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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, kita
dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti Seminar Nasional Teknologi Industri 2008
(SNTI08).

SNTI08 diselenggarakan oleh Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti dengan tema
“INDUSTRIAL RESEARCH AND APPLICATION BASED ON THE NEXT GENERATION
TECHNOLOGY”.

Maksud dan tujuan dari penyelenggaraan Seminar ini adalah :
1. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah sebagai ajang pertukaran ilmu dan wawasan antar

ilmuwan dan praktisi dalam bidang Teknologi Industri.
2. Mempererat hubungan institusi akademik dengan kalangan ilmuwan dan praktisi.

Seminar kali ini menampilkan pembicara kunci di bidangnya, yaitu : Bapak
Dr. Ir. Richard Mengko, selaku Staf Ahli Menteri Negara Riset dan Teknologi RI Bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi.

Dalam SNTI08 ini dipresentasikan 94 makalah dari berbagai Perguruan Tinggi baik di Jawa
maupun di luar Jawa; Lembaga Penelitian : BPPT, LIPI dan LAPAN; Departemen Keuangan dan
MASDALI.

Pada kesempatan ini, Panitia SNTI08 mengucapkan terima kasih kepada pembicara kunci, para
pemakalah dan para sponsor : PT PLN (Persero), PT Indonesia Power, PT. Bank Central Asia, Tbk,
PT. Superherlindo Jaya, PT. Graha Sumber Prima Elektronik, serta semua pihak yang telah
berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya Seminar ini.

Selanjutnya, Panitia mengucapkan selamat mengikuti Seminar, semoga melalui Seminar ini
baik pemakalah maupun peserta seminar dapat saling berbagi wawasan dan pengalaman baru di bidang
Teknologi Industri.

Jakarta, 23 Juli 2008
Ketua Pelaksana SNTI08

Dr. Ir. Indra Surjati, MT
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KUMPULAN ABSTRAK
TEKNIK MESIN

SNTI08_TM_01

PENINGKATAN KEKUATAN FISIK DAN MEKANIK SAMBUNGAN LAS
HIBRID GMAW-FCAW DENGAN PROSES PWHT

(POST WELD HEAT TREATMENT)

Yustiasih Purwaningrum
Program Studi Teknik Mesin, FTI Universitas Islam Indonesia

Jl. Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55501
Telph. (0274) 895287 ext. 147 Fax.(0274) 895007 ext. 148

Email : yustiasih2003@yahoo.co.nz

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah meneliti pengaruh proses PWHT (Post Weld Heat Treatment) dan mencari temperatur
PWHT optimal untuk meningkatkan kekuatan fisik dan mekanik sambungan las hibrid GMAW-FCAW. Pengelasan
dilakukan dengan menggunakan plat ST 60 dengan tebal 16 mm. Proses pengelasan dilakukan dengan arus 200 A, voltase
25 V dan gas pelindung Argon. Elektroda yang digunakan untuk pengelasan GMAW adalah ER70S-6 sedangkan elektroda
FCAW adalah Dual Shield 7100 S dengan diameter 1.2 mm. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian tarik, pengujian
ketangguhan impak, pengujian kekerasan, dan pengamatan struktur mikro. Hasil penelitian menunjukkan struktur mikro
hasil pengelasan berupa ferit acicular, ferit Widmanstatten dan ferit batas butir. Tegangan tarik tertinggi pada hasil las
terdapat pada hasil pengelasan dengan heat treatment 500°C. Material ini mempunyai nilai regangan rendah yaitu
dibawah 10 %. Nilai tegangan tarik semua hasil las dengan variasi temperatur heat treatment cukup baik yaitu lebih dari
400 Mpa, kecuali pada temperatur 650°C. Nilai ketangguhan impak paling tinggi terdapat pada hasil pengelasan yang
diheat treatment 550°C untuk semua variasi jenis pengelasan. Sedangkan nilai terendah terdapat pada hasil pengelasan
dengan heat treatment 650°C.

Keywords : GMAW, FCAW, Heat Treatment, Struktur Mikro, Tegangan Tarik

SNTI08_TM_03

KENDALI THERMAL PASIF ORBITAL HEATING RATES SATELIT NANO
(DENGAN STUDI KASUS SATELIT NANO BRAZIL)

Ahmad Fauzi
Peneliti Bidang Mekatronika Dirgantara-LAPAN

Jl. Cagak Satelit KM.04 Rancabungur-Bogor 16310
Telp: +62 251 621 667 / Fax : +62 251 623010

e-mail : fauzi03lapanrb@yahoo.com

ABSTRAK
Pada satelit orbit rendah terdapat dua jenis kendali thermal, kendali pasif dan kendali aktif. Sistem kendali pasif mengacu
pada konduktivity dan koefisiensi radiasi panas. Dalam penelitian ini, sebuah satelit nano dibangun menggunakan
persamaan kesetimbangan energi pada permukaan-permukaan material satelit yang berbeda-beda untuk menghitung
temperatur permukaan satelit dengan menggunakan perangkat lunak sinda/fluint 5.0 dan thermal desktop 5.0 dengan
metode pendekatan Progressive sebagai teknik menghitung heating rate. Teknik ini digunakan untuk mengetahui distribusi
temperatur orbital heating rates dari masing – masing permukaan material satelit berupa grafik.

Kata kunci : kendali thermal, orbital heating rates, sinda, material, progressive
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SNTI08_TM_04

KARAKTERISTIK DAN PENGUJIAN STAINLESS STEEL
SEBAGAI WAVEGUIDE ULTRASONIK UNTUK PENGUKURAN OBJEK

BERSUHU TINGGI

M.Rosyid Ridlo, H.Kato
Pusat Penelitian Fisika LIPI Kawasan Puspiptek Serpong Tangerang

Dept.of Mech.Eng Saitama University Japan
Email:mrridlo@yahoo.com

ABSTRAK

Pengukuran objek bersuhu tinggi memerlukan sensor yang tahan panas dengan karakteristik yang tidak mengalami
perubahan.. Karakteristik yang berubah dapat mengakibatkan kesalahan pengukuran. Disisi lain material piezoelektrik yang
umum digunakan sebagai sensor / tranduser ultrasonik memiliki karakterstik yang berubah terhadap suhu. Sensitivitas
sensor terhadap suhu kerja tergantung jenis material yang digunakan. Pada sejumlah banyak sensor dibutuhkan material
lain yang diletakkan antara objek bersuhu tinggi dengan sensor. Material ini yang dikenal sebagai waveguide / pandu
gelombang berfungsi mentransmisikan gelombang ultrasonik dari objek ke sensor. Syarat utama sebagai pandu gelombang
adalah material ini beratenuasi rendah sehingga hanya sedikit energi yang terbuang, juga noise ( S/N rasio) yang tinggi agar
profile gelombang dapat terbaca dengan jelas di osiloskop. Pada penelitian ini dibuat waveguide berbentuk batang silider
dari material stainless steel. Dari beberapa jenis stainless steel yang diuji, jenis stainless steel SKD 11 memberikan nilai
atenuasi yang rendah.sekitar 7,9 dB/m. Untuk mengurangi noise dilakukan treatment pada sisi permukaan silender yaitu
dengan membuat uliran (screw) sepanjang sisi silender. Hasil terbaik diperoleh besar S/N rasio 18,4 db/m. Paper in juga
mengulas pula pembuatan focused wave guide stainless steel yang biasa digunakan untuk pengukuran dengan metoda
immersion sehingga intesitas gelombang yang disalurkan ke sensor lebih besar. Untuk pengujian performa, dilakukan
percobaan pengukuran ketebalan plat tembaga pada suhu 1800 C dan monitoring langsung proses joining.metal/solder.

Kata kunci : waveguide, sensor ,ultrasonik, suhu tinggi, joining process,monitoring

SNTI08_TM_06

EVALUASI PENGEMBANGAN ALAT UKUR KESILINDRIKAN
Triyono, Joko Riyono, Christina Enny

Dosen Biasa Jurusan Teknik Mesin
Fakultas Teknologi Industri

Universitas Trisakti.
Jl. Kyai Tapa No.1 Jakarta, 11440

Email: triyono@trisakti.ac.id

Abstrak:

Ketrampilan pengukuran dimensi, bentuk dan posisi obyek ukur suatu komponen mesin dapat dimiliki dengan melakukan praktek
pengukuran. Kendala utamanya adalah tidak tersedianya alat ukur geometri untuk keperluan khusus, misalnya alat ukur kesilindrikan.
Makalah ini membahas evaluasi alat ukur kesilindrikan yang telah dikembangkan. Metode yang digunakan adalah dengan
membandingkan hasil pengukuran dari dua alat ukur, yaitu alat ukur (I) yang dikembangkan terhadap alat ukur (II) yang telah
dikalibrasi. Selain itu juga dilakukan pengukuran kesilindrikan dengan metoda helix dan radial section pada alat ukur I. Hasil evaluasi
menunjukan data pengukuran I dapat diterima, sehingga alat ukur yang dikembangkan ini bisa digunakan untuk keperluan pelatihan
maupun pengukuran yang sebenarnya.

Kata kunci: Alat ukur dimensi, kesilindrikan, metode helix, metode section.
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SNTI08_TM_08

SISTEM KENDALI SUSPENSI AKTIF MOBIL
MENGGUNAKAN NEURO-FUZZY

Nazrul Effendy, Nandan Suteresna, Marten Darmawan dan Bagus Utomo
Jurusan Teknik Fisika, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

Jl. Grafika No.2, Yogyakarta 55281
Email: nazrul@gadjahmada.edu, dan_stress@yahoo.com, marten_darmawan@yahoo.com

ABSTRAK

Sistem suspensi mobil merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi kenyaman berkendara dan seringkali sistem
suspensi pasif tidak bisa mengkompensasi perubahan sistem yang non-linear. Sistem non- linear ini disebabkan karena
perbedaan karakteristik dari permukaan jalan yang dilalui. Untuk itu diperlukan sebuah sistem suspensi aktif yang cerdas
sehingga bisa beradaptasi dengan berbagai karakteristik jalan.

Dalam perancangan sistem suspensi aktif ini digunakan sistem neuro-fuzzy untuk mengendalikan aktuator melalui
active force control (AFC). Pada paper ini, sistem suspensi aktif dimodelkan terdiri dari seperempat bagian dari mobil
dengan pemasangan AFC secara parallel terhadap spring dan damper. Metode neuro-fuzzy yang digunakan adalah ANFIS
dengan model fuzzy inference system (FIS) Sugeno.

Keywords: neuro-fuzzy, active force control, sistem suspensi

SNTI08_TM_11

Inovasi melalui Bionik

Dr.-Ing. A. C. Arya
Jurusan Teknik Mesin

Fakultas Teknologi Industri
Universitas Trisakti

Jakarta 11440Email: a_c_arya@yahoo.com
ABSTRAK

Bionik adalah suatu disiplin ilmu yang merupakan perpaduan antara ”Ilmu Alam (Biologi)” dan ”Teknik”, dimana
hal hal yang telah tersedia di alam menjadi inspirasi dalam berinovasi untuk menemukan prinsip prinsip solusi yang dapat
diterapkan di bidang teknik.
Prinsip prinsip solusi dapat dikembangkan dengan metode ”Analogi Bionik” atau dengan metode ”Abstraksi Bionik”.
Contoh penerapan prinsip prinsip solusi berbasiskan Bionik seperti: konstruksi pesawat terbang, konstruksi menara,
optimasi rute (ant system) hingga pengembangan material (composite) dengan memanfaatkan morfologi serat alam (serat
Tandan Kosong Sawit).

Kata kunci: Bionik, konstruksi material, pengembangan produk
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SNTI08_TM_12

PERANCANGAN SISTEM COLLABORATIVE COMPUTER AIDED DESIGN
AND MANUFACTURING SEBAGAI ALAT BANTU PEMBELAJARAN

The Jaya Suteja
Teknik Manufaktur

Fakultas Teknik - Universitas Surabaya
Raya Kalirungkut, Surabaya

E-mail: jayasuteja@yahoo.com

Abstrak
Seiring dengan tuntutan konsumen yang semakin tinggi, proses desain dan proses manufaktur tidak bisa hanya tergantung
pada satu orang saja dan tidak dapat dilakukan di satu tempat yang sama. Dengan menggunakan teknologi komunikasi
dan informasi yang ada, kolaborasi sudah banyak diaplikasikan di dunia industri. Oleh karena itu pendidikan tinggi
terutama di bidang desain dan proses manufaktur harus mengantisipasi kemajuan teknologi ini dengan menyiapkan alat
bantu untuk mengajarkan Collaborative Design and Manufacturing kepada mahasiswa. Makalah ini menguraikan
perancangan sistem Collaborative Computer Aided Design and Manufacturing yang dilakukan di Teknik Manufaktur
Universitas Surabaya. Sistem yang dirancang bertujuan untuk mengkolaborasikan sembilan belas pengguna komputer
klien dengan perangkat lunak Computer Aided Design, satu pengguna komputer server dengan perangkat lunak Computer
Aided Design dan Computer Aided manufacturing, dan satu pengguna mesin rapid prototyping. Sistem yang dirancang
sangat sederhana namun mampu menunjukkan semua aktifitas yang dilakukan dalam implementasi Collaborative Design
and Manufacturing. Dengan mengimplementasikan sistem ini dalam pembelajaran, lulusan Teknik Manufaktur Universitas
Surabaya diharapkan mampu untuk mengenali semua jenis dan fungsi aktifitas yang dilakukan dalam Collaborative
Design and Manufacturing. Selain itu, lulusan Teknik Manufaktur Universitas Surabaya juga diharapkan akan mampu
berpartisipasi dan berperan aktif dalam Collaborative Design and Manufacturing yang diaplikasikan di dunia industri.

Kata Kunci: Perancangan, Collaborative, CAD/CAM, Pembelajaran

SNTI08_TM_13

PERKEMBANGAN PANJANG BODI DAN DAYA MESIN BUS
PERIODE 1980 – 2007

Tono Sukarnoto
Jurusan Teknik Mesin Universitas Trisakti
Kampus A Jl Kiai Tapa no 1 Jakarta 11440

e-mail: tsukarnoto@trisakti.ac.id

ABSTRAK
Bus merupakan salah satu moda angkutan darat yang dominan, untuk angkutan dalam kota maupun angkutan jarak

jauh. Mengimbangi kebutuhan pengguna bus serta selaras dengan sarana dan prasarana jalan raya yang makin meningkat,
produsen bus pun terus menyesuaikan busnya untuk memenuhi hal tersebut. Makalah ini membahas tahapan terjadinya
perubahan ukuran panjang bus dan daya mesin selama periode 1980 sampai 2007 serta perkiraan perkembangan
selanjutnya.

Data panjang bodi, daya mesin, berat kotor kendaraan (GVW) diperoleh dari spesifikasi kendaraan, berat
kendaraan diperoleh dari pencatatan pada marking bodi. Ada pun data tahun pembuatan diperoleh dari literatur. Bus-bus
yang diamati adalah bus besar tunggal rakitan lokal yang beroperasi antar kota di pulau Jawa serta bus kota di Jakarta.
Data-data tersebut diurutkan berdasar tahun pembuatan dan terlihat kecenderungan bodi bus makin bertambah panjang dan
daya mesin meningkat. Penambahan panjang bodi bus bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jumlah penumpang. Di
awal 80an panjang bodi bus masih kurang dari 10 m, kemudian berangsur bertambah panjang sampai ada yang mencapai
maksimum 12 m di akhir 90an. Susunan tempat duduk untuk kelas ekonomi meningkat dari 10 baris menjadi 13 baris
mengikuti pertambahan panjang bodi.
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Kemampuan mesin bus juga ditingkatkan dalam hal daya dan momen puntir maksimumnya. Peningkatan ini
dilakukan dengan memperbesar volume langkah dan juga penambahan peralatan yang meningkatkan efisiensi volumetrik
mesin.

Di awal 80an daya mesin bus yang tersedia berkisar pada 130 HP, berangsur meningkat sampai mencapai lebih
dari 250 HP pada era 2000an. Peningkatan daya mesin ini untuk mengimbangi GVW yang meningkat serta menunjang
peralatan tambahan seperti AC, power steering, sistem rem, transmisi, suspensi dan lain-lain yang bertujuan meningkatkan
kenyamanan dan keamanan berkendara.

Kata kunci: bus, daya dan torsi mesin, panjang bodi, GVW.

SNTI08_TM_15

PENGUJIAN BAHAN BAKAR CAMPURAN PREMIUM – METHANOL,
ALKOHOL, SPIRITUS PADA MESIN SEPEDA MOTOR

Arijanto
Jurusan Teknik Mesin Universitas Diponegoro

email : arijanto_mgl@yahoo.co.id

ABSTRAKSI
Persedian minyak bumi yang terus menipis mendorong manusia menjadi kreatif. Berbagai cara dilakukan untuk
mengefisiensikan kinerja mesin sehingga pemanfaatan minyak bumi menjadi semakin efektif. Selain menemukan teknologi
untuk mengefisienkan kinerja mesin, penelitian juga dilakukan untuk mencari alternatif bahan bakar selain minyak bumi.
Bahan – bahan yang sebelumnya tidak diperhitungkan sebagai bahan bakar diuji coba dan dikaji kelanyakannya sebagai
bahan bakar. Bahkan bahan bakar non minyak bumi yang telah ada semakin dikembangkan pemanfaatannya.
Alkohol, Metano, spiritus adalah salah satu bahan bakar yang layak digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Metanol

termasuk dalam turunan alkohol dengan rumus kimia yang paling sederhana ( CH3OH ). Keuntungan penggunaannya
antara lain, emisi gas buang yang rendah, performa yang baik, dan tidak mudah terbakar bila dibandingkan dengan
bensin. Disamping itu, juga mudah diproduksi dari hasil tambang seperti gas alam, batu bara, dan bahkan dari biomassa
seperti kayu. Meskipun demikian beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan apabila digunakan sebagai bahan bakar,
tidak dianjurkan pada mesin kendaraan bermotor dalam kondisi masih standar. Perlu diingat bahwa karakteristik alkohol
berikut turunannya bersifat relatif korosif bila bercampur dengan karet, plastik, tembaga, kuningan, dan aluminium.
Pengujian yang dilakukan akan menggunakan komposisi premium murni, campuran antara premium dan 20%, 40 %, serta
60 % methanol. Untuk pengujian dengan campuran spiritus dan alkohol menghasilkan data yang serupa. Pengujian
dilakukan menggunakan Dyno Dynamics Chassis Dynamometer, dimana mesin yang diuji harus terpasang pada rangka
kendaraan lengkap dengan seluruh aksesoris kendaraan tersebut. Hasil dari pengujian diketahui bahwa ternyata
campuran dapat meningkatkan torsi, daya mesin, Air/Fuel Ratio, dan efisiensi. Walaupun demikian terjadi beberapa
kerugian, yaitu konsumsi bahan bakar yang meningkat dan pada jumlah campuran yang lebih tinggi mesin standar tidak
mampu bekerja optimal. Hasil dari pengujian akan ditampilkan dalam bentuk analisa grafik dari keempat jenis bahan
bakar tersebut. Ternyata cmpuran methanol cukup menjanjikan digunakan, sedangkan hasil untuk pengujian campuran
spiritus dan alkohol tidak disajikan, namun dari ketiga jenis campuran spiritus lebih baik, disusul alkohol dan metanol.
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SNTI08_TM_20

PROSES TRANSESTERIFIKASI MINYAK JELANTAH SEBAGAI
ALTERNATIF BAHAN BAKAR BARU DAN TERBARUKAN

Annisa Bhikuning *, Mahally Rusdi *, Imam Arifin
*Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti

email : annisabhi@gmail.com

ABSTRAK

Minyak Jelantah atau minyak sisa (gliserol Tri Palmetat) adalah minyak bekas dipakai menggoreng. Minyak Jelantah yang
mengalami pemanasan yang berulang pada suhu tinggi akan menyebabkan proses perubahan fisik dan kimia lebih cepat sehingga
minyak menjadi rusak. Dan dengan mengkonsumsi minyak bekas tersebut maka akan menimbulkan gangguan kesehatan. Oleh karena
itu, minyak Jelantah dapat dipakai sebagai sumber alternatif bahan bakar yang baru dan terbarukan. Minyak Jelantah terlebih dahulu
mengalami proses transesterifikasi yaitu dengan menggunakan metanol dengan katalis KOH. Dan pada akhirnya akan dilakukan tes
performance engine dan akan dibandingkan dengan standar mutu Biodiesel di Indonesia.

Kata Kunci : Minyak Jelantah, Transesterifikasi

SNTI08_TM_23

PENGAMATAN TEGANGAN SISA KOROSI PADUAN Fe-Cr-Al PADA
SUHU 1200 DAN 1350 oC

Sahlan
STT-PLN

Sahlan_1956@yahoo.com

ABSTRAK
Paduan Fe-Cr-Al seberat 10 kg dilebur dalam tungku peleburan vakum (bertekanan rendah) induksi, dan kemudian dicetak
untuk dijadikan sebagai benda uji (spaciment) dalam bentuk inggot dan diroll strip dengan ukuran tebal 1,5 mm, lebar 10
mm dan panjang sekitar 20 mm dan kemudian benda uji dipotong dengan mesin potong gerinda, dengan sistem
pendinginan air. Seluruh permukaan benda uji digerinda halus dengan kertas amril nomor 5 dan kemudian dilakukan
pengujian oksidasi dalam tungku pada suhu 1200o atau 1350 oC. Dalam kegiatan penelitian untuk mengamati tegangan
sisa kerak korosi paduan menggunakan metoda difraksi sinar-X, yaitu dipergunakan untuk mengukur harga tegangan sisa
yang terdiri atas 1 dan 2 pada bidang datar kerak korosi dan 3 pada permukaan orientasi titik nol salib sumbu.

Kata Kunci: Tegangan sisa, kerak korosi, oksidasi, paduan E-Cr-Al.



13

SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI INDUSTRI

SNTI 08
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI, UNIVERSITAS TRISAKTI

SNTI08_TM_24

PERTUMBUHAN KOROSI α–Al2O3 PADA ALUMINIUM PADUAN Cr

Sahlan
STT-PLN

sahlan_1956@yahoo.com

ABSTRAK
Teorema menunjukkan bahwa dua macam unsur paduan yang ada didalam aluminium paduan seperti pada paduan
Fe-Al dan Ni-Al berpeluang terbentuk atau terjadi pertumbuhan kerak korosi -Al2O3 atau α –Al2O3. Unsur paduan
utama chromium yang ada didalam aluminum paduan Fe-Cr-Al, Ni-Cr-Al, dan Co-Cr-Al rentan terbentuknya formasi
Al2O3. Akhirnya, apabila unsur-unsur ini reaktif, khususnya seperti pada tanah jarang, dengan menambahkan sejumlah
kecil unsur paduan Cr kedalam bahan metalik (mirip/seperti logam) atau bentuk aluminium oksida, maka akan
menghasikan paduan yang mempunyai empat bagian unsur atau pelapisan tersebut dan mempunyai sifat generik dengan
M-Cr-Al-R, dan dengan teori optimasi menunjukkan adanya orientasi hubungan antara sifat-sifat mekanis, oksidasi dan
ketahanan terhadap korosi panas tinggi pada kebanyakan aluminium paduan yang mempunyai ketahanan panas tinggi.

Kata kunci: Aluminium paduan, kerak korosi α–Al2O3

SNTI08_TM_25

STUDI OPTIMASI DAN ANALISIS KEKUATAN
PADA PERANCANGAN MOBILE MOVING TOWER

Yuwono Budi Pratiknyo ,
Program Studi Teknik Manufaktur, Fakultas Teknik, Universitas Surabaya

Jln Raya Kalirungkut, Telp 031-2981397
E-mail : yuwonobudi@ubaya.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat dalam beberapa dekade ini. Salah satu
perkembangan teknologi dan komunikasi adalah adanya teknologi General Packet Radio Service (GPRS). Teknologi ini
membutuhkan infrastruktur tower sebagai sarana pendukung. Luasnya jangkauan berdampak pada banyaknya kebutuhan
tower, sementara biaya untuk membangun infrastruktur tower membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula. Keterbatasan
beberapa profider dalam membangun infrastruktur tower dapat teratasi dengan mobile moving tower.

Study optimasi dan analisis kekuatan pada perancangan mobile moving tower ini bertujuan untuk membuat
rancangan mobile moving tower yang memiliki daya saing baik harga, kualitas, kekuatan dan keandalan. Analisis
kekuatan pada perancangan mobile moving tower difokuskan pada beberapa komponen penting yang meliputi main pipe,
supporting system, joining system, dan guide wire. Analisis kekuatan dilakukan dengan perhitungan matematis dan
menggunakan stackdes software sebagai pembanding. Selanjutnya, pada beberapa parameter rancangan dilakukan proses
optimasi untuk menghasilkan desain yang optimum.

Hasil akhir dari study ini adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk menentukan beberapa parameter
yang optimum pada rancangan mobile moving tower. Hasil parameter rancangan (tebal pipa, diameter pipa, joining
system, supporting system dan diameter guide wire) diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk mobile moving
tower.

Kata Kunci: Optimasi, analisis, perancangan, tower.
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SNTI08_TM_27

PERHITUNGAN STABILITAS STATIK KAPAL UDARA (AIRSHIP)
LPN-04 UNTUK PENUMPANG

Sugiarmadji HPS, Setiadi
Peneliti, Pusat Teknologi Wahana Dirgantara,

Detekgan LAPAN
Jl. Raya LAPAN Rumpin, Serpong Jawa Barat. Telp. (021)-75790384, HP. 08164809135, 0812-8345350

e-mail address : seti1159@biz.net.id atau sugiarmaji@yahoo.com

ABSTRACTS
An airship will have a good stabilization if it gets a perturbation, that airship will trend to return to beginning condition.
The airship LPN-04, with L = 48 m length and D = 12.8 m diameter, is designed for 5 passengers. So, the stabilization
airship calculation becomes important to ensure comfortable and passengers safety.

The airship has a static stable only if it has negative moment derivatives to angle of attack (dM/d), to angle of
sideslip (dM/d), and to angle of rolling (dM/d ). From stabilization calculations show that the pitching moment
derivatives, due to envelope body, c.g movement and horizontal fins for various speeds at h = 400 m altitude, are negative
values. The airship becomes unstable for the airship speed above 55 km/h. The airship pitching moment derivatives for
various altitude from 0 ~ 1000 m ,at cruising speed of V = 40 km/h, are negative values and indicate that airship will be
stable.

From yawing stabilization calculation with various airship speeds, at h = 400 m altitude, will obtain the yawing
moment derivatives always negative values, as well as the yawing moment values for altitude variations from 0 ~ 1000 m
and airship speed of 40 km/h. These results indicate that the airship has a good lateral stabilization.

The calculation results of rolling stabilization due to c.g airship movement for speed variations, at h = 400 m
altitude, show that the rolling moment derivatives are negative values, as well as the rolling moment derivatives for altitude
variations from 0 ~ 1000 m and airship speed of 40 km/h. These results indicate that the airship has a good rolling
stabilization.

SNTI08_TM_28

ANALISIS KEKUATAN STRUKTUR SIRIP AIRSHIP LPN-04
UNTUK PENUMPANG

Sugiarmadji HPS, Setiadi
Peneliti, Pusat Teknologi Wahana Dirgantara,

Detekgan LAPAN
Jl. Raya LAPAN Rumpin, Serpong Jawa Barat. Telp. (021)-75790384, HP. 08164809135, 0812-8345350

e-mail address : seti1159@biz.net.id atau sugiarmaji@yahoo.com

ABSTRACTS
A passenger airship, LPN-04 non-rigid airship type, with L = 48 m length and D = 12.8 m diameter, is designed

for 5 passengers (included pilot). Because of passenger purposes, so the whole components of airship have to have highly
enough safety factors. One of important component of airship is the airship fins which be used for stability and control
airship. These structures fins will be analyzed by using the MSCNastran S/W based on Finite Element Methods (FEM).

Strength analysis of airship fins structures will be carried out by creating FEM model, e.i the Fin Stabilizer
structures FEM model and the Rudder/Elevator structures FEM model. Analysis results show that the maximum solid von
Mises static stress of the fin stabilizer structures due to aerodynamics loading and structure weight itself is of vM = 9.09
MPa. And the maximum solid von Mises static stress of the rudder/elevator structures is of vM = 6.05 MPa.

Using Glass- Fiber Reinforced Plastics (GFRP) material data on the fins structures of airship, the yield stress is
of 19,3 MPa. Then, the fins stabilizer structures have safety factor minimum of SF = 2,12 and SF = 3,19 on
rudder/elevator structures, respectively, which show that the materials are safely from the fins structures loading.
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SNTI08_TM_29

RANCANGAN PENELITIAN PROSES PEMBUATAN ADI-TWC

Rianti Dewi Sulamet-Ariobimo
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri – Universitas Trisakti

Mahasiswa S3 Fakultas Teknik Universitas Indonesia
Email: riantiariobimo@yahoo.com

ABSTRAK

Adalah suatu ironi bagi dunia foundry di Indonesia yang sesungguhnya dapat menghasilkan besi tuang nodular
(FCD) yang potensial untuk ditingkatkan menjadi austempered ductile iron (ADI) tetapi tidak melakukan hal tersebut,
sementara dunia sedang booming penggunaan ADI. Keinginan untuk memajukan dan meningkatkan hasil produksi industri
pengecoran di Indonesia, dalam hal ini FCD, dan meningkatkan nilai tambah yang dimilikinya, dalam hal ini membuat
ADI, serta di dalam usaha untuk meningkatkan perluasan penggunaan hasil produk di segala bidang menyebabkan
penelitian ini dilakukan. Dengan dapat dibuktikannya kemampuan proses pengecoran FCD dengan ketebalan minimal dan
proses ADI-fikasinya, maka diharapkan industri pengecoran Indonesia dapat menjadi pelopor di dalam perkembangan
penggunaan ADI di dunia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat didalam meningkatkan market share
dunia untuk industri pengecoran Indonesia terutama bagi industri kecil.

Penelitian ini merupakan bagian dari suatu rangkaian penelitian material untuk digunakan dalam pembuatan
komponen automotif. Pada penelitian ini pertama-tama akan dilakukan proses pengecoran FCD dengan ketebalan: 5, 4, 3, 2
sampai 1 mm. Proses pengecoran yang digunakan adalah pengecoran vertikal (soundness casting) dengan cetakan pasir.
Kecepatan pendinginan akan diatur oleh ketebalan cetakan Setelah proses pengecoran, akan dilakukan analisa x-ray,
komposisi kimia, struktur mikro, sifat tarik dan nilai keras Brinell. Setelah itu akan dilakukan proses austempering dengan
2 kondisi, yaitu kondisi tanpa proses annealing dan dengan proses annealing. Proses austemper dilakukan dengan
temperatur austenisasi 950OC, temperatur austemper 350OC dan waktu tahan untuk kedua proses sesuai dengan ketebalan
benda. Pengujian struktur mikro, tarik dan nilai keras Brinell dilakukan setelah proses austemper.

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh FCD dinding tipis, FCD thin walled, yang memenuhi persyaratan
untuk dijadikan ADI dengan teknologi yang relatif sederhana dan murah. Dengan dapat dibuatnya light weight ADI dengan
teknologi yang sederhana dan murah tersebut selain kebutuhan akan permintaan light weight material dapat dipenuhi,
diharapkan juga akan dapat mengembangankan industri kecil pengecoran logam Indonesia.

Kata kunci : FCD, ADI, thin-wall.

SNTI08_TM_30

ANALISIS SPEKTRUM GETARAN UNTUK MENGINDENTIFIKASI SINYAL
MISALIGNMENT PADA BELT DAN UNBALANCE PADA MODEL UJI

SISTEM TRANSMISI RODA GIGI DIFFERENSIAL

Noor Eddy1) Arrijal Surya Kamal2)

1)Staff Pengajar Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisaki
2)Alumni Teknik Mesin (S-1)

ABSTRAK
Makalah ini membahas data hasil pengujian teoritis dan eksperimental untuk menentukan ciri getar sinyal misalignment
pada belt dan unbalance pada roda gigi differential. Pada kaji teoritik dapat dirumuskan bahwa pada saat kecepatan putar
motor listrik (rpm) semakin tinggi, maka amplitudo frekuensi yang didapat akan semakin tinggi. Pengujian ini dilakukan
untuk mengkaji penerapannya dalam praktek dan untuk mencari alat alternatif yang lain dari pada menggunakan alat DSA
(Dynamic Signal Analyzer) yang relaif mahal .Hasil analisis spektrum getaran pada roda gigi uji menunjukkan bahwa
hasil amplitudo frekuensi belt yang didapat lebih besar daripada hasil amplitudo frekuensi unbalance.
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SNTI08_TM_32

NANO TEKNOLOGI EMULSI SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF
RAMAH LINGKUNGAN

Annisa Bhikuning *, Muhammad Hafnan*
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti

email : annisabhi@gmail.com

ABSTRAK

Nano Teknologi Emulsi adalah salah satu teknologi yang dapat membuat ikatan antar molekul lebih bagus karena dapat
mengikat molekul sampai ukuran nano (10-9 m).. Dalam penggunaan di bahan bakar, nano teknologi ini dapat dipakai sebagai additif yang
di campur solar yang mengikat dengan air. Dimana additif ini dapat mengikat bahan bakar sehingga ikatannya berbentuk sempurna..
Bahan bakar yang baru hasil nano teknologi ini dapat digunakan pada berbagai mesin diesel lama atau baru, tanpa memodifikasi mesin
atau komponennya.

Bahan bakar solar mempunyai kadar gas NOx, CO dan opasitas yang tinggi dan sangat berbahaya bila dihirup oleh manusia
dan lingkungan sekitar. Dengan menggunakan solar hijau ini maka emisi gas NOx, CO dan opasitas dapat diturunkan sedemikian rupa
sehingga Solar Hijau memang dapat menjadi alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan dan menjadi energi alternatif yang dapat
diperhitungkan penggunaannya untuk dimasa mendatang.

Keywords: Nano teknologi emulsi, Solar, air

SNTI08_TM_02

STUDI EKSPERIMENTAL PEMANFAATAN LIMBAH KULIT DRY SAVING
SEBAGAI BAHAN PENGUAT TERHADAP SIFAT MEKANIS MATERIAL

KOMPOSIT MATRIK POLYPROPYLENE HASIL DAUR ULANG

I Komang Astana Widi
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional Malang

Kampus 2 Jl. Karanglo Km.2 Malang
aswidi@yahoo.com

ABSTRAK

Kemajuan penggunaan material komposit ini telah memberikan suatu harapan dan kesempatan bagi para
peneliti untuk mengembangkan dan mencari bahan alternatif yang dapat menggantikan material yang telah ada
dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Salah satu cara untuk mencari bahan alternatif yang ramah
lingkungan adalah memanfaatkan limbah kulit Dry Shaving (leather waste) dari hasil penyamakan kulit (tanning
process) sebagai pengisi (filler) dan Limbah plastic polypropylene sebagai penguat pada bahan penguat komposit.

Penelitian difokuskan pada variasi berat limbah kulit dengan komposisi 30 %, 40 % dan 50 %. Dari
pengujian yang dilakukan, diperoleh tensile strength tertinggi pada komposisi serat 30 %, dengan beberapa criteria
bahan penyusun terbaik yaitu diantaranya orientasi serat kontinyu, ikatan antar serat limbah yang cukup baik, matrik
polypropylene daur ulang berupa air kemasan produk aqua dan metode proses injeksi.

Kata kunci : dry saving, PP daur ulang, Komposit, mechanical properties
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IN LINE INSPECTION USING MAGNETIC FLUX LEAKAGE PIG
TO CHARACTERIZE DEFECTS IN NATURAL GAS PIPELINE

Budi Susilowati Anartani Soedarsono
Mechanical Engineering Department,

Faculty of Industrial Technology
Trisakti University, Jakarta

Physical Metallurgy Lab, A Campus, Hery Hertanto Bldg
Jl. Kyai Tapa No 1, Grogol, Jakarta 11440

susi_soedarsono@trisakti.ac.id

Abstract

The integrity of a pipeline system must be managed properly to provide safe and reliable delivery of liquid hydrocarbons or
natural gas without adverse effects on employees, the public, customers, or the environment. One of three methods to
conduct pipeline integrity assessment is in line inspection. From two in line inspection methods, a magnetic flux leakage
tool is one of them. This paper will discuss background and overview integrity management, pipeline integrity assessment
and pipeline in line inspection using magnetic flux leakage method.
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WORKING FACILITY REDESIGN BASED ON MICROMOTION STUDY
TO REDUCE MUSCULOSKELETAL DESEASE

Wahyu Susihono1

1Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Titayasa
Jl.Jend.Sudirman. Km 3 Cilegon, Banten 42435

email : pmy_wahyu@yahoo.co.id

ABSTRACT

Naga Mas TS Corporation is an aluminum concrete manufacturing. One of the processes, spike setting process
using work facilities those are a baked bread table and a chair. The problem is that those facilities do not consider the
movement of right and left hand when the workers setting the spike. The working procedure mistake causes an injury to
part of bodies such are waist, neck, shoulder, back, and arm. This injury is known by muskuloskeletal disease.This research
held redesign of baked bread table and chair based on anthropometry and micromotion study by analyzing the movement
of right and left hand of the worker. The analysis of worker complains held by giving the nordic body map questioner to he
workers then compare the old work facilities with the new one after redesign working process.The end result showed that
working facility design based on anthropometry and micromotion study can reduce musculoskeletal deseas significantly.

Keywords: redesign, micromotion stady, musculoskeletal

SNTI08_TI_03

ESTIMASI HARGA PESANAN KUBAH
BERDASARKAN PENGUKURAN AKTIVITAS DI PT X

Marsellinus Bachtiar, Puspitasari Argasetya

Jurusan Teknik Industri – Fakultas Teknik
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya – Jakarta

Email : marsellinus.bachtiar@atmajaya.ac.id

ABSTRAK

PT X merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri konstruksi dan menghasilkan produk
berupa kubah yang beraneka ragam sesuai permintaan pemesan. Saat ini, PT X menetapkan harga pokok dan harga jual
berdasarkan estimasi yang dianggap akan memberikan profit tanpa langkah perhitungan dan pembebanan yang jelas.
Perhitungan harga pokok produksi sangat penting untuk kelanjutan perusahaan. Pembebanan yang salah akan merugikan
perusahaan. Untuk itu peneliti membuat perhitungan harga pokok dengan metode tradisional sebagai langkah awal untuk
mengidentifikasi biaya - biaya yang ada. Namun, pembebanan sistem tradisional tidaklah cocok untuk perusahaan yang
mempunyai bermacam – macam jenis produk, dimana akan terjadi kesalahan pembebanan.

Berdasarkan perhitungan dengan metode tradisional didapatkan harga pokok produksi sebesar Rp 83.549.831
untuk produk MBKH dan Rp 51.842.447 untuk produk MKTT, sedangkan dengan Activity-based Costing, didapatkan harga
pokok produksi sebesar Rp 81.120.258 untuk produk MBKH dan Rp 54.272.034 untuk produk MKTT. Dari hasil tersebut
dapat dilihat terjadinya distorsi yaitu pada sistem tradidional pemberian harga terlalu tinggi untuk produk MBKH dan
pemberian harga terlalu rendah pada produk MKTT. Harga yang terlalu tinggi akan sulit bersaing sedangkan harga yang
terlalu rendah akan merugikan perusahaan.

Dengan mengetahui harga pokok produksi sebenarnya, peneliti melakukan penetapan harga jual dengan
penaikan biaya bahan (mark-up). Penentuan harga jual ini diharapkan akan memberikan harga yang kompeten dan
menguntungkan bagi perusahaan. Dengan mark-up pricing, method dihasilkan harga jual produk MBKH sebesar Rp.
100.664.093 dan produk MKTT sebesar Rp. 74.768.690.

Kata Kunci : ABC Costing, Harga Pokok Produksi
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USULAN PENERAPAN PREVENTIVE MAINTENANCE UNTUK MESIN SURFACE
MOUNTAIN TECHNOLOGY DI PT. X

Marsellinus Bachtiar, Ruth Kartikasari,

Jurusan Teknik Industri – Fakultas Teknik
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya – Jakarta

Email : marsellinus.bachtiar@atmajaya.ac.id

ABSTRAK

PT X adalah perusahaan yang merakit PCB (Printed Circuit Board) sebagai komponen internal dari produk
elektronik seperti for:DVD,LCD TV dan sebagainya. Permasalahan adalah seringnya terjadi kerusakan pada SMT
(Surface Mountain Technology) pada proses produksi.

Berdasarkan penelitian awal didapati tingginya downtime pada mesin SMT yang berakibat OEE sangat rendah
yaitu pada kisaran dibawah 32% untuk ketujuh lini produksi. Rendahnya OEE ini menyebabkan produksi pabrik yang
tidak mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan.

Berdasarkan data penelitian bulan Februari sampai Nopember 2007 didapati profil OEE yang rendah disebabkan
terutama oleh rendahnya Availability dan Quality karena seringnya terjadi down time pada mesin SMT. Kemudian dicari
komponen kritis menggunakan FMECA dan diagram Pareto.

Berdasarkan hasil dari FMECA didapat komponen kritis yaitu belt roller. Berdasarkan perhitungan preventive
maintenance dengan distrbusi Weibull didapat data MTTF untuk 7 lini adalah: 582,8; 891,3; 1000,8; 679,4; 813.,3; 654
dan 856,4 (jam). Untuk MTTR adalah 2,44; 3,4; 3,5; 2,9; 3,3; 3,3; dan 3,2 (jam) bagi ketutuh lini produksi.

Usulan perawatan pencegahan adalah pemeriksaan komponen kritis 2 kali per bulan. Perhitungan Availability
diharapkan meningkat menjadi 99% dengan diterapkannya usulan perawatan di atas.

Kata Kunci:Preventive Maintenance,OEE,Cost,Availability

SNTI08_TI_05

ANALISIS KEPUTUSAN BERDASARKAN ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS (ANNS)
MODEL AND RETURN OF BUY & HOLD STRATEGY DALAM PERAMALAN SAHAM

(STUDI TERHADAP INDEKS SAHAM DI INDONESIA)

Christian Herdinata
Pengajar Program Studi International Business Management

Universitas Ciputra – Surabaya
email: christian.herdinata@ciputra.ac.id

ABSTRAK

The purpose of this research is to know whether the stock index instantaneously and fully reflect historical information (weak
form efficient market hypothesis), in the Jakarta Stock Exchange (JSX). Comparison between return of technical trading rule
based artificial neural networks (ANNs) model and return of buy & hold strategy used in this research. The result showed
that the weak form efficient market hypothesis rejected in the Indonesian capital market.

Keyword: weak form efficient market hypothesis, of technical trading rule, ANNs, buy & hold strategy
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APLIKASI METODE PROMETHEE PADA PEMILIHAN SUPPLIER
Studi Kasus : PD Sanggar Kusen Pratama

Triwulandari S. Dewayana, Roesmin Darwis, Anindya Paramitha
Jurusan Teknik Industri – Fakultas Teknologi Industri

Universitas Trisakti – Jakarta
Email : triw@trisakti.ac.id, triwulandari_sd@yahoo.com

Abstrak
PD Sanggar Kusen Pratama merupakan salah satu perusahaan yang menghasilkan produk berupa kusen pintu, kusen
jendela, daun pintu, daun jendela, lemari, meja dan kursi, dengan bahan baku utama berupa kayu berbentuk balok dan kayu
berbentuk papan. Perusahaan memiliki beberapa supplier bahan baku utama dan selama ini dalam memilih suppliernya
tidak memiliki kriteria khusus. Menyadari bahwa salah satu aspek yang penting untuk menghasilkan produk yang
berkualitas adalah bahan baku dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan supplier, oleh karena itu
penelitian ini bertujuan untuk 1) melakukan identifikasi terhadap kriteria-kriteria yang digunakan dalam memilih supplier,
dan 2) menentukan urutan (prioritas) supplier dengan menggunakan metode Promethee. Adapun supplier yang akan
ditentukan urutan (prioritasnya) adalah supplier yang memasok bahan baku berbentuk kayu balok jenis kamper dengan
ukuran tebal 6 cm, lebar 15 cm dan panjang 4 m. Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap yaitu 1) identifikasi kriteria, 2)
memilih dan menentukan tipe Preferensi Kriteria beserta parameternya, 3) menghitung nilai preferensi antar alternatif,
4) menghitung Nilai Index Preferensi Multikriteria antar alternatif, 5) Menghitung Nilai Leaving Flow, Entering Flow dan
Nett Flow pada masing-masing alternatif, 6) menentukan urutan pada Promethee I dan Promethee II, dan 6) membuat
representasi node. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria yang digunakan dalam memilih suppliernya adalah harga,
kualitas, ketepatan pengiriman, dan pelayanan konsumen. Adapun urutan supplier yaitu peringkat pertama untuk PD Prima,
diikuti oleh PD Gudang Kayu pada peringkat kedua dan PD Arus pada peringkat ketiga. Berdasarkan karakter Net flow
pada metode Promethee
diperoleh nilai 0.124 pada peringkat I, nilai 0.058 pada peringkat II dan nilai -0.182 pada peringkat III.

Kata Kunci : supplier, metode Promethee, urutan supplier

SNTI08_TI_07

PERANCANGAN BALANCED SCORECARD
UNTUK MENGUKUR KINERJA ORGANISASI X

Anggara Hayun Anujuprana, ST, MT

hayun_its@yahoo.co.uk

Peneliti Muda BPPT Bidang Teknik Industri

Dosen Jurusan Teknik Industri Universitas Bina Nusantara

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada organisasi X yang bergerak di sektor publik/pemerintahan. Penelitian ini bertujuan
untuk merancang sistem pengukuran kinerja berdasarkan modifikasi empat perspektif dari Balanced Scorecard. Metode
yang digunakan untuk merancang sistem pengukuran kinerja adalah metode Balance Scorecard yang disesuaikan dengan
kebutuhan organisasi publik/pemerintahan (adjusted balanced scorecard). Perspektif yang digunakan untuk merancang
sistem pengukuran kinerja adalah perspektif stakeholders, keuangan, proses operasi internal, serta pembelajaran dan
pertumbuhan. Hasil dari penelitian berupa rancangan sistem pengukuran kinerja organisasi X yang terintegrasi dengan visi,
misi, dan strateginya.

Kata Kunci: Balanced Scorecard, visi, misi, pengukuran kinerja
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ALGORITMA TABU SEARCH UNTUK PENJADWALAN PADA MESIN PARALEL
DENGAN KRITERIA MINIMASI TOTAL TARDINESS

(STUDI KASUS DI PT. PARIDA SHOES)

Docki Saraswati, Inten Tejaasih dan Ria Yulianti
Laboratorium Sistem Produksi, Jurusan Teknik Industri, Universitas Trisakti

Jl. Kyai Tapa 1 Grogol, Jakarta Barat. E-mail: docki@trisakti.ac.id

ABSTRAK

Persaingan industri sepatu semakin meningkat, perusahaan berlomba-lomba untuk saling meningkatkan kualitas produknya
dan kualitas pelayanan pelanggan. Pemenuhan pesanan tepat waktu merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan
yang berproduksi berdasarkan pesanan. Oleh karena itu, penjadwalan job yang memperhatikan due-date dari masing-
masing job atau pesanan sangat penting. Pada saat penelitian dilakukan perusahan memiliki lima mesin cutting, empat
mesin seset, empat mesin jahit zigzag, empat mesin jahit biasa, tiga mesin mata ayam, empat buah oven, empat buah mesin
amplas dan lima moulding. Mesin-mesin yang sejenis diasumsikan sebagai mesin yang identik, dengan demikian sistem
penjadwalan yang digunakan merupakan penjadwalan parallel identical machines. Penyelesaian penjadwalan dengan
algoritma Tabu Search, dimana 12 job yang diterima oleh bagian produksi pada rentang waktu dua bulan siap untuk di
produksi. Solusi awal penjadwalan dengan pendekatan Shifting Bottleneck menghasilkan total tardiness selama 12 hari,
bandingkan dengan total tardiness perusahaan saat ini yang membutuhkan waktu 20 hari. Selanjutnya, penyelesaian
dilakukan dengan algoritma Tabu Search diperoleh total tardiness 2 hari, terjadi penghematan sebesar 90% dari kondisi
perusahaan saat ini. Disamping itu, implementasi Tabu Search membawa manfaat mengurangi bottleneck work-in-process,
khususnya di stasiun moulding yang merupakan stasiun constraint.

Kata kunci: due-date, tabu search, parallel identical machines, shifting bottleneck, total tardiness .

SNTI08_TI_09

MINIMASI BIAYA TRANSPORTASI DENGAN MENGGUNAKAN
METODE BINARY INTEGER LINEAR PROGRAMMING DI PERUSAHAAN LOGISTIK

PT. FSK

Idham Dwinanto, Dadang Surjasa, Nurlailah Badariah

Jurusan Teknik Industri
Fakultas Teknologi Industri – Universitas Trisakti

idwinanto@gmail.com, d_surjasa@yahoo.com, nurlailah_ms@yahoo.co.id

ABSTRAK

Sehubungan dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak solar, sementara kepuasan pelanggan tetap harus terjaga
maka PT FSK bermaksud menurunkan biaya transportasi.

Untuk mendukung tujuan ini, PT. FSK akan menurunkan biaya transportasi dengan memaksimalkan penugasan alat
angkut menggunakan metode binary integer linear programming yang memperhatikan tingkat konsumsi bahan bakar,
kapasitas alat angkut, jumlah alat angkut yang tersedia dan ada atau tidaknya permintaan dari pelanggan, sehingga
didapatkan jumlah konsumsi bahan bakar minyak solar yang minimal.

Kata Kunci : biaya transportasi, binary integer linear programming, perusahaan logistik
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SNTI08_TI_10

PENENTUAN TITIK KENDALI KRITIS PADA SISTEM MANAJEMEN
KEAMANAN PANGAN HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT

DI PT X

Wawan Kurniawan1, E.Gumbira Sa’id2, Ani Suryani2, Sapta Raharja2,
1Jurusan Teknik Industri,FTI,Universitas Trisakti dan Mahasiswa S3 IPB Bogor

2Teknologi Industri Pertanian IPB Bogor
email : wawan1121@yahoo.com

ABSTRAK

Makalah ini membahas sistem manajemen keamanan pangan pada PT X khususnya pada penentuan titik kendali
kritis. PT X merupakan industri penghasil Crude Palm Oil (CPO). CPO sebagai bahan baku pangan yang berasal dari
kelapa sawit sangat penting untuk dijaga keamanan pangannya melalui penerapan HACCP. HACCP sendiri memiliki 5
tahap dan 7 prinsip. Pada makalah ini dijelaskan prinsip kedua dari HACCP yaitu penetapan titik kendali kritis (Critical
Control Point/CCP). Metode penetapan titik kendali kritis ini mengadopsi kepada SNI 01-4852-1998. Hasil penentuan
CCP di PT X terdapat 10 CCP dan 22 CP dari 11 tahap/Input.

Kata kunci: Titik Kendali Kritis, HACCP, CPO

SNTI08_TI_13

USULAN PENERAPAN METODE LEAN SIX SIGMA
PADA PROSES PRODUKSI BOTOL TBS (TEH BOTOL SOSRO)

DI PT MULIAGLASS CONTAINER DIVISION

Imelda Caroliena Nangoi 1), Dedy Sugiarto, Ssi, MM 2) dan Iveline Anne Marie 2)

1)Alumni Jurusan Teknik Industri FTI USAKTI ; 2) Staf Pengajar Jurusan Teknik Industri FTI USAKTI
Kampus A USAKTI, Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol Jakarta Barat 11440

Email : d_giarto@yahoo.com ; ivelineannemarie@yahoo.com

ABSTRAK
Kualitas dan kecepatan produksi menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan sebagai competitive

advantage perusahaan untuk dapat bersaing dalam bidangnya. Begitu juga dengan PT. Muliaglass Container Division,
perusahaan yang bergerak di bidang industri glass, juga ingin meningkatkan kualitas dari produknya serta meningkatkan
kecepatan produksinya. Untuk itu, dalam penelitian ini ingin diusulkan penerapan metode Lean Six Sigma untuk memenuhi
tujuan perusahaan tersebut.

Untuk mengetahui kecepatan proses pada perusahaan dilakukan value stream mapping yang dilanjutkan dengan
perhitungan Process Cycle Efficiency (PCE) dan Process Velocity perusahaan. Kemudian dilakukan analisis untuk
mengetahui karakteristik kualitas yang penting menurut konsumen atau CTQ (Critical to Quality) yang dilanjutkan
dengan perhitungan kapabilitas proses dan tingkat sigma proses dalam memenuhi spesifikasi produk.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa PCE perusahaan sebesar 42% dan Process Velocity perusahaan
adalah 3,45 tahap per jam. Dan hasil perhitungan kapabilitas proses dan tingkat sigma perusahaan masih ada yang
belum mencapai tingkat 6 sigma dengan pergeseran shift 1,5 sigma yaitu sebesar 4,03 sigma untuk cacat atribut.

Beberapa usulan yang diberikan bagi perusahaan adalah meningkatkan kecepatan produksi, pertama dengan
melakukan pengantian tenaga manusia untuk loading botol dari atau menuju mesin proses dengan tenaga mesin robotik
sehingga proses menjadi lebih cepat. Kedua, melakukan pemindahan mesin atau area produksi yang letaknya jauh menjadi
lebih berdekatan. Ketiga, melakukan kegiatan administrasi bersamaan dengan kegiatan lain sehingga meminimasi waktu
serta melakukan pemindahan area kerja sehingga jarak tempuh lebih dekat agar waktu transportasi dapat diminimasi.
Sedangkan untuk memperbaiki kualitas produk, beberapa usulan yang dapat diberikan adalah melakukan penggantian alat
pelumasan yang sudah tidak layak pakai, melakukan inspeksi pada mould equipment secara lebih detil, dan melakukan
perawatan kebersihan terhadap mould equipment serta usulan penerapan metode SMED (Single Minute Exchange of Die).

Keyword : Lean Six Sigma, Process Cycle Efficiency (PCE), Process Velocity, CTQ (Critical to Quality), SMED (Single
Minute Exchange of Die).



23

SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI INDUSTRI

SNTI 08
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI, UNIVERSITAS TRISAKTI

SNTI08_TI_11

OPTIMALISASI JAM KERJA
DI AREA WELDING SEAT MOBIL Z PADA PT. A

Nur Yulianti Hidayah, Beni Rahadian
Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pancasila

ABSTRAK

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tingkat suku bunga yang tinggi membuat penjualan mobil Z yang diproduksi oleh
PT. X pada semester pertama tahun 2006 mengalami penurunan sebesar ± 50% dari ± 7000 unit mobil menjadi ± 3500 unit mobil.
Hal ini membuat pemakaian jam kerja yang tidak maksimal dari 15 jam/hari menjadi 13 jam/hari dan memaksa kecepatan produksi
diperlambat dari 2,8 menit/unit mobil menjadi 3,9 menit/unit mobil. PT. A sebagai supplier seat mobil ke PT. X mengalami kondisi
yang sama yaitu pemakaian jam kerja yang tidak maksimal dan kecepatan produksi yang diperlambat. Pengiriman seat dari PT. A ke
PT. X menggunakan sistem Just In Time, oleh karena itu bagian Seat Assy (Assembling) harus mengikuti kondisi PT. X. Di bagian
lain yaitu Welding Seat Frame yang merupakan sub assy dari bagian Assembling tidak harus mengikuti kondisi PT. X. Aktivitas
perbaikan yang dilakukan oleh PT. A dapat memaksimalkan kembali pemakaian jam kerja di bagian Welding Seat Frame menjadi
15 jam/hari dengan melakukan aktivitas perbaikan seperti perubahan lay out lini produksi, balancing job, flow proses, metode kerja,
dan skill. Perbaikan tersebut tetap menjaga kelancaran proses produksi di bagian Assembling dan pengiriman seat ke PT. X tetap
tepat waktu demi customer satisfaction.Dengan kecepatan produksi 4.74 menit/unit frame, lini Welding Seat Frame lebih lambat dari
kecepatan lini Assembling, maka dibutuhkan penambahan standar stock finish good Welding Seat Frame sebanyak 17 unit.

Kata kunci : jam kerja, aktivitas perbaikan, kecepatan produksi

SNTI08_TI_12

ANALISIS WASTE PADA PROSES PRODUKSI SIDEWALL KERETA PENUMPANG K3
DENGAN PENDEKATAN LEAN PRODUCTION

Dwiningsih M.2, Lobes Herdiman1

1. Staf Pengajar Jurusan Teknik Industri FT-UNS, Surakarta
2. Mahasiswa Reguler Jurusan Teknik Industri FT-UNS, Surakarta

Laboratorium Perancangan dan Perencanaan Produk (P3) TI – FT UNS
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Telp: (0271) 632 110, Fax: (0271) 632 110, e-mail: Lobesh@Gmail.com
ABSTRAK

Lean production merupakan konsep dalam mengeliminasi pemborosan di lingkungan manufaktur. Secara khusus
definisi lean production yaitu metode atau strategi yang digunakan untuk pencapaian perbaikan secara terus menerus dan
signifikan (continous improvement) dalam kinerja, dengan cara mengeliminasi semua pemborosan (waste) baik waktu
maupun sumber daya dari fasilitas dalam proses bisnis. Value stream analysis tool (VALSAT) merupakan bagian dari lean
production yang digunakan sebagai alat dalam pemilihan detailed mapping tool berdasarkan waste. Detailed mapping ini
merupakan pemetaan aliran nilai yang difokuskan pada value adding activity sehingga dapat diidentifikasikan waste yang
terjadi serta penyebabnya. Hasil pemetaan itu sendiri menunjuk-kan dimana munculnya defect yang terjadi di dalam aliran
material pada proses produksi.

PT. INKA sebagai perusahaan dengan core product kereta api tentunya memerlukan strategi dan sistem yang baik
dalam meningkatkan efisiensi dan meminimasi biaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu order produksi
yang paling sering dan paling banyak diproduksi yaitu kereta penumpang kelas 3 (K3).

Pembahasan pada makalah ini pada pembuatan sub assembly sidewall sebagai salah satu sub assembly penyusun
carbody kereta. Keberadaan ini cukup penting karena sangat berpengaruh terhadap ukuran sub assembly penyusun carbody
kereta lainnya yaitu underframe, end wall, dan roof. Selain itu sub assembly sidewall memiliki jumlah part terbanyak yaitu
189 jenis part dengan persentase revisi sebesar 18 jenis part atau 9,52% dari seluruh jenis part yang ada.

Sehingga pendekatan lean production melalui quality filter mapping diharapkan memperjelas waste yang
diakibatkan scrap dan proses rework atau revisi, sehingga lead time produksi dan biaya yang dikeluarkan dapat dihemat.

Kata kunci: Lean production, value stream analysis, quality filter mapping, waste
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PERANCANGAN TATA LETAK MESIN DALAM SEL DENGAN MEMPERTIMBANGKAN
KRITERIA MAJEMUK

Trifenaus Prabu Hidayat1, Ronald Sukwadi2

1,2 Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Unika Atma Jaya Jakarta
Jl. Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930, Indonesia

Phone : 021 - 5708826, ext 3143, Fax : 062 21 – 57900573
e-mail : trifenaus.hidayat@atmajaya.ac.id1

Abstract
Designing machine layout in cell and layout of cell are facilities layout problem. In designing machine layout in cell and
layout of cell, the concern is primarily focused on the material handling cost. Material handling cost does not include the
economic value of set up, processing, loading/unloading and inspection, activities that are performed at every operation in
the routing of an order that travels between multiple departments in a layout. Nor does it capture the inventory carrying
costs associated with raw material, setup and processing times, queuing and material handling delays. This reasearch
develope matematical model to design machine layout in cell with considering carrying inventory cost and set up cost.
Machine layout in cell is designed using an U-shaped. A mathematical model is formulated to design such machine layout
in cell by modifying LMIP (Linear Mixed Integer Programming). Case study is given to illustrate the resulting from
machine layout in cell using the model developed.

Keywords: machine layout, U-shaped, work-in-process.

SNTI08_TI_18

ANALISIS PERBAIKAN KAPABILITAS PROSES UNTUK MINIMASI CACAT
PRODUK DENGAN PENDEKATAN LEAN-SIGMA

(Studi Kasus Pabrik Kantong PT. Semen Padang)

Henmaidi1, Harry Febriyan2

1) Laboratorium Sistem Produksi Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas
2) Alumni Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas

Laboratorium Sistem Produksi Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas, Kampus Limau Manis,
Padang

Email : henmaidi@ft.unand.ac.id

Abstrak
Pabrik kantong semen PT. Semen Padang yang terletak di Bukit Putus-Padang merupakan Sub Unit perusahaan di

Departemen Distribusi dan Transportasi PT. Semen Padang yang bergerak dalam bidang pembuatan kantong semen untuk
semua tipe semen yang diproduksi perusahaan ini. Berdasarkan pengamatan data pabrik kantong, jumlah kantong rusak
periode Maret – Agustus 2007 melebihi batas toleransi yang ditetapkan.Hal ini terbukti dengan belum tercapainya standar
kualitas pengendalian produk cacat yaitu 0,07 % helai kantong. Persentase kantong rusak per bulan untuk kantong jenis
Pasted antara 2,43 % - 3,15 % helai kantong semen. Untuk kantong jenis Sewing 50 KG persentase kantong rusak per
bulan antara 1,95% – 2,65%. Sedangkan untuk kantong jenis Sewing 40 Kg persentase kantong rusak per bulan antara
0,35% – 1,93%. Tingginya persentase cacat ini berakibat pada rendahnya realisasi penyerahan kantong semen ke gudang
PT. Semen Padang. Periode Januari– September2007 realisasi penyerahan kantong sebesar 91,02%.

Penelitian ini bertujuan mengurangi cacat bahkan menghilangkannya melalui serangkaian kegiatan program Lean
Sigma yaitu mengidentifikasi karakteristik input proses dan output, karakteristik kualitas, menghitung Defect Per Million
Opportunity, mengukur kapabilitas sigma, dan menganalisis penyebab cacat sepanjang proses yang dilalui produk hingga
sampai ke pelanggan dengan penggunaan tools Process Mapping.. Dari hasil analisis kemudian dilanjutkan dengan
mengusulkan solusi perbaikan.

Pada pengukuran tingkat kualitas perusahaan, nilai DPMO yang didapat untuk kantong Pasted adalah 4203
DPMO dengan nilai sigma berada pada tingkat 4,1-sigma. Kantong jahit 50 Kg didapat nilai DPMO sebesar 3224 DPMO,
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nilai sigma mencapai 4,2-sigma. Pada kantong jahit 40 Kg, didapat nilai DPMO sebesar 964 DPMO dengan tingkat
pencapaian sigma 4,6 sigma.. Untuk peningkatan nilai kapabilitas sigma tersebut diusulkan solusi perbaikan sebagai
berikut; meningkatkan skill dan ketelitian dalam memaksimalkan setting mesin, menetapkan standar mesin yang baku pada
pengendalian produksi, melindungi tinta, karet sablon dan roda lem dari debu dan kotoran, memperbaiki proses inspeksi
pada produk akhir, pengaturan temperatur gudang dan pengimplementasian prinsip 5S.

Kata kunci :Lean Sigma, DPMO, Kapabilitas Sigma, Process Mapping, 5S

SNTI08_TI_19

EVALUASI PERFORMANSI DAN ANALISIS KEANDALAN (RELIABILITY) SISTEM
PENAMBANGAN SILIKA

Henmaidi1) dan Ilhamdi2)

1) Dosen Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas
2) Alumni Jurusan Teknik Industri Universitas Andalas

Laboratorium Sistem Produksi Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas,
Kampus Limau Manis, Padang,
Email: henmaidi@ft.unand.ac.id

Abstrak
Batu silika merupakan salah satu bahan baku untuk pembuatan semen. Departemen tambang merupakan unit kerja di PT
Semen Padang yang bertanggungjawab untuk penambangan batu silika ini. Setiap hari, target penambangan yang
ditetapkan adalah 3700 ton. Dengan target demikian, sepanjang tahun 2006 target produksi harian yang mampu dicapai
adalah 80.13%. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran penyebab tidak tercapainya target produksi.
Pendekatan yang dilakukan adalah diumulai dengan mempelajari kondisi eksisting dengan fokus pada reliabilitas dan
kehandalan sistem. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendapakan hasil evaluasi kinerja sistem serta mendapatkan
alternanatif solusi untuk meningkatkan kinerja sistem.
Hasil lobservasi menunjukkan bahwa tingginya downtime adalah penyebab utama tidak tercapainya target produksi.
Pengukuran performansi sistem kemudian diukur dengan 4 kirteria dan hasilnya sebagai berikut, mechanical availability
adalah 56.41%, physical availability 77.86%, utilisasi 44.22% dan overall equipment effectiveness 38.07%. Dari ke 4
kriteria ini diisimpulkan bahwa sistem penambangan silika masih rendah dan jauh di bawah best practice.

Keywords: downtime, reliabilias, availability, overall effectivenes and efficiency

SNTI08_TI_20
PENERAPAN METODE NON-NUMERIC MULTI EXPERT MULTICRITERIA DECISION

MAKING (ME-MCDM) DAN PREFERENCE MATRIX DALAM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN

Dorina Hetharia
Jurusan Teknik Industri, FTI, Universitas Trisakti
JL. Kyai Tapa No 1, Grogol, Jakarta Barat, 11440

E-mail : deha_tita@yahoo.com

ABSTRAK
Berbagai metode pengambilan keputusan secara formal dapat digunakan, baik pengambilan keputusan melalui analisis
dengan data numerik ataupun data non numerik (linguistik). Informasi dan data numerik atau non numerik ini dapat
diperoleh dari satu orang pakar atau beberapa pakar. Salah satu metode yang menggunakan data dalam bentuk numerik
dengan skala ordinal adalah Preference Matrix. Penilaian pakar terhadap kriteria-kriteria keputusan dan alternatif
keputusan diberikan dalam bentuk numerik. Metode yang menggunakan matriks preferensi ini dalam perhitungannya
menggunakan lebih dari satu kriteria pengambilan keputusan untuk memilih alternatif terbaik. Sedangkan salah satu
metode yang menggunakan data non numerik adalah metode Non-numeric Multi Expert Multicriteria Decision Making
(ME-MCDM). Dalam metode ini para pakar sebagai responden tidak perlu menerjemahkan pendapatnya ke dalam bentuk
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angka, namun data dalam bentuk linguistik dan dapat langsung diolah. Data yang diolah tersebut adalah penilaian
terhadap kriteria-kriteria dan penilaian terhadap alternatif pilihan berdasarkan masing-masing kriteria, merupakan data
ordinal. Dalam makalah ini akan dilakukan analisis menggunakan metode non-numeric ME-MCDM dan Preference
Matrix, dimana studi kasus yang diambil adalah masalah penentuan jenis beras lokal yang terbaik untuk pembuatan bihun
di PT Sari Alam Prima. Hasil yang diperoleh dengan metode non-numeric ME-MCDM menunjukkan bahwa bahan baku
beras jenis IR-42, campuran beras jenis IR-42 60% dengan beras jenis IR-64 40%, dan campuran beras jenis IR-42 40%
dengan beras jenis IR-64 60%, merupakan alternatif yang lebih baik dengan peringkat yang sama, sebagai bahan baku
utama untuk memproduksi bihun. Dengan Preference Matrix diperoleh hasil bahwa alternatif ke-3 yakni campuran beras
IR-42 60% dengan IR-64 40% merupakan alternatif terbaik.

Kata kunci: Decision making, ME-MCDM, Preference Matrix.

SNTI08_TI_21

PENGEMBANGAN MODEL SISTEM PENILAIAN DAN PREDIKSI KUALITAS SUSU
PASTEURISASI DENGAN MENGGUNAKAN

PENDEKATAN SISTEM PAKAR

Winnie Septiani
Jurusan Teknik Industri, Universitas Trisakti

Gedung Hery Hartanto Jl. Kyai Tapa No.1 – Grogrol
Jakarta Barta 11440

Winnie_septiani @yahoo.com
ABSTRACT

Pada penelitian ini akan dikembangkan sebuah model sistem penilaian kualitas susu pasteurisasi dengan
menggunakan pendekatan sistem pakar. Pengembangan model dimulai dari analisis sistem pengendalian kualitas yang
dilaksanakan saat ini di perusahaan dan penetapan atribut kualitas susu pasteurisasi berdasarkan Standar Mutu Nasional,
Standar Mutu yang berlaku di Industri, HACCP (Hazard Analytical Critical Control Process) dan Akuisisi Pengetahuan
Pakar.

Penentuan tingkat kepentingan masing-masing atribut penilaian kualitas susu pasteurisasi dilakukan
berdasarkan beberapa pendapat pakar yang diwakili pakar dari praktisi, akademisi dan birokrasi. Selanjutnya data tingkat
kepentingan ini dianalisis sebagai dasar dalam penyusunan atribut yang digunakan dalam pengembangan model sistem
penilaian kualitas susu pasteurisasi.

Basis model yang terbentuk terdiri dari 3 model penilaian kualitas, yaitu : model penilaian kualitas susu bahan
baku, model penilaian kualitas proses pengolahan, model penilaian kualitas pengemasan dan penyimpanan.

Strategi penalaran yang digunakan adalah Forward Chaining sedangkan Metoda pencarian dan pelacakan
adalah Metoda Best First Search (Pencarian terbaik pertama), metode ini merupakan kombinasi dari metode Depth First
Search dan Metode Breadth First Search. Untuk menangani masalah ketidakpastian digunakan metode Certainty Factor
(CF).

Keyword : kualitas, sistem pakar, forward chaining, best first search
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SNTI08_TI_23

MODEL PENJADWALAN BATCH DISKRIT SATU MESIN YANG MEMPERHATIKAN
JADWAL MAINTENANCE UNTUK MEMINIMUMKAN BIAYA SIMPAN DAN BIAYA

KUALITAS

Ahmad S. Indrapriyatna1, Suprayogi2, Bermawi P. Iskandar2, A. Hakim Halim2

1Mahasiswa Program Doktor, Program Studi Teknik Industri
(Dosen Jurusan Teknik Industri Universitas Andalas Padang)

2Dosen Fakultas Teknologi Industri, Program Studi Teknik Industri
Institut Teknologi Bandung

Jl. Ganesha 10, Bandung 40312
Email: ahmadsyaf@ft.unand.ac.id, yogi@mail.ti.itb.ac.id,

bermawi@lspitb.org, ahakimhalim@lspitb.org

ABSTRAK
Penelitian ini mengembangkan model Indrapriyatna dkk [5] dengan memperhatikan jadwal maintenance. Representasi

jadwal maintenance ditunjukkan dengan selang ketidaktersediaan mesin. Sebuah algoritma, yang terdiri dari dua sub algoritma,
diusulkan untuk menyelesaikan model yang dikembangkan. Pemilihan batch terbesar yang memenuhi syarat sebagai batch
pengganti dilakukan agar waktu menganggur (idle time) mesin paling kecil. Hal ini akan mengakibatkan waktu menunggu part
menjadi paling kecil dan biaya inventory menjadi minimal. Contoh numerik diberikan untuk menunjukkan bahwa algoritma
usulan dapat diterapkan.

Kata kunci: selang ketidaktersediaan mesin, penjadwalan batch, biaya simpan, biaya kualitas,.

SNTI08_TI_24

IDENTIFIKASI RISIKO ERGONOMI
PADA PROSES PRESSING SECOND CROSS MEMBER DI PT. X

Dian Mardi Safitri, Lintang Anggi Puspita*,
* Laboratorium APK & Ergonomi, Jurusan Teknik Industri

Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti
dianm@trisakti.ac.id, dianne_ms@yahoo.com

ABSTRAK
Proses pressing di PT X merupakan kegiatan utama dari setiap proses produksi. Setiap mesin ditangani oleh 3 operator
yang tugasnya memasukkan material untuk di proses, menyimpan output setelah di proses ke pallet dan mengoperasikan
mesin. Aktivitas yang dilakukan di seluruh stasiun kerja pada didominasi oleh pekerjaan pengangkatan (lifting) dengan
beban objek yang konstan seberat 6,9 kg. Aktivitas lifting dengan beban konstan yang dilakukan berulang menyebabkan
pekerja menghadapi risiko ergonomi, salah satunya adalah Work-Related Musculoskeletal Disorders (WMSDs). WMSDs,
dalam waktu yang lama menyebabkan berbagai permasalahan, diantaranya menurunnya konsentrasi pekerja dan
produktivitas kerja. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi risiko ergonomi yang dihadapi para pekerja.
Identifikasi risiko aktivitas lifting dilakukan dengan Revised NIOSH Lifting Equation, dilanjutkan dengan penggunaan
Checklist for Upper Extremity Cumulative Trauma Disorder untuk mengidentifikasi kondisi kerja secara cepat dengan
bentuk beberapa pertanyaan umum yang berhubungan dengan posisi yang tidak ergonomis. Hasil perhitungan Lifting
Index , menunjukkan bahwa di seluruh stasiun kerja, kecuali statiun kerja Blank, pekerja menghadapi beban fisik sehingga
harus dilakukan perubahan baik secara teknikal maupun administratif. Hasil dari Checklist for Upper Extremity
Cumulative Trauma Disorder menunjukkan bahwa stasiun kerja Bending, Forming, Trimming, Restrict dan Piercing
merupakan stasiun kerja yang menghadapi risiko ergonomi terbanyak. Pada stasiun tersebut, analisa dilanjutkan dengan
menggunakan Rapid Upper Limb Assesment Survey (RULA Survey) untuk mengidentifikasi action level pada risiko
ergonomi yang dihadapi. Hasil dari RULA Survey menunjukkan bahwa stasiun Trimming membutuhkan perbaikan segera
dengan action level 4 yang menyatakan bahwa penyelidikan lebih lanjut dan perubahan segera diperlukan sebab posisi
kerja diluar range yang aman, atau postur kerja oleh gerakan berulang-ulang, kontraksi otot statis, atau gaya mungkin

mailto:dianne_ms@yahoo.com
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digunakan. Identifikasi risiko ergonomi dilanjutkan dengan mengidentifikasi keluhan ketidaknyamanan dan sakit pada
tubuh pekerja dengan Kuesioner Nordic Body Map. Hasilnya adalah 100% pekerja mengeluhkan sakit pada leher bagian
atas, punggung, lengan atas bagian kanan dan pinggang.
Kata Kunci : work-related musculoskeletal disorders, ergonomi

SNTI08_TI_26

PENERAPAN MODEL SYSTEM DYNAMICS PADA ANALISA KEBIJAKAN SISTEM
PRODUKSI COVER MAGNETO XB/XC

Pudji Astuti, Dian Mardi Savitri, Fanny Siskarina
Laboratorium Sistem & Simulasi Industri

Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri
Universitas Trisakti

pudji_agus@yahoo.com

Abstrak
Suatu perusahaan produsen Cover Magneto XB/XC yang merupakan spare part sepeda motor Suzuki, berproduksi secara make to order.
Adanya permintaan yang berubah-ubah setiap bulannya maka perusahaan harus melakukan penyesuaian di dalam sistem produksinya,
antara lain kebijakan produksi untuk menjamin kecukupan pemenuhan permintaan dan efisiensi tingkat persediaan dana sebagai biaya
produksi. Model dinamika sistem digunakan untuk mensimulasikan sistem nyata dengan berbagai skenario sehingga diperoleh
performansi sistem terbaik yang akan digunakan sebagai acuan kebijakan. Model ini terdiri dari 3 subsistem, yaitu : subsistem
produksi, subsistem kapital dan subsistem tenaga kerja. Kebijakan-kebijakan yang dirancang dari model yang dikembangkan berupa
skenario overtime, skenario kesanggupan kapital dan skenario gabungan keduanya. Hasil simulasi menunjukkan bahwa dengan
berbagai skenario tersebut perilaku sistem tidak berbeda secara signifikan. Oleh karena itu skenario gabungan overtime 2 jam
perminggu dan penurunan ketersediaan capital menjadi Rp.640.000.000,- disarankan sebagai dasar kebijakan..
Kata Kunci : Perubahan permintaan, sistem produksi, system dynamics, kebijakan

SNTI08_TI_25
PERANCANGAN ALAT BANTU KERJA

UNTUK MENGURANGI RESIKO ERGONOMI
PADA PROSES PENGEPRESSAN SECOND CROSS MEMBER DI PT YK

Nataya Charoonsri R, Lintang Anggi Puspita
Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri,Universitas Trisakti

nat_riz@yahoo.com, nataya@trisakti.ac.id, apita_lintg@yahoo.co.id

Abstrak
PT YK merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Industri Jasa Pengepresan khusus komponen pendukung

kendaraan bermotor. Salah satu fasilitas kerja yang digunakan adalah pallet yang merupakan alat bantu untuk
memindahkan jenis produk ukuran sedang dan kecil. Proses pemindahan obyek dari pallet ternyata menimbulkan resiko
ergonomi karena posisi pallet terlalu rendah sehingga operator harus membungkuk berulang kali. Keluhan rasa sakit pada
bagian tubuh tertentu yang beresiko kelelahan dan Work Musculoskeletal Disorder muncul saat operator selesai bekerja.

Intervensi untuk mengatasi resiko ergonomi dilakukan dengan perancangan pallet yang lebih ergomomis degan
memperhatikan aspek antropometri pekerja, postur dan biomekanika. Perancangan dimulai dengan tahap penguraian
pernyataan misi dan identifikasi kebutuhan pelanggan. Survei dilakukan terhadap operator, supervisor dan pihak
manajemen perusahaan selaku pengambil keputusan. Tahapan dilanjutkan dengan penentuan spesifikasi produk yang akan
dirancang dengan memperhatikan aspek antropometri dari operator yang bekerja dengan menggunakan pallet tersebut.

Penyusunan konsep merupakan tahap selanjutnya dengan membuat pohon klasifikasi berdasarkan jenis material
pembuat pallet, desain kaki dan sistem pengatur ketinggian pallet. Pada tahap penyusunan ini dihasilkan 32 konsep.
Alternatif konsep akan diseleksi melalui tahapan screening dan scoring. Pada tahap scoring terpilih konsep 7 dengan
spesifikasi pilihan dari alternatif yang ada yaitu bahannya terbuat dari besi, desain kaki tanpa roda dan dengan
pengangkat pallet menggunakan sistem pegas. Perancangan pallet yang lebih ergonomis ini diharapkan dapat menrungai
resiko ergonomi yang berdampak pada peningkatan produktivitas operator.

Kata kunci : resiko ergonomi, work musculoskeletal disorder, Intervensi ergonomi, perancangan.
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SNTI08_TI_35

PERANCANGAN WORKFORCE SCORECARD FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

Tiena Gustina Amran
Jurusan Teknik Industri, FTI-Universitas Trisakti

tiena_amran@yahoo.com

ABSTRAK
Fakultas teknologi Industri (FTI) salah satu Fakultas yang berada dalam lingkup Universitas Trisakti, memiliki 4 Jurusan
yaitu Teknik Mesin, Elektro, Industri, dan Informatika. Perbaikan terus menerus dilakukan oleh FTI dalam upaya
meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa, dan pengembangan sumber daya manusia.
Untuk mencapai kinerja Sumber Daya Manusia yang unggul, maka FTI perlu memilki Workforce Scorecard yang
merupakan suatu sistem pengukuran kinerja tenaga kerja kedalam strategi Fakultas. Dalam proses perancangan model
Workforce Scorecard FTI diformulasikan dari visi, misi, strategi, dan kebijakan pengembangan SDM yang digunakan
sebagai pengolahan data dan pengukuran. Pertama dilakukan analisa kekuatan dan kelemahan FTI dalam analisa SWOT,
penterjemahan visi, misi untuk perancangan peta strategi Balanced Scorecard dilanjutkan rancangan HR Scorecard
kedalam empat perspektif. Langkah berikutnya menganalisa hubungan HR Scorecard untuk perancangan Workforce
Scorecard. Dengan menggunakan metode Pairwise Comparison didapatkan maka nilai bobot tersebut dikalikan dengan
nilai dari tujuan strategis dan kompetensi tenaga kerja. Berdasarkan model HR Scorecard yang telah dirancang maka
didapatkan bahwa nilai perspektif keuangan adalah 3, perspektif pelanggan adalah 3.7202, perspektif bisnis internal adalah
4.0988, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah 3. Secara keseluruhan nilai kinerja Human Resource
Development pada 2007 adalah 3.4548 yang berarti baik tetapi masih diperlukan strategi Sumber Daya Manusia yang lebih
baik lagi. Berdasarkan model Workforce Scorecard yang telah dirancang maka didapatkan bahwa nilai sukses tenaga kerja
adalah 3.5, kepemimpinan perilaku tenaga kerja adalah 3.1024, kompetensi tenaga kerja adalah 3.5734, dan budaya dan
pola pikir tenaga kerja adalah 3.5068. Secara keseluruhan nilai kinerja Departemen Human Resource Development pada
2007 adalah 3.4207 yang berarti baik tetapi masih diperlukan strategi Sumber Daya Manusia yang lebih baik lagi.

Kata kunci: Balanced Scorecard, Workforce Scorecard, Human Scorecard, strategi.
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PERBAIKAN KUALITAS PADA PROSES PRODUKSI KERTAS MEDIUM 125 GSM
DENGAN SIX SIGMA DI PT PELITA CENGKARENG PAPER & CO

Johnson Saragih ,Jenniefer Arizona
Jurusan Teknik Industri , Universitas Trisakti

Jln: Kiyai Tapa ,Grogol , Jakarta
johnson_saragih@yahoo.com

Abstrak
Penelitian dilakukan pada kertas Medium 125 gsm, dimana berdasarkan data historis yang diperoleh dari PT

Cengkareng Paper &Co , menunjukkan frekwensi kegagalan selama proses produksi yang dialami , masih cukup tinggi
yakni sebesar 6-7% , sedangkan target perusahaan adalah sebesar 4% .Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan kualitas
secara terus menerus .

Tahapan pengukuran dilakukan dengan Six Sigma , dengan metode DMAIC ( Define Measure Analyze Improve
Control) , pengukuran pertama adalah kapabilitas proses , yang akan memberikan gambaran apakah proses produksi
berjalan stabil atau tidak .Sedangkan tingkat kecacatan dengan menggunakan DPMO ( Defect per Million Opportunities)
yang setara dengan tngkat sigma tertentu .Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada tanggal 1 Februari 2007 s/d 1
Maret 2007 , kapabilitas proses (Cp) untuk jernis cacat atribut sebesar 0.64, DPMO sebesar 14.018,69 , Tingkat Sigma
sebesar 3.7.Sedangkan untuk jenis cacat variabel yakni yang terdiri dari gramature dan moisture masing masing kapabilitas
proses (Cp) sebesar 0.83 dan 0.67 , DPMO sebesar 20.342,59 dan 35.035,9 , Tingkat Sigma 3.35 dan 3.31 .
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Pada tahap perbaikan yang dilakukan berdasarkan diagram Ishikawa dan diagran Why , dimana setiap kegagalan
ditentukan efeknya, tingkat keparahan yang timbul (Severity) tingkat kemungkinan terjadi kegagalan ( Occurance ), kontrol
yang dilakukan dan tingkat kesulitan pendeteksian ( Detecttability) .Penanganan masalah difokuskan pada penyebab
kegagalan yang yang memiliki rangking pertama dengan kategori FRPN yang diperoleh dari hasil perhitungan fuzzy
FMEA ( Failure Mode and Effect Analysis).Pada tahap implementasi yang dilakukan pada tanggal 15 April 2007 s/d 5 may
2007 , diperoleh kapabilitas proses ( Cp) untuk jenis cacat atribut adalah 0.7 meningkat sebesar 9.38% ,DPMO ,8737.86
menurun sebesar 37.67% ,Tingkat Sigma , 3.88 meningkat sebesar 4.86%.Sedangkan untuk jenis cacat variabel moisture ,
kapabilitas proses ( Cp) adalah 0.83 meningkat sebesar 9.21% ,DPMO,14458.56 menurun sebesar 58.73%,Tingkat igma
3.69 meningkat sebrsar 11.48 %.
Kata Kunci : Kapabilitas Proses ,DPMO.Tingkat Sigma ,FMEA ,FRPN
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USULAN PERBAIKAN TATA LETAK GUDANG BAHAN BAKU DENGAN
PENDEKATAN METODE DEDICATED STORAGE PADA PT. XXX

Amal Witonohadi*, R. Rangga PE*,
* Jurusan Teknik Industri, Fakultas Tehnologi Industri Universitas Trisakti

Gedung F lt. 5 Jln Kyai Tapa No 1 Grogol Jakarta Barat
Email: awitonohadi@gmail.com

ABSTRAK

PT. XXX merupakan perusahaan yang memproduksi komponen sepeda motor, yang melakukan pendekatan make to order dalam
penempatan produknya. Tahapan proses menyelesaian masalah didasarkan kepada perhitungan stock maksimal bahan baku kemudian
dilanjutkan dengan merancang spesifikasi rak, perhitungan luas bahan baku serta melakukan perhitungan biaya pergerakan material
handling, terakhir melakukan penempatan bahan baku berdasarkan dedicated storage. Hasil akhir perhitungan diharapkan akan
dihasilkan spesifikasi rak yang diperlukan serta biaya MHES (Material Handling Evaluation Sheet) dan visualisasi dari tata letak
gudang bahan baku dengan menggunakan bahasa pemograman Visual Basic dan Database yang akan memberikan kemudahan dalam
mencatat, mencetak dan melakukan pengecekan posisi bahan baku dalam gudang.

Kata kunci; Make to order, material handling, dedicated storage, MHES


