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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih karunia 
dan berkat-Nyalah Seminar Nasional Teknologi Industri (SNTI) 2018 dapat diselenggarakan. 
Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti menyelenggarakan SNTI setiap dua tahun, 
dan tema SNTI 2018 adalah “Peningkatan Relevansi dan Produktivitas Penelitian dan 
Pengembangan dalam Memenuhi Kebutuhan Teknologi di Industri”. Seminar ini 
diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 2018 di Auditorium Fakultas Teknologi Industri, 
lantai 8 Gedung Hery Hartanto, Universitas Trisakti, Jakarta. 

SNTI 2018 ini diselenggarakan dengan tujuan sebagai media diseminasi hasil penelitian 
di bidang Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Informatika dan Sistem 
Informasi, serta bidang-bidang  ilmu lainnya yang relevan. Diharapkan SNTI 2018 ini akan 
menjadi sarana diskusi ilmiah, pertukaran informasi serta pengalaman, peningkatan kerjasama 
antara akademisi, pembuat kebijakan, dan para praktisi di bidang Teknologi Industri. 

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak atas kontribusi dan dukungan, baik 
sebagai pembicara utama, reviewer, pemakalah, peserta, dan seluruh panitia yang terlibat 
dalam penyelenggaraan SNTI 2018 ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan 
seminar ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga partisipasi dari semua pihak akan 
dapat meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan keilmuan dalam bidang 
Teknologi Industri untuk memenuhi kebutuhan industri. 

 

Jakarta, 6 Agustus 2018 
Ketua Panitia SNTI 2018 
 
 
Dr. Dorina Hetharia, M.Sc 
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SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 
UNIVERSITAS TRISAKTI 

 
 

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarakatuh …... 

Selamat datang kami sampaikan kepada seluruh peserta Seminar Nasional Teknologi 
Industri (SNTI) 2018. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam seminar ini.   

Seminar Nasional Teknologi Industri atau dikenal sebagai SNTI, pertama kali diadakan 
pada tahun 2008 dan secara rutin diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali sehingga SNTI yang 
diadakan pada tahun 2018 ini adalah SNTI yang ke 6. Sebagai seminar nasional, maka SNTI 
melibatkan FT-UI, FT-UGM, dan FT-Unand dalam kepanitiannya. Selain itu SNTI 2018 
akan mendaftarkan prosidingnya dalam indeks Google Scholar. 

Adapun Tema SNTI kali ini adalah Peningkatan Relevansi dan Produktivitas 
Penelitian dan Pengembangan dalam Memenuhi Kebutuhan Teknologi di Industri. 
Tema ini diangkat mengingat erat kaitannya dengan kebutuhan Indonesia akan tenaga ahli 
untuk membangun industri dan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia untuk 
menghadapi era MEA dan Industri 4.0.   

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor SNTI 2018, yaitu PT. PAL, 
Thopas Artha Nauli dan para sponsor lainnya. Juga kepada pihak panitia yang telah bekerja 
keras sehingga seminar ini dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan kepada seluruh peserta, 
kami ucapkan selamat mengikuti SNTI 2018, semoga diskusi-diskusi yang terjadi dapat 
membuka dan menambah wawasan kita semua sebagai akademisi dan juga pelaku industri. 
Mohon maaf jika dalam pelaksanaan SNTI 2018 ini ada kekurangan. 

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarakatuh …... 

 

Jakarta, 6 Agustus 2018 
Dekan Fakultas Teknologi Industri
Universitas Trisakti, 
 
 
Prof. Dr. Ir. Indra Surjati, MT, IPM
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[ABS-179] 
ANALISIS INTERFERENSI SISTEM COGNITIVE RADIO TERHADAP LAYANAN 

IMT PADA PITA FREKUENSI 790-862 MHZ 

Lydia Sari, Indra Surjati 

Jurusan Teknik Elektro 
Fakultas Teknologi Industri 

Universitas Trisakti 

 
Abstract 

Tingginya kebutuhan akan sistem komunikasi bergerak nirkabel akan mendorong tumbuhnya 
sistem berbasis Cognitive Radio (CR), yang mampu mengubah-ubah parameter transmisinya 
sesuai dengan frequency map di sekitar lingkungan operasinya. Kemampuan ini 
memungkinkan CR bekerja di spektrum kosong pada seluruh pita frekuensi sehingga masalah 
kelangkaan spektrum pada jaringan nirkabel dapat teratasi. Namun demikian potensi 
interferensi akibat penggunaan sistem CR pada pita frekuensi yang telah ditempati oleh 
primary user perlu diperhatikan. 
Makalah ini menyelidiki proteksi layanan bergerak nirkabel pada pita 790-960 MHz yang 
dialokasikan untuk layanan International Mobile Telecommunication (IMT) di Indonesia 
terhadap sistem CR. Sistem CR yang diteliti diasumsikan berupa white space device (WSD) 
wideband dengan bandwidth 8 MHz dan time division duplexing (TDD). Sistem bergerak 
nirkabel dimodelkan sebagai sistem frequency division duplexing (FDD) 10 MHz downlink. 
Interferensi dimodelkan menggunakan metode Monte Carlo dengan peranti lunak SEAMCAT 
untuk 3 skenario, dimana WSD berupa wide area base station, access point, serta fixed mounted 
Customer Premise Equipment (CPE). Metode ini memungkinkan pemodelan skenario yang 
realistis dan evaluasi separasi frekuensi yang minimum. 
Dari analisis hasil pemodelan diketahui bahwa WSD yang beroperasi di pita 790-862 MHz 
berpotensi menginterferensi IMT secara bermakna untuk semua skenario. Penelitian 
mengusulkan adanya pembatasan EIRP, guardband dan separasi jarak antara IMT dan WSD 
untuk memungkinkan ko-eksistensi kedua sistem di pita 790-862 MHz. 

Keywords: Cognitive Radio, interferensi, WSD, IMT 

Topic: Bidang Teknik Elektro 
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PEMANFAATAN FINGERPRINT PADA SISTEM KEAMANAN PEMBAYARAN 

TAKSI ONLINE 

Andika Kurnia Wijaya, Endang Djuana, Ferrianto Gozali, Kuat Rahardjo TS 

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti 

 
Abstract 

Taksi Online adalah taksi yang beroperasi dengan menggunakan aplikasi dari smartphone 
untuk melakukan pemesanan, sehingga kita hanya menunggu taksi yang kita pesan tiba di 
tempat. Permasalahan yang dialami, khususnya pada taksi Uber adalah driver tidak mematikan 
argo pada aplikasi smartphone, sehingga merugikan penumpang, karena argo akan terus 
berjalan, membuat saldo akun penumpang berkurang tanpa disadari. 
Pada sistem yang digunakan saat ini, tidak ada sistem keamanan yang mencegah terjadinya 
kenaikan harga yang tidak wajar dan mencegah terjadinya tidak dimatikan argo di ponsel driver 
saat perjalanan selesai. Garis besar perancangan sistem keamanan ini adalah memanfaatkan 
fitur fingerprint pada smartphone untuk mencegah kecurangan dari kedua pihak. Pemanfaatan 
fingerprint yang dilakukan adalah untuk keamanan perjalanan dan mencegah terjadinya 
perubahan harga atau kenakalan driver tidak mematikan argo pada aplikasi. Harapan yang 
dicapai adalah dengan pemanfaatan fingerprint pada smartphone unuk menghindari 
kecurangan harga dan pemalsuan identitas pengguna. 

Keywords: Smartphone, Fingerprint, Taxi Online 

Topic: Bidang Teknik Elektro 
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[ABS-186] 
PERANCANGAN SISTEM KENDALI PADA PROSES PENANDAAN URUTAN 

DENGAN DUA STASIUN MESIN 

Rudy S. Wahjudi 1), Susan Sulaiman 2) dan Rosalia H. Subrata 3) 

Universitas Trisakti 

 
Abstract 

Abstrak 
Analisis dan perancangan mesin-mesin industri perlu pemodelan dari mesin-mesin industri 
tersebut yang akan dianalisis maupun dirancang. Oleh karena itu pemodelan sistem merupakan 
kebutuhan yang penting dalam menganalisis dan merancang suatu sistem. Model dalam bentuk 
fungsi alih (transfer function) atau ruang keadaan (state space) perlu rumusan matematik 
berupa persamaan diferensial (differensial equation) atau persamaan beda (difference 
equation). Sayangnya model dalam bentuk fungsi alih maupun ruang keadaan hanya efektif 
untuk sistem yang dikemudikan oleh waktu (driven by time), sementara itu mesin-mesin 
industri merupakan sistem yang dikemudikan oleh peristiwa (driven by events), sehingga 
diperlukan pendekatan sistem lainnya bukan model fungsi alih maupun ruang keadaan, yaitu 
model sistem berperistiwa diskrit (discrete event sistem). Rumusan matematik sistem ini tidak 
menggunakan persamaan diferensial atau persamaan beda tetapi menggunakan pendekatan 
teori bahasa atau otomata. Dalam makalah ini akan dibahas perancangan sistem kendali mesin 
industri berupa konveyor, mesin bor dan mesin plong dengan menggunakan metode 
pendekatan sistem berperistiwa diskrit. Dari hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem dapat 
bekerja dengan baik sesuai dengan yang diinginkan yaitu sistem aman dan dapat terhindar dari 
kemacetan. 

Keywords: sistem berperistiwa diskrit, fungsi alih, ruang keadaan, otomata, teori Bahasa, 
driven by time dan driven by events. 

Topic: Bidang Teknik Elektro 
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Abstract 

Suatu industri yang memproduksi produk cair umumnya memisahkan dengan ketat antara 
satu batch produksi dengan batch produksi berikutnya untuk memudahkan pengendalian 
kualitas produk yang dihasilkan. Jika suatu batch produksi mengalami kegagalan maka dapat 
dilakukan penarikan produk gagal tersebut dengan mudah berdasarkan nomor batch 
produksinya. Pada studi ini dirancang dan dikembangkan suatu sistem pengendalian produksi 
untuk industri yang memiliki beberapa tandon produksi. Analisis dilakukan berdasarkan teori 
Perancangan Sistem Digital, sehingga dapat diterapkan menggunakan Relay maupun 
ProgrammableLogicController (PLC). Proses pengendalian pada setiap tandon produksi 
dilakukan pada katup tandon produksi setiap batch yang mengalirkan cairan, sampai 
pengisian cairan dari tandon selesai dilakukan. Untuk mendapatkan volume yang sama dalam 
setiap kemasan produk, proses pengisian dilakukan secara bertahap dan tidak langsung dari 
tandon, melainkan melalui suatu penampung pada mesin pengisi. Selesainya proses pengisian 
suatu batch produksi ditandai dengan penekanan tombol selesai dari operator mesin pengisi 
dan proses produksi batch berikut dapat dilakukan. Sistem pengendali dilengkapi dengan 
tombot start untuk setiap tandon yang siap berproduksi, tombol reset tandon yang sebagai 
tanda tandon kosong dan tombol reset pada mesin pengisi yang menandakan seluruh proses 
dalam satu batch selesai dilakukan dan mesin pengisi siap untuk batch berikutnya. Hasil 
pengujian menunjukkan sistem pengaturan yang dirancang berjalan baik sesuai harapan. 

Keywords: Produk cair, Batch produksi, Pengendali, Perancangan Sistem Digital 

Topic: Bidang Teknik Elektro 
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EFEK PENAMBAHAN BEBAN U SLOT PADA ANTENA MIKROSTRIP 

POLARISASI MELINGKAR UNTUK APLIKASI 4G/LTE 

Syah Alam 1), Indra Surjati 2) , Yuli Kurnia Ningsih 3) , Markus Upa 4) 

1) Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti  
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3) Jurusan Magister Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti  

4) Program Studi Teknik Elektro, Universitas Kristen Krida Wacana  

 
Abstract 

Paper ini mengusulkan hasil perancangan dan analisa dari penambahan beban U slot pada 
antena mikrostrip polarisasi melingkar untuk aplikasi 4G/LTE pada frekuensi kerja 2300 MHz. 
Polarisasi melingkar pada antena yang disusulkan dengan axial ratio ≤ 3 dB diperoleh dengan 
menggunakan metode truncated corner yang dikembangan dengan metode array untuk 
meningkatkan nilai gain. Penambahan U slot bertujuan untuk menurunkan nilai return loss agar 
≤ -10 dB dan VSWR ≤ 2 dan juga untuk mereduksi dimensi antena . Dari hasil simulasi 
menggunakan perangkat lunak AWR Microwave Office 2004 diperoleh nilai return loss 
sebesar – 42.20 dB dan VSWR sebesar 1.010 pada frekuensi kerja 2300 MHz untuk aplikasi 
4G/LTE. Bandwidth yang diperoleh dari antena yang diusulkan adalah 188 MHz (2202 – 2390 
MHz) dengan gain sebesar 9.44 dBi. Antena yang disulkan menghasilkan polarisasi melingkar 
dengan nilai axial ratio 1.355 dB pada frekuensi kerja 2300 MHz. Dari hasil analisa dan 
investigasi yang dilakukan , penambahan beban U slot berhasil meningkatkan nilai return loss 
sebesar 45.6 % , VSWR sebesar 13.3 % , axial ratio sebesar 27.6 % , gain sebesar 8.74 % dan 
mereduksi dimensi patch antena sampai dengan 17.87 % dibandingkan dengan antena 
mikrostrip polarisasi melingkar tanpa menggunakan U Slot.  

Keywords: Antena, Mikrostrip, U Slot, array, bandwidth, axial ratio 

Topic: Bidang Teknik Elektro 
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Metode Peredaman-penuh untuk Harmonisa Triplen dengan Transformator Primer 

Delta – Sekunder zigzag ganda (Ddz) 

Chairul Gagarin Irianto1), Dharmanda Lugito1), Maula Sukmawidjaja1), Syamsir Abduh1), 
Ishak Kasim1) 

Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti 

 
Abstract 

Abstrak 
Sebuah kumparan zig-zag dengan empat gulungan pada sisi sekunder transformator dapat 
secara efektif meningkatkan pengurangan arus harmonik triplen yang mengalir dari sisi 
sekunder ke sisi primer dibandingkan dengan kumparan zig-zag dengan tiga gulungan. Dalam 
gulungan zig-zag dengan tiga gulungan, 1/3 dari arus harmonik triplen yang tersisa belum 
sepenuhnya dikompensasikan dalam transformator delta primer - sekunder ditransposisi zigzag 
(DTz). Dengan diperkenalkannya lilitan keempat di sisi sekunder transformator DTz, maka sisa 
1/3 fluks magnetik yang disebabkan oleh arus harmonik triplen dapat dikompensasi oleh fluks 
dari belitan keempat. Investigasi dilakukan melalui pengembangan model rangkaian ekuivalen 
menurut diagram analisis vektor membuktikan bahwa metode kompensasi fluks yang 
diusulkan untuk arus harmonik dapat lebih baik mengimbangi harmonik triplen daripada 
transformator DTz. Konfigurasi kumparan transformator yang diusulkan disebut 
Transformator Primer Delta – sekunder zigzag ganda (Ddz). Percobaan dengan beban nonlinier 
satu-fase yang terdistribusi seimbang menunjukkan bahwa kinerja rata-rata transformator Ddz 
dalam meminimalkan distorsi dari arus harmonik triplen cukup menjanjikan. Hasilnya 
menunjukkan bahwa hampir tidak ada arus harmonik triplen yang mengalir dari sisi primer ke 
sisi suplai yang kurang dari 1% dengan redaman arus THD hanya 6%. Selain itu Ddz 
transformer mampu mengurangi harmonik ke 5 dari 30% menjadi kurang dari 5%. 
Kesimpulannya, transformator Ddz tiga fase memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai 
filter distorsi harmonik triplen dan filter harmonik ke-5 selain fungsi utamanya sebagai 
peralatan distribusi listrik. 

Keywords: Kata kunci — arus harmonik triplen; beban seimbang; beban nonlinier; delta 
primer - transformator belitan sekunder zigzag ganda. 

Topic: Bidang Teknik Elektro 
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[ABS-198] 
SIMULASI IMPLEMENTASI LAYANAN TELEWORKER MENGGUNAKAN 

SIMULATOR GNS3 

Iqra Ali, Ade Nurhayati 

Akademi Teknik Telekomunikasi Sandhy Putra Jakarta 

 
Abstract 

Semakin pesatnya perkembangan telekomunikasi akan merubah cara orang beraktiftas, salah 
satunya dalam hal bagaimana cara orang bekerja. Tidak sedikit perusahaan saat ini sudah 
menerapkan sistem teleworker. Tidak hanya memanfaatkan besarnya akses telekomunikasi 
yang tersedia, teleworker jg memiliki efek positif dalam hal mengurangi kemacetan dan polusi 
udara di pusat kota yang biasanya menjadi pusat bisnis. Konsep kerja teleworker hanya 
membutuhkan laptop, konektivitas internet serta telepon yang dapat dihubungi. Dengan adanya 
3 komponen tersebut maka semua kegiatan pekerjaan dapat dilakukan dimana saja dan kapan 
saja. Dalam implementasinya tentu saja tidak asal penerapan teleworker, maka perlu dilakukan 
penelitian terkait teknologi akses yang tepat untuk penerapan teleworker tersebut.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mensimulasikan layanan teleworker menggunakan 
software simulasi bernama GNS3 dimana protokol yang digunakan adalah Frame Relay disisi 
perusahaanya dan PPP w/CHAP disisi ISP nya. Dengan menggunakana routing protocolnya 
RIPv2 dan beberapa aturan ACL sebagai filter paket, maka dibangunlah sistem teleworker 
antara client/teleworker agar bisa akses ke perusahaan tempat dia bekerja.  
Untuk pengujian dilakukan dengan menggunakan Wireshark sebagai network analyzer. Dalam 
hasil simulasi ditemukan bahwa kinerja layanan teleworker baik dalam hal delay (32,95ms), 
jitter (10,5ms), packet loss (0%), dan throughput (81,70 bps).  

Keywords: Teleworker GNS3 Frame Relay QoS 

Topic: Bidang Teknik Elektro 
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KOMUNIKASI JARINGAN DATA 4G 

R. Deiny Mardian, Suhartati Agoes, Revi S. Riffany 

Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti 

 
Abstract 

Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi setiap lapisan masyarakat di era modern 
seperti sekarang. Hal ini juga berlaku di lingkungan perusahaan. Bagi perusahaan penghasil 
produk yang dijual luas di pasaran, laporan penjualan merupakan data yang sangat penting 
untuk diketahui oleh perusahaan. Informasi terkait laporan penjualan harus diterima dengan 
cepat dan akurat. Tetapi alur pelaporan yang begitu panjang dan proses pengiriman yang 
memakan waktu menjadikan hambatan untuk mendapatkan data dengan tepat waktu. 
Kehadiran smartphone berbasis android dapat dimanfaatkan untuk perbaikan sistem laporan 
penjualan di perusahaan. Sistem perbaikan dibuat dalam bentuk aplikasi yang dijalankan pada 
jaringan seluler 4G. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel loading data di Jakarta, 
Bekasi, Bogor, Rangkasbitung, dan Cirebon untuk mengukur kinerja aplikasi tersebut. Sistem 
pelaporan menggunakan aplikasi berbasis android terbukti efisien dikarenakan kerja sistem 
yang cepat sehingga waktu pengiriman laporan dapat dipersingkat hingga 1 sampai 4 detik dan 
data yang diterima lebih akurat karena memotong estafet data yang cukup panjang antara 1 - 2 
mnggu pada sistem sebelumnya. 

Keywords: android, 4G, laporan, aplikasi 

Topic: Bidang Teknik Elektro 
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[ABS-208] 
ANALISIS PENERAPAN FAST FOURIER TRANSFORM PADA PENGUKURAN 

TEGANGAN, ARUS, FREKUENSI LISTRIK SERTA FAKTOR DAYA PADA 
PELANGGAN LISTRIK RUMAH TANGGA 

Irtanto Wijaya, Suhartati Agoes 

Universitas Trisakti 

 
Abstract 

Saat ini pelanggan listrik rumah tangga hanya mengetahui besarnya daya yang telah digunakan 
pada KWH meter yang disediakan oleh perusahaan listrik, tetapi tidak mengetahui kualitas 
besarnya tegangan, frekuensi yang didapatkan. Selain itu pelanggan listrik rumah tangga tidak 
mengetahui nilai faktor daya yang dipengaruihi oleh jenis beban yang digunakan, dimana 
faktor daya menggambarkan penggunaan daya sebenarnya. Untuk mengetahui faktor daya 
perlu menambahkan alat ukur tersendiri yaitu menambahkan cos phi meter. Dengan 
berkembangnya teknologi informasi dan teknologi sensor yang mendukung munculnya 
teknologi Internet of Things (IoT) yang memungkinkan melakukan monitoring dan kontrol 
terhadap suatu objek dengan cepat dan mudah melalui jaringan lokal maupun internet 
menggunakan berbagai perangkat komputer seperti laptop, personal computer dan smartphone 
dapat membantu memecahkan masalah pelanggan listrik rumah tangga untuk mengetahui 
kualitas listrik seperti tegangan, frekuensi serta faktor daya dengan menerapkan Fast Fourier 
Transform (FFT) pada teknologi IoT berbasiskan web dengan tujuan mempermudah pelanggan 
listrik rumah tangga mengetahui hasil pengukuran tegangan, arus, daya, faktor daya serta 
frekuensi fundamental listrik melalui berbagai perangkat komputer melalui web browser. 
Penerapan FFT ini menggunakan perangkat sensor tegangan, sensor arus, satu papan Arduino 
Uno dengan Ethernet shield yang memiliki kemampuan mengirimkan data melalui jaringan 
Ethernet, serta sebuah Raspberry Pi sebagai sensor gateway dan web server. Hasil uji coba 
penerapan FFT ini adalah menampilkan besarnya nilai pengukuran tegangan, arus, frekuensi 
listrik serta cos phi dengan tegangan terukur 221,4 Volt , arus terukur 479,67 mA, frekuensi 
terukur 49,73 Hz, cos phi terukur 0,94 dan daya listrik sebesar 99,83 Watt. 

Keywords: Fast Fourier Transform, Raspberry Pi, Arduino Uno, Arduino Ethernet shield, 
Internet of Things 

Topic: Bidang Teknik Elektro 
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[ABS-215] 
KOORDINASI SISTEM PROTEKSI TEGANGAN MENENGAH DENGAN 

TEGANGAN RENDAH PADA POWER DISTRIBUTION SYSTEM (PDS) MASS 
RAPID TRANSIT JAKARTA (MRTJ) 

Ishak Kasim, R. Cahaya Gumilang, Maula Sukmawijaya 

Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti 

 
Abstract 

Sistem kelistrikan Mass Rapid Transit Jakarta (MRTJ) terbagi mejadi dua bagian, yaitu 
Traction Section dan Power Distribution System Section (PDS). Traction Section adalah sistem 
kelistrikan yang digunakan untuk menggerakan kereta MRTJ sedangkan PDS section adalah 
sistem kelistrikan yang digunakan pada setiap stasiun MRTJ untuk menunjang segala kegiatan 
yang ada pada setiap stasiunnya. Proyek MRTJ ini berskala nasional dan digunakan secara 
massal oleh masyarakat yang menggunakan MRT sebagai alat transportasinya, maka dari itu 
kualitas dan keandalan sistem kelistrikannya perlu diperhatikan. Salah satu faktor penting 
untuk menjaga kualitas dan keandalan sistem kelistrikannya adalah dengan melengkapi sistem 
tersebut dengan sistem proteksi yang mumpuni/ handal dan kontinu, karena gangguan pada 
sistem kelistrikan tidak bisa dihindari. Untuk mengurangi dampak kerusakan yang lebih fatal 
dari gangguan tersebut, sistem proteksi berperan penting untuk cepat melokalisir gangguan 
agar wilayah yang terkena gangguan tidak meluas ke wilayah yang lain. Salah satu gangguan 
yang sering terjadi adalah gangguan arus hubung singkat, metode yang digunakan untuk 
mencegah kerusakan yang lebih fatal adalah koordinasi sistem proteksi. Perangkat proteksi 
yang digunakan adalah relay arus lebih dan relay gangguan tanah. Koordinasi sistem proteksi 
ini penting, untuk menentukan relay mana yang harus bekerja pada saat terjadi gangguan. Pada 
penelitian ini akan dibahas tentang koordinasi sistem proteksi pada tegangan menengah dengan 
tegangan rendah, hingga mendapatkan setting arus dan waktu disetiap level tegangannya dan 
mendapatkan kurva karakteristik kerja pada saat terjadi gangguan. Setelah melakukan simulasi 
untuk setiap gangguan arus hubung singkat pada PDS Stasiun Lebak Bulus dan Senayan, maka 
diperoleh hasil bahwa,  setting arus dan waktu yang terkoordinasi dengan baik karena dari 
kurva karakteristik kerja di setiap gangguan relay tidak terjadi salah kerja dan sesuai dengan 
standar yang telah ditentukan. 

Keywords: Mass Rapid Transit Jakarta, Koordinasi, Proteksi 

Topic: Bidang Teknik Elektro 
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[ABS-236] 
PERANCANGAN SISTEM PENTANAHAN DENGAN DESAIN GRID-ROD PADA 

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MESIN GAS (PLTMG) BERKAPASITAS 2 X 9 
MW 

Fiqi Mutiah, Syamsir Abduh 

Universitas Trisakti 

 
Abstract 

Salah satu program pemerintah adalah membangun pembangkit listrik mencapai 35000 
Megawatt untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia. Salah satu pembangunan 
yang sedang dilaksanakan adalah pembangkit baru sebesar 15 MW di Tanjung Selor. Setiap 
pusat listrik yang baru dibangun harus memiliki sistem pentanahan yang handal. Sistem 
pentanahan yang handal adalah sistem pengamanan listrik yang dihubungkan ke bumi yang 
dapat mengamankan peralatan dan mengamankan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk 
merancang sistem pentanahan dengan desain grid-rod pada PLTMG berkapasitas 2 x 9 MW 
untuk mendapatkan nilai yang memenuhi standar aman sesuai IEEE std. 80-2000. Data 
perancangan sistem pentanahan ini diperoleh dari survey data tanah yang berlokasi di Tanjung 
Selor, Kalimantan Timur dengan tahanan jenis tanah sebesar 59,6 ohm.meter, arus gangguan 
maksimum ke tanah sebesar 50.500 ampere. Dalam analisis dari pentanahan PLTMG Tanjung 
Selor 2 x 9 MW menggunakan software ETAP 12.6.0H dan perhitungan manual. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa tegangan sentuh (Em) sebesar 4623,22 volt, tegangan langkah 
(Es) sebesar 1634,8 volt, dan nilai tahanan pentanahan (Rg) sebesar 0,496 ohm. Perancangan 
pentanahan PLTMG Tanjung Selor 2 x 9 MW memenuhi persyaratan aman IEEE std. 80-2000 
dikarenakan tidak melebihi tegangan sentuh dan tegangan langkah yang dibolehkan.  

Keywords: Tahanan Pentanahan, Tegangan Langkah, Tegangan Sentuh 

Topic: Bidang Teknik Elektro 
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[ABS-158] 
ANALISIS PENYEBAB KECACATATAN PADA PRODUKSI BEARING TIPE 6301 

DI PT. XYZ DENGAN METODE FUZZY FAILURE MODE AND EFFECT 
ANALYSIS 

Rizky Reza Setiawan, Dorina Hetharia, Debbie Kemalasari 

Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti 
E-mail : rizkyrezas@yahoo.com, dorina@trisakti.ac.id, debbie.kemala@trisakti.ac.id 

 
Abstract 

PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi bearing 
dengan berbagai tipe dan varian salah satunya adalah tipe 6301. Perusahaan ini merupakan 
supplier bearing untuk perusahaan otomotif di Indonesia. Dalam produksi bearing terdapat 
kegagalan yang dapat menyebabkan menurunnya performa bearing. Pada periode produksi 
bulan Februari-April 2018 menunjukkan persentase kegagalan sebesar 5,42%, 4,26% dan 
4,51%. Penyebab kegagalan terbesar terjadi pada proses raceway grinding & honing dengan 
persentase kegagalan lebih dari 70%. Untuk melakukan analisis penyebab kegagalan 
digunakan metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Hasil analisis menunjukkan 
nilai RPN tertinggi terjadi pada proses bore grinding yaitu terjadinya masalah pada finger atau 
gauge mesin dengan nilai RPN sebesar 240. Untuk memastikan ketepatan hasil analisis 
dilakukan penerapan logika Fuzzy pada hasil Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) yang 
mampu menerapkan pembobotan berdasarkan tingkat kritikalitas kegagalan. Hasil analisis 
dengan menggunakan Fuzzy Failure Mode and Effect Analysis (Fuzzy FMEA) menunjukkan 
bahwa terdapat dua kegagalan yang menjadi prioritas, Pada proses bore grinding yaitu 
terjadinya masalah pada finger atau gauge mesin dengan nilai FRPN sebesar 883, dan pada 
proses raceway grinding yaitu rasio putaran wheel head dan work head yang terlalu kecil 
dengan nilai FRPN sebesar 821.  

Keywords: FMEA, Fuzzy FMEA, FRPN 

Topic: Bidang Teknik Industri 
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[ABS-165] 
USULAN PERBAIKAN KUALITAS DENGAN PENDEKATAN FAILURE MODE 
AND EFFECT ANALYSIS (FMEA) DAN FUZZY LINGUISTIC PADA PRODUK 

FUTURA TIPE FD DI PT SUZUKI INDOMOBIL MOTOR 

Martha Florentina, Dr. Ir. Dorina Hetharia, M.Sc, Dr. Rina Fitriana, ST, MM 

Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti 
florentinamartha@yahoo.com, Dorina@trisakti.ac.id 

 
Abstract 

Perkembangan industri otomotif di Indonesia saat ini semakin pesat seiring dengan 
bertambahnya jumlah perusahaan-perusahaan penghasil kendaraan bermotor. PT. Suzuki 
Indomobil Motor merupakan perusahaan di bidang manufaktur yang bergerak di bidang 
otomotif. Pada penelitian pendahuluan ditemukan adanya permasalahan yang dihadapi oleh 
perusahaan yaitu terjadinya kegagalan pada kendaraan roda empat di proses assembly. Kajian 
yang dibahas pada makalah ini adalah mengurangi persentase kegagalan produk Futura tipe 
FD. Untuk memperbaiki kualitas produk Futura tipe FD, peneliti menggunakan metode Failure 
Mode and Effect Analysis (FMEA) berpasangan dengan FuzzyLinguistic. FMEA digunakan 
untuk menganalisis kegagalan yang paling berpotensi pada suatu produksi. Penelitian diawali 
dengan menentukan peringkat prioritas kegagalan dengan menggunakan metode FMEA 
tradisional, selanjutnya dibandingkan dengan FRPN yang didapatkan dari hasil defuzzifikasi 
dengan menggunakan software Matlab. Hasil indentifikasi dari penelitian ini menghasilkan 
kegagalan yang harus di prioritaskan untuk diperbaiki, yaitu perbaikan Gap NG pada 
komponen Weatherstrip FR Door Out LH/RH dengan nilai RPN 252 dan nilai FRPN 450. 

Keywords: Otomotif, Kualitas, FMEA, Fuzzy 

Topic: Bidang Teknik Industri 
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[ABS-161] 
PERBAIKAN KUALITAS DENGAN PENERAPAN METODE STATISTICAL 
PROCESS CONTROL (SPC), FAILURE MODE AND EFFECT (FMEA), DAN 

DESIGN OF EXPERIEMENT (DOE) PADA PRODUK PIRING MELAMIN TIPE 
1110 DI PT XYZ 

Nur Azmi Taqiyyah, Dorina Hetharia, Elfira Febriani Harahap 

Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti 

 
Abstract 

Pressing merupakan salah satu proses yang dibutuhkan oleh pembuatan Piring Melamin. 
Penelitian bertujuan untuk memberikan usulan perbaikan kualitas sehingga dapat mengurangi 
kegagalan pada proses produksi pada PT. XYZ. Permasalahan yang dihadapi oleh PT. XYZ 
adalah kegagalan produksi saat proses Pressing. Penelitian dilakukan menggunakan metode 
Statistical Process Control, Failure Mode and Effect, dan Design of Experiment. Metode SPC 
digunakan untuk melakukan penyelesaian masalah dengan mengendalikan, menganalisis, dan 
memperbaiki produk dengan menggunakan metode statistik. Pada perhitungan SPC data 
pengamatan masih dalam batas kontrol dengan nilai Cp sebesar 0,96 dan Cpk sebesar 0,92 
dengan menggunakan peta kendali P. Metode FMEA digunakan untuk indentifikasi 
permasalahan yang terdapat pada kualitas produk. Berdasarkan hasil FMEA, proses Hardening 
II dari sub proses Pressing merupakan proses yang memiliki kegagalan prioritas dengan Risk 
Priority Number (RPN) tertinggi sebesar 224. Dari hasil perhitungan FMEA tersebut kemudian 
dilakukan perhitungan DOE dengan faktor-faktor yang digunakan terhadap temperature mesin, 
tekanan bahan dan waktu Hardening. Dari hasil percobaan dengan menggunakan rancangan 
factorial 2k didapatkan nilai untuk temperatur mesin mesin 180 ̊ C, tekanan bahan 180 bar, dan 
waktu hardening 60 detik. 

Keywords: piring melamin tipe 1110, pressing, SPC, FMEA, DOE 

Topic: Bidang Teknik Industri 
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[ABS-166] 
ANALISIS PENYEBAB POTENSI KEGAGALAN DENGAN MENGGUNAKAN 

METODE STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) DAN FAILURE MODE AND 
EFFECT ANALYSIS (FMEA) PADA PRODUK BOSS GEAR SHIFT 3AY DI PT. 

ANEKA TRIPRAKARSA PRATAMA 

Nadya Tamara Genta Maharani, Johnson Saragih, Dorina Hetharia 

Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti 

 
Abstract 

Kualitas menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam keputusan customer dalam 
pemilihan produk dan layanan. Dalam penelitian ini produk yang di pilih yaitu Boss Gear Shift 
3AY. Penelitian dilakukan di PT. Aneka Triprakarsa Pratama, perusahaan ini merupakan salah 
satu perusahaan yang bergerak pada bidang automotive parts manufacturing and export-import 
trading untuk sepeda motor dan scooter serta kendaraan roda empat. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk menganalisis potensi kegagalan pada Boss Gear Shift 3AY. Berdasarkan data 
historis bulan September 2017 produk yang dihasilkan sebanyak 15.500 unit dengan persentase 
cacat 4,85%. Persentase pada proses Double Drilling sebanyak 2,28%, Chamfer 0,45%, 
Broaching 1,05%, Tapping 0,72%, dan Cutting 0,37%. Maka dari itu penelitian ini 
menggunakan metode Statistical Process Control untuk menguji kestabilan pada setiap proses 
dan Failure Mode and Effect Analysis untuk mengetahui penyebab potensi kegagalan pada 
produk ini. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode SPC didapatkan nilai Cp 
0,423 dan nilai Cpk 0,258. Jenis kegagalan yang paling sering timbul berdasarkan hasil analisis 
dengan menggunakan FMEA adalah pada proses Double Drilling yaitu baut tidak masuk 
memiliki nilai RPN sebesar 280. Penyebab kegagalan pada proses ini disebabkan oleh faktor 
operator yang kurang teliti dalam melakukan settingan pada mesin dan tidak meletakkan 
produk tepat pada center mesin, serta faktor mesin yakni tumpulnya mata bor. 

Keywords: SPC, FMEA, Double Drilling 

Topic: Bidang Teknik Industri 
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[ABS-202] 
USULAN PERBAIKAN PENERAPAN PRINSIP ERGONOMI PADA PT. 

KATSUSHIRO INDONESIA BERDASARKAN BENCHMARKING DENGAN PT. 
KOMATSU INDONESIA 

Windadia Sabrina, Nora Azmi, Wawan Kurniawan 

Trisakti University 

 
Abstract 

PT. Katsushiro Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam produksi pelat baja dan 
merupakan salah satu supplier utama untuk PT. Komatsu Indonesia. PT. Komatsu Indonesia 
sebagai perusahaan alat berat terkemuka di Indonesia saat ini sudah menerapkan standar yang 
baik dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan ergonomi. Namun PT. Katsushiro 
Indonesia sebagai salah satu supplier utama bagi PT. Komatsu Indonesia masih belum 
menerapkan standar K3 khususnya di bidang ergonomi sehingga dikhawatirkan menimbulkan 
risiko keselakaan kerja bagi para pekerja dan pada gilirannya dapat mengurangi performansi 
kerja para pekerja. Salah satu divisi produksi yang kurang memperhatikan aspek ergonomic 
dan K3 di PT. Katsushiro Indonesia adalah divisi welding. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan standar ergonomic di PT. Katsushiro Indonesia 
berdasarkan benchmarking terhadap PT. Komatsu Indonesia yang merupakan induk 
perusahaan dari PT. Katsushiro Indonesia. Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah menganalisis kesenjangan (kekurangan pada PT. Katsushiro Indonesia) dari beberapa 
aspek ergonomic yang diadaptasi dari 200 prinsip ergonomi oleh ILO. Hasil analisis 
menunjukkan beberapa aspek yang mengalami kesenjangan antara lain adalah : postur dan 
gerakan; kondisi stasiun kerja, kontrol peralatan (consoles), bangku dan meja kerja (work 
benches); factor kesalahan manusia (human error); kurangnya tanda-tanda peringatan(safety 
signs); dan polusi udara(air pollution). Berdasarkan temuan kesenjangan yang terjadi, terdapat 
dua aspek yang diprioritaskan untuk ditinjau lebih lanjut yaitu postur dan gerakan, stasiun 
kerja, dan work benches.  
Untuk mengatasi kesenjangan dilakukan analisis postur dan gerakan dengan menggunakan . 
kuesioner Nordic Body Map, checklist OWAS dan REBA. Analisis ini terutama dilakukan 
pada postur dan gerakan yang paling beresiko, yaitu postur jongkok dan berdiri membungkuk. 
Hasil dari penilaian postur tubuh tersebut menunjukkan risiko tinggi dan memerlukan tindakan 
perbaikan. Usulan perbaikan berupa perancangan ulang stasiun kerja, consoles, and work 
benches. Dari analisis kebutuhan, diputuskan untuk merancang meja yang fleksibel dan 
dilengkapi dengan faktor safety. Hasil simulasi rancangan dengan menggunakan software 
CATIA membuktikan adanya penurunan risiko ergonomic yang ditunjukkan oeh penurunan 
score REBA dan OWAS. Selain itu juga diberikan usulan penerapan prinsip ergonomi dalam 
aspek human error, air pollution, dan safety sign di PT. Katsushiro Indonesia. 

Keywords: benchmarking, postur dan gerakan, rancangan meja kerja, OWAS, REBA 
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[ABS-175] 
USULAN PERBAIKAN KUALITAS DENGAN PENERAPAN METODE 

STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) DAN FUZZY FAILURE MODE AND 
EFFECT ANALYSIS (FMEA) PADA PROSES PRODUKSI COMPOSITE 

PROTECTOR 7” BTC BOX 

Ilma Fahada, Dr. Ir. Dorina Hetharia, MSc, Debbie Kemala Sari, ST. MBA. MT 

Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti.  
ilmafahada@gmail.com, dorina@trisakti.ac.id 

 
Abstract 

Kualitas merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi perusahaan dalam memenuhi 
kebutuhan pelanggan. PT. Plasindo Elok bergerak di bidang industri plastik yaitu memproduksi 
pelindung pipa tubular pin dan box yang dapat melindungi lubang pipa dari air, debu dan bahan 
lain serta memiliki kemampuan untuk mencegah pipa berkarat. Perusahaan ini sangat 
memperhatikan kualitas produk, namun dalam proses produksinya masih terdapat masalah-
masalah yang dihadapi dalam mencapai tingkat kualitas yaitu tingginya persentase cacat pada 
proses produksi Composite Protector 7” BTC Box. Tujuan penilitian ini adalah meminimasi 
tingkat cacat pada proses produksi Composite Protector 7” BTC Box. Dalam penelitian ini, 
metode yang digunakan adalah Statistical Process Control dan Fuzzy FMEA. Dari pengolahan 
data dengan menggunakan SPC didapatkan kapabilitas proses untuk nilai Cp dan Cpk yaitu 
kurang dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas prosesnya rendah dan proses 
menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga diperlukan analisis 
penyebab kegagalan dengan menggunakan metode FMEA dan penggunaan logika fuzzy. 
Dengan menggunakan metode ini dapat mencegah atau mendeteksi lebih dini dari kerusakan 
yang dialami dan dapat menentukan jenis kerusakan mana yang harus diprioritaskan, sehingga 
dapat diambil tindakan yang tepat untuk mengurangi penyebab terjadinya cacat pada 
perusahaan. Adapun hasil analisis dari pembahasan menunjukkan bahwa permasalahan 
terbesar dialami pada proses moulding karena memiliki nilai FRPN tertinggi yaitu sebesar 792. 

Keywords: Statistical Process Control (SPC), FMEA, Fuzzy FMEA 
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[ABS-178] 
PERANCANGAN SISTEM PENGENDALIAN KUALITAS DENGAN PENERAPAN 
METODE STATISTICAL PROCESS CONTROL DAN FMEA DI PRINTKAINJKT 

Melany Isa Marwan, Dr. Ir, Dorina Hetharia, MSc, Debbie Kemala Sari, ST, MBA, MT 

Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti  
Melanyisamarwan@gmail.com, Dorintaria@trisakti.ac.id, Debbie.kemala@trisakti.ac.id.  

 
Abstract 

Penelitian ini dilakukan untuk melakukan perancangan sistem pengendalian kualitas. 
Perancangan ini dilakukan pada Printkainjkt yang merupakan perusahaan jasa cetak kain yang 
belum memiliki sistem pengendalian kualitas. Sistem pengendalian kualitas merupakan 
kumpulan teknik manajemen dan peralatan yang digunakan untuk mengatur, mengawasi dan 
mengendalikan semua langkah produksi dalam membuat suatu produk. Dalam penelitian ini 
dilakukan pengambilan sampel pada produk kerudung dengan ukuran 110 cm x 110 cm. Sistem 
pengendalian kualitas dilakukan dengan menerapkan metode pengendalian kualitas secara 
statistik (SPC) untuk mengukur apakah proses produksi yang selama ini dilakukan terkendali 
atau diluar batas kendali dan menganalisa faktor penyebab kegagalan pada setiap proses yang 
dapat mengakibatkan kecacatan dengan metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). 
Dari hasil penelitian metode SPC menggunakan peta variabel X bar dan R bar diketahui hasil 
dari kapabilitas proses dari dimensi panjang adalah cp sebesar 0.84831 dan dimensi lebar cp 
sebesar 0.7415 serta hasil dari peta atribut P adalah cp sebesar 0.9333 dimana nilai cp ternyata 
kurang dari 1.33 maka kapabilitas proses rendah sehingga berdasarkan hal tersebut hasil 
analisis menggunakan metode FMEA diketahui yang memiliki nilai RPN tertinggi terdapat 
pada memanaskan desain ke atas kain dengan kegagalan berupa penyusutan kain yang melebihi 
batas ketentuan dan ukuran tidak simestris dan nilai RPN sebesar 720. 

Keywords: Sistem Pengendalian Kualitas, Statistical Process Control, Kapabilitas Proses, 
Failure Mode and Effect Analysis, RPN. 

Topic: Bidang Teknik Industri 
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[ABS-182] 
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PADA KOPERASI 

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN 

Christine Rahayu, Priskila; M. Panjaitan, Andry; Jeremy Pasaribuan, Mikhael 

Jurusan Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Industri Universitas Pelita Harapan  

 
Abstract 

Salah satu perkembangan teknologi yang sangat mendukung produktifitas kerja suatu 
organisasi adalah teknologi penyimpanan dan pengolahan data dalam suatu sistem informasì. 
Koperasi UPH yang bergerak dalam kegiatan penjualan makanan dan minuman masih 
menggunakan metode tradisional untuk proses penyimpanan dan pengolahan data. Koperasi 
menerima produk dari 45 pemasok dengan sistem konsiyasi harian untuk 116 jenis produk 
makanan basah, berjangka untuk 9 jenis produk makanan kering dan 35 jenis produk minuman. 
Sistem pencatatan data pasokan, penjualan, persediaan, pengambilan, pendapatan pemasok dan 
keuntungan koperasi merupakan kegiatan rutin dan menggunakan data yang cukup banyak. 
Melalui penelitian ini telah dianalisis kelayakan pengembangan sistem lama dengan 
menerapkan sistem baru untuk meningkatkan otomatisasi kegiatan koperasi dan mengatasi 
ketidakkonsistenan data. Analisis dan perancangan sistem informasi yang baru dilakukan 
dengan menggunakan metode System Development Life Cycle. Tahap implementasi hasil 
rancangan dilakukan pada aplikasi Microsoft Access 2016 dan Microsoft Visual Basic, 
menggunakan piranti barcode scanner untuk memasukan data produk setiap transaksi 
penjualan serta menghubungkan hasil luaran sistem ke OneDrive bagi pengurus koperasi. 
Sistem informasi yang baru diuji dengan menggunakan PIECES framework dan Blackbox 
testing. Hasil perbandingan analisis PIECES framework dengan skala 1-5 menurut petugas 
koperasi terhadap sistem lama adalah 1.78 dan sistem baru adalah 4.1, sedangkan menurut 
pengurus koperasi terhadap sistem lama adalah 2.68 dan sistem baru adalah 3.83. Terdapat 
pengurangan waktu pembuatan pelaporan dari 2 hari menjadi 0 menit. 

Keywords: Sistem Informasi, Barcode Scanner, OneDrive, PIECES Framework, Blackbox 
Testing 
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[ABS-199] 
Peningkatan Kualitas Plastik LLDPE pada Proses Tiup di PT X dengan Pendekatan 

ME-MCDM dan ISM 

Rosi Theresia, Winnie Septiani 

Magister Teknik Industri Falkutas Teknologi Industri Universitas Trisakti 

 
Abstract 

PT X merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi plastik berbahan LLDPE. 
Berdasarkan pengamatan awal di lapangan ditemukan terjadinya penyimpangan dan cacat pada 
proses produksi tiup sehingga barang cacat menumpuk dan tidak diketahui penyebab 
masalahnya. Diperlukan pengambilan keputusan yang tepat untuk menyelesaikan 
permasalahan tersebut. Selain itu, diperlukan juga analisis faktor kendala yang harus dihadapi 
dari alternatif solusi yang diberikan. Pendekatan yang digunakan dalam pemilihan alternatif 
perbaikan adalah Multi Expert-Multi Criteria Decision Making (ME-MCDM), sedangkan 
penentuan prioritas kendala digunakan metode Interpretative Structural Modellling (ISM). 
Hasil analisa dengan metode ME-MCDM didapatkan alternatif yang dipilih yaitu 
meningkatkan frekuensi dan pengambilan sampling dan penerbitan CAR (Corrective and 
Preventive Request) oleh Quality Control. Berdasarkan analisa ISM, kendala utama yang harus 
dihadapi peningkatan kualitas plastik LLDPE adalah komitmen terhadap implementasi 
alternatif yang dijalankan, pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kualitas dan sulit 
menerima perubahan. 

Keywords: Kata kunci : ME-MCDM, aplikasi ISM, kualitas plastik LLDPE, elemen kendala 

Topic: Bidang Teknik Industri 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI INDUSTRI 2018 
8 Agustus 2018 

 

21 
 

[ABS-201] 
PERBAIKAN KUALITAS PROSES ASSEMBLY PADA PEMASANGAN 

KOMPONEN HEAD LINING ROOF APV VAN TYPE II DENGAN METODE SIX 
SIGMA DAN MULT I ATTRIBUTE FAILURE MODE ANALYSIS (MAFMA) DI 

PT.SUZUKI INDOMOBIL MOTOR 

Nataliska Karlina Ulina, Dr.Ir.Dorina Hetharia,Msc, Ir.Wawan Kurniawan 

Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti  
E-mail: 1.knataliska@gmail.com, 2.dorina@trisakti.ac.id 

 
Abstract 

PT.Suzuki Indomobil Motor (SIM) merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang 
bergerak di dalam bilang otomotif. PT.SIM memproduksi beberapa jenis mobil dimana APV 
VAN Type II merupakan kendaraan yang memiliki masalah kualitas yaitu, banyak 
ditemukannya defect pada saat pemasangan komponen sehingga menyebabkan kerugian bagi 
perusahaan. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan 
pendekatan metode Six Sigma dan Multi Attribute Failure Mode Analysis (MAFMA). Pada 
tahap define, berdasarkan data historis yang di dapat dari perusahaan pada bulan Oktober 
hingga Desember 2017 komponen Head Linning Roof besar 13.33% yang terjadi pada proses 
Assembly. Kemudian dilanjutkan dengan tahap measure dengan perhitungan nilai DPMO 
sebesar 3188 dan level sigma sebesar 4.23 sigma. Selanjutnya dengan menggunakan 
tahapAnalysis dengan metode MAFMA. MAFMA merupakan pengembangan dari Failure 
Mode and Effect Analysis (FMEA). FMEA ditentukan penyebab kegagalan berdasarkan 
severity, occurrace, detection dan dilanjutkan dengan menghitung nilai Risk Priority Number 
(RPN) tertinggi. Pada metode MAFMA didapat penyebab kegagalan yang paling potensial 
dengan pemberian bobot berdasarkan empat kriteria yaitu Severity, Occurrance, Detection dan 
Expected Cost. Fuzzy Analytic Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk pemberian nilai 
bobot kriteria pada metode MAFMA. Hasil perhitungan dengan menggunakan metode 
MAFMA dapat diketahui bahwa penyebab kegagalan yang paling potensial dalam pemasangan 
komponen Head Linning Roof yaitu metode pemasangan pada Head Linning Roof tidak sesuai 
dengan Standar Operating Procedure (SOP). Dari penetapan implementasi yang dilakukan oleh 
perusahaan menunjukkan bahwa nilai DPMO menjadi 1618 dengan level sigma sebesar 4.44 
sigma.  

Keywords: Kata Kunci : Kualitas, Six Sigma, Muliti Attribute Failure Mode Analysis 
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[ABS-204] 
Optimasi Preventive Maintenance pada Mesin Filling R125 dengan Metode Risk Based 

Maintenance (RBM) di PT XYZ 

Natasha Aluna Faradibba Hutasuhut, Fransiskus Tatas Dwi Atmaji, Judi Alhilman 

Telkom University 

 
Abstract 

PT XYZ adalah perusahaan yang berfokus pada bidang farmasi dimana memproduksi dan 
mengembangkan formulasi obat diantaranya cairan infus. Proses pembuatan infus melibatkan 
banyak mesin diantaranya mesin Filling R125 yang merupakan mesin paling krusial dengan 
frekuensi kerusakan tertinggi. Hal tersebut merugikan perusahaan pada sisi finansial sehingga 
diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui tindakan preventive maintenance yang 
sesuai. Preventive maintenance merupakan tindakan perawatan untuk mencegah terjadinya 
malfungsional dari mesin dengan melakukan perawatan secara terjadwal. Pada penelitian ini 
penulis menggunakan metode Risk Based Maintenance (RBM) untuk mengetahui kebijakan 
perawatan yang sesuai dengan menghitung nilai konsekuensi dan risiko dari komponen kritis 
tube tong, bag transfer dan film transport. Dari hasil perhitungan metode RBM diperoleh nilai 
konsekuensi dan risiko terhadap system performance loss sebesar Rp2,462,150,809 atau 2.80% 
terhadap kapasitas produksi tahun 2017. Nilai tersebut melebihi batas penerimaan yang 
ditentukan perusahaan sebesar 2%. Dengan demikian dilakukan optimalisasi interval 
perawatan dari 720 jam sekali dilakukan preventive maintenance menjadi 360 jam sekali. Hal 
tersebut mengurangi nilai konsekuensi dan risiko menjadi Rp1,718,125,370 atau 1.95% di 
bawah batas penerimaan. 

Keywords: Preventive maintenance, risk based maintenance, komponen kritis, system 
performance loss 
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[ABS-209] 
PERANCANGAN MEJA PENYIMPANAN KACA SUN ROOF UNTUK PERAKITAN 
MOBIL JENIS PASSENGER CAR (P/C) PADA STASIUN KERJA TRIMMING 01 DI 

PT XYZ 

Irma Agustiningsih Imdam, Hendrastuti Hendro, Dita Yulia, Muhammad Agus 

Program Studi Teknik Industri Otomotif Politeknik STMI Jakarta, Kementerian Perindustrian 

 
Abstract 

PT XYZ merupakan perusahaan industri manufaktur yang bergerak dalam bidang perakitan 
mobil jenis pasanger car (P/C). Perakitan mobil tersebut melewati lini trimming yang terdiri 
dari 10 stasiun kerja (SK). Terdapat kendala pada SK 01 yaitu pada elemen kerja pengangkatan 
kaca sun roof dengan berat 25 kg dari pallet secara manual oleh operator tanpa menggunakan 
alat bantu. Selain itu, operator juga melakukan aktivitas kerja dengan posisi punggung 
membungkuk dengan tingkat repetitif action yang tinggi sehingga membuat operator sering 
mengalami nyeri punggung. Jika kondisi ini terjadi terus-menerus maka akan berpotensi 
terjadinya risiko cedera otot atau musculoskeletal disorders (MSDs) yang mengakibatkan 
turunnya performa operator dan produktivitas perusahaan. Untuk mengurangi keluhan operator 
perlu adanya perbaikan pada aktivitas pengangkatan kaca sun roof dari pallet dengan 
menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment (REBA) melalui pendekatan 
antropometri untuk memperbaiki postur kerja, menurunkan beban kerja fisik operator, dan 
mempercepat waktu produksi. Perbaikan yang dilakukan adalah merancang alat bantu agar 
operator bisa terhindar dari resiko cedera otot musculoskeletal disorders (MSDs). Hasil yang 
diperoleh pada kondisi setelah perbaikan yaitu operator tidak lagi mengangkat kaca sun roof 
dengan posisi tubuh berdiri tegak dan menghindari cidera punggung, beban kerja fisik dan 
dapat menurunkan waktu pemasangan sun roof. 

Keywords: Kaca Sun Roof, Musculoskeletal Disorders (MSDs), Rapid Entire Body 
Assessment (REBA), Perancangan meja kerja 
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[ABS-210] 
EVALUASI PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT MEDIS DI INSTALASI BEDAH 

RUMAH SAKIT UMUM PKU MUHAMMADIYAH BANTUL 

Isti Kholifah, Widodo Hariyono 

Universitas Ahmad Dahlan 

 
Abstract 

Di Rumah Sakit Umum (RSU) PKU Muhammadiyah Bantul terdapat 8 pekerja, tetapi teknisi 
elektromedis hanya 1 orang untuk menangani 297 alat medis, Meskipun dilakukan 
pemeliharaan, terjadi alat medis yang mengalami kerusakan sebelum digunakan menangani 
pasien, Tidak semua alat medis disediakan suku cadang, yang dibeli jika saat terjadi kerusakan 
atau penggantian, juga sering sulit didapatkan, sehingga menghambat proses pelayanan medis. 
Tujuan penelitian, mengevaluasi program pemeliharaan alat medis di instalasi bedah. Metode, 
penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, telaah dokumen, 
dan wawancara mendalam. Subjeknya, kepala IPSRS dan teknisi elektromedis. Hasil: (1) 
Pekerja di bagian IPSRS, 1 orang kepala, 1 orang adaministrasi, 1 orang teknisi elektromedis, 
5 orang teknisi umum. Pelaksana pemeliharaan alat medis hanya 1 orang. (2) Penganggaran 
pemeliharaan dilakukan tiap tahun dan mencukupi. (3) Sarana dan prasarana pemeliharaan alat 
medis mencukupi, meskipun ada kekurangan. (4) Standar Operasional Prosedur/SOP 
pemeliharaan atau pengalibrasian alat medis sudah baik. (5) Pemeliharaan alat medis sesuai 
jadwal dan SOP.(6) Hasil program pemeliharaan sudah menghasilkan alat medis yang layak 
dan siap pakai. Kesimpulan, pemeliharaan alat medis di instalasi bedah, cukup baik, tetapi perlu 
penambahan alat pemeliharaan dan teknisi elektromedik. 

Keywords: alat medis, pemeliharaan, rumah sakit, evaluasi 
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[ABS-212] 
PERBAIKAN KUALITAS HEAD LINING MOLDED BERDASARKAN SIX SIGMA 

DI PT.XYZ 

johnson saragih, Olivia Laura Anggita 

Jurusan Teknik Industri Universitas Trisakti 

 
Abstract 

Penelitian ini bertujuan untuk meminimize tingkat kecacatan dari produk head lining molded, 
berdasarkan metoda six sigma dengan tahapan define, measure,analyze, improve dan control 
(DMAIC ) . pada tahap define dilakukan pendeskripsian tingkat cacat yang diperoleh dari data 
historis perusahaan, tahap measure dilakukan pengukuran terhadap proses produksi, apakah 
proses produksi berjalan secara stabil atau tidak,pada tahap analyze dilakukan analisa terhadap 
tingkat cacat yang dominan, kemudian dilakukan perbaikan (improve) lalu pada tahap control 
diperiksa apakah terjadi penurunan atau kenaikan tingkat cacat yang diperoleh berdasarkan 
usulan perbaikan. Berdasarkan pengolahan data sebelum implementasi diperoleh Defects Per 
Million Opportunities ( DPMO) sebesar 7.300 yang setara dengan tingkat sigma 3.94 
sigma,sedangkan setelah implementasi tingkat DPMO sebesar 2491 dan tingkat sigma sebesar 
4.31 

Keywords: Six Sigma,DMAIC,DPMO 
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[ABS-216] 
PENJADWALAN FLOWSHOP PADA MESIN TUNGGAL DENGAN TEKNIK 

BRANCH & BOUND UNTUK MEMINIMASI KETERLAMBATAN (Studi kasus di 
PT. DDM) 

Docki Saraswati, Debbie Kemala Sari, Beltsazar Hutabarat3). 

Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti 

 
Abstract 

PT. DDM merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang packaging simcard. 
Penelitian dilakukan terhadap 28 job yang dijadwalkan untuk pengerjaan selama dua minggu. 
Produk terdiri dari 3 tipe, yaitu SP0KAXIS HITZ, SP0KWLOCT6GBB, dan THREE. Tujuan 
penelitian adalah menjadwalkan job pada mesin tunggal menggunakan algoritma branch and 
bound dengan performansi meminimasi keterlambatan (lateness). Permasalahan yang dihadapi 
perusahaan adalah keterlambatan penyelesaian job, sehingga tidak sesuai dengan batas waktu 
yang telah disepakati dengan pelanggan. Metode penjadwalan yang digunakan perusahaan 
pada saat ini adalah metode FCFS (First Come First Serve). Algoritma branch and bound 
menggunakan searching tree untuk mencari urutan job dengan nilai lower bound yang terendah. 
Pencarian solusi pengurutan 28 job pada mesin tunggal mempergunakan algortima branch and 
bound didukung dengan pemrograman. Hasil yang diperoleh adalah keterlambatan sebesar 
1582,6 jam. Hasil ini memperbaiki urutan job yang dilakukan perusahaan berdasarkan FCFS 
sebesar 26%. 

Keywords: flowshop, mesin tunggal, branch and bound, minimasi keterlambatan. 
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[ABS-220] 
ANALISIS PERBAIKAN MUTU JAGUNG PIPIL DENGAN PENDEKATAN ISM 

DAN ME-MCDM 

Miranti Putry, Winnie Septiani 

Universitas Trisakti 

 
Abstract 

Jagung memiliki peranan penting dalam industri berbasis agrobisnis. Jagung dimanfaatkan 
untuk konsumsi, bahan baku industri pangan, industri pakan ternak dan bahan bakar. Jagung 
merupakan komponen utama dalam industri pakan ternak, karena 60% ransum pakan ternak 
menggunakan jagung. Hal inilah yang menjadikan lebih dari 50% produksi jagung di Indonesia 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri pakan ternak, sementara untuk di konsumsi 
hanya berkisar 30% saja. Dan sisanya untuk kebutuhan industri lain.Kualitas biji jagung hasil 
panen petani menjadi hal yang penting bagi produsen pakan ternak untuk menghasilkan pakan 
yang berkualitas sesuai standar mutu yang berlaku.Oleh karena itu, diperlukan varietas jagung 
yang mumpuni di samping penanganan pascapanen yang tepat. Kajian ini bertujuan 
mengaplikasikan Metode Interpretatif Stuctural Modelling (ISM) dan pengambilan keputusan 
kriteria dan pakar majemuk Non Numerik ME-MCDM untuk mengidentifikasi posisi 
pemangku kepentingan dan perbaikan mutu jagung pipil di Kabupaten Serang. Hasil kajian 
menunjukkan, untuk peningkatan mutu dengan alternatif: perbaikan teknik budidaya, pra-
panen dan teknologi pasca panen dengan tingkat kepentingan tinggi, sementara itu untuk 
identifikasi posisi pemangku kepentingan yang menjadi elemen kunci adalah pemerintah 
daerah, petani dan pedagang pengumpul. 

Keywords: Non Numerik-MEMCDM, ISM, Mutu jagung pipil 
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[ABS-221] 
UPAYA PENINGKATAN NILAI OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS 

MESIN FILTER PRESS PADA PROSES FRAKSINASI SISTEM PENGOLAHAN 
MINYAK GORENG 

CASBAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA 

 
Abstract 

Sistem produksi pengolahan minyak goreng dari kelapa sawit sebagai bahan baku CPO (Crude 
Palm Oil) dilakukan melalui dua tahapan proses utama yaitu proses refinery dan proses 
fraksinasi. Dalam pengoperasian mesin filter press sering ditemukan terjadi kerusakan yang 
dapat mempengaruhi kelancaran proses produksi dan akan menimbulkan terjadinya downtime. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah pengukuran nilai efektivitas peralatan secara keseluruhan 
(Overall Equipment Effectiveness - OEE) untuk dapat memberikan pandangan mengenai 
performa kinerja aktual dengan memfokuskan perbaikan pada kerugian yang lebih besar. 
Metodologi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dengan mengumpulkan data 
dan informasi yang rinci untuk membantu pembuatan keputusan dalam mengevaluasi kinerja 
mesin filter press dengan menghitung nilai OEE yang digunakan untuk mengukur efektivitas 
mesin yang didasarkan pada pengukuran tiga rasio utama, yaitu availability, performance, dan 
quality serta menganalisis faktor penyebab ketidakefektifan yang mungkin terjadi. Hasil 
penelitian ini adalah nilai Overall Equipment Effectiveness pada mesin filter press sebesar 
50,81%, nilai OEE ini masih dibawah standar dunia yaitu ≤ 85% yang menunjukkan bahwa 
tingkat efektivitas mesin masih rendah yang dipengaruhi oleh besarnya downtime losses, waktu 
set up dan waktu perbaikan yang masih besar serta dipengaruhi oleh lamanya waktu 
menganggur karena menunggu bahan baku. 

Keywords: Refinery, Fraksinasi, Downtime, Overall Equipment Effectiveness 
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[ABS-226] 
IMPLEMENTASI TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM) UNTUK 

MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PADA PT. XYZ 

Muhammad Hilmy Hawari, Iveline Anne Marie 

Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti 

 
Abstract 

Perusahaan membutuhkan performansi yang konsisten dalam hal produktivitas dan kualitas 
sehingga konsumen tidak kecewa dan tetap setia pada perusahaan. PT. XYZ, perusahaan yang 
bergerak pada industri fabrikasi dan konstruksi baja, ingin meningkatkan produktivitas mereka 
dengan memaksimalkan efektifitas mesin yang sudah ada. Tujuan dari penelitian ini yaitu 
untuk menganalisis kebijakan dari sistem maintenance perusahaan pada saat ini dan 
memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pemeliharaan mesin di PT. XYZ dengan 
menggunakan pendekatan TPM. Untuk mengetahui kinerja perusahaan dilakukan perhitungan 
Overall Equipment Effectiveness (OEE). Berikutnya dilakukan analisis Six Big Losses dan 
Analisis Pilar TPM. Untuk mengetahui penyebab permasalahan dibuat diagram Fault Tree 
Analysis. Hasil perhitungan OEE perusahaan PT XYZ adalah sebesar 64.21%. Nilai Six Big 
Losses yang paling tinggi adalah reduced speed losses sebesar 91.391%. Akar penyebab 
tingginya reduced speed losses berdasarkan FTA yaitu adalah dari segi faktor mesin. Usulan 
perbaikan berdasarkan pilar TPM antara lain adalah aktivasi program 5S, SOP Autonomous 
Maintenance serta perbaikan program Preventive Maintenance. 

Keywords: OEE, Pilar TPM, Six Big Losses, Autonomous Maintenance 
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[ABS-231] 
PERBAIKAN PROSES PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN 

LEAN MANUFACTURING PADA PT. XYZ 

Monica Octaviana Dewi, Iveline Anne Marie 

Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti 

 
Abstract 

PT. XYZ adalah perusahaan industri manufaktur yang bergerak di bidang jasa pelapisan logam 
hot dip galvanizing. Salah satu produk yang digalvanis adalah siku 50 yang merupakan 
penyusun tower transmisi, jembatan, dan tower komunikasi. Proses produksi siku 50 
membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga berpengaruh pada ketidak tepatan waktu 
pengiriman produk siku yang telah digalvanis kepada customer. Tujuan penelitian ini adalah 
memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi tingkat pemborosan dengan menggunakan 
pendekatan lean manufacturing pada proses produksi siku 50. Value stream mapping 
digunakan sebagai tool lean manufacturing untuk menggambarkan aliran produk yang terjadi. 
Berdasarkan tool tersebut diketahui bahwa nilai process cycle efficiency awal sebesar 26,33% 
dan manufacturing lead time sebesar 13952,1 detik. Berikutnya dilakukan identifikasi waste 
menggunakan process activity mapping dan fishbone diagram. Hasil yang didapatkan adalah 
waste berupa overprocessing, motion, dan waiting. Terkait permasalahan tersebut, dilakukan 
perbaikan berupa penggabungan proses dan desain alat bantu. Setelah dilakukan perbaikan 
dengan mengurangi waste yang ada, terjadi pengurangan waktu proses pada stasiun preparation 
& jigging menjadi 2479,34 detik. Berdasarkan implementasi usulan perbaikan terjadi 
peningkatan process cycle efficiency menjadi 36,02%. Manufacturing Lead Time juga 
berkurang menjadi 9130,58 detik. Dengan menerapkan usulan perbaikan proses produksi, 
didapatkan peningkatan kapasitas produksi dari 20 dipping per minggu menjadi 31 dipping per 
minggu. 

Keywords: Lean manufacturing, Value stream mapping, waste, process cycle efficiency, 5S, 
desain alat bantu 
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[ABS-230] 
PERBAIKAN PERKIRAAN PESANAN DAN PERENCANAAN KEBUTUHAN 
BAHAN BAKU MENGGUNAKAN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK DAN 

COVER TIME PLANNING 

Irma Puspita Radiyanti1), Sumiharni Batubara2) 

Universitas Trisakti 

 
Abstract 

Industri manufaktur yang memproduksi komponen komponen alat berat merupakan 
perusahaan yang menjadi objek penelitian. Permasalahan yang dihadapi adalah perusahaan 
sering mengalami kekurangan maupun kelebihan persediaan produk. Hal tersebut disebabkan 
rendahnya tingkat akurasi perkiraan pesanan yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan 
berproduksi berdasarkan pesanan. Tujuan penelitian, untuk melakukan perkiraan pesanan 
produk dengan menggunakan metode Artificial Neural Network (ANN) dan merancang 
kebutuhan bahan baku. Tahap pertama penelitian dilakukan dengan membandingkan hasil 
perkiraan pesanan pada perusahaan saat ini dengan hasil perkiraan pesanan menggunakan 
metode ANN. Hasil perbandingan akurasi metode perkiraan pesanan saat ini dengan aktual 
mendapatkan nilai MAPE sebesar 27.50%. Hasil perbandingan pengujian akurasi metode ANN 
dengan aktual mendapatkan nilai MAPE sebesar 0.005%. Selanjutnya, dibuat perencanaan 
produksi menggunakan Koefisien Manajemen untuk mendapatkan model tingkat tenaga kerja 
dan tingkat laju produksi .Kemudian, pengecekan kapasitas menggunakan Rough Cut Capaciy 
Planning( RCCP). Jadwal Induk Produksi layak karena kebutuhan jam kerja lebih kecil 
dibandingkan dengan jam kerja tersedia. Selanjutnya dilakukan perhitungan perencanaan 
kebutuhan bahan baku dengan menggunakan Cover-Time. Total biaya persediaan pada kondisi 
awal Rp.138.005.300 sedangkan total biaya persediaan setelah menggunakan cover time 
Rp.113.899.975, terjadi penurunan total biaya persediaan sebesar 16%. Hasil akhir penelitian 
jumlah perkiraan pesanan mendekati jumlah pesanan dan total biaya persediaan mengalami 
penurunan. 

Keywords: Artificial Neural Network, Pendekatan Koefisien Manajemen, Material 
Requirement Planning, Cover-Time-Planning 
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[ABS-237] 
PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI DENGAN PERANCANGAN MIXED 

MODEL ASSEMBLY LINE MENGGUNAKAN METODE ANT COLONY 
OPTIMIZATION DI PT. XYZ 

Debbie Kemala Sari, Docki Saraswati, Rasya Samira 

Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti  

 
Abstract 

 
 
PT. XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi alat berat. Penelitian 
dilakukan pada salah satu lini perakitannya yaitu lini medium size machine bertipe mixed 
model yang menghasilkan produk excavator dan bulldozer. Tujuan penelitian ini untuk 
meningkatkan kapasitas produksi yang saat ini sejumlah 94 unit/bulan untuk memenuhi 
permintaan pada bulan September 2017 sejumlah 106 unit. Permasalahan yang dihadapi 
perusahaan adalah kurang efisiennya lini produksi saat ini. Metode yang digunakan adalah 
metode Ant Colony Optimization (ACO) dengan metode Ranked Positional Weight (RPW) 
sebagai solusi awal. Keseimbangan lini mixed model kondisi awal menunjukkan bahwa 
efisiensi lini sebesar 80,5894%, balance delay ratio sebesar 19,4106% dan smoothness index 
sebesar 63,8771. Keseimbangan lini mixed model setelah diterapkan metode RPW 
menunjukkan efisiensi lini sebesar 91,0797%, balance delay ratio sebesar 8,9203%, 
smoothness index sebesar 45,8744 dan output sejumlah 106 unit/bulan. Metode ACO 
menghasilkan keseimbangan lini mixed model dengan efisiensi lini sebesar 92,6310%, balance 
delay ratio sebesar 7,3690%, smoothness index sebesar 23,8723 dan output sejumlah 108 
unit/bulan.. Urutan launch terhadap 106 unit dibuat dengan menggunakan metode fixed rate 
launching dengan waktu tersisa sejumlah 243,256 menit yang dapat digunakan untuk launching 
2 unit tambahan sehingga jumlah total unit yang dapat diproduksi sebanyak 108 unit. 

Keywords: keseimbangan lini, mixed model, ranked positional weight, ant colony 
optimization, fixed rate launching. 
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Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Perencanaan Persediaan Bahan Baku Di 

PT. Gee San Indonesia 

Deoga Luthfiyani 

Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti 

 
Abstract 

PT. Gee San Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dalam 
pembuatan produk karpet. Permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah pada perencanaan 
kebutuhan bahan baku yang akan dipesan dihitung berdasarkan perkiraan oleh bagian produksi 
dan direktur. Hal tersebut menyebabkan persediaan bahan baku di gudang selalu tersisa. Tujuan 
dari penelitian ini adalah merancang sistem pendukung keputusan untuk merencanakan 
persediaan bahan baku. Perancangan dengan melakukan analisa sistem yang sedang berjalan 
menggunakan kerangka PIECES. Selanjutnya perancangan submodel peramalan , bill of 
material, kebutuhan bahan baku, konversi bahan baku, dan persediaan. Pada model peramalan 
menggunakan metode Single Moving Average, Double Moving Average, Single Exponential 
Smoothing, Double Exponential Smoothing dan Regresi Linier untuk mencari hasil peramalan 
bulan selanjutnya. Selain itu model persediaan menggunakan metode Economic Order 
Quantity mencari jumlah unit pemesanan bahan baku dengan biaya persediaan rendah. 
Perancangan pemodelan data dan proses dengan membuat diagram konteks, Data Flow 
Diagram, Entity Relationship Diagram, Physical Data Model. Perancangan user interface 
dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Hasil perancangan sistem pendukung 
keputusan menunjukkan bahwa sistem dapat menghitung jumlah peramalan permintaan dan 
jumlah unit pemesanan bahan baku per bal. Kasus yang telah dicobakan untuk perhitungan 
menggunakan data permintaan bulan Juni 2017 – Mei 2018 bahan baku berjalan sesuai dengan 
yang diharapkan. 

Keywords: Sistem pendukung keputusan, Peramalan, Economic Order Quantity 
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[ABS-240] 
ANALISIS PENGUKURAN BEBAN KERJA FISIK, BEBAN KERJA MENTAL DAN 

STRESS (BURNOUT) PADA BAGIAN PERCETAKAN DI CV. SINDORO 

Wungu Puspita Sari, Pudji Astuti 

Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti 
E-mail : Wungupuspita8@gmail.com 

 
Abstract 

CV Sindoro adalah perusahaan yang bergerak pada bidang cetak sablon. Adanya tuntutan 
waktu kerja yang terbatas serta proses dan cara kerja yang mengutamakan tenaga fisik menjadi 
salah satu penyebab timbulnya beban kerja yang berdampak pada burnout. Penelitian ini 
dilakukan kepada 10 orang pekerja tetap pada bagian produksi cetak. Penilaian beban kerja 
fisik berdasarkan denyut nadi dengan metode 10 denyut diketahui 8 dari 10 pekerja 
membutuhkan perbaikan karena memiliki nilai %CVL diatas 30%. Untuk beban kerja mental 
menggunakan NASA TLX diolah dengan pairwise comparison agar bobot perbandingan 
konsisten dimana hasilnya 7 pekerja memiliki beban kerja mental tinggi. Hasil penyebaran 
kuesioner Maslach Burnout Inventory memperlihatkan bahwa 8 pekerja sudah memasuki 
sinyal kuning dan mudah mengalami stress. Pada penelitian ini dilakukan uji korelasi dengan 
metode fischer yang menandakan bahwa tidak ada hubungan antara beban kerja fisik dengan 
burnout, dan terdapat hubungan antara beban kerja mental dengan burnout karna nilai P < 0,1. 

Keywords: Kata Kunci : CVL, NASA – TLX, Burnout, Beban Kerja. 
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[ABS-241] 
INTERVENSI ERGONOMI UNTUK MENURUNKAN BEBAN KERJA FISIK DAN 

MENTAL OPERATOR PADA LANTAI PRODUKSI DI PT. GERBANG 
SARANABAJA 

Muhammad Vindy Erdian, Pudji Astuti 

Universitas Trisakti 

 
Abstract 

PT. Gerbang Saranabaja merupakan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang fabrikasi 
baja dan konstruksi struktur baja. Total jumlah operator pada lantai produksi adalah berjumlah 
39 orang. Terdapat 2 jenis mesin yang digunakan oleh operator yaitu secara otomasi dan 
manual. Terdapat masalah dalam beberapa penggunaan mesin kerja tersebut yaitu muncul 
timbulnya rasa lelah berlebihan dan bosan oleh operator yang berdampak turunnya daya 
konsentrasi dan kurangnya motivasi untuk melakukan pekerjaan akibatnya sering terjadinya 
kesalahan saat pengoperasian mesin. Oleh karena itu perlunya pengukuran beban kerja fisik 
menggunakan metode %CVL dan pengukuran beban kerja mental menggunakan metode 
NASA-TLX terhadap 39 operator. Hasil yang didapat dalam pengukuran beban kerja fisik 
dengan menggunakan metode %CVL menghasilkan nilai 31,38 dalam kategori berat. Dalam 
pengukuran beban kerja menta menggunakan metode NASA-TLX dengan pembobotan 
menggunakan perbandingan berpasangan pairwise comparison untuk menjamin konsistensi 
logis dari jawaban kuisioner. Maka nilai WWL yang didapat adalah 53,92 tergolong kategori 
sedang dan tidak perlu adanya usulan perbaikan. Akan tetapi, hasil pengukuran beban kerja 
fisik menunjukkan perlunya usulan perbaikan untuk mengurangi beban kerja yang dialami oleh 
operator yaitu menghitung lama waktu istirahat saat bekerja. Waktu proses yang dibutuhkan 
untuk satu departemen menyelesesaikan komponen bagian produk berbeda-beda yang 
dilakukan selama 7 jam kerja berlangsung dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore dengan waktu 
istirahat selama satu jam pada pukul 12 siang. Waktu istirahat hanya diperbolehkan pada jam 
istirahat saja. Perlunya dilakukan perhitungan lama waktu istirahat sejenak dalam selang 
penyelesaian proses komponen bagian produk pada setiap departemen untuk mengurangi 
terjadinya beban kerja fisik dan mental contoh aktivitas istirahat dalam selang penyelesaian 
proses komponen bagian produk seperti duduk sejenak sambil meregangkan badan.. Hasil yang 
didapat setelah melakukan penambahan lama waktu istirahat sejenak dalam selang 
penyelesaian proses komponen bagian produk dan dilakukan perhitungan kembali beban kerja 
fisik terjadi adanya perubahan semula rata-rata %CVL dihasilkan nilai 31,38 dalam kategori 
berat menjadi 23 dalam kategori ringan.  

Keywords: CVL, WWL, NASA-TLX, pairwise comparison 
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[ABS-242] 
Intervensi Ergonomi untuk Mengurangi Tingkat Beban Kerja Mental dan Fisik 

Karyawan Produksi pada PT. Karsa Wijaya Pratama 

Khuzaimatul Hidayah, Pudji Astuti 

Universitas Trisakti 

 
Abstract 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi tingkat risiko beban kerja fisik 
dan mental yang dialami oleh karyawan produksi pada PT. Karsa Wijaya Pratama. Beban kerja 
mental teridentifikasi berdasarkan hasil pengukuran menggunakan metode Nasa-TLX hasil 
pengukuran kepada 11 karyawan produksi terbukti bahwa seluruh operator mengalami beban 
kerja mental yang tinggi. Beban kerja fisik teridentifikasi berdasarkan hasil pengukuran 
kebutuhan kalori dan pengukuran metode brouha. Hasil dari pengukuran kebutuhan kalori 
terdapat 3 karyawan yang mengalami beban kerja fisik katagori berat dan berdasarkan 
perhitungan brouha terdapat 3 orang operator dibutuhkan perbaikan kerja. Kedua metode 
pengukuran beban kerja fisik tersebut memiliki hasil bahwa terdapat 3 karyawan produksi yang 
sama mengalami beban kerja fisik yang berat dan diperlukan redesain pekerjaan 

Keywords: Nasa T-LX, Brouha, Konsumsi Energi. 
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[ABS-243] 
ANALISIS HUMAN ERROR PADA OPERATOR TAHAP PERSIAPAN WEAVING 
YANG DAPAT BERPENGARUH TERHADAP KEKUATAN LUSI PADA KAIN DI 

PT. XYZ 

Dena Pramadianty, Pudji Astuti 

Universitas Trisakti 

 
Abstract 

PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri tekstil. Pada Departemen 
Weaving dengan hasil produksi berupa kain greige, salah satu permasalahan jenis cacat kain 
dari segi faktor operasional yaitu berupa lusi putus memiliki presentase terbesar dan mengalami 
peningkatan selama 3 periode terakhir. Cacat lusi putus pada kain menandakan kekuatan 
benang yang kurang baik. Tahap persiapan weaving merupakan proses yang berperan penting 
dalam mempersiapkan benang untuk menghasilkan kualitas kekuatan benang yang tinggi. Pada 
tahap ini masih sering ditemukan kesalahan operator dalam menjalankan tugasnya. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengindentifikasi potensi human error pada tahap proses persiapan 
weaving yang dapat berpengaruh terhadap kualitas kekuatan benang lusi pada kain. Objek 
penelitian ini adalah operator di 5 stasiun kerja pada tahap persiapan weaving. Tugas operator 
di identifikasi dengan menggunakan Hierarchical Task Analysis (HTA), potensi kesalahan 
dijabarkan dalam Human Error Identification (HEI), selanjutnya data diolah dengan metode 
Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach (SHERPA) dan Human Error 
Assessment and Reduction Technique (HEART). Berdasarkan hasil SHERPA, teridentifikasi 
20 error pada tugas di tahap persiapan weaving yang dapat mempengaruhi kualitas kekuatan 
benang lusi, terdiri dari 65% kesalahan tindakan, 25% kesalahan dalam pemeriksaan, dan 10% 
kesalahan dalam pemilihan. Hasil perhitungan Human Error Probability (HEP) menunjukkan 
nilai probabilitas terbesar adalah 0,837 pada tugas mengganti silinder baru saat terjadi benang 
putus di proses penggintiran benang.  

Keywords: SHERPA, HEART. 
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PERBAIKAN SISTEM KERJA UNTUK MENGURANGI RISIKO 

MUSCULOSKELETAL DISORDER (MSDs) PADA OPERATOR PENGELASAN 
PADA PT. GERBANG SARANABAJA 

Gabriel Johansen Hamonangan, Pudji Astuti 

Universitas Trisakti 

 
Abstract 

Operator divisi pengelasan pada PT. Gerbang Saranabaja banyak melibatkan kegiatan fisik, 
yang dapat menimbulkan risiko musculoskeletal disorder karena postur tubuh saat bekerja tidak 
ergonomis. Hal ini berdampak pada penurunan produktivitas karyawan yang pada akhirnya 
merugikan bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan usulan perbaikan 
sistem kerja pada operator pengelasan PT. Gerbang Saranabaja. Potensi adanya risiko 
musculoskeletal disorder ini diketahui berdasarkan hasil analisis dari kuesioner Quick 
Exposure Checklist (QEC) dan Nordic Body Map (NBM) yang telah dilakukan pada penelitian 
pendahuluan. Hasil dari QEC menunjukkan stasiun kerja pengelasan memiliki exposure level 
tertinggi yaitu 84%, yang artinya kondisi kerja dalam keadaan tidak aman. Hasil dari kuisioner 
NBM menunjukkan operator pengelasan mengalami keluhan keluhan di beberapa bagian tubuh 
seperti leher, pinggang, dan bokong. Untuk itu perlu dicari solusi yang tepat untuk mengatasi 
hal tersebut agar pekerja merasa nyaman dalam bekerja.  
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbaikan sistem kerja dengan menggunakan tools 
checklist sistem kerja untuk mengurangi risiko musculoskeletal disorders. Identifikasi lebih 
lanjut dilakukan dengan menggunakan tools ergonomi yaitu Rapid Entire Body Assesment 
(REBA) kepada ke-sepuluh operator pengelasan. Hasil dari perhitungan REBA, diketahui 
modus skor reba dari ke-sepuluh operator yaitu 9, yang berarti musculoskeletal disorders 
berada pada level tinggi. Usulan perbaikan berdasarkan hasil identifikasi sistem kerja yaitu 
berupa rekayasa teknik, dan rekayasa manajeman. Rekayasa teknik dilakukan dengan cara 
perancangan alat bantu berupa meja kerja yang adjustable, sedangkan rekayasa manajemen 
berupa pengawasan yang intensif untuk mencegah terjadinya risiko sakit akibat kerja. Hasil 
dari rancangan meja kerja akan di implementasikan untuk membandingkan skor REBA 
sebelum dan sesudah perbaikan. Hasil perbaikan menunjukkan bahwa risiko musculoskeletal 
disorders operator pengelasan berkurang, dimana sebelum perbaikan nilai REBA adalah 9, 
setelah implementasi menggunakan meja kerja adjustable nilai REBA menjadi 3, yang artinya 
level risiko musculoskeletals disorders menjadi rendah. Hasil dari implementasi pengawasan 
yang intensif yang dilakukan selama 3 hari yaitu 70% operator pengelasan sudah memakai Alat 
Pelindung Diri lengkap pada hari pertama, 80% pada hari kedua, dan 90% pada hari ketiga. 
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Universitas Trisakti 

 
Abstract 

CV Sufaz Engineering merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri 
manufaktur dalam hal dies maker dan stamping part. Jumlah operator yang terbatas, jam kerja, 
jam lembur, posisi dan cara kerja, aktivitas kerja, target produksi, kondisi lingkungan kerja 
menjadi penyebab timbulnya beban kerja fisik dan mental pada operator. Objek dalam 
penelitian ini adalah 15 orang operator yang terbagi menjadi 4 divisi yaitu divisi machining, 
divisi assembly, divisi stamping dan divisi spot. Pada penilaian beban kerja fisik dengan cara 
mengukur denyut nadi operator dan melakukan pengolahan data menggunakan Metode 
Cardiovascular Load maka terdapat 7 dari 15 orang operator memiliki nilai %CVL diatas 30% 
dan memiliki kategori terjadi kelalahan serta dibutuhkannya perbaikan dalam sistem kerja. 
Pengukuran beban kerja mental dilakukan dengan penyebaran kuisioner NASA-TLX dan 
pengolahan data dilanjutkan dengan perhitungan pairwise comparison untuk mendapatkan nilai 
bobot yang konsisten maka hasilnya 15 orang operator memiliki kategori beban kerja mental 
tinggi.  

Keywords: Beban Kerja Fisik, Cardiovascular Load, Beban Kerja Mental, NASA-TLX, 
Pairwise Comparison 
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Abstract 

PT. Andalas Garmen persahaan garmen yang melibatkan banyak tenaga kerja manusia. Pada 
proses produksi celana jeans terdapat produk cacat yang disebabkan oleh kesalahan operator. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi human error di 3 departemen yang dapat 
mengakibatkan terjadinya produk cacat dengan menggunakan metode HTA, SHERPA, dan 
HEART. Metode HTA sebagai tahapan awal yang dilakukan untuk dapat dianalisis lebih lanjut 
menggunakan metode SHERPA dan HEART. Berdasarkan hasil dari metode SHERPA, 
terdapat 8 task pekerjaan yang mengalami human error diantaranya 1 task pekerjaan di 
departemen cutting, 6 task pekerjaan di departemen sewing, dan 1 task pekerjaan di departemen 
finishing. Dalam 8 task pekerjaan tersebut 2 task diantaranya memiliki error probability “high”. 
Sedangkan hasil dari metode HEART nilai Human Error Probability (HEP) terbesar ada pada 
departemen sewing dimana jenis kesalahannya adalah operator tidak teliti dalam memasukkan 
spool benang kedalam sekoci yaitu dengan nilai 0.6696.  

Keywords: Human Error, HTA, SHERPA, HEART 
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Abstract 

PT. XYZ adalah perusahaan manufaktur otomotif memproduksi engine dan komponennya. 
Salah satu komponen yang diproduksi PT. XYZ adalah cylinder head. PT. XYZ memproduksi 
komponen cylinder head sesuai dengan perencanaan master production scheduling (MPS) unit 
motor berdasarkan permalan permintaan dealer sepeda motor. Permasalahan yang terjadi pada 
PT. XYZ ialah adanya kekurangan stok persediaan bahan baku dan stok persediaan cylinder 
head yang akan di supply ke proses assembly engine. Permasalahan tersebut disebabkan oleh 
gangguan-gangguan internal, yang terdiri efisiensi lini yang kurang optimal, reject produksi, 
kurangnya waktu tersedia (time available), waktu maintenance mesin, dan waktu layoff. Selain 
itu terdapat gangguan-gangguan eksternal, seperti keterlambatan pasokan bahan baku dan 
bahan baku yang ditolak karena tidak memenuhi spesifikasi. Gangguan-gangguan tersebut 
mengakibatkan tidak tercapainya key performance indicator (KPI) rasio order fulfillment dan 
level safety stock 60 – 85% dari stok per harinya. Tujuan dari penelitian ialah merancang model 
persediaan dengan sistem dinamik dan memberikan usulan alternatif skenario untuk menjaga 
kestabilan proses produksi. Hasil dari perancangan model dinamika sistem dengan stok 
inventory awal sebesar 360 unit pada awal bulan, efisiensi lini sebesar 65%, dan waktu siklus 
selama 0.0085 jam menunjukkan bahwa rasio order fulfillment dan level safety stock 60 – 85% 
belum tercapai, sehingga dilakukan dua jenis skenario. Skenario pertama untuk mencapai KPI 
rasio order fulfillment mengharuskan pengurangan waktu maintenance (TPM) sebesar 20%, 
peniadaan waktu layoff, dan meningkatkan waktu tersedia (time available)  
. 
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Abstract 

Kecap merupakan salah satu produk pangan yang memiliki risiko pencemaran bakteri yang 
tinggi, yang disebabkan karena karakteristik bahan bakunya yang mudah rusak. Risiko 
penurunan kualitas kecap umumnya terjadi karena lingkungan proses produksi yang tidak 
terjaga dan rangkaian aktivitas langsung dengan bahan pembuatan kecap, mulai dari pencucian 
kedelai sampai ke pengisian kecap. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dan 
mengukur tingkat risiko yang terjadi pada proses pengolahan kecap. Identifkasi dan 
pengukuran risiko dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Failure Mode and Effect 
Analysis (FMEA). Metode HTA digunakan untuk pemetaan proses pengolahan kecap. Nilai 
risiko akan diukur berdasarkan tiga dimensi risiko yaitu Occurence, severity dan Detectability. 
Hasil identifikasi diperoleh 17 risiko dari proses fermentasi, pemasakan dan pengisian kecap. 
Risiko yang teridentifikasi pada kegiatan fermentasi terdapat 9 faktor risiko, pada kegiatan 
pemasakan terdapat 5 faktor risiko dan pada kegiatan pengisian kecap terdapat 3 faktor risiko. 
Faktor risiko yang memiliki nilai RPN tertinggi yaitu adanya mikroba pada kedelai pada 
kegiatan fermentasi, kecap belum matang pada kegiatan pemasakan kecap dan kontaminasi 
silang dan pertumbuhan mikroba pada kegiatan pengisian kecap. Risiko yang telah 
diidentifikasi dan dinilai selanjutnya dievaluasi setiap dampaknya.  
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Abstract 

PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur yang memproduksi 
kantong plastik. Hasil produksi disimpan dalam gudang barang jadi. Permasalahan di PT. XYZ 
terjadi pada gudang barang jadi karena penempatan dan penataan barang jadi yang tidak teratur 
sehingga gang menjadi sempit dan tidak tertata. Permasalahan berikutnya yaitu tidak 
tersedianya sistem informasi dalam pencatatan stock dan pencarian lokasi penyimpanan produk 
karenamasih menggunakan cara manual sehingga sering terjadi kesalahan dan memperlambat 
operator dalam mencari produk. Shared storage digunakan untuk perancangan tata letak 
gudang barang jadi dan sistem informasi menggunakan software powerdesigner. Metode 
shared storage digunakan dengan mempertimbangkan lamanya waktu penyimpanan dan 
frekuensi produk yang sering masuk dan keluar gudang yang diletakkan dekat dengan pintu 
gudang. Berdasarkan material handling audit check sheet kondisi awal, terdapat 14 kriteria 
yang bermasalah dari 19 kriteria yang digunakan dengan persentase masalah sebesar 73,68%. 
Permasalahan terbesar disebabkan karena produk diletakkan secara tidak teratur. Biaya total 
perpindahan sebesar Rp 147,15 permeter. Dari hasil evaluasi dengan material handling audit 
check sheet pada rancangan tata letak gudang barang jadi mengalami perbaikan sebesar 100%. 
Peningkatan jumlah penyimpanan produk di gudang barang jadi sebesar 33,93 % dari yang 
awalnya hanya dapat menyimpan 74 karung menjadi 112 karung produk jadi. 
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Abstract 

PT. X merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyewaan tower crane dan portable 
crane. Pembuatan tower crane dimulai dari pengelasan, pengecoran, dan perakitan. Dari ketiga 
proses pembuatan tower crane ini permasalahan yang sering terjadi adalah operator pengelasan 
sering mengeluhkan adanya sakit pada bagian tubuh. Hal ini disebabkan operator bekerja 
dengan postur kerja yang tidak ergonomis dan melakukan pekerjaan secara berulang-ulang 
dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu 3 sampai dengan 4 jam tanpa henti. Identifikasi 
awal yang terhadap 7 orang operator dengan menggunakan kuisioner nordic body map, 
diketahui terdapat 22 keluhan pada beberapa bagian tubuh operator. Identifikasi selanjutnya 
digunakan metode QEC (Quick Exposure Checklist) dan Strain Index untuk mengetahui 
tingkat risiko musculeskeletal disorders (MSDs) pada operator. Berdasarkan hasil identifikasi 
diperoleh rata-rata skor QEC sebesar 82,8% dan rata-rata nilai strain index 48,21. Hal ini 
menunjukan tingkat risiko MSDs yang tinggi pada operator. Untuk memperbaiki kondisi ini 
dilakukan perancangan alat bantu las agar mempersingkat waktu proses pengerjaan pada 
pengelasan tower crane. Dari hasil implementasi terjadi penurunan skor QEC menjadi 44,4% 
dan skor strain index menjadi 3,38. Hal ini menunjukan bahwa perancangan produk tersebut 
mengurangi risiko MSDs terhadap operator pengelasan. 

Keywords: MSDs, Quick Exposure Checklist, Strain Index, Perancangan Produk 

Topic: Bidang Teknik Industri 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI INDUSTRI 2018 
8 Agustus 2018 

 

45 
 

[ABS-255] 
RANCANGAN PROSES PERPINDAHAN MATERIAL PADA MESIN SEMI 

OTOMASI FINGER JOINT UNTUK PEMBUATAN PRODUK KAYU OLAHAN 
(DOOR FRAME) DI PT. INNUS 

Gadis Nurul Fauziah, Amal Witonohadi 

Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti 

 
Abstract 

PT. Innus merupakan perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur produk kayu olahan 
dengan produk antara lain; door frame, FJ Laminating Block, ABC Profiles, Glass Beads, dan 
Finger joint E2E. Door frame merupakan produk terbesar yang dihasilkan dan memiliki 6 
stasiun kerja, dantara lain; proses blanking, Finger joint machine, Chan saw machine, 
Moulding machine, Tenoner machine, dan Finishing Machine, serta Packing machine. 
Beberapa mesin bekerja secara semi otomatis dengan bantuan operator secara manual untuk 
memindahkan material pada proses pengeleman di stasiun Finger Joint yang berakibat beban 
kerja menjadi berat (lama) dan memperpanjang waktu proses (17,53 detik). Kerja manual yang 
dilakukan operator untuk memindahkan material berdampak menurunkan kemampuan 
produksi pada stasiun Finger Joint. Untuk meningkatkan kemampuan stasiun Finger Joint 
dalam produksi dirancang usulan perbaikan proses perpindahan material (handling material). 
Setelah dilakukan perencanaan, pengembangan konsep, perancangan tingkat sistem, 
perancangan detail, pengujian dan perbaikan maka ditentukan bentuk rancangan perpindahan 
material pada stasiun Finger Joint adalah konveyor yang dapat mempercepat waktu proses (9,8 
detik) atau percepatan sekitar 44,09% dan mengurangi beban kerja satu orang operator. 
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Abstract 

Penelitian ini memiliki keutamaan dan dimaksudkan untuk mencari nilai atau tingkat akurasi 
klasifikasi topik soal UN bahasa indonesia yang terdiri dari 12 kategori topik soal UN bahasa 
indonesia untuk tingkat SMK. Dengan menentukan klasifikasi topik soal UN bahasa indonesia 
ini, maka kedepan penelitian ini akan bisa mempermudah prediksi topik-topik soal yang akan 
muncul di UN tahun berikutnya dengan komputerisasi. Metode penelitian yang digunakan 
adalah dengan terlebih dahulu melakukan Preprocessing pada data soal UN bahasa indonesia 
yang sebelumnya sudah dipisahkan antara data Training dan data testing, Dengan jumlah data 
training 350 soal dan data testing 150 soal. Preprocessing merupakan proses melakukan Case 
Folding, Stopword Removal dan menerapkan algoritma Stemming. Setelah Preprocessing data 
kemudian diberikan label klasifikasi secara manual dan pada tahapan akhir metode dilakukan 
klasifikasi dengan algoritma Naïve Bayes untuk mengetahui berapa tingkat akurasi klasifikasi 
topik soal UN bahasa indonesia. Dari hasil penelitian lebih baik hasil dari kata dasar proses 
stemming Porter KBBI dibandingkan StemmingTala. 
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Abstract 

Hybrid Architecture mengkombinasikan OLTP Online Transactional Processing dengan 
OLAP Online Analytical Processing. OLAP Data Warehouse digunakan untuk membuat 
laporan dan menganalisis data-data historis. Berbeda dengan OLTP Database Relasional yang 
menguraikan struktur data menjadi master table dan transaksi table, dalam Data Warehouse 
justru terjadi denormalisasi fact table yang bertujuan untuk mempercepat penampilan informasi 
tanpa perlu banyak merelasikan antar table. Untuk memindahkan data dari sumber data ke data 
warehouse digunakan import data. Tetapi import data dari open database menjadi 
permasalahan dalam proses pengembangan Data Warehouse dikarenakan data yang di import 
berukuran besar dan format datanya tidak sesuai dengan struktur di OLTP maupun OLAP 
sehingga membutuhkan waktu lama dalam pemindahan datanya. Metodologi penelitian yang 
dilakukan menggunakan proses cleansing data dan ETL (Extract, Transform, Loading) dengan 
menggunakan tool Pentaho Data Integration . Dalam penelitian ini juga dilakukan proses 
perbandingan menggunakan metode Row Normaliser dan Merge Rows. Hasil penelitian ini 
menunjukkan proses import data dengan menggunakan metode Row Normaliser lebih efektif 
dibandingkan dengan metode Merge Rows tanpa perlu ada modifikasi dengan Java Script 
Values. 

Keywords: OLTP, OLAP Data Warehouse, Extract Transform Loading, Pentaho Data 
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Abstract 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memberikan pengaruh 
terhadap dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Faktor yang berpengaruh 
atau mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang berkualitas dalam upaya mencapai 
tujuan pendidikan, salah satu diantaranya adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan 
teknologi informasi dan komunikasi terhadap minat belajar mahasiswa sehingga dapat 
diketahui sejauhmana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mendukung proses 
pembelajaran Kegiatan penelitian ini dilakukan di Universitas Teknokrat Indonesia. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menganalisis data menggunakan Structural 
Equation Modeling (SEM) dan alat bantu mengunakan Partial Least Squere (PLS). Sumber 
data yang digunakan adalah data primer bersumber dari kuesinor yang disebar kepada 100 
mahasiswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat belajar mahasiswa. 
Sehinggamembantu program studi dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan 
ketersedian teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses belajar mengajar 
dalam meningkatkan minat belajar mahasiswa. 
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Abstract 

Perkembangan industri telekomunikasi dewasa ini semakin pesat, banyaknya permintaan 
konsumen akan sarana operator telekomunikasi sangat tinggi, ditandai dengan semakin 
banyaknya sarana operator telekomunikasi baru bermunculan dengan beragam jenis dan fitur-
fitur penunjang sebagai unggulan produk mereka. Persaingan yang ketat memicu timbulnya 
perang tarif, selanjutnya menimbulkan tingkat pindah layanan (churn rate) yang tinggi yang 
berdampak pada penurunan pangsa pasar. Oleh karena itu diperlukan metode yang dapat 
digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada perusahaan telekomunikasi agar dapat 
mengetahui tingkat akurasi perpindahan pelanggan. Tujuan peneltian ini adalah menerapkan 
pemilihan fitur pada data perpindahan pelanggan sehingga dapat menghasilkan nilai akurasi 
tertinggi terhadap atribut yang dipilih. Penerapan pemilihan fitur untuk atribut data 
perpindahan pelanggan telekomunikasi menggunakan metode CfsSubsetEval, Best First 
sebagai metode pencariannya dengan atribut churn sebagai classnya. Berdasarkan pemilihan 
atribut tersebut dihasilkan 3 (tiga) atribut yang nantinya akan diklasifikasikan menggunakan 
algoritma Naive Bayes yang digunakan untuk menghasilkan nilai keakurasian tertinggi 
berdasarkan atribut yang terpilih. Implementasi pemilihan fitur untuk klasifikasi perpindahan 
pelanggan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada perusahaan telekomunikasi 
untuk dapat mengetahui tingkat akurasi perpindahan pelanggan. 

Keywords: Perpindahan pelanggan, Pemilihan fitur, Naive Bayes, CfsSubsetEval, Best First 
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Abstract 

Beasiswa merupakan bantuan pemerintah maupun swasta berupa sejumlah uang yang 
diberikan kepada siswa yang sedang atau yang akan mengikuti pendidikan di sekolah. 
Beasiswa diberikan dengan harapan dapat menumbuhkan dan meningkatkan semangat 
mahasiswa untuk berprestasi dilakukan dengan memberikan penghargaan berupa beasiswa tiap 
semester. Banyaknya calon mahasiswa yang mengajukan beasiswa tersebut dan melebihi kuota 
yang diberikan mengakibatkan proses penyeleksian penerima memakan waktu yang lama 
karena penyeleksian harus sesuai dengan kriteria agar penerima beasiswa tepat sasaran. Dalam 
hal ini penggunaan metode data mining sangatlah tepat untuk menemukan pola di dalam 
pengolahan datanya. Karena data mining melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi 
penting yang sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui, dari suatu data. Classifier Naive 
Bayes memberikan proses penyeleksian yang cepat dan algoritmanya mudah dimengerti. 
Dalam beberapa penelitian, pendekatan dengan menggunakan Naive Bayes memiliki kinerja 
yang cukup tinggi untuk mengklasifikasikan data metode Naive Bayes Classifier memiliki 
keunggulan yaitu kesederhanaan dalam komputasinya. Penelitian ini berfokus pada penerapan 
algoritma klasifikasi Naive Bayes sebagai pendukung keputusan pemilihan beasiswa Bidikmisi 
bagi calon mahasiswa untuk klasifikasi pemilihan beasiswa agar mempercepat proses 
penyeleksian dan tidak terjadi kesalahan dalam penentuan calon penerima beasiswa. Pengujian 
dilakukan dengan menggunakan teknik pengukuran akurasi dan melihat dari matriks konfusi. 
Hasil menunjukkan bahwa dengan menggunakan algoritma naive bayes, nilai akurasi mencapai 
80%. 
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Abstract 

Lampung Tengah merupakan kabupaten kaya akan potensi daerah salah satunya disektor 
pertanian sawah, dengan luas lahan sawah mencapai 76.705 Ha. Potensi lahan sawah terluas 
pada Kabupaten Lampung Tengah dimiliki kecamatan Seputih Raman dengan luas 6.756 Ha. 
Kecamatan dengan total 47.248 jiwa ini memiliki potensi masalah terkait dengan ketersediaan 
lahan pertanian yang mulai menurun. Dengan pertambahan populasi, kegiatan alih fungsi lahan 
tidak dapat dihindari. Kegiatan Alih fungsi lahan akan merugikan petani sawah yang berada 
didekat lahan tersebut yang akan mempengaruhi produktivitas padi, namun hal tersebut 
memang sulit untuk dicegah,sehingga alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lain telah 
menjadi salah satu ancaman yang serius terhadap keberlanjutan swasembada pangan. Alih 
fungsi lahan tidak dapat terhindarkan dengan begitu saja, namun harus ada media pendukung 
untuk mensinergikan Perda, yaitu dengan cara melakukan pendataan kepemilikan lahan 
melalui kelompok tani kemudian dibuatlah suatu sistem informasi geografis lahan sawah yang 
nantinya akan berisi informasi mengenai kepemilikan lahan beserta riwayat alih fungsi lahan 
oleh pemilik lahan. Oleh karena itu, penggunaan API Google Maps dirasa dapat menjawab 
permasalahan pemetaan dan pendataan terkait dengan lahan sawah tersebut. API Google Maps 
memiliki keunggulan dalam menyajikan citra spasial dan dapat digabungkan dengan aplikasi 
lain. Penelitian ini diharapkan dapat menampilkan peta spasial lahan sawah secara riil dengan 
informasi yang sesuai dengan fungsi lahan sawah tersebut. 
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Abstract 

Metode End Of File (EOF) merupakan salah satu metode Steganografi yang dapat digunakan 
untuk keamanan data dengan cara menyembunyikan data rahasia ke dalam sebuah media 
penampung lainnya seperti gambar, video, audio, dan jenis file lainnya. Mekanisme kerja dari 
Algoritma EOF adalah menempatkan file data rahasia ke dalam file header pada media 
penampung sehingga ukuran media penampung akan menjadi lebih besar karena ditambahkan 
dengan file data rahasia. Hal ini akan mengakibatkan kecurigaan pada pihak lain karena ukuran 
akan menjadi lebih besar dan kualitas Steganografi akan menjadi menurun. Maka dari itu 
diperlukan kompresi data untuk memampatkan ukuran file pesan rahasia sehingga perubahan 
ukuran pada media penampung steganografi tidak terlalu signifikan untuk ukuran file dan 
kualitas citra. Metode kompresi yang digunakan pada penelitian ini adalah kompresi ZLIB 
karena metode ini bersifat loseless, di mana teknik kompresi data hasil kompresi dapat 
didekompresi lagi dan hasilnya sama seperti data sebelum proses kompresi. Berdasarkan hasil 
pengujian yang dilakukan penggunaan kompresi ZLIB dapat meningkatkan kapasitas ukuran 
penampungan data hingga lebih dari 50% pada Steganografi End Of File. 
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Abstract 

Sistem Informasi Kalender Tanam pada BPTP Lampung dikembangkan dengan tujuan 
mempermudah memberikan informasi kepada penyuluh, petugas dinas pertanian, kelompok 
tani, dan petani dalam mengatur pola dan rotasi tanam sesuai dengan kondisi iklim. Tujuan dari 
penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kematangan (maturity level) layanan teknologi 
informasi pada Sistem Informasi Kalender Tanam menggunakan domain Service Operation 
dalam ITIL V.3. ITIL atau Information Technogy Infrastucture Library adalah suatu rangkaian 
konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi 
dengan 5 (lima) domain, yaitu Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service 
Operation serta Continual Service Improvment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa domain 
Service Operation pada subdomain Event Management, Request Fulfillment, Incident 
Management, dan Access Management berada pada Level 3 (defined) yaitu proses standar 
dalam pengembangan suatu produk baru sudah didokumentasikan, sedangkan pada subdomain 
Problem Management berada pada level 2 (repeatable) yaitu kebijakan untuk mengatur 
pengembangan suatu proyek dan prosedur dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut 
sudah ditetapkan. 

Keywords: Tingkat Kematangan (Maturity level), Kalender Tanam, Service Operation, ITIL 
V.3 
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Perangkingan Produk Herbal 

Imam Ahmad, Purwono Prasetyawan 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia 

 
Abstract 

Pengobatan secara herbal merupakan alternatif dalam dunia medis, mengingat herbal berbahan 
dasar alami serta minim efek samping. Data produ-produk herbal diambil dari sebuah toko 
UMKM di bandarlampung. Rekomendasi produk herbal yang sesuai dengan produk lainnya 
sangat dibutuhkan. Diharapkan dengan rekomendasi yang sesuai akan memberikan kepuasan 
pelanggan dalam memilih produk yang diinginkan. Collaborative filtering merupakan sistem 
rekomendasi yang baik untuk penentuan rating sebuah produk yang didasari atas adanya 
kesamaan antara pemberian rating. Produk yang memiliki nilai kegunaan tertinggilah yang 
kemudian dijadikan rekomendasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan algoritma 
Collaborative Filtering dalam merekomendasikan pemilihan produk herbal berdasarkan hasil 
rating. Penelitian ini diharapkan dapat memudahkan dalam mencari dan memberikan informasi 
yang berkaitan dengan produk-produk herbal. Perkembangan yang pesat seputar sistem 
rekomendasi mendorong para peneliti untuk terus mencari teknik-teknik rekomendasi baru. 
Tujuannya adalah untuk mencari teknik yang terbaik dalam memberi rekomendasi bagi 
pengguna. Teknik rekomendasi ini sudah memiliki metode yang berfungsi untuk mencari nilai 
kesamaan (similarity) antara produk yang dirating oleh pengguna. Hasil prediksilah yang 
nantinya diharapkan akan membantu mendapatkan nilai rating yang sesuai sehingga 
bermanfaat bagi masyarakat sebagai dasar sumber rekomendasi yang akurat. 

Keywords: Collaborative Filtering, Item Base, Herbal 
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IMPLEMENTASI KERANGKA KERJA XP (EXTREME PROGRAMMING) PADA 
PENGEMBANGAN APLIKASI ASURANSI ALAT-ALAT BERAT PADA PT.XYZ 

I Gusti Ngurah Suryantara 

Universitas Bunda Mulia 

 
Abstract 

Seiring kemajuan teknologi informasi dewasa ini begitu pesat yang memasuki semua lapisan, 
sehingga banyak dunia usaha untuk menerapkan teknologi informasi untuk mendukung segala 
kegiatan di dalam perusahaan. PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa 
penyewaan alat-alat berat. Alat-alat berat memiliki harga yang sangat mahal, sehingga perlu 
diasuransikan. Sistem yang berjalan selama ini pada bagian asuransi dan klaim asuransi di PT 
XYZ dilakukan secara manual untuk mendata asuransi dan klaim asuransi alat-alat berat yang 
dimiliki oleh perusahaan, sehingga kegiatan pencatatan asuransi dan klaim asuransi alat-alat 
berat di perusahaan tidak berjalan secara maksimal, dengan demikian dari pihak manajemen 
PT XYZ perlu untuk mengembangkan sistem informasi yang mendukung jalannya proses 
bisnis di PT XYZ, pada penelitian ini dilakukan metode eksplorasi dan pengembangan aplikasi 
menggunakan kerangka kerja XP (eXtreme Programming). Hasil akhir dari penelitian ini 
adalah sebuah aplikasi asuransi alat-alat berat yang dapat meningkatkan kinerja operasional, 
khususnya bagian asuransi dan klaim asuransi alat-alat berat di PT XYZ. 

Keywords: Teknologi, informasi, kerangka kerja, eXtreme Programming. 
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VIRTUAL REALITY DI DUNIA KEDOKTERAN DALAM BIDANG BEDAH SARAF 
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Yunia Ningsih, Dian Pratiwi, dan Anung Ariwibowo 
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Abstract 

Bedah saraf merupakan sebuah kelompok studi tersendiri bagian dari pendidikan berkelajutan 
ahli bedah. Ilmu bedah saraf kurang dikenal, bahkan di kalangan dokter dan pihak medis. 
Kurangnya informasi mengenai bidang studi ilmu bedah saraf membuat sedikit minat dokter 
untuk mendalami ilmu bedah saraf dengan masa studi yaitu sekitar 6 (enam) tahun. Saat ini 
setiap tahunnya hanya di hasilkan 12 lulusan ahli bedah saraf di seluruh Indonesia. 
Permasalahan itu membuktikan jika ilmu bedah saraf jarang sekali diminati karena sulitnya 
mendalami ilmu bedah dengan masa studi yang lama. Oleh sebab itu, penelitian ini diterapkan 
dengan tujuan agar dapat membuat inovasi terbaru di dunia kedokteran dalam prosedur operasi 
bedah saraf untuk edukasi para calon dokter, mengurangi kesalahan pengambilan keputusan 
dan tekanan psikologis dalam keadaan darurat dengan mensimulasikan salah satu prosedur 
operasinya melalui teknologi virtual reality dalam struktur 3D. Virtual Reality (VR) merupakan 
teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan 3D yang 
disimulasikan oleh komputer. VR dapat diimplementasikan pada bidang Arsitektur, Militer, 
Hiburan, maupun Kedokteran seperti bedah saraf. Dalam membangun virtual reality diperlukan 
beberapa tahapan seperti menggunakan 3DMax, Cardboard SDK, Unity engine, dan Sensor 
gryscope. Penelitian ini diharapkan dapat membantu calon dokter dan pihak medis dalam 
proses bedah saraf khususnya terhadap hematom epidural. 

Keywords: Kata kunci: simulasi, cardboard SDK, unity engine, VRML, dan sensor gyrscope 
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Abstract 

• Tujuan penelitian ini adalah mengenali sebab atas kondisi kendala kesenjangan penerimaan 
teknologi informasi pada koperasi dalam pemanfaatan e- koperasi simpan pinjam dan koperasi 
retail. Analisis menggunakan pendekatan Ishikawa yang disesuaikan dengan karakter sistem 
informasi akuntansi koperasi. Ada 2 (dua) koperasi yang dijadikan studi kasus, koperasi A 
mewakili simpan pinjam, dan koperasi B mewakili retail. Analisis akar masalah dimulai dari 
pengumpulan data, menentukan faktor-faktor masalah dan identifikasi akar masalah. Faktor 
masalah tertinggi setelah dianalisis adalah kecakapan atau keterampilan (brainware) diikuti 
infrastruktur, data informasi, kelembagaan, software dan hardware. Usulan untuk mengurangi 
kesenjangan penerimaan teknologi electronic koperasi, adalah pelatihan yang didisain 
mencakup kemampuan pemahaman sistem transaksi akuntansi koperasi melalui pemanfaatan 
e-koperasi dan pemeliharaan data- informasi. 

Keywords: Ishikawa, E-koperasi 
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MODEL PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI PERGURUAN 

TINGGI 
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Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti  

 
Abstract 

1)  
Organisasi modern memanfaatkan sistem informasi sebagai alat bantu untuk meraih 
keunggulan kompetitif, sehingga perencanaan penerapan sistem secara stratejik sangat penting 
untuk mencapai tujuan organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi akan berhasil dengan baik 
apabila pengembangan sistem informasi organisasi tersebut diselaraskan dengan strategi 
pengembangan bisnisnya. Perguruan tinggi idealnya memiliki proses bisnis terpadu, terkait 
kegiatan utama (bidang akademik) yang memerlukan dukungan kegiatan pengelolaan sumber 
daya keuangan dan aset institusi. Dampak penerapan TIK sangat penting bagi masa depan 
operasional dan keberlanjutan perguruan tinggi serta peningkatan integrasi dan efisiensi 
institusi. Perancanaan stratejik sistem informasi yang terpadu ditentukan oleh implikasi dari 
mutual impact 4 elemen utamanya, yaitu strategi informasi, strategi manajemen informasi, 
strategi teknologi informasi dan strategi manajemen perubahan. Sebagai organisasi yang 
menghasilkan jasa, perguruan tinggi dituntut untuk terus meningkatkan mutu layanan yang 
unggul. Karena itu model harus mampu menjelaskan dampak dari insiatif yang diusulkan 
terhadap mutu pelayanan. 

Keywords: Model perencanaan stratejik, Manajemen stratejik, Perencanaan Stratejik Sistem 
Informasi, Manajemen Perguruan Tinggi, Teknologi Informasi 
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Perancangan Sistem Informasi Jasa Laundry Berbasis Web (Study Kasus Pada Xpress 

Coin Laundry) 

Hendri, S.Kom, MSI, Agus Nugroho, S.Kom, M.Kom 

STIKOM Dinamika Bangsa Jambi 

 
Abstract 

Bisnis Xpress Coin Laundry sudah berkembang dari segi jasa Laundry, terbukti dengan adanya 
2 cabang di kota Jambi, namun belum memiliki sistem informasi sendiri dan masih 
menggunakan sistem konvensional dimana petugas menuliskan semua data-data laundry dan 
data pelanggan ke dalam buku transaksi lalu untuk proses selanjutnya data di inputkan kedalam 
Microsoft Office Excel dan disimpan dalam file-file transaksi. Dalam kasus tersebut terkadang 
masih terdapat beberapa kendala seperti kesalahan dalam hal pencatatan transaksi, kesalahan 
dalam penginputan dan penyimpanan file ditempat yang berbeda sering mengakibatkan 
lambatnya proses pembuatan laporan dan lamanya dalam pencarian data transaksi. Penelitian 
ini bertujuan merancang sistem informasi Laundry berbasis website. Penelitian ini memiliki 
tahapan yaitu perumusan masalah, studi literatur ,pengumpulan data, pengembangan sistem 
dan penulisan hasil laporan. Hasil dari penelitian ini adalah sistem yang dapat memberikan 
kemudahan dalam pengolahan data Laundry baik perhitungan, pencarian dan pembuatan 
laporan, mempermudah admin dalam mengontrol data persediaan bahan Laundry sehingga 
membantu pihak Laundry dalam pengolahan data menjadi lebih baik dan teratur.  

Keywords: jasa laundry, sistem informasi 
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MENGGUNAKAN DEEP NEURAL NETWORK 
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Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri 

 
Abstract 

Demam dengue adalah salah satu jenis penyakit tropis yang disebabkan oleh virus dengue 
dengan perantara nyamuk Aedes . Prevalensinya di Indonesia cukup tinggi dan insidensnya 
meningkat di tahun 2012. Metode Deep Neural Network pada prinsipnya akan mengolah dan 
menganalisis data seperti layaknya cara berpikir manusia, yaitu dengan mengenali pola-pola 
yang diberikan dan mempelajarinya secara bertahap hingga mampu memberikan informasi 
(berupa nilai-nilai bobot) dan keluaran yang tepat. Dalam penelitian ini, pola-pola yang 
diberikan adalah pola 8 komponen sel darah yang berasal dari data lab para pasien pengidap 
DBD, nilai tekanan darah dan berapa hari telah terjadinya demam, dengan level keparahan 
yang berbeda-beda. Seluruh data nantinya akan dibagi menjadi 3 kategori, untuk diolah ke 
dalam tahap pelatihan, tahap validasi dan pengujian sehingga menghasilkan akurasi sistem 
yang tepat. Saat ini, metode diagnosis dengue masih memiliki banyak kelemahan dari segi 
kemudahan, biaya, keamanan, ataupun waktu pemeriksaan. Berbagai penelitian mengenai 
analisis penyakit demam berdarah juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti 
pengembangkan sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit DBD dengan metode Forward 
Chaining melalui masukan berupa gejala. Namun dari penelitian tersebut, sayangnya tidak 
didapat hasil pengujian yang pasti mengenai tingkat akurasi dari sistem yang dikembangkan. 
Penelitian lainnya juga dilakukan dengan mengimplementasikan metode Fuzzy Expert System 
untuk mendeteksi dini penyakit DBD berdasarkan gejala-gejala yang timbul dari pasien, dan 
dari penelitian tersebut didapat akurasi sistem hanya sebesar 70%. Juga ada penelitian yang 
mempergunakan metode jaringan syaraf tiruan, yang menghasilkan akurasi cukup tinggi yaitu 
sebesar 74%. Namun dari penelitian-penelitian tersebut, data yang dipergunakan sebagai 
masukan hanyalah berdasarkan gejala penyakit dan hal ini masih belum kuat untuk 
membuktikan secara pasti analisa penyakit DBD nya. Kekurangan dari ketiga penelitian inilah, 
akan peneliti coba perbaiki pada riset kali ini baik dari sisi penggunan data nya, yang tidak lagi 
berdasarkan gejala melainkan melalui data jumlah kandungan sel dalam darah, tekanan darah 
dan lama berlangsungnya demam.. Sistem prediksi yang dikembangkan penulis dapat 
digunakan sebagai metode diagnosis demam dengue yang akurat, aman, murah, praktis, dan 
cepat. sistem ini perlu dikembangkan untuk dapat mendeteksi demam dengue pada populasi 
yang besar dan majemuk seperti di Indonesia. 

Keywords: Deep Neural Network, Demam Berdarah Dengue, Sel Darah, Tekanan Darah 
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Abstract 

Simulasi arsitektural memungkinkan desainer untuk memeriksa berbagai pilihan desain. 
Dewasa ini, desain sistem yang semakin cenderung menuju arah arsitektur yang beraksi 
terhadap fenomena tingkat sirkuit secara kemampuan telah mengungguli kapabilitas simulator-
simulator arsitektural berbasis daur. Pada artikel ini disajikan sebuah simulator yang mencakup 
kapabilitas pemodelan sirkuit dan memungkinkan simulasi tingkat arsitektural yang bereaksi 
terhadap karakteristik sirkuit (seperti latensi, energi, kecerahan daya, atau seri arus) pada basis 
daur per daur. Simulasi arsitektural yang reaktif terhadap kerakteristik sirkuit memungkinkan 
variasi pada kecepatan simulasi. Diaplikasikan juga simulasi sirkuit yang optimal berikut cara 
sampling sedemikian rupa sehingga memungkinkan detil tingkat tinggi dengan kecepatan yang 
memadai guna pemeriksaan keseluruhan beban kerja. Guna kepentingan pembelajaran, tersedia 
template berbagai macam sirkuit elektronis baik analog maupun digital, serta juga contoh-
contoh sirkuit terbangun. Lingkungan terbangun memungkinkan visualisasi proses serta 
simulasi sirkuit analog dan digital. Sistem simulator memungkinkan berbagai variasi pelatihan 
skala laboratorium, sehingga memungkinkan siswa mengikuti karakteristik proses pada sirkuit 
analog dan digital secara visual. 

Keywords: pembelajaran, simulasi arsitektural, simulasi sirkuit 
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DENGAN KOMBINASI ALGORITMA CAESAR CIPHER DAN ZIG-ZAG CIPHER 

Hery 1), Andree E Widjaja 2) , Suryasari 3 

Universitas Pelita Harapan 

 
Abstract 

Dalam suatu perusahaan, peran teknologi memiliki peranan yang penting dalam menunjang 
proses bisnis suatu perusahaan. Pemanfaatan teknologi yang dapat diterapkan berupa sistem 
informasi perusahaan yang melakukan pencatatan operasional dari transaksi bisnis perusahaan 
yang akan diolah menjadi informasi manajemen perusahaan. Hasil pencatatan yang ada 
merupakan informasi rahasia suatu perusahaan yang harus dijaga. Dalam menjaga informasi 
rahasia suatu perusahaan diperlukan sistem keamanan dengan tingkat algoritma yang baik. 
Untuk memperoleh tingkat keamanan yang baik dari suatu sistem keamanan, dapat dilakukan 
dengan kombinasi beberapa algoritma pengamanan data. Pada penelitian ini kombinasi 
algoritma yang akan digunakan yaitu Caesar Chiper dan Zig-Zag Cipher. Hasil dari penelitian 
ini adalah perancangan sistem keamanan untuk informasi perusahaan dengan kombinasi 
algoritma Caesar Chiper dan Zig-Zag Cipher. 

Keywords: Sistem Keamanan, Caesar Chiper, Zig-Zag Cipher 
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Abstract 

Cerebral palsy (CP) disebabkan oleh kerusakan pada otak yang berkembang dan menyebabkan 
gangguan fungsi motorik dan sulitnya berkomunikasi. Metode komunikasi bagi CP sekarang 
adalah dengan gestur tubuh dan verbal, namun tidak jelas. Dua metode yang dapat membantu 
proses komunikasi adalah dengan mengadaptasi Augmentative and Alternative 
Communication (AAC), dan Brain Computing Interface (BCI). AAC dapat disederhanakan 
dengan menggabungkan AAC berbasis gambar dan Activities of Daily Living (ADL) Skills 
atau aktivitas kehidupan sehari-hari. Riset ini bertujuan untuk membuktikan bahwa komunikasi 
berbasis AAC sederhana lebih mudah daripada komunikasi pada umumnya. Riset ini mengikuti 
kaidah metode prototipe dalam pengembangan aplikasi smartphone. 

Keywords: Cerebral Palsy (CP), Augmentative and Alternative Communication (AAC), 
Activities of Daily Living (ADL) Skills 
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Abstract 

Teknologi Informasi berkembang pesat, dengan pembaruan yang baru setiap hari. Situasi ini 
berarti pengetahuan baru dipelajari terus menerus. Meskipun timbul masalah pelatihan IT 
berbiaya tinggi, tidak ada waktu untuk mengikuti pelatihan IT dan tidak bisa mendapatkan 
pelatihan IT yang memumpuni. Dengan menganalisis prospek bisnis pembelajaran online dan 
merancang platform pasar online untuk pembelajaran. Prototipe XPlatform memenuhi 
kebutuhan orang untuk ketersediaan kursus komputer berkualitas tinggi, mudah digunakan dan 
memiliki harga yang kompetitif. Untuk membuktikan hipotesis, kuesioner dengan metode 
Webqual digunakan. Hasil kuesioner adalah XPlatform menjawab kebutuhan orang-orang 
untuk ketersediaan platform pembelajaran online berkualitas tinggi, yang mudah digunakan 
dan memiliki harga yang kompetitif dengan kursus online interaktif. 
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Universitas Trisakti 

 
Abstract 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sistem pakar mitigasi risiko terkait terjadinya 
risiko kontaminasi pada pertanian padi organic. Studi kasus dilakukan di Kelompok Tani 
Sarinah Organik yang berlokasi di Kabupaten Bandung. Penelitian dilakukan melalui beberapa 
tahapan yang dimulai dengan identifikasi dan analisis sumber risiko terkait kontaminasi 
melalui survai lapangan, penelitian terdahulu dan wawancara pakar. Dokumentasi hasil 
wawancara disusun dalam bentuk tabel yang berisi modus kegagalan, efek kegagalan dan 
penyebab kegagalan. Media aplikasi dirancang dengan bahasa PHP dan MySQL sebagai 
database serta menggunakan metode inferensi forward chaining. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa risiko kontaminasi yang mengancam kemurnian beras organic dapat terkait pada aspek 
persiapan lahan, teknis budidaya, panen dan pasca panen serta transportasi. Pengujian sistem 
menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan identifikasi penyebab terjadinya kontaminasi 
berdasarkan gejala atau modus kegagalan yang diberikan dan berfungsi membantu kelompok 
tani sarinah organic dalam bentuk rekomendasi mitigasi risiko yang perlu dilakukan. 

Keywords: risiko kontaminasi, mitigasi risiko, sistem pakar 
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Abstract 

Abstrak  
Standar ISO 10791-7 adalah standar untuk mengevaluasi unjuk kerja mesin perkakas (milling). 
Makalah ini membahas implementasi standar tersebut bagi CNC frais Doosan DNM 400 di PT. 
X, yang telah dioperasikan beberapa tahun. Untuk itu dibuat benda uji dengan geometrik 
sebagaimana yang diminta dalam standar. Dalam hal ini digunakan baja karbon medium S45C, 
dengan kondisi pemesinan pengakhiran (finishing). Selanjutnya dilakukan pengukuran pada 
entitas geometrik komponen yang meliputi, kelurusan, kebulatan, kesilindrisan, kesejajaran, 
ketegak lurusan, konsentrisitas dan posisi. Urutan proses pemotongan menggunakan program 
CNC, sedang pengukuran menggunakan mesin ukur koordinat (CMM, Coordinate Meausering 
Machine). Dari data pengukuran diketahui bahwa mesin yang diuji telah mengalami penurunan 
unjuk kerja. 

Keywords: Kata kunci: CNC, Doosan, Frais, ISO 10791-7, Unjuk Kerja  
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Abstract 

 
 
 
Kekasaran permukaan merupakan salah satu indikator kualitas suatu produk. Kualitas 
kekasaran permukaan suatu produk yang baik akan meningkatkan ketahanan terhadap fatik dan 
korosi. Kekasaran permukaan juga mempengaruhi beberapa karakterisktik fungsional dari 
suatu komponen seperti kontak yang menyebabkan gesekan permukaan, keausan, refleksi 
cahaya, transmisi panas, kemampuan untuk mendistribusikan dan menahan pelumas, kapasitas 
pembebanan bantalan, dan pelapisan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari 
radius pojok pahat bubut dan gerak makan terhadap kekasaran permukaan benda. 
Parameter pemesinan gerak makan dan radius pojok pahat, memiliki peranan penting dalam 
pencapaian surface roughness dari suatu produk. Eksperimen dilakukan dengan dua tipe set-up 
benda kerja, yaitu ujung benda ditopang center-live dan tanpa center-live. Pada saat benda kerja 
tidak ditopang dengan center-live, dipilih panjang benda kerja 50, 75 dan 100 mm. Baja S45C 
merupakan material benda uji yang digunakan pada eksperimen ini. Pengukuran dilakukan 
menggunakan surface tester. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan 
gerak makan, besar radius pojok pahat dan panjang benda kerja memberikan pengaruh terhadap 
kenaikan kekasaran permukaan benda kerja pada proses pembubutan. 
 

Keywords: Kata kunci: gerak makan, radius pojok, kekasaran permukaan. 
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Abstract 

Beberapa industri manufaktur yang berkantor pusat di luar negeri, terutama industri otomotif, 
melakukan penelitian dan pengembangan produknya di kantor pusatnya. Data desain, 
spesifikasi, dan struktur assembly produk (SPL – Structured Part List) kemudian diunduh oleh 
bagian desain dan spesifikasi di Indonesia, dimana data desain berupa file CAD 3D sedangan 
struktur assembly biasanya dalam format Excel. Hal ini terjadi karena sistem Product Data 
Management (PDM) di kantor pusat dan kantor lokal tidak terintegrasi. 
Menyusun assembly 3D di program CAD berdasarkan data SPL sungguh memakan waktu dan 
berpotensi terjadi kesalahan akibat human error, mengingat jumlah part di dalam assembly 
sangat banyak, yang bisa mencapai sekitar 6000 part untuk sepeda motor dan bahkan sampai 
100.000 part untuk mobil. 
Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, penulis mengembangkan sebuah program yang 
secara otomatis membaca struktur assembly pada file Excel dan kemudian menyusun file CAD 
3D menjadi assembly di dalam sistem CAD, dalam hal ini CATIA V5, secara otomatis. 
Program ini telah diuji dan berhasil dengan baik menyusun assembly 3D berdasarkan data file 
part 3D yang tersedia maupun tidak tersedia. Jika file 3D nya tidak tersedia maka assembly 3D 
nya tetap dibuat sesuai dengan struktur assembly yang tercantum di file Excel namun 
representasi 3D nya tidak muncul. 

Keywords: 3D CAD, CATIA V5, Product Data Management, Structured Part List. 
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Abstract 

Rantai dan sproket sepeda motor pada umumnya mengalami kerusakan karena disebabkan 
panas dari hasil gesekan yang terjadi antara gigi sproket dan rantai yang saling bergerak dengan 
cepat, dari gesekan yang terjadi tersebut menghasilkan panas pada bahan logam rantai dan 
sproket. Panas yang dihasilkan tersebut sangat mempengaruhi kinerja material. Maka perlu 
diketahui analisa perpindahan panas yang terjadi pada pergesekan antara rantai dan sproket. 
Penelitian dilaksanakan di jalan raya saat sepeda motor melaju pada kecepatan normal dan 
kemudian berhenti untuk melakukan pengukuran temperatur pada permukaan roda gigi dan 
sproket. Kondisi cuaca pada saat pengukuran dilakukan pada saat cuaca sedang cerah, 
tujuannya untuk memudahkan pengukuran apabila dalam kondisi kering atau tidak basah 
karena air dan dianalisa dengan menggunakan software NISA-HEAT untuk melihat distribusi 
temperatur pada kecepatan tertentu dan suhu lingkungan yang tertentu, percobaan ini dapat 
mewakili putaran roda sepeda motor pada kondisi saat sedang dijalankan dan kecepatan 
berubah-ubah. Panas yang didapat pada kondisi temperatur lingkungan yang paling panas yaitu 
38oC didapat besar temperatur pada sprocket sebesar 52oC pada kecepatan sepeda motor 60 
km/jam dengan besar perpindahan panas yang terjadi sebesar 0.543 Watt. Dan dengan 
bertambahnya kecepatan sepeda motor menjadi 70 km/jam maka temperatur sproket menjadi 
57oC dengan temperatur lingkungan yang sama. 

Keywords: Rantai;sproket;panas;temperatur;sepeda motor;nisa 
head;material;Konduksi;konveksi 
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Abstract 

Di bidang manufaktur dan industri, dregradasi perfoma logam baja akibat proses korosi 
merupakan gabungan reaksi oksidasi di anoda dan reaksi reduksi di katoda sehingga tercipta 
sel elektrokimia. Proses korosi terjadi pada logam yang terlapisi lapisan polimer akibat 
preparasi permukaan logam substrak yang tidak benar. Dalam aplikasi luar, dibutuhkan 
material senyawa cerdik sebagai indikator terjadinya proses korosi sebelum terjadi kerusakan 
berlanjut pada logam baja. Material senyawa cerdik dengan variasi konsentrasi 0.01% 0,1 % 
dan 1% phenolphthalein (PP), coumarin dan hydroxyquinoline di dalam sistem lapisan akrilik. 
Pengujian menggunakan uji kabut garam berstandar ASTM B117-97 dengan waktu ekspos 336 
jam. Observasi kerusakan menggunakan visual makro. Hasil uji kabut garam tersebut 
menunjukkan kinerja phenolpthalein konsentrasi 0.01% dan 1% menunjukan spot warna jingga 
di 24 jam sedangkan coumarin menunjukkan warna pendaran hijau di konsentrasi 1% dan 
warna hitam pada 8-hydroxyquinoline di 24 jam. Hasil uji lapangan, tiga senyawa indikator 
belum menunjukan kinerjanya di 42 hari. Pengaruh pigmen warna pada cat akrilik mengurangi 
efektivitas kinerja tiga indikator. Berdasarkan hasil uji, daerah antar muka polimer akrilik dan 
substrak baja diindikasikan sebagai daerah terjadinya reaksi elektrokimia yang ditandai dengan 
indikasi warna dan floresensi. 

Keywords: Korosi, katoda, Uji kabut garam, Hidroksil, Flouresensi, Indikator warna, 
Floresensi 
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Abstract 

Tekstur daging sapi dan kandungan zat-zat didalamnya, berpengaruh terhadap kualitas dan 
nilai jual dari suatu bahan makanan itu sendiri. Penentuan dan pemilihan cooling storage untuk 
proses pendistribusian merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kondisi dan tekstur 
daging sapi agar tidak mengalami peningkatan atau perkembangbiakan bakteri. Hal tersebut 
akan berpotensi merusak daging yang disebabkan oleh semakin meningkatnya mikroba atau 
bakteri yang ada. Temperatur didalam mobil bok pendingin seharusnya mencapai kondisi dan 
dalam waktu yang ditentukan yaitu -20°C agar mikroba atau bakteri tersebut tidak berkembang. 
Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung beban pendingin suatu kapasitas boks pendingin 
serta mensimulasikan kecepatan aliran udara dan distribusi temperatur menggunakan metode 
Computational Fluid Dynamic. Dari simulasi didapatkan hasil berupa distribusi laju aliran 
udara serta distribusi temperatur udara yang sesuai dengan yang diharapkan, serta dari simulasi 
akan dibandingan penggunaan material Polystyrene dan Polyurethane sebagai material 
insulator serta dikombinasikan dengan posisi evaporator untuk mengetahui pengaruh distribusi 
temperatur yang terjadi. Hasil simulasi dibandingkan dengan hasil pengambilan data 
dilapangan, untuk memverifikasi desain pemodelan yang dibuat. Data hasil simulasi sesuai 
dengan data hasil pengukuran di lapangan dan memberikan perbedaan maksimum 6%. 
 

Keywords: Computational Fluid Dynamic, distribusi temperatur udara, laju aliran udara, 
boks pendingin, Pendistribusian daging sapi. 
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Abstract 

Pipa baja merupakan salah satu produk turunan dari baja yang dikategorikan sebagai industri 
hilir yang banyak digunakan baik untuk aplikasi struktural maupun media pengaliran. 
Permasalahan yang sering terjadi pada mesin perata (flattening) pelat tersebut adalah tidak 
ratanya (unflat) pelat baja saat proses pembuatan pipa baja. Kerataan pelat baja sangatlah 
penting karena berpengaruh terhadap pembentukan profile pipa. Mesin perata (flattening) pelat 
adalah salah satu komponen mesin yang digunakan dalam pembuatan pipa baja yang berfungsi 
untuk meratakan (flat) lembaran pelat baja. Rolling adalah suatu proses deformasi dimana 
ketebalan dari benda kerja direduksi (dikurangi) menggunakan gaya tekan dengan 
menggunakan dua buah roll atau lebih. Perancangan ini dilakukan menggunakan metoda VDI 
2221 dengan tahapan: klasifikasi tugas, perancangan konsep, perancangan wujud, perancangan 
detail. Tulisan ini menentukan varian solusi terbaik perancangan berdasarkan parameter 
matriks morfologi yang telah dibuat. 

Keywords: pipa baja, perata pipa, VDI 2221, matriks morfologi, vatian solusi 
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