkatkan kreativitas, meningkatkan citra UNS ke tingkat internasional,
dan menjadi sarana sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat umum.
Dalam penyelenggaraan DESCOMFIRST, seringkali muncul kompleksitas baik dalam
persiapan dan pelaksanaannya. Jenis kompleksitas yang muncul antara lain structural
complexity, institutional complexity, dynamic complexity, dan social complexity (Rezende et al
,2022). Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi serta analisis dari proses berjalannya event
DESCOMFIRST untuk memahami setiap faktor yang mempengaruhi atau terhubung dengan
yang lain, akar penyebab munculnya suatu kompleksitas, dan mencari strategi sebagai solusi
menanggulanginya.
2.

Metode
Penelitian dilakukan pada penyelenggaraan DESCOMFIRST offline Teknik Industri UNS.
Penelitian ini mengambil sampel 32 orang panitia DESCOMFIRST offline. Metode
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi literatur dan studi
lapangan, Studi literatur dilakukan dengan mencari sumber referensi melalui buku, jurnal
maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan
membagikan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan dengan acuan pada topik penelitian
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kepada panitia DESCOMFIRST offline. Berikut merupakan flowchart penelitian tingkat
kompleksitas Event DESCOMFIRST offline.
Gambar 1. Flowchart Penelitian

3.

Hasil dan Pembahasan
3.1 Identifikasi Aspek- Aspek Kompleksitas
Dalam pelaksanaan DESCOMFIRST offline terdapat 2 hal yang perlu diidentifikasi
yaitu multi factor dan uncertainty dalam pelaksanaan descomfirst.
Multi factor merupakan orang-orang yang berperan dalam pelaksanaan event, pada
DESCOMFIRST offline terdiri dari 4 aspek multi factor, yang terdiri dari :
1) Penasehat
: Kepala Prodi S1 Teknik Industri UNS
2) Penanggung Jawab : Dosen Pembimbing
3) Penyelenggara
: Panitia Descomfirst offline
4) Pelaksana
: Mahasiswa S1 Teknik Industri UNS
Uncertainty merupakan aspek-aspek ketidakpastian dalam pelaksanaan event, pada
Event DESCOMFIRST offline terdiri dari 5 aspek uncertainty, yang terdiri dari :
1) Kuantitas Proposal
2) Kualitas Proposal
3) Kuantitas Pendaftar
4) Kesesuaian Tema
5) Akomodasi
6) Sponsorship dan media partner
3.2 Klasifikasi Kompleksitas DESCOMFIRST offline
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Dalam mengklasifikasikan kompleksitas DESCOMFIRST offline, penelitian ini
berdasarkan dimensi kompleksitas proyek Rezende et al (2022) yang terdiri dari :
1) Kompleksitas Struktural
2) Kompleksitas Institusional
3) Kompleksitas Dinamis
4) Kompleksitas Sosial
Berdasarkan dimensi kompleksitas tersebut, diklasifikasikan kompleksitas dari event
DESCOMFIRST dengan penjelasan sebagai berikut.
1) Kompleksitas Struktural
Kompleksitas struktural merupakan jenis kompleksitas yang berhubungan dengan
susunan atau tatanan dalam suatu event.
Kompleksitas struktural terdiri dari 4 klasifikasi, diantaranya :
a. Elemen Teknis
Elemen teknis pelaksanaan event DESCOMFIRST offline terdiri dari 3 faktor yaitu
struktur kepanitiaan,kuantitas panitia dan kuantitas peserta. Elemen-elemen teknis
diatas memiliki hubungan saling ketergantungan misalnya Struktur kepanitian
berhubungan dengan kuantitas dari staff panitia (semakin banyak bidang, semakin
banyak staff) dan Kuantitas staff panitia berhubungan dengan kuantitas peserta
(kebutuhan peserta dipenuhi panitia, pelayanan panitia kepada peserta)
b. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pelaksanaan event DESCOMFIRST offline terdiri dari 3 faktor, yaitu
venue pelaksanaan, tempat tinggal peserta dan akomodasi peserta. Ruang lingkup
tersebut memiliki hubungan saling ketergantungan, misalnya venue pelaksanaan
berhubungan dengan tempat tinggal peserta (semakin strategis/dekat lokasi venue
pelaksanaan dengan tempat tinggal peserta, semakin lancar mobilitas) dan tempat
tinggal peserta berhubungan dengan akomodasi peserta (semakin strategis tempat
tinggal peserta, semakin mudah akses akomodasi untuk menjangkau)
c. Jumlah dan Keragaman Stakeholder
Jumlah dan keragaman stakeholder pelaksanaan event DESCOMFIRST offline
terdiri dari 3 faktor yaitu kuantitas donatur, kuantitas media partner dan kuantitas
sponsor partner.
d. Jumlah dan Keragaman Supplier
Jumlah dan keragaman supplier pelaksanaan event DESCOMFIRST offline terdiri
dari 1 faktor yaitu kuantitas & penjaminan perlengkapan logistik
2) Kompleksitas Institusional
Kompleksitas institusional merupakan jenis kompleksitas yang berhubungan dengan
suatu institusi atau lembaga.
Kompleksitas institutional dari pelaksanaan event DESCOMFIRST offline terdiri dari 1
klasifikasi yaitu klasifikasi perizinan, dimana perizinan ini dibagi menjadi 2 faktor yaitu
perizinan dengan pihak kampus dan perizinan dengan pihak venue.
3) Kompleksitas Dinamis
Kompleksitas dinamis merupakan jenis klasifikasi kompleksitas yang berhubungan
dengan segala sesuatu yang bersifat dinamis atau tidak pasti.
Kompleksitas dinamis dari pelaksanaan event DESCOMFIRST offline terdiri dari 1
klasifikasi yaitu klasifikasi ketidakpastian, dimana ketidakpastian ini dibagi menjadi 3
faktor yaitu ketidakpastian jumlah peserta, ketidakpastian kondisi, ketidakpastian lokasi
venue.
4) Kompleksitas Sosial
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Kompleksitas sosial merupakan jenis kompleksitas yang berhubungan dengan sosial
atau melibatkan interaksi dalam pelaksanaannya.
Kompleksitas sosial dari pelaksanaan event DESCOMFIRST offline terdiri dari 1
klasifikasi yaitu klasifikasi sosial, dibagi menjadi 2 faktor yaitu keragaman bahasa antar
peserta dan kecocokan makanan bagi peserta internasional.

3.3 Pengumpulan Data
Pengumpulan data menggunakan menggunakan metode angket atau kuesioner,
pembuatan kuesioner didasarkan dari klasifikasi kompleksitas pada 3.2 klasifikasi
kompleksitas DESCOMFIRST offline. Tabel 1. Indikator Kompleksitas menampilkan
indikator kompleksitas DESCOMFIRST offline.
Tabel 1. Indikator Kompleksitas

Kuesioner dibuat dengan pilihan jawaban menggunakan skala likert (1-5) dan
kuesioner ini dibuat dalam bentuk google form. Setelah kuesioner selesai dibuat langkah
selanjutnya adalah membagikan kuesioner kepada panitia DESCOMFIRST offline untuk
mengetahui tingkat kompleksitas pada event DESCOMFIRST offline, penyebaran
kuesioner dilakukan melalui media sosial whatsapp.
3.4 Data Hasil Kuesioner
Kuesioner yang telah dibagikan sudah diisi oleh 32 orang panitia DESCOMFIRST
offline. Tabel 2. menampilkan data rekapitulasi hasil kuesioner
Tabel 2. Indikator Kompleksitas
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3.5 Analisis Kompleksitas Event DESCOMFIRST offline
Dalam menganalisis kompleksitas langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung
rata-rata klasifikasi dalam setiap jenis kompleksitas. Tabel 3. menampilkan rata-rata skor nilai
klasifikasi

Tabel 3. Rata Rata Skor Tiap Klasifikasi

Langkah kedua adalah membuat grafik batang, grafik batang merupakan metode yang
digunakan untuk menyajikan hasil pengolahan data. Dalam penelitian ini dibuat 2 grafik batang,
yaitu grafik batang berdasarkan klasifikasi kompleksitas (Gambar 2.) dan berdasarkan jenis
kompleksitas (Gambar 3.).
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Gambar 2. Grafik Batang Berdasarkan Jenis Kompleksitas

Berdasarkan grafik batang diatas dapat diketahui bahwa jenis kompleksitas dinamis
merupakan jenis kompleksitas yang memiliki nilai tertinggi diantara jenis kompleksitas yang
lain, dengan nilai rata-rata skor sebesar 4,44. Urutan dari kompleksitas tinggi ke kompleksitas
rendah dalam pelaksanaan DESCOMFIRST offline yaitu kompleksitas dinamis, kompleksitas
struktural, kompleksitas institusional dan kompleksitas sosial.

Gambar 3. Grafik Batang Berdasarkan Klasifikasi Kompleksitas

Berdasarkan grafik batang diatas dapat diketahui bahwa klasifikasi kompleksitas yang
memiliki nilai tertinggi atau yang paling kompleks adalah jumlah dan keragaman stakeholder
dengan skor nilai rata-rata sebesar 4,48. Urutan klasifikasi kompleksitas dari tinggi ke rendah
adalah jumlah dan keragaman stakeholder, ketidakpastian, ruang lingkup, keragaman supplier,
perizinan, elemen teknis dan sosial.
3.6 Strategi
Jenis kompleksitas yang memiliki nilai tinggi pada descomfirst offline adalah
kompleksitas dinamis dan kompleksitas struktural, sehingga strategi perbaikan akan difokuskan
pada kedua jenis kompleksitas tersebut. Berdasarkan grafik batang dapat diketahui bahwa 4
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klasifikasi yang mendapatkan rata-rata skor tinggi adalah jumlah & keragaman stakeholder,
ketidakpastian ruang lingkup, keragaman supplier.
Sehingga untuk strategi perbaikan pada jenis kompleksitas dinamis, akan difokuskan pada
klasifikasi ketidakpastian yaitu ketidakpastian jumlah peserta dan ketidakpastian kondisi,
Berikut merupakan strategi dalam mengurangi tingginya kompleksitas pada jenis kompleksitas
dinamis :
● Ketidakpastian Jumlah Peserta
Strategi dalam mengatasi kompleksitas ketidakpastian jumlah peserta antara lain :
1. Menentukan target minimal jumlah peserta
2. Melakukan follow-up secara berkala kepada peserta untuk memastikan kehadiran
3. Memberikan peraturan konsekuensi bagi peserta yang mendadak tidak hadir
● Ketidakpastian Kondisi
Strategi dalam mengatasi kompleksitas ketidakpastian kondisi antara lain :
1. Menyusun rundown secara rinci
2. Menyediakan plan b untuk mengantisipasi hal-hal yang diluar dugaan
3. Planning goal selection antara lain menetapkan tujuan strategis berkaitan dengan
organisasi secara keseluruhan, tujuan taktis untuk mendefinisikan hasil yang harus
dilakukan oleh departemen, dan tujuan operasional untuk hasil yang terukur dan spesifik
yang diharapkan (Ban dan Hadikusumo, 2017)
Sedangkan untuk strategi perbaikan pada jenis kompleksitas struktural, akan difokuskan
pada klasifikasi jumlah dan keragaman stakeholder, ruang lingkup dan keragaman supplier.
Berikut merupakan strategi dalam mengurangi tingginya kompleksitas pada jenis kompleksitas
struktural :
● Penentuan Struktur Kepanitiaan Harus Melalui Banyak Pertimbangan.
1. Melaksanakan rapat perumusan kepanitiaan jauh-jauh hari
2. Melaksanakan rapat dengan dosen penanggung jawab untuk melakukan konsultasi
3. Meminta arahan serta saran dari kepanitiaan sebelumnya
4. Menyusun struktur organisasi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai (Chapman, 2016)
● Lokasi Venue Berpengaruh Terhadap Pemilihan Hotel Tempat Peserta Menginap
Strategi dalam mengatasi kompleksitas lokasi venue berpengaruh terhadap pemilihan hotel
tempat peserta menginap antara lain :
1. Melaksanakan observasi jarak antara lokasi venue dengan lokasi hotel tempat peserta
menginap
2. Mempertimbangkan ongkos transportasi antar lokasi venue dengan lokasi hotel tempat
peserta menginap
● Kuantitas Donatur, Media Partner dan Sponsor Partner
Strategi dalam mengatasi kompleksitas kuantitas donator, media partner dan sponsor partner
antara lain :
1. Menyusun proposal sponsor dengan tawaran dan desain semenarik mungkin
2. Mengirimkan proposal sponsor ke banyak pihak
3. Memastikan komunikasi yang efektif antar stakeholder (Damayanti et al, 2021)
4. Menyusun kesepakatan win-win solution antar stakeholder yang terlibat (Damayanti et al,
2021)
4.

Simpulan
Klasifikasi kompleksitas dilakukan untuk mengetahui indikator apa saja yang
mempengaruhi pelaksanaan Event DESCOMFIRST offline, sehingga diharapkan mampu
mengurangi tingkat kompleksitas pada Event DESCOMFIRST offline. Pengumpulan data pada
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penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan
penyebaran kuesioner. Berdasarkan hasil analisis Event DESCOMFIRST offline termasuk
dalam kompleksitas structural, institutional, dynamic dan social. Berdasarkan hasil perhitungan
jenis kompleksitas yang memiliki nilai kompleksitas tinggi pada Event DESCOMFIRST offline
adalah kompleksitas structural dan kompleksitas dynamic. Strategi perbaikan pada kompleksitas
struktural difokuskan pada strategi dalam penentuan struktur kepanitian, pemilihan lokasi
venue,dan strategi dalam penentuan kuantitas donatur,media partner serta sponsor partner,
sedangkan strategi perbaikan pada kompleksitas dinamis difokuskan pada strategi mengatasi
ketidakpastian jumlah peserta dan ketidakpastian kondisi, dengan memfokuskan pada indikator
tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat kompleksitas pada Event DESCOMFIRST
offline.
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ABSTRAK
Kompleksitas terjadi ketika adanya multi variabel (aspek, komponen) dari sistem berinteraksi dengan
lingkungan dalam suatu kasus atau permasalahan. Penelitian ini mengkaji kompleksitas yang terjadi di
sektor restoran dan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan keberlanjutan jangka panjang,
berdasarkan persepsi dari pihak vendor yang bergabung dengan restoran XYZ. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif preferensi dengan pengukuran data menggunakan skala likert.
Pengumpulan data penelitian ini berupa observasi, studi kepustakaan, penyebaran kuesioner, dan
dokumenter. Terdapat Terdapat dua faktor kompleksitas yakni internal (organizational dan process) dan
eksternal (product dan promotion). Hasil analisis menggunakan teori metode penelitian deskriptif
preferensi dengan pendekatan kuantitatif menunjukkan bahwa variabel organizational berada pada
klasifikasi teratas sehingga perlu segera ditangani. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya strategi bagi
pihak manajemen untuk memindai hubungan internal organisasi yang ada di restoran.
Kata kunci: Kompleksitas, Manajemen, Restoran

Pendahuluan
Bisnis makanan atau minuman merupakan sektor bisnis yang diminati oleh masyarakat
karena menjadi kebutuhan pokok setiap orang serta dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi
(Juliana dkk, 2019). Di Indonesia terdapat berbagai usaha penyajian makanan dan minuman
yang dimulai dari skala kecil seperti warung tenda, bisnis makanan berskala menengah seperti
rumah makan sampai bisnis makanan yang berskala besar seperti restoran. Restoran merupakan
suatu organisasi yang menyediakan makanan, minuman, dan layanan di lokasi/tempat tertentu
dengan timbal balik keuntungan finansial (Wardiyanta dkk, 2020).
Semakin berkembanganya zaman, tantangan yang dihadapi oleh restoran menjadi semakin
kompleks. Hal ini juga didukung oleh banyaknya studi hospitalitas yang menekankan bahwa
terdapat sistem kompleksitas dari sebuah restoran dengan demikian perlu dilakukan identifikasi
terkait dengan masalah utama yang dihadapi (Chen and Elston, 2013; Duarte Alonso and
O’Neill, 2009; Parsa et al., 2015). Permasalahan yang terjadi seperti munculnya banyak
kompetitor, manajemen restoran, biaya tenaga kerja, target omset yang tinggi, promosi produk
atau birokrasi mengancam keberlanjutan jangka panjang bisnis restoran.
Permasalahan di atas juga dialami oleh restoran XYZ. Restoran XYZ merupakan restoran
yang berbentuk food court. Terdapat 15 pihak vendor yang ada di restoran tersebut.
Permasalahan tersebut menimbulkan kompleksitas internal (organizational & process) dan
eksternal (product & promotion) bagi pihak manajemen dan vendor. Menanggapi hal tersebut,
pihak manajemen perlu menentukan strategi untuk untuk memanfaatkan kompleksitas yang
muncul.
Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari studi ini adalah untuk menentukan hubungan
kompleksitas internal dan eksternal yang terjadi antara pihak manajemen dengan pihak vendor
restoran XYZ sehingga pihak manajemen dapat mengambil strategi yang tepat untuk
menyelesaikan permasalahan kompleksitas yang terjadi.
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1.

2.

Metode
Pada penelitian ini dilaksanakan pada restoran XYZ yang berada di Kabupaten Sukoharjo,
Jawa Tengah. Penelitian ini mengambil sampel 15 vendor yang ada di restoran XYZ. Penelitian
ini menggunakan metode yaitu deskriptif preferensi dengan pendekatan kuantitatif untuk
memaparkan tantang preferensi vendor yang terdapat di dalam masalah penelitian ini. Output
dari metode pendekatan kuantitatif deskriptif pada penelitian ini adalah dapat mendeskripsikan
dan memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai hubungan kompleksitas pada restoran
XYZ.
Penelitian ini menggunakan skala pengukuran yaitu likert. Skala likert merupakan skala
psikometrik yang dapat digunakan mengukur persepsi dan merupakan banyak diaplikasikan
dalam riset berupa survei kondisi lapangan (Likert, 1932). Terdapat bentuk pertanyaan dengan
pengaplikasian skala likert yaitu pertanyaan positif untuk mengukur minat positif, dan bentuk
pertanyaan negatif untuk mengukur minat negatif. Terdapat 1 sampai 5 dalam skala likert
dengan bobot nilai yang berbeda. Bentuk jawaban skala likert terdiri dari sangat tidak setuju,
tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju.
Untuk pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan metode antara lain:
a. Metode observasi
Penelitian ini menggunakan pengumpulan data menggunakan pengamatan terhadap
objek penelitian restoran XYZ secara langsung maupun tidak langsung.
b. Studi kepustakaan
Penelitian ini juga mempelajari berbagai topik mengenai hubungan kompleksitas
pada jurnal, buku, artikel, maupun tugas akhir yang berkaitan.
c. Metode Kuesioner
Untuk memperoleh data pada penelitian ini digunakan kuesioner yang disebarkan
kepada responden pada penelitian survei
d. Metode Dokumenter
Merupakan sebuah alat pengumpulan data yang biasanya dapat berbentuk seperti
form pencatatan dokumen, bentuk dokumen gambar, maupun tulisan yang menjadi
pelengkap dari penggunaan metode observasi dan metode kuesioner dalam
penelitian kuantitaif.
Analisis data dalam penelitian ini mengolah data dari kuesioner yang diberikan kepada
responden untuk diteliti bagaimana hubungan kompleksitas pada restoran XYZ dan kemudian
dapat disusun solusi strategi yang sesuai untuk meminimalisirkan kompleksitas pada restoran
XYZ.
3.

Hasil dan Pembahasan
3.1 Identifikasi Aspek Kompleksitas
Penentuan aspek kompleksitas dibagi menjadi dua yaitu kompleksitas berhubungan
dengan interaksi multifactors yang dinamis dan uncertainty dalam suatu sistem. Tabel 1
memperlihatkan aspek kompleksitas multifactors dan uncertainty restoran XYZ.
Tabel 1. Aspek Kompleksitas

Aspek Kompleksitas
Multifactors
Uncertainty
Manajemen
Kualitas makanan
Vendor
Kualitas pelayanan
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Produk
Pengendalian
Regulasi
Persepsi
Fasilitas
Pelanggan
Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui aspek kompleksitas multifactors yaitu pihak
manajemen yang mengatur keberlangsungan restoran, vendor yang bergabung dengan
restoran, produk yang ditawarkan, serta regulasi yang dibuat antara pihak manajemen dan
vendor. Sedangkan untuk aspek kompleksitas uncertainty yaitu kualitas makanan yang
ditawarkan, kualitas pelayanan yang diberikan, pengendalian yang dilakukan, tantangan
yang dihadapi, persepsi pihak manajemen dan pihak vendor, serta pelanggan yang datang
ke restoran.

3.2 Klasifikasi Kompleksitas
Menurut Schuh & Schwenk (2001), kompleksitas dibedakan menjadi internal dan
eksternal. Kompleksitas internal ini muncul dari jumlah elemen, interkoneksi dan resulting
interfaces. Kompleksitas internal juga mengandung process dan organizational complexity,
seperti mengembangkan, memelihara, dan menawarkan produk. Sedangkan kompleksitas
eksternal muncul dari market requirements, seperti jumlah dan kombinasi fungsi yang
diminta oleh pelanggan. Tabel 2 memperlihatkan klasifikasi kompleksitas.
Tabel 2. Klasifikasi Kompleksitas

Kompleksitas

Klasifikasi

Organizational

Internal

Process

Product
Eksternal

Market

Penjelasan
Visi pihak manajemen dan vendor
Komunikasi antara pihak manajemen
dengan vendor
Adanya platform untuk komunikasi
antara pihak manajemen dengan
vendor
Regulasi atau perjanjian antara pihak
manajemen dan vendor
Sistem pelayanan pelanggan di
restoran XYZ
Perbedaan sistem kontrol dari pihak
manajemen restoran XYZ
Kurangnya pengalaman dalam
manajemen restoran
Pembagian hasil transaksi kepada
pihak vendor
Sistem pembayaran
Proses kontrak pihak manajemen
dengan vendor
Memperbanyak menu dan inovasi
menu
Permintaan kualitas pelayanan yang
tinggi
Permintaan kualitas makanan yang
tinggi
Standarisasi kualitas makanan
Lebih banyak reservasi online,
pengiriman makanan, media social ke
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pasaran, dan promosi restoran
Promosi melalui media sosial
Target omset antara pihak
manajemen dan vendor yang tidak
realistis

3.3 Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah pihak vendor yang bergabung dengan restoran
XYZ. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik purposive sampling.
Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dalam bentuk skala likert lima
tingkat. Penyebaran kuesioner dilakukan secara tidak langsung atau online melalui google
form.

3.4 Indikator Kompleksitas
Indikator penelitian ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi analisis
kompleksitas restoran XYZ. Pemilihan indikator dilakukan dengan melakukan studi
literatur yang berkaitan dengan klasifikasi kompleksitas. Berdasarkan studi literatur yang
sudah dilakukan, didapatkan beberapa indikator yang umumnya mempengaruhi analisis
hubungan kompleksitas restoran. Tabel 3 memperlihatkan indikator setiap kompleksitas.
Tabel 3. Indikator Kompleksitas

Kompleksitas

Klasifikasi

Faktor
Visi
Perusahaan

Komunikasi
Organizational
Regulasi
Platform
Komunikasi

Internal

Sistem
pembayaran

Process

Sistem
kontrol

Pengalaman
Kontrak
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Item Pertanyaan
Perbedaan visi antara pihak
manajemen dan vendor dapat
berpengaruh terhadap hubungan
dengan vendor
Adanya miskomunikasi dari pihak
manajemen dapat memberikan
pengaruh buruk terhadap hubungan
dengan vendor
Regulasi yang ditetapkan pihak
manajemen berpengaruh terhadap
hubungan dengan vendor
Platform untuk berkomunikasi
berpengaruh terhadap hubungan
dengan vendor
Sistem pembayaran yang sudah
diatur pihak manajemen menjadi
kendala pihak vendor dalam proses
transaksional
Sistem kontrol dari pihak manajemen
terhadap setiap vendor menjadi
kendala dalam proses operasional di
restoran XYZ
Minimnya pengalaman dari pihak
manajemen dalam mengelola food
court menjadi kendala yang
berpengaruh terhadap pihak vendor
Proses kontrak perjanjian sewa dari

perjanjian
Proses
pelayanan
Menu
Kualitas
pelayanan
Product

Kualitas
makanan

Standarisasi

Eksternal

Reservasi

Promosi

Market

Omset

pihak manajemen menjadi tantangan
yang kompleks bagi pihak vendor
Proses pelayanan pelanggan menjadi
kendala bagi pihak vendor
Banyaknya variasi menu berpengaruh
terhadap kecepatan pelayanan vendor
Kualitas pelayanan yang tinggi
berpengaruh terhadap kecepatan
pelayanan vendor
Kualitas makanan yang tinggi
berpengaruh terhadap kecepatan
pelayanan vendor
Standarisasi kualitas makanan yang
dilakukan pihak manajemen
merupakan hambatan bagi pihak
vendor
Tingginya tingkat reservasi tempat
berpengaruh terhadap kendala dalam
kecepatan pelayanan vendor
Kurangnya promosi dari pihak
manajemen membuat hambatan bagi
pihak vendor dalam penjualan produk
Target omset penjualan menjadi
tantangan bagi pihak vendor dalam
penjualan produk

3.5 Analisis Data: Pemeringkatan Hasil Kuesioner
Pemeringkatan dilakukan dengan memberikan skor pada lima tingkat skala, kemudian
menghitung total penjumlahan skor skala likert. Tabel 4 memperlihatkan skor skala satu
hingga lima.
Tabel 4. Skor Skala likert

Skala
1
2
3
4
5

Skor
-2
-1
0
1

2
Berdasarkan skor skala likert pada Tabel 4. dapat dilakukan pemeringkatan pada
kuesioner yang telah diisi oleh 15 responden di restoran XYZ. Tabel 5 memperlihatkan
pemeringkatan skor.

Tabel 5. Pemeringkatan Kompleksitas

Pertanyaan

Kode

1

A11

1
0

2
1
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Skala
3
3

4
6

5
5

Total
15

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

A12
A13
A14
A21
A22
A23
A24
A25
B11
B12
B13
B14
B21
B22
B23

0
0
0
1
1
1
0
1
2
0
0
4
0
0
0

1
0
0
11
11
6
5
11
4
2
4
6
10
2
1

1
2
2
1
3
6
5
2
0
1
1
4
1
1
2

7
10
8
2
0
2
5
1
9
10
9
1
4
8
8

6
3
5
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
4
4

18
16
18
-11
-13
-6
0
-12
1
12
7
-13
-6
14
15

3.6 Analisis Data Hasil Pembobotan Kuesioner
Pembobotan ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi yang paling mempengaruhi
analisis kompleksitas restoran XYZ. Semakin besar nilai total penjumlahan bobot skala
likert, maka semakin besar juga pengaruhnya. Data yang digunakan merupakan data hasil
survei vendor restoran XYZ. Tabel 6 memperlihatkan hasil pembobotan kompleksitas.
Tabel 6. Pembobotan Kompleksitas

Skala
Tota
Bobot
l
Klasifikasi
1 2 3 4 5
A11 0 1 3 6 5 15
A12 0 1 1 7 6 18
Internal
Organizational
67
1
A13 0 0 2
3 16
0
A14 0 0 2 8 5 18
1
B12 0 2 1
2 12
0
Product
19
B13
0
4
1
9
1
7
Eksternal
B22 0 2 1 8 4 14
Market
29
B23 0 1 2 8 4 15
Berdasarkan pengolahan data pada Tabel 6. dari total bobot diperoleh 8 indikator
teratas. Kemudian didapatkan klasifikasi dengan bobot tertinggi hingga terendah yaitu pada
klasifikasi organizational dengan total bobot 67, kemudian market dengan total bobot 29,
dan yang terakhir product dengan total bobot 19.

Kompleksitas

Klasifikasi

Kod
e

3.7 Analisis Strategi Kompleksitas
Analisis strategi kompleksitas dilakukan pada klasifikasi tiga teratas pada proses
pembobotan. Berikut merupakan hasil analisis strategi pada klasifikasi tiga teratas.
a. Strategi Kompleksitas Internal Organizational
1. Membuat SOP (Standard Operational Procedure) sebagai dasar dalam
menjalankan operasional restoran.
D17.6

2. Mengadakan rapat evaluasi yang diagendakan setiap bulannya.
3. Menegakkan regulasi yang sudah berlaku dengan pemberian sanksi apabila
ada pelanggaran dari pihak vendor maupun pihak manajemen.
4. Membuat grup pada platform media sosial seperti Whatsapp sebagai sarana
komunikasi dan penyampaian informasi.
b. Strategi Kompleksitas External Product
1. Menghimbau pihak vendor untuk melakukan penambahan personil atau
karyawan.
2. Pengecekan kualitas makanan atau minuman secara berkala pada para vendor.
3. Mengadakan workshop pelatihan dengan seorang ahli pada bidangnya.
c. Strategi Kompleksitas External Market
1. Membuat social media sebagai upaya marketing dan branding.
2. Bekerjasama dengan influencer makanan untuk meningkatkan exposure usaha
para vendor.
3. Membuat sistem Online Food Delivery untuk meningkatkan omset.
4.

Simpulan
Klasifikasi kompleksitas yang dilakukan pada manajemen restoran XYZ digunakan untuk
mengidentifikasi tingkat kompleksitas internal dan eksternal yang terjadi antara pihak
manajemen dan vendor, sehingga pihak manajemen dapat menentukan strategi yang tepat guna
menyelesaikan kompleksitas yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
preferensi untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai
hubungan kompleksitas pada restoran XYZ dari hasil data yang diperoleh melalui survei secara
online menggunakan skala likert. Berdasarkan hasil pemeringkatan dan pembobotan, didapatkan
8 indikator teratas dari 16 indikator. Dimana 8 indikator tersebut dikelompokkan kedalam
beberapa klasifikasi, sehingga ditemukan klasifikasi teratas yaitu klasifikasi organizational
dengan indikator komunikasi dan platform komunikasi. Hasil pemeringkatan dan pembobotan
ini selanjutnya dapat digunakan sebagai pertimbangan pihak manajemen untuk melakukan
analisis strategi. Strategi perbaikan yang difokuskan pada indikator tersebut diharapkan dapat
menyelesaikan permasalahan kompleksitas yang terjadi di restoran XYZ.
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Hanif Sefa Al-kautsar*1), Lsa Aldira Hafidza2), Yuanita Maharani Tampubolon3), Yusuf Fardhan
Nurdianto4), R Hari Setyanto5), dan Retno Wulan Damayanti6)
1)
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Email: sefaalka@student.uns.ac.id, lsaaldirah@student.uns.ac.id, yuanita_ma@student.uns.ac.id,
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ABSTRAK
UKM XYZ merupakan salah satu industri kulit di Magetan yang memproduksi sepatu dan sendal kulit.
Berdasarkan studi lapangan ditemukan beberapa kendala dalam kegiatan pemotongan dan pengeleman
sol. Salah satu aktivitas kerja dari keseluruhan proses produksi mengandung beberapa gerakan repetitif
yaitu pada proses perpindahan dari mengelem di lantai dan menjahit di meja jahit. Hal ini menyebabkan
pekerja mengalami kelelahan pada bagian punggung, sehingga diperlukan alat bantu untuk memperbaiki
postur kerja. Metode yang digunakan dalam perancangan alat bantu ini adalah NIDA (Need, Idea,
Decision, and Action). Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan 2 alternatif fasilitas kerja. Alternatif ke-1
menghasilkan alat bantu meja kerja yang dapat dilipat dan dihubungkan dengan mesin jahit. Sedangkan
alternatif ke-2 menghasilkan alat bantu meja kerja yang tidak dapat dilipat namun terdapat tambahan
berupa alat bantu pengeleman di atas meja yang ujungnya menggunakan roll perata lem. Berdasarkan
analisis hasil dari kedua alternatif tersebut dipilih alternatif ke-2 sebagai usulan terbaik.
Kata kunci: Alat Bantu Kerja, Industri Kulit Magetan, Metode NIDA

1.

Pendahuluan
Usaha mikro kecil menengah adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk
kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan
kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Usaha Kecil Menengah
(UKM) di Indonesia saat ini sedang bertumbuh dan memegang peran yang sangat penting dalam
menunjang perekonomian di berbagai kota. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, jumlah
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai 65,47 juta unit pada tahun 2019. Jumlah
tersebut naik 1,98% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 64,19 juta unit.
Jumlah tersebut mencapai 99,99% dari total usaha yang ada di Indonesia. Sementara, usaha
berskala besar hanya sebanyak 5.637 unit atau setara 0,01%. Secara rinci, sebanyak 64,6 juta
unit merupakan usaha mikro. Jumlahnya setara dengan 98,67% dari total UMKM di seluruh
Indonesia. Sebanyak 798.679 unit merupakan usaha kecil. Proporsinya sebesar 1,22% dari total
UMKM di dalam negeri. Sementara, usaha menengah hanya sebanyak 65.465 unit. Jumlah itu
memberi andil sebesar 0,1% dari total UMKM di Indonesia. (Mahdi, 2022)
Pada era perkembangan industri sekarang ini, banyak pelaku usaha kecil menengah yang
sedang berkembang di daerah-daerah kota kecil, tak terkecuali kota Magetan. Menurut data BPS
Kabupaten Magetan pada tahun 2018, setidaknya terdapat sebanyak 301 unit perusahaan
kerajinan kulit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.139 orang dan nilai produksi sebesar
34.784.273.000 unit. (BPS, 2021)
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di salah satu Industri Sepatu dan
Sendal Kulit Magetan ditemukan beberapa kendala dalam kegiatan pemotongan dan
pengeleman sol. Pekerja melakukan pemotongan dan pengeleman sol dalam posisi jongkok di
lantai dengan posisi kepala menunduk kebawah. Hal ini dikarenakan kegiatan memotong,
menjahit, dan mengelem dikerjakan oleh satu orang untuk satu produk sehingga membuat
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pekerja harus bolak balik jongkok di lantai untuk memotong, mengelem dan menjahit. Hal ini
menyebabkan pekerja mengalami kelelahan pada bagian punggung. Alternatif penggabungan
antara meja kerja pengeleman dan menjahit dibuat untuk memperbaiki kondisi tersebut.
Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, digunakan pendekatan dari sisi teknik
industri. Aplikasi dari pengetahuan sistem teknik industri sistem merupakan perpanjangan dari
bagaimana bidang pengetahuan teknik industri digunakan dalam desain, improvement, dan
pemasangan sistem terintegrasi baik dari segi orang, material, informasi, peralatan, dan energi
(IISE, 2021).
Cakupan dari penelitian ditinjau dari 3 sisi, yaitu man, method, dan machine. Dari sisi man,
ditinjau dari posisi pekerja yang tidak ergonomis dapat menyebabkan pekerja mengalami cedera
pada bagian punggung karena terlalu lama membungkuk. Sementara itu, dari sisi method
ditinjau dari metode pengeleman yang dilakukan masih manual yaitu dengan mengelem sol
sandal menggunakan kuas satu per satu. Kemudian, dari sisi machine ditinjau dari alat bantu
pengeleman yang saat ini hanya menggunakan kuas. Tujuan dari penelitian ini adalah
mengurangi risiko kelelahan pekerja pada bagian punggung akibat posisi kerja yang tidak baik
dan mengurangi waktu perpindahan dari aktivitas pengeleman ke aktivitas menjahit. Hasil dari
penelitian berupa design alat bantu meja untuk aktivitas pengeleman pada Industri Kulit
Magetan menggunakan software Autodesk Inventor. Design alat bantu meja berupa
penggabungan dari aktivitas pengeleman dan penjahitan. Hal ini ditujukan untuk mengurangi
waktu perpindahan dari aktivitas pengeleman yang semula berada di lantai menuju ke meja
jahit.
2.

Metode
Penelitian ini diawali dengan melakukan pengamatan pada UKM XYZ pada tanggal 9
Oktober 2021. Penelitian dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh UKM
XYZ dalam melakukan aktivitas kerja dan kondisi lantai produksi saat melakukan aktivitas
kerja. Setelah dilakukan pengamatan kemudian dilakukan proses perancangan alat bantu dengan
menggunakan metode NIDA. Metode NIDA merupakan kepanjangan dari need (kebutuhan),
idea (gagasan), decision (keputusan), dan action (tindakan) (Ulrich, 2003). Penggunaan metode
NIDA bertujuan untuk mencari informasi terkait hal-hal yang menjadi kebutuhan pekerja agar
dapat mengurangi permasalahan yang ada, untuk kemudian dilakukan pengembangan ide yang
inovatif sehingga menghasilkan alat bantu baru yang berbeda dengan alat bantu yang telah ada
sebelumnya. Setelah dilakukan perancangan alat bantu, kemudian dilakukan penentuan
alternatif perancangan, dan melakukan perancangan alat bantu sesungguhnya berdasarkan data
yang telah dikumpulkan sebelumnya.
Metode NIDA digunakan untuk merancang produk sehingga dapat memberikan
kemudahan dan kenyamanan pada penggunanya. Dari hasil rancangan produk kemudian
dilakukan analisis terkait kebutuhan dari setiap komponen yang digunakan untuk menjadi
sebuah alat bantu yang siap untuk digunakan. Kemudian mengumpulkan alternatif yang cocok
dan sesuai dengan kebutuhan di lingkungan kerja, dan dilakukan perancangan dengan
menggunakan software perancangan yaitu Autodesk Inventor.
3.

Hasil dan Pembahasan
Dalam penelitian ini, peneliti membuat alat bantu stasiun pengeleman yang terdapat di
UKM XYZ. Pengumpulan dan pengolahan data berdasarkan studi lapangan atau observasi
langsung ke industri yang bersangkutan. Pada dasarnya penelitian ini bertujuan membantu
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pegawai dalam industri tersebut agar tidak mengalami cedera yang diakibatkan dari kurang
efektif dalam bekerja serta meningkatkan produktifitas dari produk sendal tersebut.
1. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
Pada tahap akan menjelaskan tentang paparan atau hasil pelaksanaan penelitian, kemudian
akan dipaparkan evaluasi hasil pelaksanaan penelitian tersebut.
Metode NIDA
a). Identifikasi Kebutuhan Pelanggan (Need)
Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi dari pekerja mengenai
keluhan yang dialami selama proses pengeleman.
Tabel 1. Identifikasi Kebutuhan Pelanggan

Keluhan
Kebutuhan
Pekerja merasakan sakit pada bagian Meja kerja dan alat bantu pengeleman
punggung setelah melakukan pekerjaan yang
apabila
digunakan
tidak
selama 1 hari.
menimbulkan rasa sakit.
Dari hasil wawancara mengenai keluhan dan kebutuhan dari pekerja
dilakukan penjabaran terhadap kualitas proses pengeleman sol.
Tabel 2. Penjabaran Identifikasi Kebutuhan Pelanggan

Keluhan
Alat pengeleman sol yang digunakan
masih sangat tradisional dan dilakukan
secara manual sehingga membutuhkan
waktu yang lebih lama.
Proses kerja yang memerlukan pekerja
untuk jongkok dan berdiri setiap saat
untuk berpindah aktivitas dari mengelem
ke menjahit.

Kebutuhan
Alat pengeleman yang lebih praktis
sehingga membutuhkan waktu yang
lebih cepat.
Menggabungkan stasiun pengeleman
dengan penjahitan.

b). Pembangkitan Gagasan dalam Perancangan (Idea)
Tahap ini dilakukan untuk membangkitkan gagasan dalam perancangan
berdasarkan kebutuhan dan keluhan operator sesuai dengan prinsip ergonomi.
Tabel 3. Pengembangan Gagasan dalam Perancangan

Kebutuhan
Alat pengeleman yang lebih praktis
sehingga membutuhkan waktu yang lebih
cepat.
Menggabungkan stasiun pengeleman
dengan penjahitan.

Fitur Alat
Alat pengeleman yang dilengkapi
dengan roll untuk mengelem.
Meja jahit diberi meja tambahan
berbentuk huruf L sebagai meja untuk
melakukan aktivitas pengeleman.

c). Keputusan Rancangan Produk (Decision)
Pada tahap ini dilakukan penilaian dengan memutuskan konsep rancangan
fasilitas kerja yang akan digunakan. Dengan mengembangkan beberapa gagasan,
maka muncul ide alternatif desain yang dapat memenuhi kebutuhan rancangan
fasilitas kerja. Alternatif 1 menawarkan meja kerja berbentuk huruf L dimana
diberikan fitur Flip flop agar tidak memakan ruang tempat. Alternatif 2 menawarkan
meja kerja berbentuk huruf L tanpa ada fitur Flip flop namun diberikan alat bantu
tambahan untuk aktivitas pengeleman.
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d). Pembuatan Rancangan Fasilitas Kerja (Action)
Dalam pembuatan rancangan fasilitas kerja, terdapat 2 alternatif yang bisa
dijadikan alat bantu pengeleman yang dijelaskan dibawah ini.
1. Alternatif 1

Gambar 1. Meja saat digunakan

Gambar 2. Meja saat tidak digunakan

Gambar di atas merupakan usulan desain untuk meja kerja pada stasiun
pengeleman sekaligus penjahitan pada IKM sandal Magetan. Tujuan usulan meja
tersebut yaitu agar pekerja tidak naik turun dari meja ke lantai pada saat proses
pengeleman dan penjahitan sol sandalnya. Meja tersebut dapat dilipat atau model flip
flop (naik turun). Model ini digunakan agar ketika digunakan meja dapat dinaikkan
seperti gambar 1, namun ketika tidak digunakan meja dapat dilipat kembali agar dapat
menghemat tempat.
Usulan desain meja ini memiliki ukuran 75 x 120 x 60 cm. Bahan yang
digunakan untuk usulan desain ini yaitu dibagi menjadi 2, bahan untuk rangka dan
bahan untuk meja nya itu sendiri. Bahan untuk rangka mejanya menggunakan bahan
stainless steel, menggunakan besi square hollow iron tube ukuran 25x25 mm.
Sedangkan untuk bahan mejanya menggunakan bahan MDF board coklat. Pemilihan
bahan ini berdasarkan bahan yang sudah ada di pasaran.
Rancangan anggaran biaya serta bahan yang diperlukan dalam pembuatan
alternatif 1 disajikan dalam tabel dibawah ini.
Tabel 4. Rancangan Anggaran Biaya dan bahan yang digunakan alternatif 1

2.

Alternatif 2
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Gambar 3. Meja dengan alat bantu

Gambar 4. Alat bantu pengeleman

Gambar di atas merupakan usulan desain alternatif kedua yang digunakan pada
stasiun pengeleman dan penjahitan pada IKM sandal Magetan. Meja yang digunakan
pada alternatif kedua ini yaitu dibuat tidak flip flop (naik turun). Model ini digunakan
agar kuat untuk kegiatan memukul sol dengan palu, karena memiliki tumpuan kaki
meja yang paten (tetap) sehingga lebih kuat digunakan. Desain meja ini memiliki
ukuran 75 x 120 x 60 cm. Bahan yang digunakan untuk usulan desain ini yaitu dibagi
menjadi 2, bahan untuk rangka dan bahan untuk meja nya itu sendiri. Bahan untuk
rangka mejanya menggunakan bahan stainless steel, menggunakan besi square hollow
iron tube ukuran 25 x 25 mm. sedangkan untuk bahan mejanya menggunakan bahan
MDF board coklat. Pemilihan bahan ini berdasarkan bahan yang sudah ada di
pasaran..
Selain meja, pada alternatif kedua ini akan dibuat sebuah alat bantu pengeleman,
alat bantu ini digunakan untuk mempercepat proses pengeleman dengan cara
meratakan lem yang sudah ada di dalam alat tersebut hingga rata. Bahan yang
digunakan alat ini adalah plastik dengan dikombinasikan alumunium pada bagian
bawahnya.
Rancangan anggaran biaya serta bahan yang diperlukan dalam pembuatan
alternatif 2 disajikan dalam tabel dibawah ini.
Tabel 5. Rancangan Anggaran Biaya dan bahan yang digunakan alternative 2

3.

Evaluasi penelitian
Setelah dilaksanakan penelitian, dapat diambil evaluasi pada tiap-tiap alternatif,
seperti berikut:
1. Adanya alat bantu khusus pada pengeleman dapat membantu agar pekerja
tidak sering terkena lem pada kulit pekerja.
2. Berdasarkan analisis biaya, alternatif 2 juga menunjukkan luaran yang lebih
baik
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3. Alternatif pertama tidak dipilih karena meja lipat tidak dapat menahan gerakan
memalu kecil seperti di gambar 5 terlihat diberi sedikit gaya dapat
menyebabkan ambles pada bagian bawah, dan sangat rawan jika tersender
oleh manusia dapat bengkok seperti gambar 6.

Gambar 5. Stress analysis dengan gaya 10 N
N

Gambar 6. Stress analysis dengan gaya 10

2. Analisis dan Finalisasi Penelitian
1. Rencana Implementasi
Implementasi yang disarankan adalah menerapkan alat bantu alternatif 2, dengan cara
menambahkan alat bantu pada meja yang telah tersedia di stasiun pengeleman.
2. Analisis penelitian berdasarkan kajian IEBOK
1. Ergonomics & Human Factors
Perancangan desain stasiun kerja pengeleman dengan menganalisis postur
kerja menggunakan metode NIDA untuk mendesain alat bantu berupa meja
kerja.
2. Design and Manufacturing Engineering
Penerapan disiplin ilmu yang berkaitan dengan pemberian kemudahan dalam
melakukan aktivitas pengeleman di Industri Sandal Kulit Magetan dengan
memperhatikan faktor ergonomis.
3. Engineering Economic Analysis
Penerapan disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengestimasian biaya material
cost, sewa alat, labor cost, transportation cost, dan tax yang dibutuhkan dalam
pembuatan alat bantu.
4.

Simpulan
Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa alternatif 2 akan dipilih karena
dengan melihat hasil analisis penelitian, adanya alat bantu khusus pada pengeleman dapat
membantu agar pekerja tidak sering terkena lem pada kulit pekerja. Analisis biaya juga
menunjukkan bahwa alternatif 2 layak untuk diterapkan. Dengan menggunakan metode NIDA
desain alat bantu dapat dibuat dengan memertimbangkan ergonomis dan faktor manusia.
Dengan adanya penelitian ini penulis dapat memberikan saran perbaikan dan perkembangan
yaitu dengan menambahkan analisis material pada alat bantu produksi usulan.
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ABSTRAK
Laboratorium Perencanaan dan Perancangan Produk (P3) melaksanakan proses drilling untuk melubangi
part rangka sandaran menggunakan alat press drill yang memerlukan alat bantu. Keluhan yang dirasakan
operator ketika melakukan proses drilling adalah hasil yang tidak presisi karena mata bor tidak diarahkan
dengan bushing dan lamanya proses drilling karena tidak adanya alat bantu pengukuran pada alat bantu
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan desain drilling jig untuk proses drilling rangka sandaran
supaya lebih cepat dan presisi dengan metode NIDA (Need, Idea, Decision, Action). Berdasarkan hasil
penelitian, didapatkan 1 alternatif terpilih dari 3 alternatif yang dibuat untuk mengembangkan alat bantu
berupa drilling jig yang digunakan dalam proses pembuatan lubang bulat part rangka sandaran Praktikum
Perancangan Teknik Industri II di laboratorium P3 menggunakan twist drill dengan kelebihan waktu set
up cepat, kepresisian tinggi, terdapat bushing, dan bahan kuat.
Kata kunci: alat bantu bor, drilling jig, metode NIDA

1.

Pendahuluan
Proses drilling atau sering disebut dengan proses drill merupakan proses pemesinan yang
paling sederhana di antara proses pemesinan yang lain (Nugroho, 2011). Proses drilling menjadi
salah satu proses yang dilakukan pada part rangka sandaran dalam Praktikum Teknik Industri II
di Teknik Industri UNS tepatnya di Laboratorium Perencanaan dan Perancangan Produk P3.
Proses drill dimaksudkan sebagai proses pembuatan lubang bulat dengan menggunakan twist
drill (Askhuri et al., 2020).
Kendala dalam pelaksanaan proses drilling pada benda silindris adalah sulit melakukannya
dengan cepat dan aman karena diperlukan ketelitian agar didapatkan kepresisian ukuran serta
akan berpengaruh juga pada aspek kenyamanan kerja (Hamdani et al., 2021). Pengukuran
memiliki dampak yang penting dalam peningkatan efisiensi terutama dalam kegiatan produksi.
Dalam melakukan pengukuran sering terjadi ketidaktepatan hasil pengukuran. Akurasi dalam
pengukuran merupakan tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya,
sedangkan kepresisian pengukuran diartikan sejauh mana pengulangan pengukuran dalam
kondisi yang tidak berubah mendapatkan hasil yang sama (Fitrya et al., 2017). Hal ini
menyebabkan akurasi serta kepresisian dalam pengukuran sangatlah penting.
Ketika proses drilling dapat terjadi getaran dari mesin drill sehingga dapat merubah posisi
benda kerja khususnya objek pipa besi, sehingga membuat kinerja dari mesin drill menjadi
kurang optimal seperti ketegak-lurusan pengeboran dan diameter lubang yang dapat
menyimpang (Hasibuan et al., 2021). Maka dari itu, untuk menghindari hal tersebut diperlukan
jig untuk membantu proses drilling. Jig merupakan suatu alat bantu proses produksi yang
digunakan untuk mengoptimalkan kinerja dari suatu mesin (Nur et al., 2020). Adanya
kekurangan yang dimiliki pada mesin drilling serta untuk mempermudah dan mempercepat
waktu produksi, maka perlu dibuat drilling jig untuk mempermudah proses pengeboran
dan mengoptimalkan kinerja dan hasil produksi agar dapat berlangsung efektif dan efisien (M.
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A. A. Nugroho et al., 2019). Drilling jig merupakan suatu perkakas bantu yang dibutuhkan di
bengkel pemesinan, guna mendukung sistem produksi pada proses drilling (Hendrawan &
Purboputro, 2016). Drilling jig membantu proses drilling untuk mengarahkan mata bor ke
tempat yang diinginkan pada benda kerja yang telah dicekam dengan rigid (Akmal & Yuhas,
2021). Salah satu aspek utama perancangan suatu komponen adalah untuk memastikan
komponen dapat berfungsi dengan baik (Shrivastava & Shyam, 2020). Dengan adanya drilling
jig suatu produk dapat dihasilkan dalam waktu yang relatif singkat dengan ukuran yang presisi
(Hamdani et al., 2021).
Proses drilling di laboratorium Perencanaan dan Perancangan Produk (P3) dilakukan
dengan menggunakan alat cekam. Keluhan yang muncul pada operator drilling adalah ketidakpresisian posisi hasil pengedrillan dan belum adanya template pada jig yang menyebabkan
operator harus mengukur sebelum melakukan drilling. Penelitian ini bertujuan untuk
mengembangkan desain drilling jig untuk proses drilling rangka sandaran supaya lebih cepat
dan presisi dalam melakukan proses drilling.
2.

Metode
Perancangan produk merupakan kegiatan perancangan suatu kreasi produk
menyangkut deskripsi spesifikasi ataupun gambaran suatu produk secara lengkap sesuai
keinginan dari pelanggan atau pelaku usaha (Sarkar & Sormaz, 2019). Proses perancangan yang
merupakan tahapan umum teknik perancangan dikenal dengan sebutan NIDA, yang merupakan
kepanjangan dari need (kebutuhan), idea (alternatif), decision (keputusan) dan action (tindakan)
(Andriani et al., 2017). NIDA dipergunakan untuk merancang produk yang memberikan
kemudahan dan kenyamanan bagi pemakai (Hanifah et al., 2019).
Metode NIDA terdiri dari 4 tahap, yang pertama yaitu seorang perancang menetapkan dan
mengidentifikasi kebutuhan (Need), kemudian dilanjutkan dengan pengembangan ide yang akan
melahirkan alternatif untuk memenuhi kebutuhan (Idea), lalu dilakukan suatu penilaian dan
penganalisaan terhadap berbagai alternatif yang ada, sehingga perancang dapat memutuskan
suatu alternatif yang terbaik (Decision), dan pada akhirnya dilakukan suatu proses pembuatan
(Action) (Lakshita et al., 2019).
3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Tahap Need
Pada tahap need, dilakukan identifikasi kebutuhan untuk merancang desain alat bantu
berupa drilling jig yang digunakan dalam proses drilling part rangka sandaran menggunakan
alat press drill. Proses drilling dilakukan di Laboratorium P3 (Perencanaan dan Perancangan
Produk) Universitas Sebelas Maret ketika memproduksi kursi kuliah pada Praktikum
Perancangan Teknik Industri II. Identifikasi kebutuhan dilakukan dengan menganalisis alat
bantu cekam yang selama ini digunakan di Laboratorium P3 untuk menahan benda kerja supaya
tidak bergerak selama proses pelubangan part rangka sandaran.
Gambar 1 menunjukkan alat cekam yang selama ini digunakan oleh Laboratorium P3
dalam membantu proses drilling. Alat yang digunakan untuk melakukan proses drilling di
Laboratorium P3 ditunjukkan pada gambar 2.
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Gambar 1. Alat Cekam

Gambar 2. Press Drill

Operator drilling yang bertanggung jawab dalam proses drilling memberikan beberapa
keluhan yang dirasakan selama melakukan proses drilling. Alat cekam yang selama ini
digunakan memiliki kekurangan berupa hasil yang kurang presisi karena alat cekam tidak
bersentuhan langsung dengan mata bor press drill¸ sehingga alat cekam tidak dapat
mengarahkan mata bor. Selain itu, pada alat bantu cekam tidak terdapat template ukuran yang
dapat membantu operator untuk melakukan proses drilling tanpa harus menentukan titik drilling
terlebih dahulu dengan alat bantu ukur seperti penggaris.
Berdasarkan keluhan yang ditemukan pada operator, maka dapat disusun kebutuhan yang
harus dipenuhi pada drilling jig yang akan dirancang adalah merancang jig yang dilengkapi
bushing dan template atau media yang dapat digunakan untuk mengukur part ketika akan
melakukan proses drilling.
3.2. Tahap Idea
Berdasarkan hasil analisis pada tahap need, ditemukan beberapa alternatif, yaitu:
1. Alternatif pertama (drilling jig dengan bahan yang tembus pandang (transparan) pada
bagian plat drill bush atas untuk menempelkan penggaris di bagian atas): membantu
proses drilling dengan mengarahkan mata bor menggunakan bushing dan bagian atas
yang transparan untuk menempelkan penggaris pada bagian atas. Gambar 3
menunjukkan alternatif pertama yang dibangkitkan.
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Gambar 3. Alternatif Pertama

2.

Alternatif kedua (drilling jig disertai ukuran dalam mm): membantu proses drilling
dengan mengarahkan mata bor menggunakan bushing dan terdapat ukuran dalam mm.
Gambar 4 menunjukkan alternatif kedua yang dibangkitkan.

Gambar 4. Alternatif Kedua

3.

Alternatif ketiga (drilling jig dengan dua lubang berjarak 5 cm): membantu proses
drilling dengan adanya dua lubang berjarak 5 cm. Gambar 5 menunjukkan alternatif
ketiga yang dibangkitkan.

Gambar 5. Alternatif Ketiga

3.3. Tahap Decision
Pada tahap decision, dilakukan analisis untuk setiap alternatif dan dilanjutkan dengan
memilih satu alternatif terbaik. Pemilihan alternatif terbaik ini dilakukan dengan memilih nilai
yang paling tinggi berdasarkan penilaian pada beberapa kategori, yaitu waktu set up,
kepresisian, ketersediaan bushing, dan bahan yang digunakan. Berikut Tabel 1 menunjukkan
penilaian ketiga alternatif drilling jig dimana skor 1 untuk Ya dan skor 0 untuk Tidak.
Tabel 1. Penilaian Alternatif Rancangan Drilling jig

Kategori
Waktu Set Up cepat
Kepresisian Tinggi

Alternatif 1
Tidak
Ya

Alternatif 2
Ya
Ya
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Terdapat Bushing
Ya
Ya
Tidak
Bahan Kuat
Tidak
Ya
Ya
Total Skor
2
4
2
Berdasarkan penilaian yang dilakukan, dipilih alternatif 2 sebagai drilling jig terbaik
karena memiliki skor paling tinggi yaitu 4. Alternatif 2 merupakan drilling jig yang dilengkapi
dengan ukuran dalam mm. Gambar 6 menunjukkan alternatif yang terpilih.

Gambar 6. Alternatif Terpilih

3.4. Tahap Action
Pada tahap ini akan dirancang desain drilling jig yang diinginkan sesuai dengan alternatif
yang terbaik. Gambar 7 menunjukkan drawing alternatif yang terpilih.
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Gambar 7. Drawing Alternatif Kedua

Tabel 3 menunjukkan bahan yang digunakan pada desain drilling jig yang dipilih
Tabel 3. Material Drilling Jig

Item Number

Part Number

Material

Quantity

1

Plat Drill Bush

St-37

1

2

Clamp

St-37

2

3

Landasan

St-37

1

4

Plat samping

St-37

1

5

Bush

Amutit

1

Berdasarkan rancangan drilling jig yang dipilih, dapat ditentukan prosedur pengoperasian
drilling jig. Berikut merupakan langkah-langkah pengoperasian drilling jig:
1. Persiapkan jig.
2. Letakkan benda kerja di atas blok V pada jig.
3. Atur posisi lubang pada benda kerja sesuai yang diinginkan dengan bantuan penggaris
pada jig.
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4. Kencangkan kedua baut pengikat benda kerja pada clamp.
5. Lakukan proses drilling pada lubang yang tersedia.
4.

Simpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode NIDA,
didapatkan 1 alternatif terpilih dari 3 alternatif yang dibuat untuk mengembangkan alat bantu
berupa drilling jig yang digunakan dalam proses pembuatan lubang bulat part rangka sandaran
Praktikum Perancangan Teknik Industri II di Laboratorium P3 menggunakan twist drill dengan
kelebihan waktu set up cepat, kepresisian tinggi, terdapat bushing, dan bahan kuat.
Hasil drilling jig penelitian ini masih berupa CAD yang masih belum direalisasikan dalam
bentuk nyata, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut guna melengkapi dan menyelesaikan
temuan yang ada pada penelitian ini.
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ABSTRAK
Pembuatan kursi kuliah merupakan bagian dari pelaksanaan praktikum di Teknik Industri Universitas
Sebelas Maret. Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, seringkali ditemukan adanya keluhan
dalam proses pembuatan lubang yang sesuai antara plat sandaran dengan part sandaran di mana letak
lubang yang tidak presisi mengakibatkan perlunya melakukan drilling ulang dan menyebabkan adanya
lubang-lubang yang tidak dibutuhkan pada kursi. Masalah ini juga mengakibatkan proses produksi kursi
memakan waktu yang lebih lama. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan alat bantu yang
memudahkan proses drilling sandaran kursi sehingga lubang yang dibuat pada plat sandaran dan sandaran
sesuai. Proses ini akan dianalisis menggunakan motion time measurement (MTM) untuk menilai tingkat
efektivitas dari desain alat bantu yang dibentuk. Hasil penelitian berupa rancangan alat bantu drilling
yang memiliki kelebihan memudahkan proses drilling pada plat sandaran dan sandaran. Desain alat bantu
yang diusulkan dapat mempersingkat waktu produksi kursi sebanyak 52%, yaitu dari 67 menit sebelum
perbaikan berubah menjadi 35 menit setelah dilakukan perbaikan. Proses produksi menjadi lebih efektif
dan efisien dengan bantuan alat bantu yang telah dirancang berdasarkan hasil perbandingan MTM.
Kata kunci: Alat bantu drilling, Autodesk Inventor, Sandaran kursi

1.

Pendahuluan
PPTI atau Praktikum Perancangan Teknik Industri merupakan mata kuliah pada jurusan
Teknik Industri UNS dengan bobot 2 SKS tiap semesternya. Mata kuliah ini terdapat di
semester 3 sampai dengan 6 yang terdiri dari PPTI 1, PPTI 2, PPTI 3, dan PPTI 4. Salah satu
inti dari praktikum ini adalah pembuatan kursi kuliah, yang sering disebut sebagai Kursi Kuliah
Silogbis. Perancangan dan pembuatan kursi kuliah dari segi manufaktur menjadi topik utama
pada Praktikum Perancangan Teknik Industri 2 (PPTI 2). Dalam pembuatan Kursi Kuliah
Silogbis, terdapat beberapa part yang diperlukan, antara lain part Union Jack, part Besi L, part
Dudukan, part Lengan Meja, part Meja, part Pipa Bawah, part Plat Bawah, part Plat sandaran,
part Sandaran Pendek, part Rangka H, part Sandaran, part Kaki Sandaran, part Sandaran
Panjang, part Tutup Sandaran, dan lain sebagainya.
Part-part yang digunakan mengalami proses permesinan agar dapat menjadi sebuah kursi.
Proses permesinan merupakan proses manufaktur untuk membentuk objek agar mendapatkan
akurasi dan bentuk yang diinginkan dengan cara membuang atau menghilangkan sebagian
material dari benda kerjanya. Proses pengeboran memiliki makna sebagai proses pembuatan
lubang bulat dengan penggunaan mata bor (twist drill). (Wibowo, D. 2014). Aktivitas drill
dilakukan pada kursi agar antar part dapat dikencangkan dengan mur dan baut. Part yang
memerlukan proses drilling adalah plat sandaran dan sandaran.
Dalam praktiknya, seringkali ditemukan adanya keluhan dalam proses pembuatan lubang
yang sesuai antara plat sandaran dengan part sandaran, dimana letak lubang yang tidak presisi
mengakibatkan perlunya melakukan drilling ulang dan menyebabkan adanya lubang-lubang
yang tidak dibutuhkan di Kursi Silogbis karena pengulangan proses drilling yang lebih sesuai.
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Seringnya masalah ini terjadi juga mengakibatkan waktu yang digunakan pada produksi kursi
Silogbis memakan waktu lebih lama.
40% bagian yang ditolak atau tergolong ‘reject’ disebabkan oleh kesalahan dimensi yang
berkaitan dengan desain fixture yang buruk. Fixture digunakan untuk memposisikan secara
akurat dan membatasi benda kerja di sistem koordinat mesin-alat. Batasan yang memadai dari
benda kerja yang dapat dideformasi memastikan bahwa: dimensi dan bentuk permukaan mesin
adalah: dalam toleransi yang disyaratkan. Upaya penelitian yang didasarkan pada desain dengan
bantuan komputer atau computer aided design (CAD) dan elemen hingga atau finite desing (FE)
analisis telah berperan dalam memajukan metodologi desain perlengkapan mutakhir. (Wardak,
2001).
Penerapan jig and fixtures menghasilkan hasil akhir jumlah bagian yang ditolak berkurang
sebesar 20% serta total waktu pengaturan atau setup dari 0,97 menit menjadi 0,30 menit
(Prassetiyo, H., 2019). Penelitian yang berjudul Conceptual Design of Modular Fixture for
Frame Welding and Drilling Process Integration menerapkan desain perlengkapan las untuk
mendapatkan akurasi lubang las dan lubang produk pada praktikum yang dilakukan. Penelitian
ini berfokus pada pengelasan, pemboran dapat terakomodasi tapi masih kurang efektif. Hasil
akhir dari penelitian menunjukkan bahwa lubang-lubang berada di posisi yang tepat setelah
pengelasan dan konsep ini dapat dijadikan pertimbangan untuk diterapkan pada praktikum
terpadu Teknik Industri UNS. (Darmawan, T. D dkk, 2018). Penelitian-penelitian ini
menunjukkan pentingnya pengaruh alat bantu produksi dalam proses manufaktur sehingga
penelitian-penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan alat bantu yang digunakan untuk
mencapai efektivitas ada efisiensi produksi.
Penelitian kali ini bertujuan untuk menghasilkan alat penunjang untuk memudahkan proses
drilling part sandaran sehingga terjadi kesesuaian antara lubang yang dibuat pada part plat
sandaran dan sandaran sehingga proses yang dijalankan oleh manusia akan lebih efektif dan
efisien. Proses ini akan dianalisis menggunakan motion time measurement untuk menilai tingkat
efektivitas dari desain yang sudah dibentuk dan diharapkan hasil dari analisis penelitian ini
dapat menjadi referensi bagi akademisi maupun pembaca.
2.

Metode
Penelitian dimulai dengan melakukan observasi pada Laboratorium Perencanaan dan
Perancangan Produk untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di laboratorium. Dalam
proses drilling pada part sandaran sering ditemukan adanya keluhan dalam proses pembuatan
lubang yang sesuai antara plat sandaran dengan part sandaran di mana letak lubang yang tidak
presisi, sehingga mengakibatkan perlunya melakukan drilling ulang dan menyebabkan adanya
lubang-lubang yang tidak dibutuhkan pada kursi.
Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Motion Time Measurement (MTM).
Motion Time Measurement (MTM) adalah suatu sistem penetapan awal waktu baku yang
dikembangkan berdasarkan studi gambar gerakan-gerakan kerja dari suatu operasi kerja industri
yang direkam dalam film (Kurnia, 2019). Sistem ini diartikan sebagai suatu prosedur untuk
menganalisis setiap operasi atau metode kerja ke dalam gerakan gerakan dasar yang diperlukan
untuk melaksanakan kerja tersebut, dan kemudian diterapkan standar waktu dari masing masing
gerakan tersebut berdasarkan macam gerakan dan kondisi kondisi kerja masing masing yang ada
(Sutalaksana, 2006).
Metode ini digunakan untuk membandingkan waktu pada proses drilling bagian sandaran.
Waktu yang dibandingkan adalah waktu siklus proses drilling sebelum menggunakan jig dan
sesudah menggunakan jig. Pada hasil akhir akan terlihat perbedaan waktu sebelum dan sesudah
penggunaan jig.
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3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Identifikasi Masalah dengan Wawancara
Wawancara dilakukan kepada asisten laboratorium Perencanaan dan Perancangan Produk
yang mendampingi pembuatan kursi kuliah pada pelaksanaan Praktikum Perancangan Teknik
Industri II. Wawancara ini dilakukan guna mengidentifikasi masalah-masalah yang dialami oleh
praktikan selama proses drilling lubang pada part sandaran. Masalah-masalah tersebut disajikan
pada Tabel 1.
Tabel 1. Pemetaan Masalah Praktikum Perancangan Teknik Industri II

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Masalah Proses Drilling
Proses drilling 14 lubang memerlukan waktu yang lama
Terjadi bottleneck karena perlu mengantre dan bergantian menggunakan mesin
drill
Kesulitan membuat lubang karena tidak ada standar dimensi jarak antar lubang
Praktikan sering melepas-pasang hasil assembly untuk memastikan kesesuaian
lubang
Sering terjadi proses rework untuk membuat lubang yang sesuai dan bisa dilalui
oleh baut
Hasil pekerjaan yang tidak rapi karena telah melalui beberapa proses rework

3.2 Perancangan Jig
Proses drilling part sandaran yang belum efektif, yaitu membutuhkan waktu yang lama,
banyak langkah yang harus dilakukan, serta hasil akhir yang tidak rapi, menjadi alasan
dirancangnya alat bantu produksi berupa jig seperti pada Gambar 1. Detail terkait ukuran dan
penampakan jig dari berbagai arah dapat dilihat pada Gambar 2. Part sandaran terdiri dari
beberapa lapisan, yaitu sandaran depan, plat sandaran, dan sandaran belakang. Jig ini dibuat
agar proses drilling lubang tidak lagi dilakukan satu per satu lapisan part melainkan 2 lapisan
dapat dilubangi secara bersama-sama dalam satu waktu yang sama.

Gambar 1. Rancangan Jig Alat Bantu Drilling Sandaran Kursi Kuliah

Dalam rangka menjaga part yang sedang dilubangi tetap berada dalam posisi yang stabil,
jig menggunakan bantuan clamp. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah memposisikan
part sandaran, kemudian memposisikan jig, dan mengencangkan clamp. Jika telah dipastikan
bahwa clamp sudah dipasang dengan kuat dan part tidak mengalami pergerakan, maka proses
drilling dapat dilakukan. Gambar 3 merupakan ilustrasi penggunaan jig sebagai alat bantu
proses drilling part sandaran.
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Gambar 2. Illustrasi Penggunaan Jig
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Gambar 3. Mechanical Drawing dari Jig
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3.3 Pengukuran Waktu Penyelesaian Pekerjaan
Pengukuran waktu pekerjaan dilakukan guna mengidentifikasi waktu penyelesaian seorang
praktikan dalam melakukan proses drilling lubang pada part sandaran. Pengukuran waktu
pekerjaan ini menggunakan methods time measurement (MTM), yaitu metode pengukuran
waktu secara tidak langsung yang dilakukan dengan mem-break down proses menjadi beberapa
elemen-elemen gerakan dasar. Waktu siklus proses drilling lubang part sandaran sebelum
adanya perbaikan dapat dilihat pada Tabel 2, sedangkan waktu siklus proses drilling lubang
dengan bantuan alat dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan pengukuran waktu proses drilling
sebelum dan setelah perbaikan, dapat dibuat perbandingan hasil drilling seperti pada Tabel 4.
Tabel 2. Proses Drilling Sebelum Perbaikan

No
Langkah
1. Tandai 7 titik untuk membuat lubang pada plat yang sudah dilas
2. Drill 7 titik pada plat
3. Pasangkan sandaran depan dengan plat
Tandai 5 titik untuk membuat lubang pada sandaran depan sesuai
4.
dengan lubang yang telah dibuat pada plat
5. Drill 5 titik pada sandaran depan
6. Pasangkan sandaran belakang dengan plat
Tandai 2 titik untuk membuat lubang pada sandaran belakang sesuai
7.
dengan lubang yang telah dibuat pada plat
8. Drill 2 titik pada sandaran belakang
Total Durasi

Durasi (Menit)
14
21
2
10
10
2
4
4
67

Tabel 3. Proses Drilling Setelah Perbaikan

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Langkah
Susun sandaran belakang dan plat serta jepit dengan jig
Drill 2 titik pada sandaran belakang dan plat
Lepas jig dan sandaran belakang
Susun sandaran depan dan plat serta jepit dengan jig
Drill 5 titik pada sandaran depan dan plat
Lepas jig dan sandaran depan
Total Durasi

Durasi (Menit)
4
6
3
4
15
3
35

Tabel 4. Rekapitulasi Waktu Proses Drilling

Keterangan
Langkah
Durasi (Menit)
Durasi (Jam)
Kesimpulan Waktu

Sebelum Perbaikan
8
67
1,12
Waktu penyelesaian lama

Setelah Perbaikan
6
35
0,58
Waktu penyelesaian lebih cepat

3.4 Analisis Hasil Drilling Setelah Perbaikan
Selain aspek waktu, terdapat aspek lain yang perlu diperhatikan dari proses drilling part
sandaran, yaitu aspek kerapian. Tabel 1 menjadi acuan bahwa jig perlu dirancang tidak hanya
untuk mempercepat proses kerja, melainkan juga untuk menghasilkan lubang pada part
sandaran yang rapi. Berdasarkan hasil observasi, sebelum penggunaan jig, proses drilling part
sandaran pasti memerlukan proses rework karena terdapat ketidaksesuaian antara lubang pada
sandaran depan, plat sandaran, dan sandaran belakang. Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut,
praktikan harus mengulangi proses drilling dan membuat lubang baru yang lebih sesuai. Setelah
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pembuatan lubang baru, praktikan juga perlu menutup lubang yang tidak sesuai melalui proses
permak dan proses las. Hal ini membuat hasil drilling menjadi tidak rapi.
Penggunaan jig pada proses drilling dapat membuat lubang yang presisi secara dimensi
sehingga part sandaran dapat dipasangi mur dengan mudah. Kemudian karena lubang yang
dibuat telah presisi, tidak perlu dilakukan proses rework, sehingga drilling menggunakan
bantuan jig menghasilkan lubang yang rapi.
4.

Simpulan
Berdasarkan hasil perancangan dan perhitungan motion time measurement yang telah
dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa desain alat bantu yang diusulkan dapat memudahkan
operator dalam melakukan pengeboran dengan mengubah langkah pembuatan dari 8 langkah
menjadi 6 langkah. Desain alat bantu yang diusulkan dapat mempersingkat waktu produksi
kursi sebanyak 52%, yaitu dari 67 menit sebelum perbaikan berubah menjadi 35 menit setelah
dilakukan perbaikan. Proses drilling dengan alat bantu juga menghasilkan lubang sandaran yang
lebih presisi dan rapi sehingga operator tidak perlu melakukan pengerjaan ulang atau rework.
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ABSTRAK
Produktivitas yang efektif dan efisien menjadi hal yang sangat penting dalam proses produksi. Namun hal
ini belum tercapai pada proses welding rangka H yang dilakukan pada Laboratorium Perencanaan dan
Perancangan Produk (P3) dikarenakan terdapat pemborosan gerakan elemen kerja dan alat bantu yang
digunakan kurang ergonomis. Dengan adanya masalah ini, maka dilakukan penelitian yang bertujuan
untuk merancang alat bantu produksi Rangka H pada pembuatan kursi kuliah PPTI II agar ergonomis dan
efektif dalam gerakan dan waktu menggunakan metode Motion Time Measurement (MTM). Hasil
rancangan alat bantu produksi Rangka H menjadi lebih ergonomis karena dalam proses pengelasan posisi
operator berdiri sehingga tidak mengalami kelelahan, rancangan alat bantu produksi Rangka H dapat
mengurangi elemen kerja sebanyak 6 elemen kerja sehingga pekerjaan lebih efektif, dan dapat
mengurangi waktu proses sebanyak 10 menit.
Kata kunci: Ergonomis, Fixture, Gerakan, MTM, Waktu.

1.

Pendahuluan
Industri manufaktur merupakan industri yang memiliki peran penting dalam ekonomi
pembangunan negara. Proses produksi yang tidak menghasilkan pemborosan waktu proses dan
Gerakan elemen kerja menjadi tolak ukur yang menentukan untuk mendapatkan produktivitas
yang efektif dan efisien. Namun, hal ini bertolak belakang dengan proses welding rangka H
dalam Praktikum Perancangan Teknik Industri II yang dilakukan pada Laboratorium
Perencanaan dan Perancangan Produk (P3) di mana terdapat pemborosan Gerakan elemen kerja
sehingga menghasilkan total waktu proses yang cukup banyak. Tidak hanya itu namun dalam
pelaksanaan pengelasan rangka H banyak operator yang merasakan kelelahan menunduk akibat
posisi alat bantu yang sering disebut fixture yang digunakan kurang ergonomis. Dengan adanya
masalah ini, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk merancang alat bantu produksi
Rangka H pada pembuatan kursi kuliah PPTI II agar ergonomis dan efektif dalam gerakan dan
waktu menggunakan metode Motion Time Measurement (MTM). Berdasarkan penelitian yang
telah dilakukan oleh Pasetyo, dkk (2015) menunjukkan bahwa perancangan ulang jig and fixture
menggunakan metode MTM mampu mengurangi waktu kerja sehingga mampu meningkatkan
kualitas produksi. dan usulan fixture yang bertujuan untuk meminimumkan gerakan elemen
kerja dan menjadi alat bantu yang ergonomis.
2. Metode
2.1 Studi Lapangan dan Studi Literatur
Studi lapangan dilakukan dengan melakukan observasi pada Laboratorium Perencanaan
dan Perancangan Produk. Observasi ini secara khusus dilakukan pada stasiun Welding, untuk
mengetahui proses pembuatan Rangka H. Studi literatur dilakukan untuk mengetahui lebih
dalam mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian
ini. Literatur yang digunakan mengenai welding, jig and fixture, dan MTM.
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2.2 Identifikasi Masalah dan Menentukan Tujuan
Tahap ini adalah dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi pada proses pembuatan
Rangka H yang dilakukan pada stasiun Welding. Diketahui masalah yang terdapat pada proses
pembuatan Rangka H adalah postur tubuh yang terlalu membungkuk dan terdapat pemborosan
elemen kerja pada proses pembuatannya. Kemudian menentukan tujuan dari perancangan alat
bantu untuk proses Rangka H. Tujuan dari Alat bantu perancangan produksi adalah untuk
memperbaiki postur tubuh operator dan mengurangi gerakan yang tidak diperlukan sehingga
lebih efektif dan efisien.
2.3 Perancangan Produk
Proses perancangan produk ini meliputi tahap brainstorming, design concept, dan final
concept. Tahap brainstorming adalah tahap dimana pada proses ini masih berupa ide kasar
terkait alat bantu perancangan produk. Ide ide tersebut berdasarkan permasalahan yang ada pada
proses pembuatan Rangka H. Setelah itu dilakukan tahapan design concept dimana tahap ini
berupa ide kasar yang telah dikonsepkan kemudian dibuat desain konser untuk kemudian desain
tersebut diubah menjadi desain menggunakan aplikasi inventor 2018. Tahap final concept
adalah tahap dimana proses desain alat bantu perancang produk untuk rangka H dengan
menggunakan aplikasi inventor 2018.
2.4 Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan meliputi elemen kerja dan waktu proses pada proses pembuatan
Rangka H. Proses pembuatan Rangka H dijabarkan dengan menggunakan peta tangan kanan
dan tangan kiri. Proses pembuatan Rangka H ini meliputi melakukan set up mesin, memasukkan
part yang dilakukan untuk proses welding ke dalam mal, merapatkan sisi, mengetok dengan
palu untuk membersihkan dari sisa las yang kurang sempurna, membersihkan dengan sikat las,
dan lain sebagainya. Dengan total sebanyak 24 elemen kerja untuk menyelesaikan pembuatan
Rangka H. Sedangkan, total waktu siklus yang diperlukan untuk menyelesaikan Rangka H
adalah selama 2454 detik.
2.5 Pengolahan Data
Setelah data dikumpulkan langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data.
Terdapat tiga tahap dalam pengolahan data yaitu diagram fishbone, Motion Time Measurement,
dan wasting house. Diagram fishbone digunakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah
yang ada pada proses pembuatan Rangka H. Terdapat tiga penyebab utama dalam pembuatan
Rangka H yaitu dari segi Man, Method, dan Machine. Tahap kedua adalah motion time
measurement dimana pada tahap ini adalah melakukan identifikasi terhadap elemen kerja yang
dilakukan pada proses pembuatan Rangka H dengan menggunakan peta tangan kanan kiri dan
menghitung waktu siklus untuk masing masing elemen. Kemudian dilakukan perhitungan waktu
baku dengan menggunakan metode wasting house.
2.6 Analisis dan Pembahasan
Dilakukan analisis terhadap elemen kerja sebelum dan setelah dilakukan perbaikan
terhadap rancangan alat bantu produksi Rangka H. Kemudian dilakukan analisis terhadap waktu
baku yang dilakukan sebelum dan setelah dilakukan perbaikan.
2.7 Kesimpulan
Tahap terakhir merupakan tahap kesimpulan dan saran. Pembuatan kesimpulan berguna
untuk menjawab tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini.
3.

Hasil dan Pembahasan
Perancangan fixture berguna untuk mempermudah dan membuat proses pengelasan part
kursi kuliah PPTI II di laboratorium P3 yang pada kondisinya saat ini menggunakan sebuah alat
bantu berupa mal yang menempel pada meja kerja. Objek pada penelitian perancangan fixture
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ini adalah rangka H yang menjadi salah satu part kursi kuliah pada Praktikum Perancangan
Teknik Industri II Teknik Industri UNS di laboratorium P3. Gambar 1 gambar part rangka H
yang akan menjadi bahan analisis untuk acuan dalam perancangan alat bantu welding. Proses
welding pada part rangka H untuk saat ini telah menggunakan alat bantu berupa mal berbentuk
seperti part tersebut dan menempel pada meja kerja. Alat bantu yang ada saat ini tidak cukup
fleksibel karena tidak dapat dipindahkan dari tempat meja kerja dan tingginya yang terlalu
rendah membuat posisi welder menjadi tidak ergonomis, karena itu banyak gerakan yang tidak
diperlukan sehingga waktu proses yang digunakan menjadi lebih lama. Perancangan fixture
untuk proses welding rangka H dilakukan untuk memperbaiki alat bantu yang telah ada, salah
satunya adalah untuk dapat mempermudah welder dalam melakukan proses welding,
mempercepat waktu proses yang dilakukan karena penggunaan alat bantu yang lebih fleksibel,
ergonomis, dan mudah dioperasikan. Berikut merupakan gambar part rangka H yang diletakkan
pada alat bantu yang telah ada ditunjukkan pada gambar 1.

Gambar 1. Rangka H pada Alat Bantu Sebelum Usulan

3.1. Identifikasi Fishbone Diagram
Berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada alat bantu Rangka H di Laboratorium P3,
perlu dilakukan identifikasi masalah menggunakan diagram fishbone untuk mengetahui faktor
penyebab permasalahan yang ada. Berikut merupakan diagram fishbone yang ditunjukkan pada
gambar 3.
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Gambar 2. Diagram Fishbone Faktor Penyebab Rancangan Alat Bantu Kurang Efektif

3.2. Perhitungan Waktu Baku Sebelum Usulan
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, didapatkan data berupa elemen kerja dan waktu
proses yang terjadi pada satu kali welding. Untuk dapat mengetahui besarnya waktu baku pada
proses welding yang telah ada, maka dilakukan breakdown pada elemen kerja untuk mengetahui
gerakan yang tidak perlu dan total waktu baku. Berikut adalah elemen gerakan dan waktu proses
yang terjadi pada proses welding sebelum adanya usulan rancangan alat bantu yang baru yang
ditunjukkan pada tabel 1.
Tabel 1. Elemen Gerakan dan Waktu Siklus Sebelum Rancangan
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Berikut adalah tabel hasil perhitungan waktu baku awal yang ditunjukkan pada tabel 2.
Tabel 2. Waktu Baku Sebelum Usulan

No
Elemen
Kerja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Waktu
Proses

Penyesuaia
n

Waktu
Normal

Waktu
Baku

120
17
9
20
32
300
56
44
140
32
300
56
44
140
32
300
56
44
140
32
300
56
44
140

1,18
1,18
1,18
1,13
1,13
1,07
1,07
1,13
1,02
1,13
1,07
1,07
1,13
1,02
1,13
1,07
1,07
1,13
1,02
1,13
1,07
1,07
1,13
1,02

141,6
20,06
10,62
22,6
36,16
321
59,92
49,72
142,8
36,16
321
59,92
49,72
142,8
36,16
321
59,92
49,72
142,8
36,16
321
59,92
49,72
142,8

167
24
12
27
43
378
70
58
168
43
378
70
58
168
43
378
70
58
168
43
378
70
58
168
3098

Total

Berikut adalah contoh perhitungan waktu baku menggunakan dengan penyesuaian metode
westinghouse:
Diketahui
:
Penyesuaian dengan Westinghouse
Skill
:0
Effort
: 0,05
Condition : 0,02
Consistency
:0
Waktu proses
: 300
Ditanya
:
Penyesuaian
Waktu Normal
Waktu Baku
Jawab
:
Penyesuaian
Penyesuaian = 1 + Jumlah faktor Westinghouse
(1)
Penyesuaian = 1 + (0+0,05+0,02+0)
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Penyesuaian = 1,07
Waktu normal
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎l = 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠 𝑥 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝑎𝑛
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎l = 300 𝑥 1,07
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 321 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
Waktu baku
100%

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑏𝑎𝑘𝑢 = 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑥 100%−15%
100%

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑏𝑎𝑘𝑢 = 321 𝑥 100%−15%

(2)

(3)

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑏𝑎𝑘𝑢 = 378 detik
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa terdapat 24 elemen gerakan tangan kanan dan
kiri yang dilakukan dengan total waktu proses sebesar 2454 detik. Elemen gerakan yang terjadi
merupakan elemen yang berulang karena pengerjaan dilakukan pada empat permukaan yang
berbeda dengan bentuk yang sama. Waktu baku total yang dihasilkan sebesar 3098 detik Waktu
baku terbesar dimiliki oleh elemen gerakan keenam yaitu tangan kanan dan kiri memegang las
untuk melakukan proses welding. Hal ini disebabkan oleh posisi welder yang tidak ergonomis
sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan dalam bekerja yang membuat welder sering
berpindah posisi dan mengakibatkan banyak waktu terbuang. Elemen meletakkan batu las ke
benda kerja merupakan salah satu elemen yang harus dihilangkan karena kedua tangan
melakukan pekerjaan tersebut, selain itu proses tersebut kurang efisien. Elemen selanjutnya
yang perlu dihapuskan adalah elemen gerakan untuk merapatkan keempat sisi yang akan di las
karena elemen ini dilakukan oleh kedua tangan dan merupakan proses yang tidak menambah
value. Elemen berikutnya yang dapat dihapuskan adalah elemen gerakan merapatkan kembali
setiap sisi karena elemen tersebut dilakukan oleh kedua tangan dan merupakan proses yang
tidak menambah value. Oleh karena itu, rancangan yang dibuat harus dapat mengeliminasi
elemen-elemen gerakan tersebut.
3.3. Rancangan Usulan Alat Bantu Produksi
Perancangan dudukan baseplate dilakukan sebagai penopang utama dari fixture sehingga
fixture yang dirancang memungkinkan untuk dapat menggerakkan badan rangka H 180°.
Dudukan baseplate dirancang dengan berbentuk L yang pada kedua dinding sisinya tersebut
memiliki lubang yang berfungsi sebagai tempat masuknya poros ukuran yang disesuaikan
dengan sisi rangka H, hal ini dilakukan agar part tersebut tidak bergerak. Gambar rancangan
beserta dimensinya masing - masing dan bagian yang terdapat pada baseplate dapat dilihat pada
gambar 4 dan gambar 5.

Gambar 4. Rancangan Usulan Alat Bantu
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Gambar 5. Dimensi Rancangan Usulan Perbaikan Alat Bantu

Lokator yang berfungsi untuk menahan beban benda kerja dan menjamin penopangan yang
kaku disebut support (penopang) sedangkan lokator yang berfungsi untuk menghasilkan titik /
bidang referensi pada sisi benda disebut stopper. Pada rancangan yang dibuat menggunakan 1
buah lokator berbentuk vertikal yang berfungsi sebagai penopangan benda kerja horizontal pada
saat proses permesinan nantinya, support yang terdiri dari 1 buah ini dirancang dengan bentuk
tabung dimana tabung tersebut dapat dinaik dan diturunkan mengikuti ketinggian elemen
horizontal. Kemudian, 1 buah clamping yang berfungsi sebagai pencekaman yang berfungsi
untuk mengunci sisi horizontal rangka H yang diletakkan di atas penopang. Rancangan lokator
dapat dilihat pada gambar 5 dan 6.
Dudukan sisi vertikal memiliki tinggi yaitu 599,25 mm dan lebar sebesar 45 mm, sisi
horizontal memiliki panjang yaitu 433 mm dan lebar sebesar 40,75 mm. Penopang tabung
memiliki diameter sebesar 25 mm dan panjang yang dapat dinaik dan diturunkan mengikuti
ketinggian letak pengelasan sisi horizontal rangka H. Clamping yang digunakan untuk
mencekam benda kerja adalah jenis togle action clamp, karena dilihat dari pengoprasian
clamping jenis ini yang cukup sederhana. Selain pengoprasiannya yang sederhana, pemilihan
tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah untuk meminimasi waktu setup pada

penggunaan rancangan ini.
3.4. Waktu Baku Setelah Usulan
Berdasarkan rancangan yang telah diusulkan, diketahui bahwa terdapat beberapa elemen
kerja yang dapat dieliminasi. Berikut ini adalah elemen kerja dan waktu baku setelah dilakukan
usulan rancangan alat bantu. Untuk dapat mengetahui besarnya waktu baku pada proses welding
yang telah ada, maka dilakukan breakdown pada elemen kerja untuk mengetahui gerakan yang
tidak perlu dan total waktu baku. Berikut adalah elemen gerakan dan waktu proses yang terjadi
pada proses welding sebelum adanya usulan rancangan alat bantu yang baru yang ditunjukkan
pada tabel 3.
Tabel 3. Elemen Gerakan dan Waktu Proses Setelah Rancangan
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Berikut adalah tabel hasil perhitungan waktu baku setelah usulan yang ditunjukkan pada tabel 4.
Tabel 4. Waktu Baku Setelah Usulan

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa terdapat 18 elemen gerakan tangan
kanan dan kiri yang dilakukan dengan total waktu siklus sebesar 1897 detik.
Dengan waktu baku total yang dihasilkan sebesar 2548 detik. Elemen kerja yang
berkurang meliputi meletakkan batu las ke atas benda kerja, merapatkan keempat
sisi yang akan dilas, dan merapatkan sisi atas kiri. Berkurangnya elemen kerja ini
karena adanya prosedur pengerjaan yang tidak dilakukan pada prosedur sebelum
usulan, sehingga elemen kerja berkurang. Waktu proses lebih singkat selain
dikarenakan elemen kerja yang berkurang juga karena lebih cepat dalam proses
pengelasan karena posisi operator yang lebih ergonomis. Selain itu berkurangnya
elemen kerja diakibatkan dari desain usulan rancangan alat bantu produksi dimana
pada desain usulan tersebut sudah berukuran sesuai dengan Rangka H sehingga
elemen kerja seperti merapatkan keempat sisi yang akan di las dan merapatkan sisi
atas kiri tidak diperlukan. Dan waktu siklus yang lebih singkat karena desain dari
usulan rancangan alat bantu produksi yang lebih menyerupai bentuk dari Rangka H
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sehingga lebih cepat bagi operator untuk memposisikan Rangka H ke alat bantu
produksi. Desain usulan rancangan alat bantu produksi ini berbentuk L sehingga
dalam melakukan aktivitas welding operator akan berdiri tegak sehingga hal
tersebut berbeda dengan alat bantu produksi sebelumnya yang mengharuskan
operator untuk menunduk dalam proses welding. Proses welding yang berdiri lebih
ergonomis dan tidak menyebabkan kelelahan bagi operator dalam melakukan
proses welding tersebut.
4.

Simpulan
Dari hasil pengolahan dan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa
rancangan alat bantu produksi Rangka H ergonomis karena dalam proses pengelasan
menggunakan alat bantu ini dalam posisi berdiri sehingga operator tidak mengalami kelelahan.
Selain itu, rancangan alat bantu produksi Rangka H ini dapat mengurangi elemen kerja
sebanyak 6 elemen kerja sehingga pekerjaan proses welding menjadi lebih efektif dan rancangan
alat bantu produksi Rangka H ini dapat mengurangi waktu proses sebanyak 10 menit yang
didasarkan pada adanya pengurangan elemen kerja sehingga waktu yang digunakan juga
berkurang.
Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengukuran waktu proses
dengan replikasi yang lebih banyak agar didapati waktu yang lebih tepat, serta menganalisis
lebih lanjut terkait desain perbaikan.
Daftar Pustaka
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Perancangan Bench Grinder Tool Jig untuk Meningkatkan
Efisiensi Waktu dan Gerakan pada Proses Pengerindaan Plat
Sandaran Pendek Laboratorium P3 Teknik Industri UNS
Anisa*1), Desi Dwi Ramadhani2), Dohardo Evan Jodie3), Farhana Mazaya Putri4), Pringgo
Widyo Laksono5), dan Fahreza Winanda6)
Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No. 36,
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ABSTRAK
Kesadaran publik akan kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas telah berkembang pesat selama
setengah abad terakhir. Kinerja yang efisien dan efisien sangat penting dalam proses produksi. . Namun
hal ini belum tercapai pada proses penggerindaan plat sandaran pendek yang dilakukan pada
Laboratorium Perencanaan dan Perancangan Produk (P3), dikarenakan terdapat pemborosan gerakan
elemen kerja dan belum adanya alat bantu yang digunakan. Dengan adanya masalah ini, maka dilakukan
perancangan alat bantu produksi jig untuk proses penggerindaan plat sandaran pendek pada pembuatan
kursi kuliah PPTI II, agar gerakan yang dilakukan lebih ergonomis dan efektif. Dalam penelitian ini,
metode yang akan digunakan adalah metode Motion Time Measurement (MTM). Hasil rancangan alat
bantu produksi plat sandaran pendek menggunakan Bench Grinder Tool Jig dilakukan dalam posisi
berdiri, sehingga memudahkan gerakan operator dan kelelahan dapat diminimalkan. Rancangan alat bantu
produksi jig untuk penggerindaan plat sandaran pendek dapat mengurangi 3 elemen kerja dan
menghasilkan penghematan waktu sebesar 42% atau 57 detik lebih cepat dari waktu siklus penggerindaan
tanpa menggunakan jig.
Kata kunci: Ergonomis, Jig, Gerakan, MTM, SWO, Waktu

1.

Pendahuluan
Tingkat perekonomian Indonesia meningkat cukup signifikan sebesar 7% yaitu yang
mulanya hanya 19% PDB pada pada tahun 1990 menjadi 26% pada tahun 2009. Hal tersebut
dikarenakan adanya peran positif industri manufaktur dalam perekonomian di Indonesia.
Namun pada tahun 1990-2008, sempat terjadi krisis yang menyebabkan penurunan
pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kenaikan lapangan pekerjaan di bidang industri hanya sebesar
2% yaitu naik dari 10% menjadi 12%.
Kontribusi sektor manufaktur yang besar terhadap perekonomian menyebabkan siklus
perekonomian tidak terlepas dari dinamika sektor manufaktur. Proses produksi yang tidak
menghasilkan pemborosan waktu proses dan gerakan elemen kerja menjadi tolak ukur yang
menentukan untuk mendapatkan produktivitas yang efektif dan efisien. Namun, hal ini bertolak
belakang dengan proses penggerindaan plat sandaran pendek dalam Laboratorium Perencanaan
dan Perancangan Produk (P3) Teknik Industri UNS di mana terdapat pemborosan gerakan
elemen kerja sehingga menghasilkan total waktu proses yang cukup banyak. Tidak hanya itu
namun dalam pelaksanaan penggerindaan plat sandaran pendek banyak operator yang
merasakan kelelahan akibat posisi bench grinder yang kurang ergonomis.
Berdasarkan penelitian Pasetyo, dkk (2015), menunjukkan bahwa perancangan ulang jig
and fixture menggunakan metode MTM mampu mengurangi waktu kerja sehingga mampu
meningkatkan kualitas produksi. dan usulan fixture yang bertujuan untuk meminimumkan
gerakan elemen kerja dan menjadi alat bantu yang ergonomis. Dalam penelitian ini dilakukan
penelitian yang bertujuan untuk merancang alat bantu produksi Bench Grinder pada pembuatan
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kursi kuliah PPTI II agar ergonomis dan efektif dalam gerakan dan waktu menggunakan metode
Motion
Time
Measurement
(MTM).

Gambar 1. Bench Grinder

Gambar 2. Plat Sandaran Pendek

2.

Metode
Obyek penelitian yang diamati adalah proses penggilingan part plat sandaran pendek di
Laboratorium Perencanaan dan Perancangan Produk (P3) Teknik Industri Universitas Sebelas
Maret Surakarta. Metodologi untuk penelitian ini dijelaskan pada Gambar 1.

Gambar 3. Metodologi Penelitian
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Tahapan pengolahan data dengan menggunakan metode pengukuran waktu pergerakan
dilakukan melalui tahapan-tahapan seperti di bawah ini:
1) Buat peta tangan kanan dan tangan kiri.
2) Tentukan faktor koreksi untuk setiap item pekerjaan.
Saat menghitung faktor koreksi, digunakan metode Shumard, di mana metode ini
memberikan perkiraan berdasarkan kelas kinerja, di mana setiap kelas memiliki nilainya
sendiri-sendiri. Metode Shumard menentukan bahwa biaya pekerjaan yang dilakukan
dalam mode normal adalah 60. Nilai ini kemudian digunakan sebagai perbandingan untuk
operator lain dengan faktor koreksi tertentu. Faktor koreksi menurut metode Schumar
ditentukan dengan rumus (1) sebagai berikut:
3)

4)

5)

𝑃=

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝑎𝑛
60

(1)

Hitung waktu normal untuk setiap elemen kerja.
Waktu normal adalah waktu siklus termasuk faktor koreksi. Waktu normal suatu
elemen kerja akan menunjukkan bahwa operator yang diamati memiliki kualifikasi yang
baik dan bekerja dengan kecepatan kerja normal (Zadry, Susanti, Yuliandra, & Jumeno,
2015). Perhitungan waktu normal dapat dilakukan dengan rumus (2) sebagai berikut:
𝑊𝑛 = 𝑊𝑠 𝑥 𝑝
(2)
Dengan
sel
= waktu biasa
sel
= waktu siklus
P
= faktor koreksi
Tentukan tunjangan untuk setiap item pekerjaan.
Pemberian allowance atau kelonggaran dirancang untuk memungkinkan karyawan
melakukan hal-hal lain yang perlu dilakukan. Kelonggaran yang diberikan adalah
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi, kelonggaran untuk menghilangkan rasa lelah
(fatigue), dan kelonggaran yang tidak dapat dihindarkan. Kelonggaran dalam penelitian ini
ditetapkan sebesar 13%.
Menghitung waktu baku setiap elemen kerja.
Setiap pekerja mempunyai tingkat average capability yang berbeda-beda untuk
menyelesaikan suatu aktivitas atau gerakan, sehingga pekerja memerlukan waktu baku.
(Wignjosoebroto, 2000). Penentuan waktu baku dapat dihitung menggunakan rumus (3)
sebagai berikut:
𝑊𝑏 = 𝑊𝑛 𝑥

100%
100% −% 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒

(3)

Pada tahapan analisis strengths, weaknesses, dan opportunities, langkah yang dilakukan
antara lain:
1) Mengidentifikasi kelebihan atau strengths dari jig usulan.
2) Mengidentifikasi kekurangan atau weaknesses dari jig usulan.
3) Mengidentifikasi peluang atau opportunities dari jig usulan.
3.

Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini menghasilkan rancangan bench grinder tool jig untuk finishing plat sandaran
pendek pada produksi kursi kuliah di Laboratorium P3 Teknik Industri UNS serta perbandingan
waktu kerja dengan dan tanpa bench grinder tool jig.
3.1 Desain Jig
Berikut merupakan desain 3D dan drawing rancangan bench grinder tool jig menggunakan
perangkat lunak Autodesk Inventor 2018.
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Gambar 4. Desain 3D Bench Grinder Tool Jig

Gambar 5. Drawing Bench Grinder Tool Jig

3.2 Peta Tangan Kiri dan Tangan Kanan
Peta tangan kiri tangan kanan menunjukkan gerakan-gerakan yang telah diuraikan dari
aktivitas operator dalam membuat produk. Berdasarkan uraian gerakan tersebut akan didapati
gerakan-gerakan tidak efektif yang seharusnya tidak diperlukan, serta pengurangan waktu
gerakan oleh karena penggunaan alat bantu yang dirancang sehingga dapat mempersingkat
waktu produksi. Peta tangan kiri tangan kanan kondisi sekarang dapat dilihat pada tabel 1
sedangkan peta tangan kiri tangan kanan setelah penggunaan alat bantu usulan dapat dilihat
pada tabel 2.
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Tabel 1. Peta Tangan Kiri dan Tangan Kanan Kondisi Sekarang

Tabel 2. Peta Tangan Kiri dan Tangan Kanan Usulan
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Dapat dilihat dari peta tangan kiri tangan kanan, dengan penggunaan bench grinder tool jig
dapat mengurangi elemen gerakan serta mengurangi waktu siklus tiap beberapa elemen gerakan.
Pengerjaan plat sandaran belakang menggunakan bench grinder tanpa jig memerlukan total
waktu siklus selama 135 detik, sedangkan dengan menggunakan jig total waktu siklus yang
dibutuhkan adalah 78 detik. Elemen gerakan yang tereliminasi dengan penggunaan bench
grinder tool jig ini adalah menyesuaikan sudut plat.
3.3 Pengukuran waktu standar
Pengukuran waktu siklus dilakukan pada proses finishing plat sandaran pendek
menggunakan bench grinder pada produksi kursi kuliah di Laboratorium P3 Teknik Industri
UNS. Pengukuran waktu siklus dilakukan secara langsung dengan memanfaatkan penggunaan
stopwatch. Akan dilakukan sebanyak 10x pengukuran untuk setiap prosesnya, di mana nantinya
akan dihitung nilai rata-ratanya. Selain itu, dihitung keseragaman data dan didapati bahwa
semua data dinyatakan seragam. Data yang sudah seragam tersebut kemudian dilanjutkan
dengan uji kecukupan data dan hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah data yang diambil
sudah mencukupi. Selanjutnya dilakukan perhitungan waktu baku yang didapatkan dari waktu
normal dikali dengan allowance. Waktu normal didapatkan dari waktu siklus dikalikan dengan
performance. Performance didapatkan dari metode Schumard.
Di bawah ini adalah contoh perhitungan waktu normal elemen gerakan pertama sebelum
diperbaiki:
Wn = Ws x P
= 3 x 1,5
= 4,5 detik
Di bawah ini adalah perhitungan waktu awal elemen gerakan pertama sebelum perbaikan:
100%
𝑊𝑏 = 𝑊𝑛 𝑥
100% − % 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒
𝑊𝑏 = 4,5 𝑥

100%
100% − 13%

= 5,17 detik
Berdasarkan perhitungan, waktu standar total elemen gerakan pertama sebelum diperbaiki
adalah 5,17 detik. Perhitungan lengkap waktu baku tiap elemen gerakan baik sebelum maupun
sesudah usulan dapat dilihat pada tabel 3.
3.4 Motion Time Measurement
Dari peta tangan kiri tangan kanan serta perhitungan waktu baku yang telah disusun, dapat
disusun tabel perbandingan Motion Time Measurement antara sebelum dan sesudah sebagai
berikut.
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Tabel 3. Tabel Perbandingan Motion Time Measurement Sebelum dan Sesudah Penggunaan Jig

Motion time measurement digunakan dengan tujuan meminimalkan gerakan tidak efektif
yang seharusnya tidak diperlukan sehingga waktu proses pun dapat diminimalkan. Dalam
menganalisis gerakan pada peta kerja tangan kiri dan kanan, akan dilakukan pengusulan
gerakan-gerakan pada motion time measurement ini untuk memperoleh standard waktu yang
lebih baik dan gerakan yang efektif.
3.5 Analisis SWO (Strengths, Weaknesses, dan Opportunities)
Dari hasil penelitian dilakukan analisis SWO (strength, weaknesses, dan opportunity).
Analisis SWO digunakan untuk menjabarkan kekuatan, kelemahan, dan peluang dari bench
grinder jig tools. Analisis SWO dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.
Tabel 4 Analisis SWO

STRENTH
WEAKNESS
Waktu
proses ● Produk seragam.
INTERNAL
penggilingan
menjadi ● Terbatas untuk piring
lebih cepat.
kecil.
● Bisa menghasilkan lebih ● Satu jenis attachment
EKSTERNAL
banyak.
memungkinkan
hanya
satu jenis roda gerinda
● Hasil pengamplasan lebih
akurat.
yang digunakan.
OPPORTUNITY
SO
WO
● Cocok untuk produksi ● Dengan
proses ● Tergantung pada pelat
plat
dalam
jumlah
penggilingan yang lebih
yang akan diproduksi,
banyak.
cepat dan hasil yang lebih
berbagai jenis perangkat
akurat, hal ini dapat
penjepit diperlukan.
meningkatkan kapasitas
produksi.
Dari analisis SWO (strengths, weaknesses, dan opportunities) yang dilakukan, dapat
diketahui aspek peluang kekuatan dan peluang kelemahan dari internal maupun eksternal pada
implementasi bench grinder jig tools pada suatu industri manufaktur.
●

4.

Simpulan
Berdasarkan metode Motion Time Measurement (MTM), penggunaan alat bantu produksi
menggunakan bench grinder tool jig pada proses penggerindaan menghasilkan pengefisiensian
pada elemen gerakan kerja dan waktu proses. Proses penggerindaan yang semula terdapat 17
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elemen kerja dapat dieliminasi menjadi 14 elemen kerja, sehingga menghasilkan penghematan
waktu sebesar 42% atau 57 detik lebih cepat dari waktu siklus penggerindaan tanpa
menggunakan jig. Proses penggerindaan yang lebih cepat dengan hasil rapi akan meningkatkan
kapasitas produksi.
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ABSTRAK
Proses produksi yang dipelajari pada mata kuliah Praktikum Perancangan Teknik Industri II jurusan
Teknik Industri UNS belum sepenuhnya dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Pada stasiun kerja
woodworking, operator masih memiliki kendala dalam proses pembentukan sudut part dudukan dimana
dudukan yang akan digerinda masih harus ditahan manual menggunakan kaki atau tangan operator.
Dilakukan perhitungan waktu menggunakan metode Motion Time Measurement (MTM) guna mengetahui
selisih waktu antara menggerinda tanpa fixture dan dengan fixture. Komponen utama yang diperlukan
untuk memudahkan proses gerinda yaitu pencekam untuk pergerakan dan pergeseran komponen dan
penyangga (set block) untuk membantu proses set up benda kerja. Hasil dan rancangan fixture yang telah
dilakukan terbukti dapat membantu proses penggerindaan part dudukan kursi dari segi waktu dan
kemudahan pengerjaan dengan total waktu yang lebih kecil dari waktu penggerindaan tanpa fixture yakni
selama 659,17 detik.
Kata kunci: Jig & fixture, Motion Time Measurement (MTM), woodworking

1.

Pendahuluan
Perkembangan industri manufaktur kini semakin maju, yang dapat dilihat dari teknologi
yang digunakan pada masing-masing industri manufaktur. Perkembangan teknologi yang
semakin tinggi menyebabkan jumlah permintaan konsumen kian melonjak karena tingginya
konsumsi produk oleh konsumen. Dalam keadaan ini, konsumen mengharapkan kualitas yang
semakin baik. Peningkatan kualitas dapat dimulai dari tahapan proses produk tersebut dibentuk,
dimana sebagian proses memerlukan penggunaan alat bantu sebagai upaya meningkatkan
kualitas produk. Alat bantu yang biasa digunakan dalam proses manufaktur adalah jig, mould
dan dies (Prassetiyo, 2010). Alat bantu produksi dinilai mampu mempermudah pekerjaan dalam
proses produksi sehingga dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang sama baiknya antara
produk satu dengan yang lain. Selain itu, alat bantu produksi juga mampu memperkecil biaya
produksi dan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi operator/pekerja sendiri.
Alat bantu produksi sering juga disebut jig & fixture, merupakan alat bantu produksi yang
dapat membuat suatu proses pengerjaan/produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Dari
jenisnya ada beragam bentuk yaitu sistem bushing, klem atau juga kombinasi dari beberapa
komponen pencekaman.
Contoh kasus yang terdapat pada Laboratorium Perencanaan dan Perancangan Produk (P3)
jurusan Teknik Industri Universitas Sebelas Maret yang digunakan untuk kegiatan pada mata
kuliah Praktikum Perancangan Teknik Industri tepatnya pada stasiun kerja woodworking. Pada
stasiun kerja tersebut operator masih memiliki kendala dalam proses pembentukan sudut pada
part papan dudukan. Setelah operator memotong papan dengan ukuran sesuai kebutuhan
selanjutnya operator akan membuat lengkungan sudut di setiap sisinya dengan cara
menggerinda, yang menjadi kendala adalah ketika operator melakukan proses tersebut papan
yang akan digerinda masih harus ditahan manual menggunakan kaki dan tangan operator itu
E06.1

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

sendiri. Hal ini dapat beresiko pada keamanan dan kenyamanan operator ketika proses produksi,
serta kualitas dari papan yang dihasilkan akan berbeda.
Berdasarkan latar belakang yang tersebut maka perlu dilakukan perancangan alat bantu
guna mengatasi masalah proses pembentukan sudut pada part papan dudukan pada stasiun kerja
woodworking di Laboratorium Perencanaan dan Perancangan Produk (P3) Jurusan Teknik
Industri Universitas Negeri Sebelas Maret.
2.

Metode
Jig & fixture yang dirancang memiliki tujuan agar dapat mempercepat waktu kerja dari
operator. Oleh karena itu dilakukan perancangan desain jig & fixture untuk mempermudah
penggerindaan pada stasiun woodworking, sehingga dihasilkan waktu baku pengerjaan
komponen yang lebih cepat.
Oleh karena itu digunakan metode Motion Time Measurement (MTM) baik pada set up
sebelum menggunakan alat bantu jig & fixture maupun waktu set up menggunakan usulan
rancangan jig & fixture yang dilakukan sehingga didapatkan waktu paling singkat untuk
melakukan operasi menggerinda. MTM merupakan metode pengukuran waktu kerja yang
dilakukan secara tidak langsung. Salah satu alasan mengapa MTM adalah metode yang unggul
adalah dikarenakan perhitungan yang digunakan dalam MTM menggunakan dasar tabel-tabel
elemen-elemen waktu kerja sehingga waktu penyelesaian dari pekerjaan yang diteliti bisa
diketahui lebih awal. Pengukuran dengan menggunakan MTM adalah mengukur waktu kerja
berdasarkan elemen kerja yang telah distandarkan (Kusmindari et al., 2018).
3.

Hasil dan Perancangan
Tahap ini akan menjelaskan hasil dan perancangan fixture untuk membantu proses
woodworking pada pembuatan part dudukan kursi.
3.1 Spesifikasi Dudukan Kursi
Dudukan kursi di laboratorium Perencanaan dan Perancangan Produk (P3) terbuat dari
bahan dasar triplek dengan ketebalan sebesar 9 mm. Dimensi dari sisi-sisi dudukan kursi
sebesar 450 mm x 450 mm, keempat sisi memiliki dimensi ukuran yang sama. Namun,
penelitian ini akan berfokus pada proses penggerindaan benda kerja, yang berfungsi untuk
merapikan sisi-sisi dudukan serta membentuk fillet pada sudut-sudut dudukan kursi.
3.2 Perancangan Woodworking Fixture
Untuk menghasilkan fixture atau alat bantu yang baik, maka perancangan fixture ini harus
disesuaikan dengan bentuk dan ukuran produk yang akan dibuat. Komponen utama yang
diperlukan untuk memudahkan proses gerinda yaitu pencekam untuk pergerakan dan pergeseran
komponen dan penyangga (set block) untuk membantu proses set up benda kerja pada fixture.
Selain itu juga diperlukan landasan sebagai alas benda kerja serta peletakan penyangga.
3.3 Perancangan Landasan
Perancangan landasan (base plate) disesuaikan dengan bentuk dan dimensi benda kerja
yang akan dilakukan proses penggerindaan. Landasan ini akan dirancang berbentuk persegi
panjang, dengan ukuran panjang 550 mm, lebar 420 mm. dan ketebalan 20 mm. Fungsi
landasan tidak dirancang membentuk persegi bertujuan untuk memberikan ruang untuk proses
penggerindaan pada salah satu sisi dudukan kursi. Landasan juga berfungsi untuk peletakan 3
buah set block pada fixture ini. Rancangan base plate dari woodworking fixture ditunjukkan
pada Gambar 1.
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Gambar 1. Landasan Woodworking Fixture

3.4 Perancangan Set Block
Set block berfungsi sebagai alat yang memposisikan benda kerja pada fixture agar benda
kerja kaku dan tidak mudah bergeser. Set block ini juga berfungsi sebagai pencekam benda
kerja, tetapi benda kerja yang dapat dicekam terbatas pada benda kerja yang memiliki ketebalan
5 mm hingga 10 mm. Rancangan set block pada woodworking fixture ditunjukkan pada Gambar
2.

Gambar 2. Set Block Woodworking Fixture

Penyangga atau set block pada rancangan woodworking fixture terdiri dari beberapa part
yaitu meliputi mur hex, penyangga atas, dan penyangga bawah. Sedangkan untuk material yang
digunakan yaitu stainless steel untuk mur hex, dan alumunium untuk penyangga atas maupun
bawah.
3.5 Hasil Perancangan Woodworking Fixture
Berdasarkan hasil rancangan komponen pembentuk woodworking fixture, bentuk assembly
woodworking fixture dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. Desain Woodworking Fixture

Proses assembly dilakukan dengan menempatkan 3 buah set block pada sisi-sisi base plate
yang berlubang, pemasangan set block dibantu dengan menambahkan part mur baut ukuran M8
sebanyak 6 buah (masing-masing set block membutuhkan 2 buah mur baut M8). Kemudian
ilustrasi pemasangan triplek dudukan pada woodworking fixture ditunjukkan pada Gambar 4.

Gambar 4. Ilustrasi Penggunaan Woodworking Fixture

4.

Analisis Hasil Perancangan
Hasil dari pembahasan dari hasil penerapan uji coba desain jigs fixture yang baru dapat
dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Analisis Kualitas Hasil Kerja

Benda Kerja

Kualitas Lengkungan

Kualitas Tekstur Sisi

BK1

Sesuai dengan spesifikasi

Sesuai dengan spesifikasi

BK2

Sesuai dengan spesifikasi

Sesuai dengan spesifikasi

Jig & fixture yang didesain untuk membantu proses pemesinan dalam hal ini adalah
proses pemesinan gerinda memiliki dua fungsi utama yaitu untuk melengkungkan atau
membengkokkan benda kerja dan menghaluskan permukaan samping atau sisi samping dari
benda kerja. Pada tahap uji coba penerapan desain jig & fixture yang baru, diketahui bahwa
kualitas benda kerja yang dihasilkan bisa semakin membaik. Saat dilakukan pengukuran dan
pengecekkan QC dari benda kerja 1 dan 2, diketahui bahwa lengkungan pada benda kerja
berada pada tahap yang akurat dan tidak terlihat tanda – tanda ketidak rapian pada benda. Hal
yang sama juga berlaku pada bagian permukaan samping atau sisi dari benda kerja. Terlihat
secara kasat mata bahwa permukaan sisi memiliki kualitas yang baik, tidak terdapat guratan
yang kasar dan terlihat halus secara keseluruhan.
Adapun daftar elemen kerja yang diidentifikasi pada gerakan menggerinda adalah:
1. Mengambil benda kerja (material) yang akan digunakan dan ditaruh diatas meja
2. Mengambil gerinda
3. Memasang mata gerinda (velcro) yang khusus digunakan untuk bahan kayu
4. Menyambungkan gerinda ke colokan/stop kontak untuk dialiri listrik
5. memposisikan benda kerja
6. Menahan benda kerja menggunakan kaki
7. Menyalakan gerinda
8. Menggerinda benda kerja di setiap sisi nya sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan
9. Mematikan gerinda
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10. Melepas benda kerja
Tabel 2. Analisis Waktu Kerja

WAKTU

TANPA FIXTURE

DENGAN FIXTURE

SETUP

5,667

5,230

PROSES

712,28

653,94

TOTAL

717,947

659,17

Peta tangan kiri dan tangan kanan dengan desain jig untuk woodworking yang baru dapat
dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Peta Tangan Kiri dan Tangan Kanan
PETA TANGAN KIRI DAN TANGAN KANAN
: Woodworking
: 01
Usulan
: Kelompok 04
:

Pekerjaan
Nomor Peta
V
Sekarang
Dipetakan Oleh
Tanggal Dipetakan

Tangan Kiri
Mengambil benda kerja
(Material)
Meletakkan benda kerja
di jig

Waktu (detik)

100

30

RE

20

Memegang jig
Mengambil gerinda

Lambang

Jarak (cm)

200

Waktu (detik)

Jarak (cm)

RE

30

100

P

G

20

50

G

A

50

Tangan Kanan
Mengambil benda kerja
(Material)
Memegang jig

30

RE

RE

30

60

A

G

60

10

P

P

10

50

P

G

50

Memegang jig

14

U

G

14

341.94

P

U

341.94

Mematikan gerinda

14

U

G

14

Memegang jig

34

G

DA

34

Memegang gerinda
Menggerinda benda kerja di
setiap sisi sesuai dengan
ukuran yang telah
ditentukan
Memegang gerinda
Melepas benda kerja dari
jig

Memegang gerinda
Memasang kabel gerinda
ke stop kontak
Memposisikan benda
kerja
Menyalakan gerinda
Mengarahkan gerinda ke
jig

Waktu tiap siklus (detik)
Waktu tiap siklus (menit)
Jumlah produk tiap siklus

30

Ringkasan
: 653.94
: 10.899
:1
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5.

Simpulan
Proses menggerinda pada stasiun woodworking PPTI II yang masih dilakukan secara
manual dinilai belum efektif dan dapat berakibat pada keterlambatan proses produksi. Sehingga
diperlukan suatu alat bantu yang berfungsi untuk mempercepat serta mempermudah proses
penggerindaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan metode motion
time measurement, didapatkan total waktu menggerinda tanpa fixture adalah selama 717,947
detik sedangkan untuk total waktu menggerinda menggunakan fixture adalah selama 659,17
detik. Maka, dapat disimpulkan bahwa penggunaan hasil dan rancangan fixture yang telah
dilakukan terbukti dapat membantu proses penggerindaan part dudukan kursi karena memiliki
total waktu yang lebih kecil dibandingkan tanpa bantuan fixture. Selain itu, penggunaan fixture
juga lebih aman sekaligus dapat mempermudah pengerjaan karena operator tidak perlu menahan
part dengan tangan maupun kaki.
Daftar Pustaka
Ginting, M., Seprianto, D., & Wilza, R. (2017). Desain dan Rancang Bangun Alat Bantu Press
Tool untuk Meningkatkan Produktivitas UKM Metal Furniture. Jurnal Austenit, 9(1), 3342.
Imansuri, Febriza. (2019). Perancangan Jig dan Fixture Pada Proses Freis dan Gurdi untuk
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Kusmindari, C. D., Muzakir, A., & Renilaili. (2018). Rancangan Aplikasi Perhitungan Waktu
Baku dengan Method-Time Measurement. Jurnal Maklumatika, 5(1), 98–105.
Prassetiyo, H., Ramdhan, I. R., Industri, J. T., Industri, F. T., Mustofa, J. P. H. H., & Bandung,
N. (2012). Bidang Teknik Mesin Rancangan Welding Fixture Pembuatan Rangka Produk
Kursi Prosiding Seminar Nasional Teknoin 2012 ISBN No. 978-979-96964-3-9.
(November), 116–123.
Rosidi dan Yuwono, B. (2021). Rancang Bangun Jig and Fixture untuk Pembuatan Kunci
Chuck Bubut. National Conference of Industry, Engineering and Technology 2021, 2, 111121.
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Perancangan Wire Bending Tool Metal Jig Menggunakan
Metode Verein Deutscher Ingenieure 2222
Ramanda Banu Prakasa*1), Timothy Gunung Tua2), Silvia Dhea Safira 3), Rahma Faza
Anggita4), dan Pringgo Widyo Laksono5)
Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No. 36,
Kentingan, Jebres, Surakarta, 57126, Indonesia
Email: ramandabanuprakasa@student.uns.ac.id, timothy.gunungtua3701@student.uns.ac.id,
silviadsaff@student.uns.ac.id, rahmafaza842@student.uns.ac.id, pringgo@ft.uns.ac.id
ABSTRAK
UMKM Agus Oi yang memproduksi metal jig berada di daerah Karanganyar Jawa Tengah, diketahui
pada proses pembengkokan kawat masih dilakukan secara manual yaitu menggunakan tang loop, tang
snap ring, atau tang cucut. Melalui pengerjaan secara manual tersebut menimbulkan permasalahan
dimana waktu yang diperlukan untuk proses pembengkokan kawat lama dan ukuran kawat yang
dihasilkan tidak seragam. Penelitian ini memiliki tujuan guna membantu mempersingkat waktu proses
dari pembengkokan kawat dengan mendesain “Wire Bending Tool Metal Jig” yaitu alat bantu berupa alat
pembengkok kawat metal jig dalam pengerjaan proses pembengkokan kawat. Metode yang digunakan
dalam perancangan alat bantu ini yaitu metode VDI 2222 dimana langkah dalam metode ini dimulai dari
merencana, mengkonsep, merancang, kemudian penyelesaian. Berdasarkan hasil dan pembahasan,
diketahui bahwa dengan menggunakan “Wire Bending Tool Metal Jig” dapat membantu mengurangi
waktu produksi hingga 70 detik per kawat.
Kata kunci: alat bantu, metal jig, VDI 2222

1.

Pendahuluan
Metal Jig adalah umpan tiruan yang digunakan oleh para pemancing ikan yang terbuat dari
material logam yaitu timah yang berat untuk digunakan saat memancing dengan teknik jigging
(Andri, 2020). Penggunaan timah memiliki alasan dikarenakan material tersebut memiliki
massa jenis tinggi dan mudah dalam proses pengolahannya. Penggunaan metal jig diminati oleh
para pemancing dikarenakan dinilai dapat memberikan hasil yang baik ketika memancing. Hal
tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan terhadap produk metal jig.
Permasalahan yang kemudian muncul adalah UMKM perlu memenuhi permintaan pasar
yang terus meningkat sementara proses produksi pembuatan metal jig masih dilakukan secara
manual. Permasalahan yang ditemukan pada pembuatan metal jig adalah proses pembengkokan
kawat yang masih menggunakan tang loop, tang snap ring, atau tang cucut. Penggunaan alat
bantu pembengkokan kawat ini dinilai masih belum optimal. Keterbatasan alat yang digunakan
dalam proses produksi pembuatan metal jig ini mengakibatkan beberapa permasalahan antara
lain waktu yang diperlukan untuk proses pembengkokan kawat lama dan ukuran kawat yang
dihasilkan tidak seragam. Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang desain usulan alat bantu
pembengkok kawat yang dapat dimanfaatkan secara optimal dengan harapan mampu
menghasilkan bentuk dan ukuran yang seragam dengan waktu pengerjaan yang lebih singkat.
2.

Metode
Metode yang digunakan pada proses perancangan dan perencanaan alat bantu
pembengkokan kawat adalah dengan menggunakan metode Verein Deutcher Ingenieure (VDI)
2222. Metode Verein Deutscher Ingenieure 2222 (VDI 2222) merupakan metode perancangan
sistematik terhadap desain untuk merumuskan dan mengarahkan berbagai macam metode desain
yang makin berkembang akibat kegiatan riset sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan
material dan teknologi (R. Adiharto, 2018). Metode VDI 2222 terdiri dari beberapa tahapan,
yaitu antara lain sebagai berikut.
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Gambar 1. Tahapan pada Metode VDI 2222

2.1 Tahap Merencana
Alat dirancang untuk mempercepat proses pembengkokan kawat dan menghasilkan
ukuran kawat yang bervariasi. Perancangan alat didasarkan atas pertimbangan melalui
konsultasi langsung dengan pengguna dan didapat permasalah seperti yang ditampilkan
pada Tabel 1 berikut. Fokus pada penelitian ini adalah hasil pembengkokan kawat tidak
seragam dan memerlukan waktu cukup lama karena prosesnya manual dengan
menggunakan tang.
Tabel 1. Tahapan Proses Pembuatan Metal Jig

Aspek

Permasalahan
Waktu proses finishing cukup lama
Proses cetak lebih lama dikarenakan 1 cetakan hanya 1 cavity

Produksi
Pembuatan cetakan berulang - ulang
Hasil pembengkokan kawat tidak seragam
2.2 Tahap Mengkonsep
Perancangan alat menyesuaikan dengan tuntutan yang ada, supaya fungsi tercapai dan
tidak berlebihan. Tabel berikut merangkum daftar tuntutan untuk produk yang dihasilkan.
Tabel 2. Tuntutan Utama Metal Jig

Tuntutan Utama

Deskripsi
Dimensi lubang 3 mm dan 3,5 mm

Dimensi akhir kawat
seragam

Panjang akhir kawat 73 mm
Toleransi dari hasil akhir kawat kurang lebih 0,2 mm

Waktu

Proses pembengkokan < 30 detik

Pengoperasian

Mudah dioperasikan tanpa keahlian khusus
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Alat dapat digunakan untuk beberapa panjang kawat

2.3 Tahap Merancang
Setelah diketahui identifikasi melalui tuntutan yang ada, dilakukan perancangan alat
melalui salah satu alat bantu CAD (Computer Aided Design) untuk perancangan objek 3
dimensi yaitu dengan menggunakan Autodesk Inventor. Berikut merupakan gambar dan
rancangan alat yang dibuat menggunakan Autodesk Inventor sesuai dengan kebutuhan
melalui identifikasi tuntutan yang telah dilakukan.

Gambar 2. Drawing Wire Bending Tool Metal Jig

Gambar 3. Perancangan 3D Objek Wire Bending Tool Metal Jig
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3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan adalah data proses pembuatan metal jig secara menyeluruh seperti
yang ditunjukkan pada Tabel 3. Pada tahapan nomor 4 akan menjadi fokus pada penelitian ini.
Tabel 3. Tahapan Proses Pembuatan Metal Jig

No.

Tahapan Proses

1

Desain produk

2

Pembuatan master

3

Pembuatan cetakan

4

Pembengkokan kawat

5

Proses cetak

6

Finishing permukaan produk

7

Pengecatan

8

Pelapisan

9

Produk jadi

Deskripsi Proses
Desain mengacu pada jenis ikan yang
mudah dijumpai seperti ciu, tamban, teri,
dan tudak.
Master digunakan untuk membuat cetakan
Cetakan dibuat dengan bahan dempul
(Polyester Putty) dengan acuan master
Kawat dibengkokkan dengan menggunakan
tang secara manual
Kawat yang sudah dibengkokkan dipasang
di cetakan sesuai alurnya kemudian cetakan
ditutup dan dicurahkan timah yang sudah
cair. Kemudian didinginkan sejenak sampai
beku setelah itu cetakan
dibuka dan produk dikeluarkan dari cetakan
Proses finishing bertujuan untuk
menghaluskan permukaan produk dengan
cara diamplas
Pengecatan menggunakan spray agar
lapisan aluminium foil merekat dengan baik
Pelapisan produk dengan menggunakan
aluminium foil agar tampilan produk
menyerupai ikan
Total waktu yang diperlukan untuk
memproduksi 100 buah metal jig selama ±
48 jam

3.2 Uji Coba
Pengambilan data pada tahap uji coba mengacu pada daftar tuntutan pada Tabel 2. Adapun
hasil uji coba dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Uji Coba

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nama Kawat
Kawat 1
Kawat 2
Kawat 3
Kawat 4
Kawat 5
Kawat 6
Kawat 7
Kawat 8
Kawat 9
Kawat 10
Rata-rata

Ukuran Kawat (mm)
Diameter lubang
Panjang
3,25
73,20
3,35
73,25
3,25
73,15

3,35
3,30
3,30
3,35
3,25
3,20
3,35
3,30

73,30
73,10
73,15
73,25
73,05
73,00
73,05
73,15
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9
9
8
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9
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Pengaturan panjang varian kawat yang digunakan dalam pengujian ini adalah 73 mm. Dari
hasil uji coba ada 3 kawat yang menyimpang dari toleransi yaitu kawat 2, 4, dan 7. Sedangkan
waktu proses pembengkokan sudah dihitung pada kedua sisi kawat dengan rata-rata 9,9 detik.
4.

Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa “Wire
Bending Tool Metal Jig” dapat mengurangi waktu produksi pembengkokan kawat hingga 70
detik per kawat, hal ini dapat dilihat dari hasil uji coba yang telah dilakukan pada 10 buah kawat
dengan hasil ujinya waktu pembengkokkan rata-ratanya adalah 9,9 detik. Jika dibandingkan
waktu pembengkokkan secara manual dengan menggunakan tang dan tangan, waktu yang
digunakan adalah 80 detik. Keseragaman hasil uji coba yang digunakan yaitu 70% dengan
allowance 0.2, untuk 30% sisanya menyimpang dari allowance dikarenakan kelonggaran dari
poros pembengkok terhadap alat, namun hal tersebut dapat disiasati dengan mengatur panjang
pada alat. Desain dari Wire Bending Tool Metal Jig juga dapat digunakan untuk lebih dari satu
varian diameter dan panjang kawat, karena adanya bermacam-macam jarak penjepit dari poros
dan juga adanya fungsi pengatur panjang kawat. Selain itu, pengoperasian, perawatan,
pembuatan, perakitan, dan konstruksi alat dapat terpenuhi dengan baik.
Daftar Pustaka
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Perancangan Desain dan Analisis Pemesinan Manual Drill Jig
Studi Kasus pada CV Aneka Mebel
Muhammad Junus A. *1), Yunia Nur Afrasaniy A.2), Putri Dwi L.3), Thomas Eka W.4),
Rudolf Sahat Marisi M.5), dan Pringgo Widyo Laksono6)
Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No.36,
Surakarta, 57126, Indonesia
Email: atthargans@student.uns.ac.id, putrilarasati@student.uns.ac.id, rudolfm871@student.uns.ac.id,
ekathomas160301@student.uns.ac.id, afrasaniy@student.uns.ac.id, pringgo@ft.uns.ac.id
ABSTRAK
CV Aneka Mebel adalah sebuah Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) yang memproduksi
berbagai jenis perabot rumah tangga berbahan kayu. Elemen kerja yang cukup banyak dilakukan dalam
proses produksi pada UMKM ini adalah pelubangan pada kayu. Namun, proses pelubangan yang
dilakukan oleh karyawan yang berbeda menyebabkan hasil lubang yang berbeda pula. Hal ini
dikarenakan kemampuan karyawan yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk merancang proses
pembuatan dan pemesinan jig yang mampu mempermudah proses pelubangan dan menganalisis
pemesinan dalam proses pembuatan hand drill jig. Hasil perhitungan dan analisi menunjukkan bahwa
dalam proses manufaktur pembuatan hand drill jig ini memerlukan kecepatan potong optimal pada mesin
milling, drilling, spade drill, dan hole saw berturut-turut adalah 0,018 m/menit; 0,022 m/menit; 0,084
m/menit; 0,191 m/menit.
Kata kunci: Jig, Jig Drill, Mesin Drill, Manufaktur

1.

Pendahuluan
Pada industri mebel, mulai dari yang berskala mikro hingga besar, ada salah satu proses
yang sering dilakukan yaitu proses pengeboran atau drilling. Pengeboran merupakan proses
pemotongan di mana lubang dibuat atau diperbesar dengan menggunakan alat pemotong
berujung multipoint bergalur. Saat bor berputar dan dimasukkan ke dalam benda kerja, material
dikeluarkan dalam bentuk serpihan yang bergerak di sepanjang tangkai bor bergalur (Nikhitha,
2019). Proses drilling pada industri mebel UMKM biasanya dilakukan menggunakan hand drill
yang prosesnya masih menggunakan teknik manual.
Proses drilling dengan teknik manual memiliki hasil pengerjaan dengan tingkat akurasi dan
presisi yang berbeda-beda, bergantung pada tingkat kemampuan dan ketrampilan operator. Pada
umumnya proses permesinan seperti pengeboran menggunakan jig dalam pelaksanaannya. Jig
merupakan peralatan khusus yang berfungsi untuk menahan dan menopang benda kerja yang
akan mengalami proses pemesinan (Nur dkk, 2020). Menggunakan jig selama proses pemesinan
akan menjaga benda kerja dalam keadaan stabil dan dapat diproses dengan aman (Rajesh dkk,
2021).
Industri mebel adalah salah satu industri manufaktur yang memproduksi peralatan atau
perabot rumah yang berasal dari hasil hutan (Oktavianto dkk, 2019). Aneka Mebel merupakan
salah satu UMKM industri mebel di Surakarta yang mulai berdiri pada tahun 2007. Proses
pengeboran yang menggunakan hand drill pada perusahaan ini didapatkan permasalahan yaitu
kurangnya tingkat akurasi dan presisi yang disebabkan adanya perbedaan kemampuan dan
keterampilan operator. Pandit (2017) membuat model dan analisis dari drilling jig untuk
mounting case motor elektrik. Pada penelitian tersebut desain jig dibuat dengan menggunakan
Catia v5 dan dilakukan static structural analysis untuk menghitung efek kondisi pembebanan
tetap pada struktur. Pada penelitian tersebut tidak terdapat pembahasan mengenai proses
pemesinan yang dibutuhkan dalam pembuatan drill jig tersebut. Berdasarkan permasalahan pada
perusahaan tersebut dan penelitan sejenis yang telah dilakukan, maka dilakukan penelitian ini
yang betujuan untuk membuat desain alat bantu berupa jig yang mempermudah proses
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pelubangan kayu pada industri mebel yang memungkinkan hasil lubang yang presisi dan akurat
meskipun proses drilling dilakukan oleh operator yang berbeda-beda. Penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi
pada penelitian berikutnya.
2.

Metode
Dalam perancangan proses pembuatan dan pemesinan jig ini terdapat beberapa tahapan
yang telah dilalui. Perancangan berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh CV Aneka Mebel
pada proses drilling, dimana hasil akhir penge-drill-an menggunakan hand drill oleh karyawan
yang berbeda menghasilkan hasil lubang yang berbeda pula. Gambar 1 menunjukkan flowchart
tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini.

Gambar 1. Flowchart Metodologi Penelitian



Tahap Observasi
Observasi dilakukan untuk mengamati secara cermat dan langsung mengenai proses
drilling yang dilakukan oleh karyawan di CV Aneka Mebel dengan maksud mengumpulkan
informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini dilakukan identifikasi
masalah yang terjadi serta pengumpulan data.
 Tahap Perancangan Jig
Dengan data-data yang telah diperoleh, langkah selanjutnya adalah membuat perancangan
jig yang mampu mengatasi masalah yang terjadi pada proses drilling di CV Aneka Mebel.
Langkah-langkah perancangan jig meliputi: analisis kebutuhan, penyusunan konsep, gambar
teknik, dan perhitungan.
 Tahap Pembuatan Jig
Setelah menentukan desain, dimensi, dan perhitungan yang diperlukan, pada tahap ini
dilakukan proses pembuatan desain jig menggunakan perangkat lunak Autodesk Inventor.
 Kesimpulan dan saran
Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah
dilakukan.
3.

Hasil dan Pembahasan
CV Aneka Mebel merupakan salah satu UMKM di Surakarta yang bergerak pada industri
furniture. Salah satu proses yang biasa digunakan adalah drilling dimana pada beberapa
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pengerjaan mebel alat yang digunakan adalah hand drill. Berdasarkan data yang diambil
langsung melalui wawancara terhadap pemilik, diketahui hasil akhir penge-drill-an
menggunakan hand drill tidak secara merata dihasilkan kepresisian yang baik. Salah satu sebab
dari ketidakpresisian tersebut salah satunya disebabkan karena perbedaan kemampuan operator.
Maka dari itu, Penulis merancang desain jig usulan untuk membantu proses drilling
menggunakan hand drill pada CV Aneka Mebel. Kriteria perancangan jig berdasarkan
persetujuan pemilik CV Aneka Mebel adalah aman dalam pemakaian, mudah dioperasikan,
mudah dalam perawatan, dan memiliki kualitas yang baik.
Perancangan desain dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak Autodesk Inventor.
Inventor merupakan software yang dapat digunakan untuk pembuatan desain sederhana hingga
yang kompleks.
3.1 Prinsip Kerja Desain Jig
Prinsip kerja desain jig pada penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Desain alat bantu yang dibuat jika direalisasikan dipasang pada benda kerja yang
memiliki permukaan datar
2. Hand drill dimasukkan ke lubang dudukan bagian atas lalu ditekan sesuai kebutuhan
kedalaman pemakanan
3. Fleksibilitas penekanan alat bantu maksimal sepanjang part shaft pada alat bantu yaitu
30 cm
3.2 Perancangan Desain Jig
Perancangan desain alat bantu hand drill pada studi kasus ini dimulai dengan pengukuran
dimensi-dimensi hand drill agar didapatkan desain alat bantu yang sesuai. Kemudian Peneliti
melakukan perancangan komponen-komponen dalam desain alat bantu jig. Part pertama adalah
bagian dudukan yang menjadi base plate dimana terbuat dari material kayu berupa rosewood
dengan ukuran 100 mm x 140 mm. Pemilihan material rosewood karena kayu jenis ini memiliki
corak yang indah sehingga menambah nilai estetika pada segi visual. Kayu jenis ini juga
tergolong murah dan termasuk kayu keras dengan kekuatan di kelas II dan kelas awet I serta
memiliki kadar air yang rendah. Center dari part tersebut terdapat lubang dengan diameter 40
mm yang nantinya menjadi jalan mata bor terhadap benda kerja. Ketebalan dudukan bawah ini
adalah 28 mm. Di bagian kedua sisi terdapat lubang dengan diameter 10 mm untuk tempat shaft
pada alat bantu jig. Gambar 2 menunjukkan desain dari komponen dudukan bawah yang
nantinya akan kontak secara langsung dengan benda kerja.

Gambar 2. Part Dudukan Bawah

Bagian yang kedua adalah part dudukan atas yang menjadi tumpuan hand drill dalam
melakukan proses pengoboran. Part dudukan atas juga terbuat dari kayu dengan berbentuk
heksagon dengan dimensi 90 mm x 140 mm dimana bagian center terdapat lubang berdiameter
44 mm. Lubang pada part dudukan atas berbeda dengan dudukan bawah karena untuk dudukan
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atas sendiri lubang dibuat dengan ukuran menyesuaikan dengan mulut hand drill dan dirancang
agar ¼ bagian hand drill bisa masuk pada part ini. Material dari part ini juga dipilih kayu
rosewood. Gambar 3 menunjukkan desain dari part dudukan atas.

Gambar 3. Part Dudukan Atas

Bagian ketiga yaitu shaft dimana tempat peletakan pegas sehingga alat bantu bisa
digunakan sesuai dengan kebutuhan pemakanan. Untuk part dipilih material berupa stainless
steel sehingga dapat kokoh dan tahan karat meskipun jig diletakkan pada tempat yang lembab.
Gambar 4 merupakan desain dari part shaft. Part shaft sendiri memiliki diameter 10 mm dengan
panjang 300 mm. Dimana pada part ini selain dijadikan penyangga juga digunakan sebagai
tempat peletakan pegas sehingga jig bisa digunakan sesuai dengan kedalaman pemakanan yang
dihendaki operator.

Gambar 4. Desain Alat Bantu Jig Drill

Dari beberapa part tersebut kemudian dirangkai menggunakan fitur assembly pada
Autodesk Inventor menjadi satu kesatuan desain alat bantu hand drill seperti pada Gambar 5.

Gambar 5. Desain Alat Bantu Jig Drill

3.3 Perhitungan Kecepatan Potong Mesin pada Proses Pembuatan Jig
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Proses pembuatan jig membutuhkan beberapa perhitungan kecepatan potong pada beberapa
mesin, meliputi mesin milling, drilling, spade drilling, dan hole saw. Perhitungan kecepatan
potong mesin dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
v=

𝜋𝑑𝑛
1000

(1)

Keterangan
:
v = kecepatan potong (m/menit)
d = diameter pisau (m)
n = jumlah putaran spindle (rpm)
3.2.1 Analisis Perhitungan Kecepatan Potong Mesin Milling
Mesin milling digunakan untuk membuat part linear bearing. Untuk menentukan
kecepatan potong mesin milling menggunakan persamaan berikut:
Diketahui :
d = 0,02 m
n = 286,62 rpm
Maka, nilai v dapat dihitung sebagai berikut :
𝑣=

𝜋𝑑𝑛
1000
3,14 𝑥 0,02 𝑥 286,62
1000

𝑣=

𝜋𝑑𝑛
1000
3,14 𝑥 0,005 𝑥 1420
1000

𝑣=

𝜋𝑑𝑛
1000
3,14 𝑥 0,019 𝑥 1420
1000

𝑣=

𝑣 = 0,018 𝑚/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
Jadi, kecepatan potong mesin milling adalah sebesar 0,018 m/menit.
3.2.2 Analisis Perhitungan Kecepatan Potong Mesin Drilling
Mesin drilling digunakan untuk membuat part linear bearing. Untuk menentukan
kecepatan potong mesin drilling menggunakan persamaan berikut:
Diketahui :
d = 0,005 m
n = 1.420 rpm
Maka, nilai v dapat dihitung sebagai berikut :
𝑣=

𝑣 = 0,022 𝑚/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
Jadi, kecepatan potong mesin milling adalah sebesar 0,022 m/menit.
3.2.3 Analisis Perhitungan Kecepatan Potong Mesin Spade Drill
Mesin spade drill digunakan untuk membuat lubang pada dudukan atas dan bawah
untuk memasang part shaft. Untuk menentukan kecepatan potong mesin spade drill
menggunakan persamaan berikut:
Diketahui :
d = 0,019 m
n = 1.420 rpm
Maka, nilai v dapat dihitung sebagai berikut :
𝑣=

𝑣 = 0,084 𝑚/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
Jadi, kecepatan potong mesin milling adalah sebesar 0,084 m/menit.
3.2.4 Analisis Perhitungan Kecepatan Potong Mesin Hole Saw
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Mesin hole saw digunakan untuk membuat lubang pada dudukan atas dan bawah
yang nantinya akan menjadi akses hand drill untuk melubangi benda kerja. Untuk
menentukan kecepatan potong mesin hole saw menggunakan persamaan berikut:
Diketahui :
d = 0,043 m
n = 1.420 rpm
Maka, nilai v dapat dihitung sebagai berikut :
𝑣=

𝑣=

𝜋𝑑𝑛
1000
3,14 𝑥 0,043 𝑥 1420
1000

𝑣 = 0,191 𝑚/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
Jadi, kecepatan potong mesin milling adalah sebesar 0,191 m/menit.
Nilai kecepatan potong mesin yang didapatkan dalam perhitungan ini merupakan nilai
optimal yang telah disesuaikan dengan jenis alat potong yang digunakan dalam proses
pembuatan drill jig ini. Sehingga, dalam proses pembuatan dapat menyesuaikan nilai kecepatan
potong tersebut agar hasil yang didapatkan sesuai dengan perancangan.
4.

Simpulan
Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa desain jig untuk proses
pengeboran menggunakan hand drill dibuat dengan menggunakan material kayu berupa
rosewood pada 2 part yaitu part dudukan atas dan bawah dan menggunakan material logam,
yaitu aluminium untuk part linear bearing, carbon steel pada pegas dan stop colar, dan
stainless steel pada part shaft. Alasan pemilihan material rosewood karena kayu jenis ini
memiliki corak yang indah sehingga menambah nilai estetika pada segi visual. Selain itu, kayu
jenis ini juga tergolong murah dan termasuk kayu keras dengan kekuatan di kelas II dan kelas
awet I serta memiliki kadar air yang rendah. Sementara itu, logam aluminium dipilih karena
karakternya yang kuat, ringan, dan mudah dibentuk. Perancangan proses manufaktur dalam
pembuatan drill jig ini menghasilkan perhitungan kecepatan potong pada mesin yang digunakan
dalam proses pembuatan, yaitu mesin milling, drilling, spade drill, dan hole saw berturut-turut
adalah 0,018 m/menit ; 0,022 m/menit ; 0,084 m/menit ; 0,191 m/menit. Perhitungan kecepatan
potong tersebut dilakukan untuk mengetahui kecepatan potong optimal yang sesuai dengan jenis
alat potong yang digunakan dalam proses pembuatan drill jig ini sehingga hasil yang didapatkan
sesuai dengan perancangan.
Daftar Pustaka
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Pemotongan Sudut Hollow pipe Menggunakan Gerinda
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Ravena4), dan Pringgo Widyo Laksono5)
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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental pembuatan alat bantu untuk melakukan pemotongan
sudut hollow pipe menggunakan gerinda. Pemotongan tanpa menggunakan angle grinder memiliki
kekurangan dalam hal kecepatan dan kemudahan. Tujuan penelitian ini adalah membantu proses
pemotongan bersudut tanpa menggunakan angle grinder. Metode penelitian yang dilakukan, yaitu VDI
2222. Hasil penelitian berupa desain alat bantu pemotongan sudut hollow pipe untuk menggunakan
gerinda.
Kata kunci: Angle Grinder, Gerinda, Hollow Pipe

1.

Pendahuluan
Mesin gerinda (grinding machines) merupakan sebuah alat yang digunakan untuk proses
pemotongan logam secara abrasive melalui gesekan antara material abrasive dengan benda
kerja/ logam. Mesin gerinda terutama dirancang untuk menyelesaikan suku cadang yang
permukaannya silindris, datar atau penyelesaian permukaan dalam (Aswin, 2017). Ada beberapa
jenis mesin gerinda yang digunakan sebagian besar kalangan masyarakat, diantaranya yaitu
mesin gerinda datar, mesin gerinda alat potong, mesin gerinda lurus, mesin gerinda duduk.
Berbagai bentuk gerinda tersebut yang umumnya digunakan tentu memiliki inovasi yang
berbeda-beda sesuai dengan penggunaannya. Kondisi inilah yang menjadikan setiap hasil
produk gerinda memiliki keunggulan serta kekurangannya masing-masing (Triono, 2022).
Beberapa kekurangan penggunaan gerinda tangan dibanding jenis gerinda lainnya adalah
lebih sulit dilakukan untuk pemotongan lurus maupun bersudut. Pemotongan bahan hollow pipe
dengan sudut tertentu dengan menggunakan angle grindrer lebih mudah untuk dilakukan
dibandingkan pemotongan menggunakan gerinda tangan. Hal tersebut merupakan masalah yang
kerap kali terjadi pada UD XYZ yang masih belum memiliki angle grinder, oleh karena itu
dibutuhkan suatu solusi untuk membuat pemotongan hollow pipe menjadi lebih mudah dengan
menggunakan suatu alat bantu produksi.
Melalui penelitian kali ini diharapkan dapat mengetahui pengaruh alat bantu pemotongan
sudut pada mesin gerinda tangan terhadap hasil pemotongan sudut dari hollow pipe dengan
metode VDI 2222. Dengan menggunakan metode VDI 2222 diharapkan dapat mempermudah
pemotongan hollow pipe menggunakan gerinda tangan dengan kemudahan dan hasil yang sama
baiknya dengan menggunakan angle grinder.
2.

Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode VDI 2222. Proses perancangan
alat bantu pemotongan sudut hollow pipe menggunakan gerinda diawali dengan merencana jig
dan fixture, mengkonsep jig dan fixture, merancang jig dan fixture, dan penyelesaian jig dan
fixture. Pada tahap merencana jig dan fixture, dilakukan pengumpulan data mengenai mesin
gerinda dan hollow pipe, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada proses pemotongan
sudut hollow pipe menggunakan gerinda, dan menyusun rencana kerja. Pada tahap mengkonsep
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jig dan fixture dilakukan penentuan alternatif konsep dari jig dan fixture beserta kegunaannya
dan variasi konsep. Pada tahap merancang jig dan fixture dilakukan pembuatan rancangan awal
jig dan fixture dan optimasi desain jig dan fixture menggunakan software Autodesk Inventor.
Selanjutnya, pada tahap penyelesaian jig dan fixture dilakukan finishing terhadap desain yang
telah dibuat. Flowchart metodologi penelitian yang dilaksanakan ditampilkan pada gambar 1.

Gambar 1. Flowchart Metodologi Penelitian

3.

Hasil dan Pembahasan
Berikut adalah hasil dan pembahasan dari perancangan jig dan fixture sebagai alat bantu
pemotongan sudut hollow pipe menggunakan gerinda.
3.1 Merencana Jig dan Fixture
Pada tahap ini dilakukan pemilihan dan penentuan permasalahan yang terjadi pada proses
pemotongan sudut hollow pipe menggunakan gerinda. Untuk mengetahui permasalahan yang
terjadi maka dilakukan wawancara dengan operator UD XYZ secara langsung. Tabel 1
menampilkan permasalahan yang diperoleh di penelitian ini.
Tabel 1. Permasalahan Proses Pemotongan Sudut Hollow Pipe

Aspek
Produksi

Permasalahan
Proses pemotongan sudut hollow pipe
memerlukan waktu yang lama dan sulit
dilakukan karena melakukan proses pemotongan
secara manual

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dari hasil wawancara dengan UD XYZ, maka
dapat diketahui tuntutan yang harus dipenuhi pada jig dan fixture yang akan dirancang.
3.2 Mengkonsep Jig dan Fixture
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Pada tahap ini dilakukan perancangan jig dan fixture sesuai dengan tuntutan yang
diidentifikasi. Tabel 2 menampilkan daftar tuntutan pada produk.
Tabel 2. Daftar Tuntutan

No

Tuntutan

Deskripsi

1

Waktu pemotongan

Proses pemotongan lebih cepat dari waktu
awal

2

Tingkat kemudahan dalam
pengoperasian

Lebih mudah untuk digunakan sehingga tidak
memerlukan keahlian khusus

3

Perakitan

Pada perakitan dan pembongkaran produk
tidak perlu menggunakan alat khusus

3.3 Merancang Jig dan Fixture
Pada tahap ini dilakukan proses merancang jig dan fixture. Terdapat pelindung gerinda,
baut dan mur, plat bawah, penjepit, serta penahan benda kerja. Tahapan merancang yang
dilakukan adalah membuat gambar draft dan optimasi gambar draft. Pada tahapan optimasi
dilakukan modifikasi pada jig agar mempermudah proses pemotongan bersudut tanpa
menggunakan angle grinder. Gambar 2 dan Gambar 3 menampilkan gambar draft dari jig dan
fixture yang dirancang.

Gambar 2. Keputusan Variansi Konsep

Gambar 3. Jig dan Fixture

4.

Simpulan
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, untuk melakukan pemotongan sudut hollow
pipe menggunakan gerinda dapat digunakan jig dan fixture sebagai alat pembantu. Metode VDI
2222 diaplikasikan dengan menggunakan software Autodesk Inventor pada proses perancangan
jig dan fixture pemotongan sudut hollow pipe menggunakan gerinda menghasilkan desain jig
dan fixture yang dapat membantu pemotongan sudut menggunakan gerinda.
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ABSTRAK
Dalam proses manufaktur, seringkali operator merasa kesulitan untuk melakukan proses pemotongan atau
pelubangan, maka untuk memudahkan pekerjaan tersebut dibutuhkan jig yang berguna untuk membantu
beberapa proses operasi. Lubang antara part rangka sandaran, tutup sandaran, dan sandaran seringkali
tidak presisi dan lurus. Dengan adanya permasalahan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk membuat
rancangan alat bantu jig dalam proses drilling rangka sandaran, sandaran, dan tutup sandaran. Metode
yang digunakan yaitu metode desain Pahl dan Beitz dilengkapi dengan diagram alir perancangan,
perumusan masalah menggunakan fishbone diagram, dan pembuatan desain jig drill. Hasil yang
didapatkan adalah desain sandwich jig drill yang dibuat menggunakan software Autodesk Inventor.
Pembuatan desain jig drill untuk part rangka sandaran, sandaran, dan tutup sandaran dapat membantu
operator menyesuaikan lubang di antara ketiga part tersebut dan memudahkan operator dalam melakukan
proses drilling sehingga waktu yang dibutuhkan akan lebih cepat.
Kata kunci: Drilling, Jig, Sandaran Kursi

1.

Pendahuluan
Jig merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengarahkan satu atau lebih alat potong
agar memiliki posisi yang sesuai pada proses pengerjaan suatu produk (Nurianto, 2016). Pada
proses produksi, jig kerap digunakan dalam proses pemotongan atau pembentukan yang berupa
pembuatan atau perluasan lubang. Menurut (Ramnath, et al., 2016), jig dan fixture ialah suatu
peralatan yang posisinya rigid terhadap mesin utama. Alat bantu ini juga banyak digunakan
pada proses produksi lain seperti woodworking, penggarapan logam, dan pekerjaan lain yang
membutuhkan tingkat presisi tinggi sehingga dibutuhkan adanya kontrol gerakan alat potong.
(Tohidi & Algeddawy, 2015) mengatakan bahwasannya beberapa jenis jig/fixture juga disebut
alat bantu atau juga pengarah. Dalam proses manufaktur, seringkali operator merasa kesulitan
untuk melakukan proses pemotongan atau pelubangan. Hal ini menyebabkan hasil pemotongan
atau pelubangan menjadi tidak presisi. Oleh karena itu, dibutuhkan jig dalam beberapa proses
operasi untuk membantu dan mempermudah operator.
Berdasarkan pengamatan dan survei yang dilakukan pada Praktikum Perancangan Teknik
Industri (PPTI) II di Teknik Industri UNS ditemui beberapa kendala dan kesulitan oleh
praktikan. Salah satu proses operasi yang praktikan banyak menemui kesulitan adalah proses
operasi drilling pada part sandaran dan tutup sandaran untuk membuat kursi kuliah. Pada
kegiatan PPTI II, praktikan diharuskan membuat suatu kursi kuliah yang terdiri dari banyak
part, seperti rangka sandaran, union jack, tutup sandaran, sandaran, dan lain-lain. Untuk bagian
sandaran kursi, part yang terkait adalah rangka sandaran yang telah digabung dengan plat
panjang dan pendek, sandaran, serta tutup sandaran. Part rangka sandaran menggunakan
material round hollow steel sedangkan part sandaran dan tutup sandaran menggunakan material
triplek. Ketiga part tersebut akan dirakit menjadi satu kesatuan yaitu bagian sandaran pada kursi
menggunakan mur dan baut. Oleh karena itu, dibutuhkan lubang yang presisi dan lurus pada
ketiga part sehingga mur baut dapat dirakit dengan baik dan mudah. Namun pada kondisi yang
telah ditemui oleh praktikan, lubang antara part rangka sandaran, tutup sandaran, dan sandaran
seringkali tidak presisi dan lurus. Hal ini menyebabkan proses drilling membutuhkan waktu
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yang lama karena praktikan harus melakukan proses drilling berulang kali. Oleh karena itu,
dibutuhkan jig untuk membantu praktikan PPTI II dalam melakukan proses drilling pada part
rangka sandaran, tutup sandaran, dan sandaran sehingga dapat mempercepat waktu pengerjaan.
Masalah utama yang dianalisis adalah lubang antara part rangka sandaran, tutup sandaran,
dan sandaran pada pembuatan kursi PPTI II yang seringkali tidak presisi dan lurus. Hal ini
menyebabkan proses drilling membutuhkan waktu yang lama karena praktikan harus
melakukan proses drilling berulang kali. Penelitian ini bertujuan membuat desain jig drill untuk
membantu praktikan dalam melakukan proses drilling sehingga waktu pengerjaan dapat lebih
cepat dan efisien. Dengan adanya jig drill ini, operator akan lebih mudah dalam melakukan
proses drilling karena jig sudah mengarahkan bagian-bagian part yang harus dilubangi sehingga
proses pengukuran dapat dieliminasi. Selain itu, jig drill ini juga berkontribusi dalam ketepatan
lubang di antara part rangka sandaran, tutup sandaran, dan sandaran.
2.

Metode
Pada perancangan jig drill digunakan metode desain Pahl dan Beitz. Model yang ada pada
metode ini merupakan model yang telah kerap digunakan oleh engineer ketika hendak
melakukan development suatu produk. Menurut (Pahl & Beitz, 2007), ada setidaknya empat
tahapan utama dalam mendesain, yakni clarification of the task, conceptual design, embodiment
design, dan detail design. Pada tahap perencanaan proyek serta penjelasan tugas berisi tentang
kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi masalah dan kendala yang ada.
Selanjutnya dilakukan perumusan tentang persyaratan seperti sifat dan performa produk yang
harus dimiliki untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap kedua yaitu perancangan produk
meliputi pemberian beberapa solusi alternatif konsep produk lanjutan yang didapat dari hasil
evaluasi teknis, fungsionalitas, ekonomis, dan sebagainya. Pada tahap ketiga, yaitu perancangan
bentuk membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk menentukan
keputusan atau solusi setiap proses perencanaan. Dari kasus yang ada yaitu perancangan produk
alat bantu berupa jig drill, maka digunakanlah pendekatan proses produksi sebagai konsep
pendekatannya. Terdapat empat elemen utama pada konsep tersebut, yaitu fungsi, material,
bentuk, dan produksi. Pada tahap yang terakhir yaitu perancangan detail meliputi hasil putusan
perencanaan berdasarkan proses yang telah dilakukan. Output dari tahapan ini ialah sebagai
gambaran rancangan lengkap dan juga spesifikasi produk. Namun, hasil setiap tahapan akan
berubah karena adanya feedback yang pasti akan diterima dari tahapan yang akan dilakukan.
Diagram Alir Perancangan Alat Bantu
Menurut (Jufri, Sonjaya, & Ardi, 2017) perancangan ialah kegiatan awal dari sebuah usaha
untuk merealisasikan sebuah produk yang dibutuhkan oleh perusahaan agar dapat membantu
proses produksinya. Berikut merupakan diagram alir perancangan yang menunjukkan fase-fase
proses perancangan.
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Gambar 1. Diagram Alir Perancangan Alat Bantu

3.

Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan keempat langkah metode Pahl dan Beitz yang digunakan dalam penelitian ini,
berikut merupakan penjabaran dari setiap tahap perancangan alat bantu jig untuk proses drilling
pada sandaran, rangka sandaran, dan tutup sandaran.
a. Clarification of the task
Tahap perencanaan proyek serta penjelasan tugas berisi tentang kegiatan
mengumpulkan informasi pada masalah dan kendala yang ada serta mengetahui
persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh produk agar produk tersebut dapat menjadi
solusi atas permasalahan yang ada.
Penelitian ini dilakukan melalui observasi terhadap percobaan pelubangan benda kerja
dan melakukan wawancara dengan beberapa operator mesinnya. Pada fase ini, informasi
memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu masalah. Kegiatan
pengumpulan informasi dilakukan dengan cara meluangkan waktu untuk menggali
informasi yang lebih lengkap dan mendalam. (Hurst, 2006) berpendapat bahwasannya
engineer-secara umum-meluangkan waktu sebesar 10% dari total waktu mereka untuk
mencari informasi.
Sebagai bentuk kelanjutannya, maka untuk analisis permasalahan dapat menggunakan
metode Ishikawa Diagram, atau yang biasa dikenal dengan Fishbone Diagram. Diagram
ini memiliki bentuk menyerupai tulang ikan dengan kepala yang menghadap ke arah kanan.
Moncong kepala yang berada di ujung kanan berisi tentang efek atau akibat yang
E10.3

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

ditimbulkan. Sedangkan tulang ikan menunjukkan sebab-sebab dari efek atau akibat tadi
dan juga dikelompokkan berdasarkan kedekatan karakteristiknya (Fyona, Hakim, &
Afriandi, 2019). Sebab atau faktor-faktor yang memengaruhi efek pada penelitian ini
dikelompokkan ke dalam empat kategori, yakni manusia, metode, pengukuran, dan mesin.

Gambar 2. Fishbone Diagram

Berdasarkan perumusan masalah yang dilakukan menggunakan fishbone diagram,
dapat diketahui bahwa masalah utama yang ada disebabkan oleh empat faktor yang juga
dapat saling berkesinambungan satu sama lain. Masalah utama yang ada ialah
ketidaksesuaian lubang antara part rangka sandaran, sandaran, dan tutup sandaran. Faktor
pertama yang memengaruhi hal tersebut adalah faktor man, yang disebabkan oleh
kemampuan dan pengalaman operator masih sangat minimal dan juga tergesa-gesa saat
melakukannya. Lalu terdapat faktor measurement atau pengukuran yang terdiri dari letak
tanda lubang tidak sesuai atau bisa juga dikarenakan tanda yang kurang jelas. Faktor yang
ketiga ialah method, posisi ketiga part dapat berubah-ubah dalam melakukan proses
pengukuran dan drilling. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya alat seperti mal yang dapat
menahan posisi ketiga part tersebut. Posisi yang sering berubah-ubah ini sangat dapat
memengaruhi akurasi pelubangan part. Lalu untuk faktor yang terakhir ialah machine, di
mana waktu pemakaian peralatan terbatas dikarenakan harus berbagi peralatan dengan
kelompok lain. Pembuatan jig atau fixture dapat menyelesaikan masalah dari faktor method
dan measurement, karena dengan adanya jig atau fixture dapat membantu proses
pengukuran dan drilling dengan cara membantu memposisikan lubang dan menahan part
agar tetap berada di posisi yang sama. Dengan terselesaikannya faktor method dan
measurement, sebab masalah yang diakibatkan oleh faktor man dapat diminimalisasi
karena jig atau fixture dapat membantu mempermudah kerja operator.
Untuk menyelesaikan penyebab masalah yang ada, adapun kriteria perancangan jig
yang diinginkan adalah aman saat digunakan, mudah dioperasikan atau tidak membutuhkan
skill yang tinggi, waktu operasi yang singkat, memiliki kualitas dan ketelitian yang baik
sehingga menjadi sebuah alat bantu pelubangan yang bermanfaat dengan hasil yang lebih
akurat. Perancangan desain alat bantu dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak
Autodesk Inventor. Autodesk Inventor merupakan software CAD yang dapat digunakan
untuk membuat desain suatu produk yang sederhana maupun kompleks.
b. Conceptual design
Perancangan konsep produk berguna untuk memberikan beberapa solusi alternatif
berdasarkan persyaratan teknis, fungsionalitas, ekonomis, dan lain-lain. Tahapan ini
dimulai dengan memahami dan menganalisa spesifikasi produk yang akan dirancang.
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Berikut merupakan spesifikasi produk yang menjelaskan ukuran dan bentuk kerja yang
dapat dipasang pada alat bantu pelubangan.

Gambar 3. Spesifikasi benda kerja sandaran

Gambar 4. Spesifikasi benda kerja tutup sandaran
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Gambar 5. Spesifikasi benda kerja rangka sandaran

c.

Embodiment design
Berdasarkan hasil pengamatan pada proses manufaktur produk sandaran kursi melalui
observasi dan diskusi bersama operator, maka diperoleh dokumentasi berupa produk
sandaran yang dirancang untuk disusun menjadi kursi kuliah. Sandwich drill jig yang
dirancang tersebut digunakan untuk mempermudah operator dalam membuat lubang pada
rangka sandaran, tutup sandaran, dan sandaran. Desain alat adalah aktivitas penggambaran
dimensi pada aplikasi yang gambar dan komponennya dapat dilihat seperti pada gambar
berikut.

Gambar 6. Part Sandaran

Gambar 7. Sandwich Drill Jig

Gambar 8. Design Drill Jig

Keterangan alat:
1. Base Plate
2. Work Piece (Sandaran, Tutup sandaran, Rangka sandaran)
3. Bushing Plate
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Jig Bush
Locking Screw
Shoulder Screw M12
Wing Nut

Alat yang digunakan untuk proses rancang bangun jig drill pada part rangka sandaran,
tutup sandaran dan sandaran adalah sebagai berikut.
1. Desain menggunakan software Autodesk Inventor 2019.
2. Pahat potong dan pahat bubut
3. Mesin bench drill
4. Dial indicator untuk uji kelurusan dan kerataan chassis pada saat pencekaman di mesin.
d.

Detail Design
Berdasarkan kekurangan alat drilling yang digunakan oleh operator, maka perbaikan
yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat base plate yang digunakan sebagai alas untuk
meletakkan benda kerja yang akan dilakukan pelubangan. Gambar 9 adalah desain base
plate yang dilengkapi dengan locating pin yang berfungsi untuk mengarahkan dan
menahan benda kerja. Tentu dengan cara tersebut akan mempermudah saat men-setting
benda kerja.

Gambar 9. Base Plate

Lalu pada gambar 10 terdapat bushing plate atau merupakan tutup daripada jig ini.
Nantinya, bushing plate akan digabungkan dengan base plate menggunakan locking screw
yang terpasang pada shoulder screw yang ada di base plate. Kedua part ini akan
dikencangkan dengan wing nut. Pada bushing plate terdapat tempat untuk drill bush yang
akan memudahkan proses drilling. Selain itu, bushing plate juga akan berfungsi sebagai
penahan benda kerja dari sisi atas karena part ini juga akan menekan benda kerja.

Gambar 10. Bushing Plate
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Tabel 1. Komponen pada alat bantu drilling
Komponen lain
2
3

Locking Screw

Shoulder Screw

4

Wing Nut

Pada dasarnya pemilihan desain merupakan suatu proses pemilihan konsep-konsep
yang telah ditemukan dan dievaluasi sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan untuk
membandingkan kekuatan dan kelemahan relatif konsep tersebut. Langkah tersebut dapat
membantu engineer untuk membuat keputusan yang menghasilkan desain terbaik. Berikut
merupakan cara kerja sandwich drill jig yang dibuat yaitu:
1. Menyiapkan jig dan benda kerja.
2. Benda kerja yang akan dilubangi adalah rangka sandaran/sandaran/tutup sandaran.
3. Memasang/set up benda kerja pada jig (base plate).
4. Memasang shoulder screw dan locking screw pada lubang mur sebagai sambungan
untuk bushing plate.
5. Menutup menggunakan bushing plate.
6. Mengunci benda kerja dengan wing nut.
7. Memasang jig bush sebagai pengarah drill.
Dengan adanya jig ini diharapkan keamanan pengerjaan benda kerja akan semakin
baik. Karena pada pada proses drilling, benda kerja akan ditahan oleh jig sehingga benda
kerja tidak akan mudah bergeser. Selain itu, tingkat presisi dari kecocokan lokasi lubang
yang menyambungkan ketiga benda kerja akan semakin baik. Jig ini memungkinkan
eliminasi proses pengukuran yang sebelumnya dilakukan secara manual dan menghasilkan
tingkat presisi yang sangat buruk. Hal ini dimungkinkan karena pada jig ini telah terdapat
jig bush yang akan mengarahkan lokasi pelubangan secara tepat dan mudah. Proses set up
juga dapat dilakukan dengan mudah, karena pada jig ini telah terdapat locating pin yang
berfungsi untuk mengarahkan dimana benda kerja harus diletakkan. Dengan semua hal itu,
waktu operasi proses drilling ketiga benda kerja tersebut dapat diestimasikan akan menjadi
lebih singkat dan juga tanpa membutuhkan keterampilan operator yang tinggi.
4.

Simpulan
Simpulan dari studi kasus ini yaitu dengan pembuatan desain jig berupa sandwich drill jig
untuk part rangka sandaran, sandaran, dan tutup sandaran dapat mengatasi penyebab
permasalahan yang menyebabkan buruknya proses drilling ketiga part tersebut. Dengan adanya
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jig ini, akan dimungkinkan eliminasi proses pengukuran yang sebelumnya menjadi penyebab
masalah yang ada. Selain itu, ketepatan serta kecepatan proses drilling juga akan menjadi lebih
baik.
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ABSTRAK
Welding menjadi salah satu proses yang dilakukan pada Praktikum Perancangan Teknik Industri II (PPTI
II) Teknik Industri UNS pada pembuatan kursi kuliah. Salah satu aplikasi welding dilakukan pada
penyambungan lengan meja dengan pipa bawah. Pada praktiknya, pengelasan kedua part tersebut tidak
memiliki alat bantu sehingga operator perlu menahan kedua part dengan tangan dan dekat dari titik
pengelasan. Hal tersebut dapat menimbulkan resiko keamanan, seperti tersetrum dan terkena panas las.
Penelitian ini bertujuan untuk merancang alat bantu saat proses welding lengan meja dengan pipa bawah
sehingga dapat mengurangi resiko keamanan operator. Perancangan menggunakan metode Design for
Manufacturing and Assembly (DFMA). Dari penelitian ini didapatkan alat bantu yang dapat menahan
pipa pendek dalam proses welding.
Kata kunci: DFMA (Design For Manufacturing and Assembly), Jig, Welding

1.

Pendahuluan
Pengelasan adalah proses menyambungkan dua bagian logam atau lebih dengan energi
panas dan bahan tambah atau elektroda yang dipanaskan. (Herizal, dkk. 2020). Teknik
pengelasan banyak diterapkan pada proses manufaktur khususnya untuk penyambungan
dikarenakan struktur konstruksi yang lebih ringan, keandalan yang tinggi dan prosesnya relatif
mudah.
Penerapan welding di Teknik Industri UNS diajarkan dalam Praktikum Perancangan
Teknik Industri II untuk pembuatan produk kursi kuliah. Salah satu bagian kursi yang
membutuhkan proses welding adalah antara lengan meja dan pipa bawah. Akan tetapi, belum
ada alat bantu welding yang khusus untuk memposisikan kedua bagian tersebut ketika dilas,
sehingga harus diposisikan menggunakan tangan operator. Akibatnya, tangan operator yang
memegang bagian tersebut terpapar terlalu dekat dengan las dan dapat menimbulkan resiko
keamanan seperti terkena panas dan tersetrum. Selain itu, hal ini juga dapat mempengaruhi
presisi dan akurasi hasil pengelasan.
Alat bantu yang sering didapatkan saat proses pengelasan berlangsung adalah jig. Jig
merupakan sebuah alat yang memiliki fungsi menahan, menjepit, serta menopang benda kerja
saat proses pemesinan berlangsung. (Prassetiyo & Dewi, 2015). Welding jig merupakan alat
bantu yang digunakan sebagai penahan benda kerja saat proses pengelasan berlangsung.
Penggunaan welding jig bertujuan agar produk yang diperoleh dari pengelasan akan lebih baik.
Welding jig juga dapat membantu para operator dalam melakukan proses pengelasan mulai dari
perakitan beberapa komponen yang akan dilas sehingga proses pengelasan dapat dilakukan
secara cepat (Balaka, dkk. 2016).
Perancangan alat bantu jig pada penelitian ini menggunakan pendekatan DFMA (Design
for Manufacturing and Assembly). Konsep dasar DFMA adalah memberi solusi dari masalah
manufaktur dan perakitan komponen dari saat fase awal perancangan. Solusi ini diharapkan
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dapat memberikan dampak pada output produk yang dapat diantisipasi sedini mungkin (Fathoni
& Anwar, 2020).
Sehingga untuk permasalahan di atas, diperlukan alat bantu jig untuk mendapatkan produk
kursi dengan akurasi ukuran yang seragam. Penelitian ini bertujuan untuk membuat konsep alat
bantu welding yang dapat membantu dan mengakomodasi proses pengelasan untuk bagian pipa
bawah dan lengan meja sekaligus meminimalisir resiko keamanan dalam proses pengelasan.
2.

Metode
Metode yang digunakan dalam merancang alat bantu welding adalah DFMA. Metode ini
bertujuan untuk memudahkan proses manufaktur dan perakitan dimana desain yang ada sedapat
mungkin disederhanakan dan disesuaikan dengan kemampuan fasilitas manufaktur dengan
mempertimbangkan aspek – aspek teknis (Boothroyd, 1994). Metode ini dipilih untuk
mengevaluasi desain alat agar didapatkan desain produk yang paling praktis dan ekonomis.
Adapun tahapan penelitian secara rinci ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Tahapan Penelitian

3.

Hasil dan Pembahasan
Laboratorium Perencanaan dan Perancangan Produk (P3) Teknik Industri Universitas
Sebelas Maret adalah laboratorium yang berfokus pada bidang manufaktur, salah satunya adalah
dalam pembuatan kursi untuk Praktikum Perancangan Teknik Industri. Dalam proses
pembuatan kursi kuliah terdapat permasalahan pada proses pengelasan untuk part lengan meja
dan pipa bawah.
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Proses welding pada lengan meja dan pipa bawah dilakukan dengan memegang part pipa
bawah dan lengan meja dengan menggunakan tangan operator. Maka dari itu, tingkat resiko
operator akan meningkat karena potensi untuk terjadi kecelakaan kerja tinggi. Selain itu, hasil
dari proses welding tersebut akan kurang sempurna. Sehingga, dibutuhkan sebuah alat bantu
berupa jig untuk membantu proses welding antara lengan meja dengan pipa bawah. Gambar 2
menunjukkan salah satu hasil dari proses pengelasan antara lengan meja dengan pipa bawah
sebelum menggunakan bantuan jig.

Gambar 2. Hasil Las Lengan Meja dengan Pipa Bawah

Permasalahan dan spesifikasi yang dibutuhkan dalam melakukan desain jig berdasarkan
hasil observasi dan wawancara dengan operator dapat dilihat secara rinci pada Tabel 1.
Tabel 1. Permasalahan dan Spesifikasi Desain

Permasalahan
Hasil pengelasan kurang
presisi

Rendahnya tingkat
keselamatan pekerja

Sulit dalam melakukan set up

Penyebab
Proses welding masih
dilakukan secara manual
dengan tangan tanpa bantuan
alat apapun
Proses welding yang sulit
dikarenakan part pipa bawah
sangat kecil sehingga jarak
welding dengan tangan
terlalu dekat
Proses welding masih
dilakukan secara manual
dengan tangan tanpa bantuan
alat apapun sehingga mudah
untuk berubah posisinya

Desain Usulan
Membuat desain jig yang
dapat menahan part
sehingga hasil dari proses
welding akan lebih presisi
Membuat desain jig yang
tidak perlu menggunakan
bantuan tangan operator
untuk memegang part pipa
bawah
Membuat desain jig yang
dapat dengan mudah untuk
dibongkar pasang dan dapat
menahan part.

Berdasarkan tabel tersebut dan data berupa hasil pengukuran part, kemudian dibuat
konseptual desain untuk jig welding antara lengan meja dengan pipa bawah. Gambar desain jig
welding lengan meja dengan pipa bawah dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3. Simulasi
penggunaan alat bantu sesuai dengan video terkait.
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Gambar 2. Desain Jig Welding

Gambar 3. Desain Jig Welding Lengan Meja dengan Pipa Bawah

Desain jig tersebut dapat membantu operator dalam melakukan proses pengelasan antara
lengan meja dengan pipa bawah tanpa perlu menggunakan tangan operator secara langsung. Jig
welding tersebut dapat dengan mudah untuk dilepas dan dipasang dikarenakan telah dilengkapi
dengan 2 locator dan fixed supporting design. Sehingga, konsep perancangan jig welding
tersebut dapat meningkatkan safety operator saat melakukan proses pengelasan dan
mempermudah operator dalam melakukan set-up komponen.
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4.

Simpulan
Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian alat bantu yang dirancang ini.
Alat bantu yang diciptakan digunakan untuk material round hollow yang berdiameter 20 mm.
alat bantu ini dapat meningkatkan keselamatan kerja operator dalam melakukan proses welding
antara pipa bawah dengan lengan meja karena operator tidak perlu menahan pipa bawah secara
dekat.
Daftar Pustaka
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Perancangan Alat Bantu Proses Drilling Part Union Jack pada
Kursi Kuliah Laboratorium P3 Teknik Industri UNS
Muhammad Raffly Wira*1), Natasha Erba Pratiwi2), Niko Wahyu Pratama3), Loviana
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ABSTRAK
Perkembangan industri modern membuat persaingan di dunia industri untuk dapat menghasilkan produk
dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat serta mengurangi biaya produksi. Hal tersebut
menuntut adanya alat yang dapat membantu proses produksi yaitu jig & fixture. Penggunaan jig dan
fixture terus berkembang seiring kemajuan produktivitas suatu produk. Pengembangan tersebut dilakukan
di Lab P3 Teknik Industri UNS untuk dapat menghasilkan produk kursi kuliah secara efisien. Pada
pengambilan data di Lab P3 dijumpai part union jack dengan lubang hasil drilling yang kurang optimal
sehingga perlu adanya alat bantu (jig). Metode Pahl dan Beitz digunakan dalam perancangan desain jig.
Metode dimulai dari klasifikasi masalah, konsep rancangan, detail rincian rancangan, serta eksekusi
desain rancangan jig. Adanya penambahan jig tersebut dapat membantu proses pembuatan part union
jack pada kursi kuliah terutama dalam proses pelubangan.
Kata kunci: Drilling, Jig dan Fixture, Pahl dan Beitz, Union jack

1.

Pendahuluan
Pada program studi Teknik Industri UNS dilaksanakan Praktikum Perancangan Teknik
Industri II yang memiliki output praktikum yaitu kursi kuliah P3. Pembuatan kursi kuliah ini
memiliki berbagai part bagian, tahapan dan melewati beberapa stasiun, salah satunya adalah
drilling pada part union jack dimana bertujuan untuk melubangi benda kerja agar memiliki
lubang supaya dapat dimasukan mur dan baut. Drilling merupakan salah satu teknik
pemotongan dalam proses permesinan dengan cara memotong benda kerja menjadi sebuah
lubang silindris (Rahmatullah et al, 2016). Proses drilling adalah proses yang membutuhkan
hasil ukuran pengerjaan yang akurat.Ragum/jig sangat berperan penting dalam proses
permesinan.
Union jack merupakan salah satu part yang ada pada kursi kuliah P3. Part union jack
berguna untuk menopang alas duduk. Selain itu union jack juga diassembly dengan kaki kursi
dan rangka sandaran. Pada proses drilling untuk part union jack sering terjadi beberapa
masalah. Masalah pertama adalah terjadinya variansi pada letak lubang hasil drilling, variansi
besar lubang, dan bentuk akhir kursi yang tidak sesuai dengan desain di software. Bedasarkan
masalah tersebut penulis membuat jig atau alat bantu untuk melakukan proses drilling agar
masalah tersebut dapat teratasi. Jig dan fixture merupakan perkakas bantu yang berfungsi
membantu proses produksi, tetapi tidak mengubah geometris dari benda kerja (Ramdani, 2017)
Pada penelitian ini, kami merancang alat bantu produksi berupa jig, yang digunakan untuk
mempermudah proses drilling pada saat membuat lubang untuk baut, pada part union jack.
2.

Metode
Berikut merupakan flowchart yang kami gunakan dengan mengambil referensi metode Pahl
dan Beitz menurut bukunya yang berjudul Engineering Design A System Approach.
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Gambar 1. Flowchart Pahl dan Beitz

2.1

Tahapan Klarifikasi Masalah
Pada tahapan klarifikasi masalah dilakukan penguraian masalah dan penjelasan spesifikasi
masalah kemudian dibuat penyusunan spesifikasi produk yang memiliki fungsi khusus dan
karakteristik berbeda, dengan dihasilkan spesifikasi produk dimana memuat daftar persyaratan
teknik.
2.2 Tahapan Konsep Rancangan
Tahap konsep rancangan untuk mencari konsep produk yang memenuhi spesifikasi yang
telah dibuat pada tahap klarifikasi masalah, memuat atas solusi dari permasalahan perancangan
yang harus dipecahkan.
2.3 Tahapan Rincian Rancangan
Tahapan terakhir adalah detail rancangan yang mana hasil akhir fase ini adalah gambar
rancangan lengkap dan spesifikasi produk untuk pembuatan. Dengan membuat hasil akhir yang
terperinci dan menyempurnakannya.
3.

Hasil dan Pembahasan
Part union jack pada Gambar 2 merupakan produk yang digunakan sebagai acuan dalam
pembuatan rancangan jig. Perancangan jig dilakukan untuk mempermudah proses drilling pada
part tersebut sehingga menghasilkan hasil yang presisi. Selain itu, perancangan jig ini dapat
mempercepat waktu proses drilling part union jack.

Gambar 2. Part union jack

Proses perancangan desain jig untuk part union jack dilakukan dengan metode Metode
Pahl dan Beitz. Metode ini digunakan dalam identifikasi masalah terkait rancangan desain.
Berikut merupakan tahapan perancangan desain jig dengan Metode Pahl dan Beitz.
3.1 Tahapan Klarifikasi Masalah
Pada tahapan ini penguraian spesifikasi masalah dilakukan. Masalah yang dihadapi
yaitu perlu adanya alat bantu (jig) untuk melakukan proses drilling pada part union jack.
Fungsi dibuatnya jig union jack ini adalah sebagai template untuk drilling union jack
sehingga dapat mengurangi variansi letak lubang, masalah hasil lebar lubang drilling,
serta membantu mempermudah dalam proses pembuatan kursi sesuai dengan SOP.
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3.2

Tahapan Konsep Rancangan
Konsep yang digunakan pada jig ini adalah sebagai template drilling untuk part
union jack agar dapat membantu penandaan lubang pada union jack agar lubang presisi
pada tempat yang telah ditentukan. Desain jig ini disesuaikan dengan bentuk part union
jack yang dirancang dalam software CAD. Sisi-sisi pada jig dirancang dengan lubang
yang disesuaikan dengan lubang pada part union jack. Diharapkan dengan desain jig ini
masalah drilling yang terjadi pada part union jack dapat teratasi karena semua ukuran,
letak lubang, dan diameter lubang telah disesuaikan dengan union jack yang telah
dirancang di software CAD.
3.3 Tahapan Rincian Rancangan
Tahapan rincian rancangan berupa spesifikasi rancangan jig serta prinsip kerja
rancangan jig.
3.3.1 Spesifikasi Rancangan Jig
Jig yang dirancang menggunakan material besi hollow dengan permukaan atasnya
yang dihilangkan. Material yang digunakan berupa mild steel. Alasan penggunaan
material tersebut karena mengandung karbon 0,3 % yang memang sering digunakan
dalam pembuatan jig dan fixture karena merupakan bahan yang ekonomis.
Rancangan jig perlu disesuaikan dengan part union jack dengan memperhatikan
allowance ukuran. Berikut merupakan bentuk desain jig yang terdapat pada Gambar 3
dan Gambar 4.

Gambar 3. Jig part union jack (tampak depan)

Gambar 4. Jig part union jack (tampak belakang)

Pada Gambar 3 berupa desain jig tampak depan merupakan tempat part union jack
dimasukkan. Ukuran jig tentunya harus disesuaikan dengan part yang akan dilakukan
proses pemesinan. Berikut merupakan ukuran pada desain jig yang dirancang.
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Gambar 5. Ukuran jig part union jack

Berdasarkan Gambar 5 diperoleh bahwa ukuran jig part union jack yang dirancang
sebesar 380 mm x 374 mm dengan 12 lubang berdiameter 6 mm yang berfungsi dalam
proses drilling part. Jarak antar lubang pada bagian samping jig adalah 62 mm, 134 mm,
dan 52 mm. kemudian, jarak antar lubang pada bagian atas berturut adalah 91 mm, 190
mm, dan 91 mm. Pada gambar 5 dijelaskan juga ukuran jarang antar bagian dalam jig
union jack yaitu: 16,55 mm, 26 mm, 25,32 mm, dan 17 mm. Pada bagian samping
terdapat penguat union jack agar dapat dipasang ke meja. Ukuran lubang pada bagian ini
adalah 10 mm. Adanya jig dengan ukuran yang disesuaikan dengan part union jack akan
dapat mempersingkat waktu proses dibandingkan harus melubangi secara manual. Selain
itu, akan didapatkan hasil lubang yang presisi di setiap bagian part yang harus dilubangi.
3.3.2 Prinsip Kerja Rancangan Jig
Prinsip kerja jig pada alat bantu yang telah dirancang diuraikan sebagai berikut.
a. Benda kerja atau part union jack dipasang pada alat bantu (jig).
b. Setelah benda kerja diposisikan dengan tepat, alat bantu dipasang mengarah
pada meja.
c. Pemasangan jig pada meja dikencangkan menggunakan mur baut hingga posisi
part tertahan dengan baik.
d. Setelah benda kerja terpasang sempurna dalam alat bantu proses pemesinan
drilling mulai dilakukan.
e. Jig yang digunakan mengarah pada cetakan berbentuk benda kerja untuk
pembuatan lubang, serta menjaga lubang yang dihasilkan lebih presisi.
f. Setelah proses permesinan selesai, mur baut pada alat bantu kembali
dilonggarkan.
g. Alat bantu dibuka untuk mengeluarkan benda kerja yang telah selesai diproses
h. Benda kerja dikeluarkan dari alat bantu
Prinsip kerja dan penggunaan jig secara visual tersaji pada Gambar 6.
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Gambar 6. Penggunaan jig pada part union jack

Berdasarkan prinsip kerja dan penerapan penggunaan jig pada Gambar 6, maka diketahui
bahwa jig yang telah dirancang dapat diterapkan untuk part union jack. Proses tersebut dimulai
dari benda kerja yang dimasukkan pada jig kemudian dipasangkan ke meja dengan mur baut.
Penggunaan meja dilakukan karena permukaan meja yang rata mempermudah jig dalam
mencengkram benda kerja. Selain itu, penggunaan meja dengan mur baut dapat menahan benda
kerja sehingga tidak bergeser ketika operator bergerak.
4.

Simpulan
Perancangan Jig dan Fixture yang dibuat dapat digunakan sebagai alat bantu proses
drilling. Alat bantu ini dirancang untuk mencengkram benda kerja Union Jack agar tidak
bergeser saat proses drilling dilakukan sehingga letak lubang, besar lubang, dan bentuk kursi
sesuai dengan desain yang telah dibuat pada software 3D modelling atau CAD. Untuk penelitian
selanjutnya dapat mengembangkan dan menyempurnakan perancangan alat bantu ini.
Daftar Pustaka
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Firani4), Dimas Nurbani Harefah5), dan Pringgo Widyo Laksono6)
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ABSTRAK
Diameter penggurdian pipa yang dapat diubah ukurannya dapat menyingkat waktu kerja dan
memudahkan operator melakukan pekerjaan. Akan tetapi, jig yang tersedia saat ini di bengkel
Lhoksumawe masih dengan besar diameter yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat
rancangan desain ulang jig penggurdian pipa dengan diameter fleksibel hingga 65mm. Metode Design for
Six Sigma (DFSS) dengan analisis Strenght, Weakness, dan Opportunity (SWO) dipilih untuk
merancangan ulang desain jig penggurdian pipa dengan desain fleksibel. Berdasarkan langkah DFSS dan
analisis SWO yang dilakukan diperoleh bahwa desain usulan penggurdian pipa lebih fleksibel
dikarenakan diameter pipa yang beragam hingga 65 mm.
Kata kunci: DFSS, Jig Penggurdian, SWO.

1.

Pendahuluan
Perkembangan produksi industri manufaktur semakin berkembang pesat. Hal tersebut
diiringi dengan meningkatnya permintaan produk. Salah satu bengkel manufaktur kecil di
Lhokseumawe memproduksi pipa. Bengkel tersebut melakukan proses penggurdian pipa dengan
menggunakan alat bantu ragum bangku dan ragum yang biasanya disediakan pada mesin bor
tiang (Hasian, 2021). Salah satu kendala saat menggurdi pipa yaitu terbatasnya diameter
maksimum pipa yang dapat dicekam oleh jig dan pencekam yang kurang fleksibel saat
digunakan.
Berikut merupakan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dhiya, A., Hendaryanto,
A. melakukan penelitian pada PT. Wijaya Karya Industri & Konstruksi menggunakan jig dalam
membuat konstruksi jembatan umtuk memandu dan memegang benda kerja saat proses
pengelasan. Perusahaan memerlukan perbaikan jig untuk meningkatkan efisiensi. Metode
perancangan menggunakan CAD dengan metode DFSS. Hasil yang diperoleh yaitu ada nya
perubahan fixtures dan jig dapat dipindah dan memutar benda kerja sehingga tidak memerlukan
crane. Desain ini memangkas waktu dan biaya produksi dan dapat digunakan dalam jangka
panjang. Nugroho, M. A. A., Fitriana, N., Hamdi melakukan penelitian terkait produksi
pembuatan lubang dengan diameter maksimal 18 mm pada pipa mounting berdiameter 1-2 inci
pada PT X. Terdapat proses yang tidak efektif dan efisien karena proses produksi tidak
dilengkapi pengarah untuk alat potong dan sistem pencekam yang optimal sehingga
menghasilkan lubang yang tidak presisi. Oleh karena itu perlu adanya alat bantu untuk
menghasilkan lubang pada pipa dengan hasil presisi. Metodologi yang digunakan mengacu pada
penemuan masalah, desain dan pembuatan alat dan uji coba alat. Hasil dari penelitian adalah
desain alat berupa drilling jig yang memberikan hasil pengerjaan lubang yang presisi. Hamdani,
H., Sumardi, S., & Mawardi, M melakukan penelitian terkait penggurdian pada proses
manufaktur. Pnggurdian adalah kegiatan yang sering dilakukan dalam proses manufaktur dan
biasanya digunakan untuk menempatkan baut, pin, dan saluran media tertentu. Penggurdian
pipa dilakukan agar pipa dicengkeram untuk berfungsi dengan baik. Dengan tuntutan efisiensi
yang tinggi, produktivitas dan produk yang akurat, diperlukan alat atau jig yang efektif dan
efisien untuk mengebor lubang pada benda silinder. Febriananta, D., Karuniawan, B. W., &
Purnomo, D. A. juga melakukan penelitian terkait Jig untuk meningkatkan efisiensi dan presisi
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proses pemesinan. Tahapan dalam perancangan dan pembuatan jig adalah memahami bentuk,
dimensi, dan material dari material yang dikerjakan serta jenis mesin yang akan digunakan
untuk memproduksinya. Langkah selanjutnya adalah membuat konsep 3D desain jig yang
kemudian dinilai untuk menemukan konsep yang akan dipilih.
Berdasarkan kendala tersebut, diperlukan alat yang dapat membantu menggurdi pipa
dengan pencekam yang ukurannya dapat diatur fleksibel dan lebih besar dari sebelumnya
sehingga alat tersebut dapat digunakan untuk menggurdi pipa berdiameter yang lebih besar
dengan presisi. Perancangan alat tersebut menggunakan metode Design for Six Sigma untuk
menyelesaikan problem secara bertahap. Terdapat 5 tahapan Design for Six Sigma yaitu Define,
Measure, Analyze, Design, dan Verify. Sehingga, diperoleh usulan desain perbaikan alat.
2.

Metode
Bab ini menjelaskan mengenai metodologi penilitian, design for six sigma, tahapan
DMADV, dan SWO pada penelitian.
2.1 Metodologi Penelitian
Subbab ini menjelaskan mengenai metodologi penilitian yang ada pada penilitian ini.

Gambar 1.1 Flowchart Penelitian

Pada penelitian ini terdapat tiga tahapan, yaitu pendahuluan, pengolahan dan analisis data,
dan kesimpulan dan saran. Pendahuluan diawali dengan observasi literatur dan identifikasi
masalah. Berdasarkan hasil identifikasi, diperoleh latar belakang dan tujuan penelitian. Pada
tahap pengolahan, metode Design for Six Sigma dipilih dengan tahapan Define, Measure,
Analyze, Design, dan Verify (DMADV). Selain itu, dilakukan identifikasi Strenght, Weakness,
dan Opportunity desain lama dan usulan. Selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan
pengolahan yang telah dilakukan. Tahap terakhir dari penelitian ini adalah kesimpulan dan saran
yang disampaikan berdasarkan hasil dan analisis data.
2.2 Design for Six Sigma
Proses DFSS adalah prosedur lima langkah berdasarkan teori DMADV (Define, Measure,
Analyze, Design and Verify). Proses ini membantu dalam mendefinisikan tujuan,
mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Untuk proyek desain semacam ini, alat lean ini
dapat digunakan untuk memverifikasi hasil dengan tujuan awal (S. Kumar, R.D.S.G. Campilho,
F.J.G. Silva, 2019).
2.3 DMADV
Sistem perbaikan yang digunakan untuk mengembangkan proses atau produk baru (Selvi,
K. dan Majumdar, R., 2014). Penerapan DMADV digunakan ketika klien atau pelanggan
membutuhkan peningkatan produk, penyesuaian, atau penciptaan produk atau layanan yang
sama sekali baru. Penerapan metode ini ditujukan untuk menciptakan produk berkualitas tinggi
dengan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan di setiap tahap permainan. Terdiri dari lima
fase, yaitu Define, Measure, Analyze, Design, dan Verify (Selvi, K. dan Majumdar, R., 2014).
2.4 SWO
Identifikasi Strenght, Weakness, dan Opportunity (SWO) dilakukan untuk memperoleh
analisis yang lebih fokus dan lengkap mengenai pengembangan alat bantu yang akan dirancang
(Arabzad dan Shirouyehzad, 2012). SWO merupakan analisis tingkat strategis yang digunakan
untuk menganalisis produk, sumber dayanya, dan lingkungannya (Antony, 2012). Analisis
E13.2

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

SWO dapat digunakan untuk menganalisis secara sistematis faktor internal dan eksternal
sehingga dapat membantu pengambilan keputusan (Arabzad dan Shirouyehzad, 2012). Strength
dan weakness merupakan analisis yang ditinjau bersadarkan faktor internal. Sementara
opportunity merupakan analisis yang ditinjau berdasarkan fakotr eksternal (Antony, 2012).
3.

Hasil dan Pembahasan
a. Define
Berikut merupakan gambar bentuk Jig awal.

Gambar 3.1 Bentuk Awal JIG

Jig awal ini memiliki kelebihan berukuran kecil sehingga membutuhkan sedikit ruang
untuk penyimpananannya dan hanya membutuhkan 1 orang untuk set up serta set up yang
dilakukan memerlukan waktu yang singkat akan tetapi jig ini hanya bisa melakukan
penggurdian pipa dengan maksimal diameter sebesar 45 mm sehingga masih ada ruang
untuk pengembangan produknya dan salah satunya adalah improvement berupa adjustable
clamp agar jig dapat digunakan pada diameter yang beragam.
b. Measure
Berikut merupakan gambar dimensi dari ukuran alat sebelum usulan.
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Gambar 3.2 Landasan Bawah

Gambar 3.3 Landasan Vertikal

Gambar 3.4 Penahan Bush
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Gambar 3.5 Bush

Gambar 3.6 Clamp

Berikut merupakan gambar dimensi dari ukuran alat setelah usulan.

Gambar 3.7 Landasan Bawah Usulan
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Gambar 3.8 Clamp Usulan

c.

Analyze
Berikut merupakan tabel hasil stress analysis menggunakan Autodesk Inventor.
Tabel 3.1 Hasil Stress Analysis
Sequence

Force (N)

Material

Simulation 1
Simulation 2
Simulation 3
Simulation 4

10
10
10
10

Stainless Steel
Iron
Stainless Steel
Iron

Yield Strength Max Von Mises
Max Displacement (mm)
(MPa)
Stress (Mpa)
250
758
207
758

0,00694534
0,00694485
0,00702618
0,00699164

0,00000119931
0,00000192085
0,00000083035
0,00000150876

Simulasi dilakukan sebanyak 4 kali yaitu pada desain awal dengan material awal,
desain awal dengan material usulan, desain usulan dengan material awal, dan desain usulan
dengan material usulan. Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa keempat simulasi
mempunyai hasil Von Mises Stress < Yield Strength sehingga dinyatakan lolos uji
tegangan. Kemudian pada nilai displacement menunjukkan pergeseran yang terjadi akibat
beban. Simulasi dengan nilai displacement terkecil yaitu simulasi 3. Sehingga berdasarkan
hasil analisis tersebut, desain yang terpilih yaitu desain pada simulasi 3 berupa desain
usulan dengan material awal (stainless steel).
d. Design
Berikut merupakan desain awal dari jig penggurdian pipa.

Gambar 3.9 Desain Awal Jig Penggurdian Pipa

Berikut merupakan desain ususlan dari jig penggurdian pipa.
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Gambar 3.10 Desain Usulan Jig Penggurdian Pipa

e.

Verify
Berikut merupakang gambar bentuk rancangan Jig improvement

Gambar 3.11 Rancangan Jig Improvement

Setelah dilakukan improvement, jig dapat melakukan penggurdian benda kerja slinder
dengan ukuran hingga 65 mm yang mana mengalami kenaikan sebesar 20 mm dari Jig
sebelumnya akan tetapi Jig ini memiliki kekurangan dengan ukuran yang lebih besar
sehingga masih ada ruang untuk pengembangan produk ini.
Berikut merupakan tabel analisis perbandingan Strengths, Weaknesses, and
Opportunity (SWO) sebelum dilakukan perbaikan dan setelah dilakukan perbaikan
Tabel 3.2 Perbandingan SWO Sebelum dan Setelah Perbaikan
Sebelum Perbaikan
Setelah Perbaikan
Dapat digunakan untuk menggurdi pipa
Jig berukuran kecil dan set up hanya
Strengths
berdiameter hingga 65 mm, set up hanya
memerlukan 1 orang dalam waktu singkat
memerlukan 1 orang dalam waktu singkat
Tidak memiliki pegangan dan hanya dapat
Ukuran jig
lebih besar, sehingga
Weaknesses digunakan untuk pipa berukuran maksimal
memerlukan ruang penyimpanan yang besar
45 mm
Masih ada ruang untuk pengembangan Masih ada ruang untuk pengembangan
Opportunity
produk
produk
Indikator

4.

Simpulan
Hasil pengujian pada desain jig awal dan usulan diperoleh desain jig terpilih yaitu desain
jig usulan dengan material awal (stainless steel). Desain usulan jig terpilih tersebut dapat
membantu menggurdi pipa dengan pencekam yang ukurannya dapat diatur fleksibel dan lebih
besar (65 mm) daripada sebelumnya (40mm) sehingga alat tersebut dapat digunakan untuk
membantu menggurdi pipa berdiameter yang lebih besar dengan presisi.
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ABSTRAK
Alat bantu produksi merupakan alat yang sangat dibutuhkan dalam proses manufaktur, salah satunya
adalah mitre saw. Kegiatan Praktikum Perancangan Teknik Industri II (PPTI II) di Program Studi Teknik
Industri UNS menggunakan mitre saw untuk memotong square hollow dan round hollow. Akan tetapi,
clamp pada mitre saw yang digunakan pada PPTI II memiliki desain yang datar sehingga tidak sesuai
untuk menjepit round hollow. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendesain ulang clamp pada
mitre saw di Laboratorium Perencanaan dan Perancangan Produk (P3) pada PPTI II agar dapat digunakan
untuk menjepit square hollow maupun round hollow. Penelitian ini menggunakan metode design for
manufacturing and assembly (DFMA). Dari penelitian ini, diperoleh hasil bahwa desain clamp yang baru
cocok digunakan untuk square hollow maupun round hollow dan dirancang memiliki waktu set-up yang
lebih cepat karena menggunakan sistem toggle clamp.
Kata kunci: Clamp, DFMA, Mitre Saw, Round Hollow.

1.

Pendahuluan
Kegaiatan Praktikum Perancangan Teknik Industri II (PPTI II) merupakan kegiatan wajib
setiap semester yang dilaksanakan oleh Program Studi Teknik Industri UNS. Salah satu proses
yang dilakukan pada PPTI II menggunakan mitre saw untuk memotong square hollow dan
round hollow. Menurut (Khan et al., 2021), mitre saw adalah perkakas listrik yang
menggunakan mata pisau yang dipasang untuk membuat potongan melintang yang cepat dan
akurat pada benda kerja pada sudut tertentu. Mitre saw biasanya digunakan untuk memotong
trim dan cetakan kayu, tetapi juga dapat digunakan untuk memotong logam, pasangan bata, dan
plastik. Sedangkan, clamp atau penjepit adalah perangkat yang digunakan untuk menahan dan
mengamankan objek dengan erat agar dapat mencegah gerakan atau pemisahan melalui
penerapan tekanan ke dalam (Lee et al., 2017). Beberapa bersifat sementara dan digunakan
untuk menempatkan komponen selama perakitan, sementara yang lain dimaksudkan untuk
penggunaan permanen.
Pada PPTI II, clamp yang terdapat pada mitre saw tersebut digunakan untuk menjepit
round hollow dan square hollow. Akan tetapi, para praktikan kesulitan dalam penggunaan mitre
saw untuk round hollow karena desain clamp pada mitre saw hanya sesuai untuk square hollow.
Kekurangan yang terdapat pada clamp mitre saw yang terdapat di Laboratorium Perencanaan
dan Perancangan Produk (P3) adalah clamp tersebut memiliki desain permukaan yang datar
sehingga kurang sesuai untuk menjepit round hollow dan hanya bisa digunakan secara optimal
untuk square hollow. Hal tersebut mendorong untuk dilakukannya desain ulang clamp pada
mitre saw yang terdapat di Laboratorium P3. Berdasarkan masalah tersebut, maka dilakukan
riset ini agar memperoleh desain baru yang sesuai sehingga dapat mempermudah praktikan
dalam menjepit round hollow dan square hollow pada kegiatan PPTI II.
Metode yang digunakan pada riset ini adalah Design for Manufacture and Assembly
(DFMA). DFMA merupakan metode yang memfasilitasi proses manufaktur di mana setiap
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komponen persiapan produk atau praktik pengembangan produk menekankan isu-isu terkait
manufaktur (Santosa et al., 2021). DFMA mempertimbangkan kemampuan manufaktur dan
perakitan selama fase desain pengembangan produk. Metode ini dirancang untuk memudahkan
pembuatan dan perakitan produk dan suku cadangnya dengan menyederhanakannya. Metode
DFMA ini terbukti efektif dalam mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk
pembuatan dan perakitan produk (Volotinen & Lohtander, 2018).
2.

Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode DFMA (Design for
Manufacture & Assembly). Adapun tahap-tahap yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Flowchart Metodologi Penelitian

3.

Hasil dan Pembahasan
Dalam perancangan produk dengan menggunakan metode DFMA (Design for
manufacturing and assembly) memiliki tahapan yang harus dilalui sebagai berikut
1.1 Identifikasi Desain Clamp Mitre Saw
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Untuk mengidentifikasi desain baru clamp mitre saw yang diinginkan oleh praktikan,
maka diilakukan wawancara. Wawancara tersebut bertujuan untuk mengetahui daftar
kebutuhan mitre saw agar dapat mengembangkan fakta dasar dari pengguna yang akan
digunakan dalam konsep produk. Hasil wawancara tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Daftar Kebutuhan Praktikan

Terdapat empat pemeringkatan yang dilakukan, yaitu hasil proses pemotongan, posisi
besi hollow saat proses stabil, bisa dipakai untuk 2 model (round hollow dan square
hollow), dan waktu setting. Skala pemeringkatan yang dilakukan ini adalah 1-5 di mana 1
memiliki kepentingan terendah dan 5 memiliki kepentingan tertinggi. Wawancara ini
dilakukan kepada asisten laboratorium perencanaan dan perancangan produk (P3) angkatan
2019 yang berjumlah 18 orang.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dilakukan perancangan desain clamp untuk
mesin mitre saw dengan spesifikasi yang tertera pada Tabel 2.
Tabel 2. Spesifikasi Produk

Spesifikasi yang dimiliki desain clamp terbaru adalah hasil pemotongan rata, hasil
pemotongan tidak leleh karena terjepit akibat posisi benda kerja tidak lurus, posisi besi
hollow terjepit pada clamp, clamp kencang, bentuk clamp sesuai permukaan besi hollow,
kemiringan clamp bisa diatur sesuai dengan besi hollow, dan ketinggian clamp bisa diatur
sesuai dengan besi hollow. Spesifikasi ini memungkinkan proses clamping pada mesin
mitre saw menjadi lebih akurat dan cepat daripada desain sebelumnya.
Berdasarkan spesifikasi desain clamp yang baru, terdapat usulan perubahan desain DFA
yang ditawarkan pada clamp ini. Usulan perubahan desain DFA tersebut dipaparkan pada
Tabel 3.
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Tabel 3. Usulan Perubahan Desain DFA

Terdapat perubahan berdasarkan kebutuhan yang ada, yaitu kebutuhan terhadap
hasil pemotongan rata, posisi besi hollow terjepit pada clamp, bentuk clamp sesuai
dengan permukaan besi hollow, dan ketinggian clamp bisa diatur dengan besi
hollow. Perubahan-perubahan ini kemudian menjadi acuan pelaksanaan desain ulang
clamp yang dilakukan.
1.2 Perancangan untuk Perakitan (Assembly)
Untuk perancangan awal didapatkan desain clamp mitre saw seperti pada
Gambar 2 di mana dilakukan beberapa perubahaan dibandingkan dengan desain
sebelumnya.
Pada desain clamp mitre saw sebelumnya tidak dapat digunakan untuk benda
kerja seperti round hollow. Dengan demikian, pada perancangan awal dilakukan
usulan clamp mitre saw menggunakan sistem clamping yang berbeda dengan desain
sebelumnya, yaitu sistem toggle clamping. Selain itu, bagian head toggle clamp
menggunakan desain yang bisa diaplikasikan untuk dua model benda kerja (round
hollow dan square hollow).

Gambar 2. Desain Clamp pada Mitre Saw

1.3 Konsep Perancangan Terbaik
Setelah dilakukan perancangan untuk perakitan, didapatkan konsep perancangan
terbaik seperti pada Gambar 3. Terdapat 2 komponen utama pada desain clamp mitre
saw, yaitu toggle clamp dan toggle clamp standoff. Toggle clamp terdiri atas base,
lever, arm, brace, pin A (2), pin B (2), bolt (2), dan clamp head. Adapun bagian
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toggle clamp standoff hanya berupa satu bagian tanpa komponen pembangun yang
dapat dilihat pada Gambar 4. Toggle Clamp Standoff memiliki fungsi sebagai
dudukan pada toggle clamp. Toggle clamp standoff memiliki bentuk sedemikian rupa
seperti pada Gambar 4 sebagai penyesuaian mesin dengan model clamp yang baru.

Gambar 3. Konsep Clamp Mitre Saw Terbaik

Gambar 4. Toggle Clamp Standoff

1.4 Perbandingan Penggunaan Clamp Lama dengan Clamp Baru dalam Segi Waktu
Pengerjaan Benda Kerja
Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh perbandingan waktu simulasi
pengerjaan pemotongan sqare hollow dan round hollow dengan desain lama dan baru.
Perbandingan waktu tersebut dapat dilihat pada Tabel 4. Jika dilihat pada perbandingan
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rata-rata waktu simulasi pengerjaan round hollow dengan desain lama dan baru, maka
desain clamp baru lebih cepat 4 detik dibandingkan dengan desain lama.
Pada perbandingan rata-rata waktu pengerjaan square hollow dengan desain
lama dan baru, diketahui bahwa desain clamp baru lebih cepat 3 detik dibandingkan
dengan desain lama. Sedangkan pada perbandingan rata-rata waktu pengerjaan
round hollow dan square hollow dengan desain lama dan baru, diketahui bahwa
desain clamp baru lebih cepat 4,2 detik dibandingkan dengan desain lama.
Tabel 4. Perbandingan Waktu Pemotongan Menggunakan Desain Clamp Lama dengan Desain Clamp Baru

4.

Simpulan
Berdasarkan pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat
disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil mendesain ulang mitre saw dan didapatkan desain
baru yang memadai untuk menjepit benda kerja yang berbentuk round hollow maupun square
hollow. Desain baru ini dirancang memiliki waktu set-up lebih cepat karena menngunakan
sistem toggle clamp. Adanya desain yang baru ini memudahkan kegiatan Praktikum
Perancangan Teknik Industri II yang dilakukan di Laboraturium P3 dan mempercepat waktu
proses dalam pengerjaan benda kerja.
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ABSTRAK
UMKM Roti Shendy adalah industri rumah tangga yang bergerak di bidang pangan, yaitu pengolahan roti
di kampung Tegalmulyo, Mojosongo, kecamatan Jebres. Diketahui pada UMKM Roti Shendy belum
ditemukan marka penanda antar stasiun yang mengakibatkan terhambatnya aliran pekerjaan dikarenakan
terganggunya pergerakan operator hingga dapat menyebabkan keluhan musculoskeletal akibat pekerja
sulit menahan keseimbangan tubuh. Penelitian ini memiliki tujuan merancang tata letak fasilitas UMKM
Roti Shendy guna meningkatkan produktivitas proses produksi. Metode dalam perancangan tata letak ini
yaitu metode SLP (Systematic Layout Planning) dengan bantuan software BLOCPLAN. Usulan
dilakukan berdasarkan analisis Activity Relationship Chart (ARC) dan menghasilkan tiga alternatif usulan
dengan mempertimbangkan luas yang tersedia, ukuran fasilitas, dan kebutuhan luas tiap fasilitas.
Berdasarkan hasil dan pengolahan yang telah dilakukan, diketahui terdapat penurunan OMH (Ongkos
Material Handling) pada usulan ketiga yang menghasilkan penurunan total OMH.
Kata kunci: BLOCPLAN, OMH, SLP, Tata Letak Fasilitas

1.

Pendahuluan
Seiring kemajuan teknologi, persaingan di bidang industri juga akan terus meningkat.
Dalam suatu proses produksi agar mendapatkan kualitas terbaik dipengaruhi dengan
pertimbangan tata letak fasilitas produksi. Pengaturan tata letak produksi dapat berpengaruh
terhadap produktivitas karyawan (Sutrisno, 2017). Tata letak fasilitas produksi yang baik tidak
adanya aliran balik (backtracking), frekuensi perpindahannya minimum, dan tidak terjadinya
antrian berlebih (bottleneck). Permasalahan tata letak fasilitas produksi juga dialami oleh
UMKM Roti Shendy, seperti tidak adanya marka penanda antar stasiun kerja sehingga
seringkali menghambat aliran pekerjaan, mengganggu pergerakan operator, dan dapat
meningkatkan keluhan musculoskeletal akibat pekerja sulit menahan keseimbangan tubuh

akibat kurang optimalnya ruang gerak yang disediakan pada tiap stasiun kerja.
UMKM Roti Shendy menghasilkan beberapa jenis produk roti yang dihasilkan tiap
harinya yaitu seperti roti selai, roti pisang, roti tawar, roti chiffon, dan roti bun. Untuk produk
roti tawar, roti chiffon, dan roti bun tidak perlu melalui stasiun pengolesan sehingga untuk
produk ini tidak terlalu signifikan dalam mempengaruhi terjadinya aliran backtracking pada
proses pelepasan (discharge) dengan proses resting setelah pengovenan. Namun untuk produk
roti selai dan roti pisang memerlukan proses discharge dan proses resting yang lebih lama
karena diperlukan pemotongan roti untuk dimasukkan selai dan pisang kedalam roti sehingga
kedua produk ini signifikan mempengaruhi banyaknya penataan loyang loading WIP
pengovenan dan mengakibatkan loyang produksi berserakan, meningkatkan backtracking pada
proses pelepasan (discharge) dengan proses resting setelah pengovenan, dan ditemukan pula
adanya hambatan keluar-masuk di pintu utama pabrik karena terhalang oleh loading WIP pada
proses pendinginan.
Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh UMKM Roti Shendy perlu dilakukan
evaluasi terhadap tata letak fasilitas produksi UMKM Roti Shendy dengan mengusulkan tata
letak usulan menggunakan software BLOCPLAN. Tujuan utama dari perancangan tata letak
fasilitas di UMKM Roti Shendy yaitu mampu merancang lokasi kerja pada UMKM Roti
Shendy agar lebih efektif dan efisien serta ekonomis sehingga mampu meningkatkan
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produktivitas kerja, selain itu mampu mengurangi waktu menunggu (delay) produksi sehingga
diharapkan UMKM Rori Shendy dapat menjadi lebih produktif, penghematan luas area
produksi dengan kondisi area UMKM Roti Shendy seluas 18 m x 6 m mampu dirancang untuk
mengoptimalkan penempatan fasilitas, dan mampu mengurangi faktor bias yang dapat
merugikan dan mempengaruhi kualitas bahan baku hingga produk jadi seperti faktor kebersihan.
Tata letak usulan yang terpilih memiliki kriteria nilai Ongkos Material Handling (OMH) paling
rendah dibandingkan dengan OMH kondisi awal maupun OMH tata letak usulan lainnya.
2.

Metode
Metode yang dilakukan dalam evaluasi terhadap tata letak pabrik Roti Shendy dengan
menghitung momen perpindahan, dan OMH yang ditimbulkan akibat tata letak saat ini, dan
merancang tata letak usulan yang memiliki jarak perpindahan minimun sehingga menghasilkan
OMH yang minimum. Tata letak usulan menggunakan metode SLP (Systematic Layout
Planning) dengan bantuan software BLOCPLAN, dimana software tersebut memerlukan
aktivitas kedekatan antar stasiun (Activity Relationship Chart) Perhitungan algoritma
BLOCPLAN menggunakan software BPLAN90. Metode BLOCPLAN memiliki kelebihan
yaitu dapat menghasilkan beberapa jenis tata letak usulan, dengan hasil dari perhitungan
maupun analisa dari tata letak berdasarkan sistem komputerisasi (Setiyawan, 2017). Untuk hasil
yang diperoleh dari BLOCPLAN terdapat tiga kriteria dalam penentuan alternatif tata letak yang
dipilih, yaitu adjacency score, R-Score, dan products movement (Dewi, 2018).

Gambar 1. Flowchart Perancangan Tata Letak Fasilitas

Berdasarkan gambar 1, langkah-langkah penelitian ini diawali dengan studi literatur
melalui berbagai buku, materi perkuliahan, hingga website pendukung serta melakukan studi
lapangan yang dilakukan langsung di UMKM Roti Shendy pada hari Senin, 16 Mei 2022 untuk
mendapatkan informasi mengenai waktu produksi, hari kerja, hingga jenis-jenis produk dan
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latar belakang UMK Roti Shendy kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang
ditemukan para peneliti di lapangan dilanjutkan dengan perumusan masalah dan membuat
tujuan penelitian. Setelah itu, dilakukan pengumpulan data dengan pengukuran luas fasilitas dan
pengukuran waktu kerja secara langsung pada hari Jumat, 20 Mei 2022 dan kemudian dilakukan
pengolahan dan analisis data untuk menghasilkan kesimpulan dan saran dalam mengajukan
usulan perancangan tata letak fasilitas yang lebih efektif dan efisien bagi UMKM Roti Shendy.
3. Hasil dan Pembahasan
Penelitian dilakukan diawali dengan melakukan pengumpulan data yang terdiri dari,
aliran proses produksi, luas stasiun kerja, ARC, layout awal, layout usulan, dan OMH pada
masing-masing layout. Pemilihan perbaikan usulan perancangan tata letak fasilitas didasarkan
pada demand terbanyak dari seluruh produksi. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa
demand tertinggi terletak pada roti selai sehingga usulan yang dilakukan menggunakan aliran
proses roti selai, dimana roti selai memiliki proses yang sama pada roti pisang. Berikut disajikan
aliran proses roti selai dan roti pisang yang ditunjukkan pada gambar 2 yang diawali dengan
proses mixing, kemudian proses resting, shaping, loading, filling, loading sekaligus pemberian
topping dan eggwash, loading, pengovenan, proses resting, proses discharge, kemudian
dilakukan proses packaging dan di display untuk dilakukan penjualan produk.
Bahan Baku

Mixing

Penimbangan

O-2

O-1

Bahan Baku

Shaping

Filling

O-3

O-4

Loading WIP

Resting

Topping & Eggwash
O-5

Loading WIP

Discharge

Loading WIP

Packaging
O-7

O10

Display

Pengovenan (Baking)

Resting

O-6

Administrasi
011

Gambar 2. Aliran Proses Roti Selai dan Roti Pisang

Berikut disajikan pula layout awal dari UMKM Roti Shendy yang ditunjukkan pada gambar 3.

Gambar 3. Desain Layout Awal

Sebelum melakukan perancangan layout usulan, dilakukan perhitungan luas area yang
tersedia serta kebutuhan ruang pada tiap-tiap stasiun kerja berdasarkan luas dan ukuran mesin di
UMKM Roti Shendy. Berikut merupakan luas area yang tersedia atau merupakan luas area saat
ini ditunjukkan tabel 1, ukuran dan jumlah mesin ditunjukkan tabel 2, serta kebutuhan ruang
berdasarkan masing-masing bagian yang diperlukan ditunjukkan pada tabel 3.
E15.3

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

Tabel 1. Luas Area yang Tersedia

Tabel 2. Ukuran dan Jumlah Mesin

Tabel 3. Kebutuhan Ruang Layout Usulan
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Bagian Panjang Lebar
Tp
0.9
1.1
Te
0.9
1.1
Su
0.7
1.5
A
0.9
1.1
ST
0.7
1.5
SM
2.8
1.5
SK
6.5
1.1
SH
3.1
2.4
Lo
0.7
1.5
SB
4.7
1.5
SD
2.5
2.4
Lp
0.7
1.5
SL
2.5
2.4
SC
1.6
2.4
Lg
0.9
1.1
KM
0.4
2.4

Luas
0.99
0.99
1.05
0.99
1.05
4.2
7.15
7.44
1.05
7.05
6
1.05
6
3.84
0.99
0.96

Keterangan
TP
: Area Tepung
SD
: Stasiun Discharge
Te
: Area Telur
Lp
: Loading Pengolesan
Su
: Area Susu
SL
: Stasiun Pengolesan
A
: Area Air
SC
: Stasiun Cleaning
ST
: Stasiun Timbangan
Lg
: Loading Packaging
SM
: Stasiun Mixing
KM
: Kamar Mandi
SK
: Stasiun Shaping Kasar
SB
: Stasiun Baking
SH
: Stasiun Shaping Halus
Lo
: Area Loading Oven
Berdasarkan hubungan antar stasiun dan hubungan antar alur proses produksi di UMKM Roti
Shendy berdasarkan diagram alir dan kondisi lapangan, dibentuk activity relationship chart (ARC)
untuk mempermudah membuat layout usulan yang ditunjukkan pada gambar 4.
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Gambar 4. Activity relationship chart (ARC)
Pada ARC diketahui hubungan kedekatan antar fasilitas ditunjukkan dengan kode A, I, U, E, O,
X dengan keterangan tiap kode dijelaskan pada tabel 4.
Tabel 4. Kode ARC

Kode
A
E
I
O
U
X

Keterangan
Mutlak perlu didekatkan
Sangat penting untuk didekatkan
Penting utuk didekatkan
Cukup/biasa
Tidak penting
Tidak dikehendaki berdekatan

Kemudian worksheet ditentukan berdasarkan ARC usulan. Pada worksheet terlihat lebih
sederhana untuk membaca ARC yang telah disusun pada tiap-tiap stasiun dimana pada stasiun
tertentu memiliki beberapa derajat keterkaitan antar stasiun yang ditunjukkan oleh tabel 5.
Tabel 5. Worksheet Usulan
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Kode
Tp
Te
Su
A
ST
SM
SK
SH
Lo
SB
SD
Lp
SL
SC
Lg
SG
M
KM

A
Te, Su, ST
Su, ST
ST
SM
SK,SH,Lo
SH,Lo
Lo
SB
SD
Lp
SL
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Derajat
I
O

E
SM
SM
SM

U
A

SM

ST

SC
SB,SC
SB,SC

SB

M,KM
M,KM
M,KM

Lp,SC
SC

SL

X
A,M,KM
M,KM
A,M,KM
SC,M,KM
M,KM

M,KM
M,KM
M,KM

SC

M,KM

KM
SG

Lg,M
M,KM

M

KM
KM

Kemudian berdasarkan ARC dan perhitungan menggunakan software BLOCPLAN
didapatkan 3 usulan layout alternatif.
Pada layout awal digambarkan pada gambar 5 dengan perhitungan OMH pada tabel 6.

Gambar 5. Layout Awal

Dengan perhitungan OMH pada desain layout awal,
Tabel 6. OMH Layout Awal
Dari

Ke

Komponen

TP
ST
A
TE
SU
SM
SK
SH
LP
SL
LO
SB
SD
LC

ST
SM
SM
SM
SM
SK
SH
LP
SL
LO
SB
SD
LC
SG

Tepung
Tepung yang telah ditimbang
Air
Telur
Susu
Hasil Mixing bahan baku
Hasil Shaping Kasar
Hasil shaping halus dan filling
Pengolesan roti
Hasil pengolesan
Pemanggangan roti
Roti yang sudah dipanggang
Roti yang sudah discharge
Packing roti

Alat
Material
Handling
Manusia
Manusia
Manusia
Manusia
Manusia
Manusia
Manusia
Manusia
Manusia
Manusia
Manusia
Manusia
Manusia
Manusia
Total

BTK per Bulan
Rp1.500.000
Frekuensi Jarak Frekuensi x OMH
Total
Faktor OMH
0,25
(kali)
(m)
Jarak
per meter OMH/Bulan
BTK MH per Bulan
Rp375.000
130
3,6
468
Rp132
Rp61.704
Total BTK MH per Bulan Rp3.750.000
130
3
390
Rp132
Rp51.420
Jarak Total (meter)
28442
111
6,8
758
Rp132
Rp99.902
OMH per meter
Rp132
111
5,7
635
Rp132
Rp83.742
111
11
1226
Rp132 Rp161.607
130
10
1300
Rp132 Rp171.401
286
18
5148
Rp132 Rp678.749
289
11,6
3352
Rp132 Rp442.005
289
18
5202
Rp132 Rp685.869
289
4,5
1301
Rp132 Rp171.467
67
8,9
596
Rp132
Rp78.620
67
9,7
647
Rp132
Rp85.261
173
20,7
3588
Rp132 Rp473.068
171
22,4
3832
Rp132 Rp505.183
Rp3.750.000

Berdasarkan perhitungan pada tabel 6 menggunakan Microsoft Excel, diketahui Total
BTK MH per bulannya sebesar Rp 3.750.000,-.
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Kemudian pada layout alternatif ke 1 dilakukan algoritma BLOCPLAN dengan
mempertimbangkan jarak sebenarnya menghasilkan R-Score sebesar 0,65 dengan L-Bound
sebesar -533,7275 dan U-Bound sebesar 2238,889 digambarkan pada gambar 6 dan perhitungan
OMH pada tabel 7.

Gambar 6. Desain Layout Usulan 1

Dengan perhitungan OMH pada desain layout usulan 1,
Tabel 7. OMH Layout Usulan 1
Dari

Ke

Komponen

TP
ST
A
TE
SU
SM
SK
SH
LP
SL
LO
SB
SD
LC

ST
SM
SM
SM
SM
SK
SH
LP
SL
LO
SB
SD
LC
SG

Tepung
Tepung yang telah ditimbang
Air
Telur
Susu
Hasil Mixing bahan baku
Hasil Shaping Kasar
Hasil Shaping Halus dan Filling
Pengolesan Roti
Hasil Pengolesan
Pemanggangan roti
Hasil roti yang sudah dipanggang
Hasil roti yang sudah discharge
Packing roti

Alat Material
Handling
Manusia
Manusia
Manusia
Manusia
Manusia
Manusia
Manusia
Manusia
Manusia
Manusia
Manusia
Manusia
Manusia
Manusia
Total

Frekuensi
(kali)
130
130
111
111
111
130
286
289
289
289
67
67
173
171

Jarak
OMH per
Total
Frekuensi x Jarak
(m)
meter
OMH/Bulan
1
130,00
Rp319
Rp41.470
1,55
201,50
Rp319
Rp64.279
1,3
144,86
Rp319
Rp46.209
1,3
144,86
Rp319
Rp46.209
1,4
156,00
Rp319
Rp49.764
11
1430,00
Rp319
Rp456.170
4
1144,00
Rp319
Rp364.936
9,7
2802,22
Rp319
Rp893.909
2,2
635,56
Rp319
Rp202.742
4,6
1328,89
Rp319
Rp423.916
2,4
160,00
Rp319
Rp51.040
3,5
233,33
Rp319
Rp74.433
4
693,33
Rp319
Rp221.173
15
2565,79
Rp319
Rp818.487
Rp3.754.738

Berdasarkan OMH perhitungan layout ke 1 yang ditunjukkan oleh tabel 7, diketahui
bahwa OMH layout 2 memiliki OMH yang lebih tinggi daripada OMH existing dengan total
sebesar Rp 3.754.738,-.
Pada layout alternatif ke 2 dilakukan algoritma BLOCPLAN dengan mempertimbangkan
jarak sebenarnya, menghasilkan R-Score sebesar 0,81, L-Bound sebesar -619.3878, dan U
Bound sebesar 2432.439. Alternatif ini merupakan alternatif hasil BLOCPLAN dengan nilai RScore terbesar dari 3 alternatif yang ada. Layout alternatif 2 ditunjukkan pada gambar 7 dan
perhitungan OMH pada tabel 8.

Gambar 7. Desain Layout Usulan 2
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Dengan perhitungan OMH pada desain layout usulan 2,
Tabel 8. OMH Layout Usulan 2

Berdasarkan OMH perhitungan layout ke 2 yang ditunjukkan oleh tabel 8 diketahui
bahwa OMH layout 2 memiliki OMH yang lebih tinggi daripada OMH existing dengan total
sebesar Rp 3.752.399,-. Namun, pada usulan ke 2 peletakkan loading membuat pergerakan
operator semakin leluasa dikarenakan loading tidak berserakan pada tiap stasiun yang ada.
Pada layout alternatif ke 3 dilakukan algoritma BLOCPLAN dengan mempertimbangkan
jarak sebenarnya menghasilkan R-Score sebesar 0,69 dengan L-Bound sebesar -465,8058 dan UBound sebesar 2255,332 digambarkan pada gambar 8 dan perhitungan OMH pada tabel 9.

Gambar 8. Layout Usulan Alternatif 3

Dengan perhitungan OMH pada desain layout usulan 3,

Tabel 9. OMH Layout Usulan 3
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Dari

Ke

TP
ST
A
TE
SU
SM
SK
SH
LP
SL
LO
SB
SD
LC

ST
SM
SM
SM
SM
SK
SH
LP
SL
LO
SB
SD
LC
SG
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Alat
Material
Handling
Tepung
Manusia
Tepung yang telah ditimbang
Manusia
Air
Manusia
Telur
Manusia
Susu
Manusia
Hasil Mixing bahan baku
Manusia
Hasil Shaping Kasar
Manusia
Hasil Shaping Halus dan Filling
Manusia
Pengolesan Roti
Manusia
Hasil Pengolesan
Manusia
Pemanggangan roti
Manusia
Hasil roti yang sudah dipanggang
Manusia
Hasil roti yang sudah discharge
Manusia
Packing roti
Manusia
Total
Komponen

Frekuensi Jarak Frekuensi x OMH
Total
(kali)
(m)
Jarak
per meter OMH/Bulan
130
130
111
111
111
130
286
289
289
289
67
67
173
171

7,5
3,1
4,1
3,1
5,2
9,2
2,75
11
2
9,6
1,75
2,5
4
11

975,00
403,00
456,86
345,43
579,43
1196,00
786,50
3177,78
577,78
2773,33
116,67
166,67
693,33
1881,58

Rp265
Rp265
Rp265
Rp265
Rp265
Rp265
Rp265
Rp265
Rp265
Rp265
Rp265
Rp265
Rp265
Rp265

Rp258.375
Rp106.795
Rp121.067
Rp91.539
Rp153.549
Rp316.940
Rp208.423
Rp842.111
Rp153.111
Rp734.933
Rp30.917
Rp44.167
Rp183.733
Rp498.618
Rp3.744.277

Berdasarkan OMH perhitungan layout ke 3 yang ditunjukkan oleh tabel 9, dapat diketahui
bahwa OMH layout 3 memiliki OMH yang paling kecil daripada OMH existing maupun OMH
layout 1 dan 2 dengan total sebesar Rp 3.744.277,-.
Dilakukan perbandingan perhitungan OMH antara layout awal dengan layout usulan
alternatif.

Perbandingan Total OMH Layout Awal dengan Layout
Usulan
Rp3,756,000
Rp3,754,000
Rp3,752,000
Rp3,750,000
Rp3,748,000
Rp3,746,000
Rp3,744,000
Rp3,742,000
Rp3,740,000
Rp3,738,000
Layout Awal

Usulan 1

Usulan 2

Usulan 3

Gambar 9. Perbandingan OMH

4.

Simpulan
Berdasarkan gambar 9, usulan alternatif ketiga merupakan usulan layout yang terbaik.
Hal ini dibuktikan dengan hasil OMH yang paling rendah, yaitu sebesar Rp 3.744.277 dan
secara analisis dapat dibuktikan dengan hasil yang memudahkan efisiensi dalam kegiatan
produksi yang berada dalam satu stasiun kerja. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan
dengan waktu yang relatif singkat maka diharapkan tata letak fasilitas yang diusulkan dari
penelitian ini dapat diterapkan.
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ABSTRAK
CV. XYZ merupakan perusahaan garmen yang memproduksi berbagai model baju. Layout pada CV.
XYZ memiliki alur yang rumit sehingga banyak terjadi perpindahan yang kurang efisien yang membuat
kurang optimalnya biaya material handling. Tujuan perancangan ulang tata letak fasilitas yang dilakukan
adalah agar total biaya material handling dapat diminimalkan. Layout awal fasilitas produksi diperbaiki
sesuai dengan langkah pada metode Systematic Layout Planning. Dalam membuat usulan tata letak
fasilitas CV. XYZ digunakan software Blocplan dan didapatkan 5 usulan. Usulan layout terpilih adalah
usulan layout 4 dengan layout score tertinggi, perpindahan material yang efisien, dan cost material
handling paling rendah. Layout usulan terpilih mampu memberikan penghematan biaya material
handling sebesar 40,8% dibandingkan dengan layout awal.
Kata kunci: Total biaya material handling, Metode Systematic Layout Planning, Tata letak fasilitas
produksi

1.

Pendahuluan
Tata letak fasilitas pabrik perlu direncanakan dengan baik pada saat pendirian suatu pabrik
atau perusahaan. Tujuan dari tata letak fasilitas dalam mendirikan suatu pabrik sendiri adalah
untuk mengurangi biaya dan mendapatkan efisiensi pepindahan yang minimum. Tata letak yang
tidak tepat dapat menyebabkan perpindahan material yang berlebih, serta dapat menyebabkan
biaya yang membengkak. Oleh karenanya, tata letak fasilitas harus direncanakan dengan baik
sehingga tercipta kegiatan yang terikat sesuai dengan departemen dan aliran yang berlaku (Iksan
dkk, 2020).
Tata letak pabrik (layout) dapat diartikan sebagai metode pengaturan fasilitas produksi
untuk menunjang kelancaran proses produksi (Hadiguna, 2008). Menurut Wignjosoebroto
(2009), tata letak pabrik meliputi penentuan letak mesin, peralatan, aliran bahan baku dan
pekerja pada masing-masing stasiun kerja. Dalam tata letak perusahaan terdapat 2 faktor yang
harus diperhatikan, yaitu tata letak ruangan/departemen dan tata letak fasilitas/peralatan.
CV XYZ merupakan perusahaan garmen yang cukup besar yang terletak di Karesidenan
Surakarta. Produk yang dihasilkan berupa hasil jahitan untuk pesanan lokal baju model, baju
sekolah, baju PGRI dan masih banyak lagi, bahkan CV XYZ pernah memenuhi permintaan luar
negeri alias impor pada masa sebelum pandemi Covid-19, namun setelah masa pandemi dan pra
pandemi CV XYZ menghentikan kegiatan impor karena harga transportasi yang cukup mahal
dan pesanan baik lokal maupun luar negeri yang makin sedikit (pemasukan yang makin sedikit).
Namun CV XYZ bisa bangkit kembali dan meningkatkan pendapatan dan menambah konsumen
lebih banyak.
CV XYZ dalam produksinya memiliki dua pabrik yang terdapat di Manahan dan di Sambi
Boyolali, serta juga memiliki satu kantor pemasaran di Klodran. Selain dari dua pabrik
tersebut,jika ada pesanan yang cukup banyak maka CV XYZ memiliki perusahaan mitra untuk
membantu membuatkan pesanan dan CV XYZ sebagai Quality Control-nya. Pabrik proses
E16.1

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

produksi yang dimiliki CV XYZ memiliki luas yang hampir sama, namun memiliki tata letak
dan kerapian yang berbeda.
Pabrik yang dimiliki di Sambi sudah cukup tertata rapi dan layout yang dimiliki
tidak begitu rumit, dikarenakan sudah banyak penelitian terdahulu yang melakukan
penelitian terkait tata letak fasilitas di Sambi dan pemilik sudah memperbaiki hal tersebut.
Berbanding terbalik dengan pabrik produksi yang terdapat di Karesidenan Surakarta,
memiliki layout yang cukup rumit dengan alur proses sebenarnya sudah tertata rapi
namun letak antar stasiun yang yang tidak beraturan yang dibuktikan dengan gudang
yang tersebar dan tidak menjadi satu tempat, contoh lainnya adalah tempat dari quality
control dan tempat jahit yang harus melewati tempat pemotongan sehingga harus
memutar jalan terlebih dahulu sehingga perpindahan material yang terdapat pada pabrik
manahan tidak efisien. Maka dari itu pada penelitian ini mengangkat permasalahan
perancangan ulang tata letak fasilitas di CV XYZ.
2.

Metode
Obyek penelitian yang digunakan adalah CV XYZ yang merupakan perusahaan
dibidang garment, sewing dan trading di Jawa Tengah. Pelaksanaan penelitian dilakukan
pada bulan Mei hingga Juni 2022. Pelaksanaan penelitian diawali dengan melakukan
kajian terhadap literatur yang berkaitan dengan perancangan tata letak dan studi lapangan.
Kajian literatur yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan
dengan bagaimana proses perancangan tata letak dan fasilitas pada lantai produksi. Kajian
literatur dilakukan terhadap berbagai jenis referensi, seperti jurnal, buku dan prosiding.
Studi lapangan dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung di CV XYZ.
Setelah dilakukan kajian terhadap literatur dan studi lapangan, kemudian dilakukan
proses perumusan masalah. Rumusan masalah yang ditentukan adalah tata letak dan
fasilitas di CV XYZ. Tahap selanjutnya, dilakukan penentuan tujuan dan batasan
masalah. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data layout awal. Data yang
dikumpulkan meliputi data spesifikasi produk, data aliran proses produksi, data ukuran
departemen, data pekerja, data kapasitas produksi, data jarak antar departemen, data luas
lantai produksi, serta data ukuran dan jumlah mesin. Data yang dikumpulkan diperoleh
dengan cara melalui observasi secara langsung, wawancara dengan pekerja, serta dari
data dokumentasi. Setelah dilakukan pengumpulan data, proses pengolahan dan analisis
data akan dilakukan dilakukan dengan cara mengidentifikasi peta aliran proses,
menentukan jarak antar stasiun kerja, menentukan biaya material handling (OMH),
menentukan from to chart (FTC), menentukan kebutuhan luas ruangan layout, menyusun
tabel skala prioritas, dan menyusun Activity Relationship Chart (ARC). Perhitungan
kebutuhan luas dan ARC diolah menggunakan Blocplan sehingga menghasilkan alternatif
layout. Layout alternatif yang diolah menggunakan Blocplan dipilih tiga terbaik. Dari
ketiga hasil layout alternatif tersebut dipilih layout alternatif terbaik untuk mengatasi
permasalahan tata letak fasilitas di CV XYZ. Pemilihan alternatif layout terbaik
dilakukan dengan mempertimbangkan aliran produksi, jarak material handling dan luas
ruangan.
2.1 Tata Letak Fasilitas
Menurut Putra, dkk. (2022), tata letak fasilitas bagian utama dalam industri yang
berguna sebagai perencanaan aliran komponen dari suatu produk sehingga didapatkan
hubungan yang efektif antar sumber daya yang digunakan. Menurut Soerijayudha dan
Rahayu (2021), perancangan tata letak fasilitas pabrik merupakan suatu proses
perancangan yang meliputi analisis, perencanaan, desain, penyusunsn mesin, penempatan
peralatan dan sumber daya untuk memaksimalkan kinerja produksi. Tata letak fasilitas
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yang baik dapat ditunjukkan dengan adanya penggunaan ruangan yang ada untuk
melakukan proses se-efektif mungkin sehingga dapat meningkatkan kualitas ruang dalam
proses produksi dan meminimalkan biaya penanganan bahan.
2.2 Bloc Plan
Algoritma Blocplan (Block Layout Overview with Layout Planning) dipilih untuk
menentukan alternative layout usulan. Menurut Guanti, dkk. (2021), konsep algoritma Bloc Plan
adalah mendesain tata letak dengan cara mengubah-ubah posisi fasilitas yang ada secara acak,
dan kemudian menampilkan hasilnya disertai dengan hasil perhitungan nilai adjacency score
(nilai kedekatan antar fasilitas), R-score (efisiensi tata letak), dan rel-dist score (total jarak
tempuh). Menurut Nursandi, dkk. (2014), langkah-langkah pengolahan data menggunakan
algoritma Bloc Plan adalah sebagai berikut.
1. Masukkan jumlah ruangan yang sudah ditentukan
2. Masukkan nama dan luas ruangan
3. Masukkan diagram hubungan antar aktivitas
4. Masukkan nilai dari diagram hubungan antar aktivitas
5. Pilihlah alternatif yang memiliki nilai r-score terkecil
6. Merancang layout usulan dengan software Bloc Plan
7. Menghitung jarak dan ongkos material handling
2.3 Activity Relationship Chart (ARC)
ARC adalah sebuah teknik sederhana yang dapat digunakan untuk membangun tata letak
fasilitas atau departemen yang didasarkan pada nilai kedekatan hubungan aktivitas dari setiap
departemen. Hubungan antar aktivitas ini diidentifikasi dengan derajat kedekatan yang
disimbolkan dengan lima kode yaitu A, E, I, O, U dan X, dimana A berarti Mutlak perlu
didekatkan; E berarti Sangat Penting untuk didekatkan; I berarti Penting untuk didekatkan; O
berarti Biasa; U berarti Tidak perlu didekatkan; dan X berarti harus dijauhkan.

Gambar 1. Contoh ARC
Sumber : Jamalludin, dkk. (2020)

2.4 Jarak Aliran Material
Menurut Muslim, D. dan Ilmaniati, A. (2018), beberapa metode yang dapat diaplikasikan
untuk mengukur jarak, diantaranya:
1. Jarak Euclidean
Pengukuran jarak Euclidean dilakukan dengan menentukan jarak lurus antara pusat
fasilitas satu dengan pusat fasilitas lainnya. Metode ini paling banyak digunakan oleh
peneliti karena kemudahan dalam pengukurannya.
2. Jarak Rectilinear
Pengukuran jarak Rectilinear atau jarak Manhattan, dilakukan dengan mengukur jarak
tegak lurus antara 2 departemen.
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2.5 Ongkos Material Handling
Desain tata letak fasilitas perlu memperhatikan jarak perpindahan material yang
nantinya akan berpengaruh pada ongkos material handling yang dihasilkan. Tata letak
yang baik dicirikan dengan jarak perpindahan material yang seminimal mungkin namun
tetap menjaga kelancaran proses produksi. Semakin pendek jarak perpindahan material
maka ongkos material handling yang ditanggung oleh perusahaan akan semakin kecil.
Ongkos material handling (OMH) merupakan seluruh biaya yang berkaitan dengan
pemindahan bahan. Menurut Aji (2022), untuk menentukan ongkos material handling
perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu ongkos pengangkutan per meter gerakan dan
jarak tempuh antar stasiun kerja.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Layout awal dan alur proses produksi
CV XYZ berdiri diatas lahan seluas 200 m2. Berdasarkan hasil observasi yang
dilakukan, didapatkan layout produksi pada CV XYZ yang ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Layout Awal CV XYZ

Proses produksi diawali dengan masuknya bahan baku utama yaitu kain yang masih
berupa gulungan. Kain gulungan tersebut diterima yang kemudian disimpan pada gudang
kain gulung akan dikirimkan ke gudang kain siap proses. Kain gulungan tersebut
kemudian dikirimkan ke tempat pemotongan kain untuk dilakukan pemotongan dan
pemberian pola pada kain. Setelah itu, potongan pola-pola tersebut dikirimkan ke bagian
tempat jahit yang dimana potongan pola-pola tersebut dijahit dan disatukan agar menjadi
satu produk yang utuh. Kemudian, produk tersebut dikirimkan ke quality control untuk
dilakukan pemeriksaan terkait ketidaksesuaian produk terhadap standar yang telah
ditentukan perusahaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, produk kemudian dikirim ke
steam untuk dilakukan penyetrikaan. Kegiatan penyetrikaan tersebut dilakukan dengan
mesin steam. Kemudian, produk akan dibawa kembali ke quality control untuk dilakukan
pemeriksaan yang kedua kalinya. Apabila produk telah memenuhi standar yang telah
ditentukan, maka produk akan dibawa ke kemas barang untuk dikemas dengan plastik.
Produk-produk yang telah dikemas kemudian disimpan di gudang jadi sementara. Apabila
terdapat pelanggan yang ingin mengambil pesanan, maka produk-produk jadi yang ada di
gudang jadi sementara akan dipindahkan ke gudang jadi.
3.2 Jarak dan biaya perpindahan bahan baku layout awal
Biaya perpindahan bahan ditentukan berdasarkan beberapa faktor, yaitu jarak antar
stasiun kerja yang berhubungan, ongkos material handling per meter, dan frekuensi
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perpindahan yang terjadi. Tabel 1 menyajikan total jarak perpindahan pada proses
produksi di CV XYZ.
Tabel 1. Total Jarak Perpindahan
Dari

Ke

Pintu Masuk Material
Gudang Kain Gulung
Gudang Kain Gulung
Gudang Kain Siap Proses
Gudang Kain Siap Proses Tempat Pemotongan Kain
Tempat Pemotongan Kain Tempat Penjahitan Kain
Tempat Penjahitan Kain
Quality Control
Quality Control
Penyetrikaan Steam
Penyetrikaan Steam
Pengeringan
Pengeringan
Quality Control
Quality Control
Kemas Barang
Kemas Barang
Gudang Jadi Sementara
Gudang Jadi Sementara
Gudang Jadi
TOTAL

Frekuensi per bulan
(kali)
(g)
420
260
260
624
130
130
130
130
130
130
130
2474

Jarak (m)
(h)

Total Jarak (m)
(i)=(g)(h)

6,2
0,4
1,07
0,95
2,33
13,73
0,87
12,86
0,55
0,96
10,07
49,99

2604
104
278,2
592,8
302,9
1784,9
113,1
1671,8
71,5
124,8
1309,1
8957,1

Perpindahan material pada CV XYZ dilakukan dengan tenaga manusia (operator). Detail
perhitungan ongkos material handling pada CV XYZ dapat dijelaskan sebagai berikut:
Operator yang memindahkan material = 2 orang
Upah operator = Rp 2.036.000/bulan
Total biaya tenaga kerja per bulan = Rp 2.036.000 × 2
= Rp 4.072.000
Total Ongkos Material Handling Operator
Total =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑅𝑝 4.072.000
= 8.957,1 𝑚
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ

= Rp 455

Tabel 2. Total OMH Layout Awal

Dari

Ke

Pintu Masuk Material
Gudang Kain Gulung
Gudang Kain Gulung
Gudang Kain Siap Proses
Gudang Kain Siap Proses Tempat Pemotongan Kain
Tempat Pemotongan Kain Tempat Penjahitan Kain
Tempat Penjahitan Kain
Quality Control
Quality Control
Penyetrikaan Steam
Penyetrikaan Steam
Pengeringan
Pengeringan
Quality Control
Quality Control
Kemas Barang
Kemas Barang
Gudang Jadi Sementara
Gudang Jadi Sementara
Gudang Jadi
TOTAL

Frekuensi per bulan
(kali)
(g)
420
260
260
624
130
130
130
130
130
130
130
2474

Jarak (m)
(h)

Total Jarak (m)
(i)=(g)(h)

6,2
0,4
1,07
0,95
2,33
13,73
0,87
12,86
0,55
0,96
10,07
49,99

2604
104
278,2
592,8
302,9
1784,9
113,1
1671,8
71,5
124,8
1309,1
8957,1

Total OMH/bulan
(k)=(i)(j)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1.183.808
47.280
126.473
269.494
137.702
811.436
51.417
760.019
32.505
56.736
595.132
4.072.000

Berdasarkan hasil pada Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa total biaya yang dikeluarkan
untuk material handling dalam satu bulan sebesar Rp 4.072.000.
3.3 Data luas dan ARC
CV XYZ memiliki luasan tanah sebesar 200 m2 yang dimana 175 m2 digunakan untuk
bangunan sebagai lantai produksi serta ruang terbuka. Adapun rincian area yang tersedia untuk
setiap fasilitas produksi ditunjukkan oleh Tabel 3.
Tabel 3. Luas Area Fasilitas Produksi
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Dalam pembuatan rancangan layout baru, hubungan kedekatan antar stasiun kerja
perlu ditentukan dengan menggunakan Activity Relationship Chart (ARC). Hubungan
kedekatan antar stasiun kerja ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3. Activity Relationship Chart

3.4 Penerapan software Blocplan
Pembuatan alternatif layout dilakukan dengan metode Blocpan. Data yang
digunakan meliputi data luas area produksi (Tabel 3) dan nilai ARC (Gambar 3).
Selanjutnya dilakukan proses generate departemen sehingga didapatkan hasil 5 alternatif
layout baru. Hasil skor dari alternatif layout Blocplan ditunjukkan Gambar 4.

Gambar 4. Hasil Skor Blocplan

3.5 Analisis Hasil Layout
Berdasarkan layout alternatif yang ditunjukkan pada Gambar 3, layout terbaik dapat
ditentukan berdasarkan nilai R-Score yang tertinggi. Selain itu, juga perlu
dipertimbangkan pada nilai ADJ Score karena menandakan bahwa antar deparetemen
saling berdekatan. Alternatif layout 4 dipilih karena mempunyai nilai R-Score layout
E16.6

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

terbesar yaitu 0,81 serta nilai ADJ Score yang tergolong tinggi. Gambar 5 menunjukkan
hasil generate alternatif layout dengan software Blocplan. Hasil gambaran layout
keseluruhan setelah disesuaikan dengan hasil dari software Blocplan ditunjukkan pada
Gambar 6.

Gambar 5. Generate Blocplan Alternatif Layout 4

Gambar 6. Rekomendasi Layout

Setelah dilakukan pemilihan layout terbaik, maka dilakukan kalkulasi ongkos material
handling dengan layout alternatif. Tabel 4 menunjukkan perhitungannya pada alternatif layout
terbaik.
Tabel 4. Total OMH Layout Alternatif Terbaik
Dari

Ke

Frekuensi per
bulan (kali)
(g)

Jarak (m)
(h)

Total Jarak
(m)
(i)=(g)(h)

Total
OMH/bulan
(k)=(i)(j)

420
260
260
624
130
130
130
130
130
130
130
2474

3,2
2
1,5
0,55
7,75
4,5
1
1,61
1
2,45
2,5
28,06

1344
520
390
343,2
1007,5
585
130
209,3
130
318,5
325
5302,5

Rp 610.998
Rp 236.398
Rp 177.298
Rp 156.023
Rp 458.021
Rp 265.948
Rp 59.099
Rp 95.150
Rp 59.099
Rp 144.794
Rp 147.749
Rp 2.410.577

Pintu Masuk Material
Gudang Kain Gulung
Gudang Kain Gulung Gudang Kain Siap Proses
Gudang Kain Siap Proses Tempat Pemotongan Kain
Tempat Pemotongan Kain Tempat Penjahitan Kain
Tempat Penjahitan Kain
Quality Control
Quality Control
Penyetrikaan Steam
Penyetrikaan Steam
Pengeringan
Pengeringan
Quality Control
Quality Control
Kemas Barang
Kemas Barang
Gudang Jadi Sementara
Gudang Jadi Sementara
Gudang Jadi
TOTAL

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada Tabel 4, dapat ditunjukkan beberapa data yang
terkait dengan layout usulan, yaitu total frekuensi perpindahan sebanyak 2474 kali, total jarak
perpindahan 5.302,5 meter, dan total OMH/bulan Rp 2.410.577, -. Selain itu, dapat diketahui
pula bahwa penghematan biaya material handling yang didapatkan adalah 40,8%.
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Simpulan
Penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan beberapa kesimpulan penting, yaitu:
CV XYZ memiliki luas wilayah sebesar 101,871 m2 dengan 10 stasiun kerja. Pada
perusahaan ini material handling yang digunakan adalah manusia, dimana dalam
satu bulan jarak tempuh total material handlingnya adalah 8.957,1 m dengan OMH
per meternya sebesar Rp 455 sehingga total OMH perbulannya adalah Rp 4.072.000.
OMH yang dihasilkan oleh CV XYZ sangatlah besar dikarenakan jarak tempuh yang
sangat besar.
Perancangan layout tersebut menghasilkan 5 layout alternatif yang kemudian
dievaluasi. Setelah dievaluasi, menghasilkan 1 alternatif terbaik yang terpilih yaitu
alternatif layout 4 yang dimana memiliki nilai R-Score layout terbesar yaitu 0,81
serta nilai ADJ Score yang tergolong tinggi. Berdasarkan analisis yang telah
dilakukan didapatkan rekomendasi perbaikan layout yang menghasilkan jarak
perpindahan material yang lebih singkat serta ongkos material handling yang lebih
rendah. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat memperbaiki aktivitas
perpindahan material sehingga dapat meningkatkan produktivitas sistem produksi
pada CV XYZ.
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