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KEKERASAN INTI LAS. 
 

1Dody Prayitno, 1Zainulsyah, 2Yunda Tauriza Putra 
 

1Jurusan Teknik Mesin, Universitas Trisakti 
2 Alumni Universitas Trisakti 
Email : dodiutm@yahoo.com 

 
ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kecepatan rotasi dan kecepatan pengelasan  
metode friction stir welding terhadap kekerasan inti las logam aluminium. Mesin yang digunakan 
adalah mesin freis dan diterapkan pada jenis sambungan sisi. Penelitian diawali dengan menjepit 2 
plat aluminium. Pastikan bahwa permukaan kedua plat rata. Kemudian mata pahat khusus untuk 
friction stir welding dipasang. Selanjutnya proses FSW dilakukan dengan kecepatan rotasi (rpm) dan 
kecepatan pengelasan yang bervariasi. Selanjutnya sampel dipotong untuk pengujian kekerasan mikro 
dan mikrostruktur. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara umum peningkatan kecepatan rotasi 
dan kecepatan pengelasan akan diikuti oleh naiknya nilai kekerasan inti las aluminium 
 
Kata kunci: Friction stir welding, Kekerasan 
 
Pendahuluan. 
Aluminium dalam manufakturnya sering 
mengalami proses pengelasan, biasanya las 
cair. Beberapa penelitian menyebutkan 
kelemahan metode las cair diantaranya adalah 
penurunan sifat mekanis, ketahanan fatik. 
Usaha untuk memperbaiki hasil metode las 
cair melalui postweld belum lagi memberikan 
peningkatan terhadap sifat mekanis dan 
ketahanan terhadap perambatan retak fatik 
secara signifikan. [1,2,3,4].  
 
Friction Stir Welding (FSW) sebagai sebuah 
alternatif pengelasan aluminium diperkenalkan 
pada tahun 1991. [5]. Pada FSW, sebuah tool 
berotasi dan melakukan gerakan pengelasan 
secara horizontal pada celah plat aluminium 
yang hendak disambung. Gerakan rotasi dan 
linear menimbulkan panas hingga ke suhu 
solvus dan kemudian terjadi penyambungan.  
 
Penerapan Friciton Stir Welding untuk jenis 
sambungan temu (butt joint) pada aluminium 
2024-T3 telah diteliti, dimana rotasi tool dari 
450 s/d 1050 rpm dan kecepatan pengelasan 
dari 2 s/d 6 mm/detik [6] 
 
Pada penelitian ini, FSW diterapkan untuk 
jenis sambungan sisi aluminium 5052 Tujuan 
penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 
kecepatan rotasi dan kecepatan pengelasan 
terhadap kekerasan inti las logam aluminium. 
Kecepatan rotasi yang diteliti adalah 320, 480 
dan 1500 rpm. Sementara kecepatan 
pengelasannya adalah 5,5 cm/menit, 7 
cm/menit dan 14 cm/menit.  
 
 

Studi Pustaka. 
Aluminium sering digunakan sebagai struktur 
otomotif atau pesawat terbang. Dalam proses 
fabrikasinya aluminnium mengalami proses 
pengelasan, biasanya  las cair. Beberapa 
penelitian menyebutkan adanya kelemahan 
metode las cair diantaranya adalah penurunan 
sifat mekanis, ketahanan fatik. Usaha untuk 
memperbaiki hasil metode las cair melalui 
postweld belum lagi memberikan peningkatan 
terhadap sifat mekanis dan ketahanan terhadap 
perambatan retak fatik secara signifikan. 
[1,2,3,4].  
 
Friction Stir Welding (FSW) sebagai sebuah 
alternatif pengelasan aluminium diperkenalkan 
pada tahun 1991. [5]. Pada FSW, sebuah tool 
berotasi dan kemudian melakukan penetrasi 
keantara celah aluminium. Selanjutnya 
dilakukan gerakan pengelasan secara 
horizontal. Gerakan rotasi dan pengelasaran 
secara linear menimbulkan panas hingga ke 
suhu solvus dan akhirnya terjadi 
penyambungan. (gambar 1)  
 
FSW mempunyai beberapa keunggulan dan 
sedikit kekurangan. Beberapa keunggulan 
adalah suhu prosesnya dibawah titik lebur base 
metal. Proses penyambungan masih dalam 
keadaan solid state sehingga dapat 
meminimalisasi porositas, retak selama proses 
solidifikasi, penyusutan dan tegangan sisa. 
FSW sangat mudah pengoperasiannya karena 
parameter kontrolnya sedikit. FSW juga 
termasuk dalam non consumable welding tool. 
FSW memiliki kekurangan seperti 
dibutuhkannya sistem pencekaman yang 
khusus

mailto:dodiutm@yahoo.com
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Gambar 1. Prinsip Friction Stir Welding.  
Kecepatan rotasi (1) dan Kecepatan pengelasan 

(2)  
Kecepatan rotasi dan kecepatan pengelasan 
sangat berpengaruh pada suhu inti las seperti 
tertera pada tabel 1.  
 

Tabel 1. Suhu inti las [6] 
Kecepatan 

rotasi (rpm) 
Kecepatan 
pengelasan 
(cm/detik) 

Suhu 
inti las 
(0C) 

440 
12 180 
18 190 
24 220 

1050 
12 310 
18 290 
24 288 

 
Dari tabel 1 terlihat bahwa suhu lasan sangat 
bergantung pada kecepatan rotasi (rpm) dan 
kecepatan  pengelasan. Pada kecepatan rotasi 
yang rendah (440 rpm) peningkatan kecepatan 
pengelasan dari 12 mm/detik ke 24 mm/detik 
akan menaikkan suhu inti las. Namun bila 
kecepatan rotasi tinggi ( 1050), peningkatan 
kecepatan pengelasan akan menurunkan suhu 
inti las. Namum demikian suhu inti las pada 
kecepatan rotasi tinggi lebih besar 
dibandingkan bila kecepatan rotasinya rendah.  
 
Peningkatan kecepatan pengelasan dan 
kecepatan rotasai akan berdampak pada  
kekuatan tarik transversal. Naiknya nilai 
kecepatan pengelasan akan menurunkan 
kekuatan tarik transversal. Sebagai contoh 
kekuatan tarik transversal dengan kecepatan 
pengelasan 2 mm/detik dan kecepatan rotasi 
440 rpm adalah 225 MPa. Kekuatan ini akan 
menurun ke 110 MPa bila kecepatan 
pengelasan mencapai 6 mm/detik. Penurun 
sekitar 51 %. Peningkatan kecepatan rotasi 
akan menaikkan kekuatan tarik transversal. 
Kekuatan tarik transversal dari 225 MPa 
meningkat menjadi 249 MPa bila kecepatan 
rotasi naik dari 440 rpm ke 720 rpm dengan 
kecepatan pengelasan 2mm/detik. [6] 
 
 
 
 

Metodologi Penelitian  
Diagram alir penelitian diperlihatkan pada 
gambar 2. 
 

  Aluminium   
     
  Dijepit   
     

Variasi 
kecepatan 

pengelasan: 
5, 7 dan 14 
cm/menit 

 Proses FSW  

Variasi 
kecepatan 

rotasi: 320, 
480 dan 1500 

rpm  
     
  Tersambung   
     

Uji 
kekerasan    Mikrostruktur 

     
  Analisa   
     
  Simpulan   

 
 

Gambar 2. Diagram alir penelitian. 
 
Mesin yang digunakan pada penelitian ini 
adalah mesin freis. Sampel aluminium dijepit 
kemudian tool dari FSW dipasang. Selanjutnya 
dilakukan pengelasan dengan variasi kecepatan 
rotasi dan kecepatan pengelasan (yang nilainya 
adalah sama dengan kecepatan linear meja 
mesin freis). Kemudian sampel di potong dan 
diuji kekerasan-mikro pada daerah inti lasan. 
Selnjutnya dilakukan uji metalographi. Data 
yang diperoleh dikumpulkan, dianalisa dan 
akhirnya dibuat sebuah simpulan. 
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan. 
Pengaruh kecepatan rotasi terhadap kekerasan 
inti las 
Hasil pengujian kekerasan mikro pada inti 
lasan sebagai pengaruh dari kecepatan rotasi 
diperlihatkan pada gambar 3. 

90
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300 500 700 900 1100 1300 1500
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Gambar 3. Pengaruh kecepatan rotasi pada 
kekerasan inti las. 
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Dari gambar 3 terlihat bahwa efek kecepatan 
rotasi terhadap kekerasan inti las, terbagi 
menjadi dua kelompok berdasarkan kecepatan 
pengelasannya. Pada kelompok pertama 
(kecepatan pengelasan 5,5 dan 7 cm/menit), 
peningkatkan kecepatan rotasi dari 320 
cm/menit ke 480 cm/menit akan menurunkan 
nilai kekerasan dan kenaikan kecepatan rotasi 
berikutnya hingga mencapai 1500 rpm tidak 
meningkatkan atau menurunkan kekerasan inti 
las.  
 
Pada kelompok kedua yaitu kecepatan 14 
cm/menit, peningkatan rotasi dari 320 rpm ke 
480 akan meningkatkan kekerasan inti las. 
Peningkatan kecepatan rotasi selanjutnya ke 
1500 rpm akan lebih meningkatkan nilai 
kekerasan inti las hingga mencapai 132 HVN. 
 
Berdasarkan penelitian sebelumnya telah 
diketahui bahwa peningkatan rpm dari 440 
rpm ke 1050 rpm akan meningkatkan suhu inti 
lasan. Peningkatan tersebut juga dipengaruhi 
oleh kecepatan pengelasan seperti 
diperlihatkan pada tabel 1. [6] 
 
Mekanisme peningkatan kekerasan sebagai 
akibat peningktan kecepatan rotasi dari 480 
rpm ke 1500 rpm sangat berkaitan dengan 
peningkatan suhu inti las. Pada suhu sekitar 
310 0C inti las akan lebih lumer dan akan lebih 
mudah teraduk oleh gerakan rotasi tool. 
Tentunya ini akan berdampak pada 
mikrostrukur. 
 
Pengaruh kecepatan pengelasan terhadap 
kekerasan inti las 
Hasil pengujian kekerasan mikro pada inti 
lasan kecepatan pengelasan diperlihatkan pada 
gambar 4. 
 
Kecepatan pengelasan mempunyai pengaruh 
terhadap nilai kekerasan inti las. Apabila 
kecepatan rotasi adalah 320 rpm, peningkatan 
kecepatan pengelasan dari 5.5 ke 14 cm/menit 
akan menurunkan nilai kekerasan inti las dari 
123 HVN ke 111,5 HVN. Adapun bila 
kecepatan rotasi adalah 480 rpm dan 1500 
rpm, peningkatan kecepatan pengelasan akan 
meningkatkan nilai kekerasan inti lasan. 
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Gambar 4. Pengaruh  Kecepatan pengelasan  
terhadap kekerasan inti las 

 
 
Pada kecepatan rotasi 480 rpm dan 1500 rpm, 
peningkatan kecepatan pengelasan akan 
berdampak pada peningkatan kekerasan inti las 
dari sekitar 104 HVN masing – masing 120 
HVN dan 134 HVN.  
 
Berdasarkan dilakukan interpolasi data tabel 1, 
terlihat bahwa peningkatan kecepatan 
pengelasan diikuti dengan peningkatan suhu 
inti las. Peningkatan suhu akan menyebabkan 
inti las mudah dan semakin sempurnanya 
proses pengadukan oleh tool, sehingga 
menghasilkan mikrostruktur yang baik. 
Akhirnya kekerasan meningkat.  Fenomena ini 
terlihat pada kecepatan rotasi 480 rpm dan 
1500 rpm.  
 
Namum fenomena penurunan kekerasan pada 
kecepatan rotasi 320 rpm belum dapat 
dikaitkan dengan berubahan suhu inti. Hal ini 
dikarenakan belum adanya data dari penelitian 
terdahulu. Oleh karena itu masih terbuka 
kemungkinan lain sebagai penyebab 
penurunan kekerasan tersebut.  
 
 
Kekerasan inti las VS kekerasan base metal  
Pada penelitian ini, kekerasan inti las adalah 
lebih kecil dibandingkan kekerasan base metal 
(gambar 5). Kekerasan base metal adalah 124 
HVN, Penurunan tertinggi adalah 20 % dan 
terendah adalah 1 %. Penurunan kekerasan di 
inti las juga ditemukan oleh para peneliti 
terdahulu [6].. 
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Gambar 5. Persentase penurunan kekerasan inti las dari kekerasan base metal 
 
 
Penurunan kekerasan dapat dipahami karena 
adanya kenaikan suhu inti las yang hampir 
mendekati 180-310 oC menyebabkan atom-
atom yang tadinya rapat menjadi bertambah 
jauh. Selanjutnya jarak atom –atom tersebut 
dapat dikatakan tidak berubah bila pendinginan 
terjadi di inti lasan.  
 
Penurunan kekerasan yang lebih tinggi terjadi 
pada daerah Heat Affected Zone. Oleh karena 
itu sampel FSW selalu mengalami perpatahan 
didaerah HAZ bila dilakukan uji tarik [6,7]. 
 
 
Mikrostruktur. 
Gambar 6 memperlihatkan foto mikrostrukur 
di daerah base metal, HAZ, dan inti las dari 
sampel dengan kecepatan las dan kecepatan 
rotasi yang berbeda. Pada kedua sampel, 
didaerah base metal terlihat adanya endapan-
endapan berwarna hitam yang memanjang. Ini 
membuktikan bahwa base metal telah 
mengalami proses canai (rolling).  
 
Pada daerah HAZ, sampel dengan kecepatan 
rotasi yang tinggi memperlihatkan adanya 
struktur adukan yang lebih besar dibandingkan 
bila kecepatan rotasi rendah. Ini dimungkinkan 
sebagai akibat suhu HAZ yang dicapai akan 
semakin tinggi bila kecepatan rotasi 
meningkat, 
 
Pada daerah inti las, sampel dengan kecepatan 
rotasi tinggi memperlihatkan struktur sebagai 
akibat dari perputaran tool (struktur adukan) 
yang lebih besar dibandingkan bila kecepatan 
rotasi rendah. Struktur adukan yang besar dan 
rata ini menyebabkan kekerasannya 
meningkat. 

 
Kesimpulan  
1. Pengaruh peningkatan kecepatan rotasi 

terhadap kekerasan terbagi menjadi dua 
kelompok tergantung pada nilai kecepatan 
pengelasan. Bila kecepatan pengelasan 
rendah (5,5 s/d 7 cm/menit) peningkatan 
kecepatan rotasi akan menurunkan 
kekerasan. Namun bila kecepatan 
pengelasan tinggi (14 cm/menit) 
peningkatan kecepatan rotasi selalu diikuti 
dengan peningkatan nilai kekerasan. 

2. Peningkatan kecepatan pengelasan 
menaikkan nilai kekerasan, bila kecepatan 
rotasinya 480 rpm dan 1500 rpm. Namum 
peningkatan kecepatan akan dapat 
menurunkan kekerasan bila kecepatan 
rotasinya adalah 320 rpm.  

3. Kekerasan inti las lebih rendah 
dibandingkan kekerasan base metal  

4. Mikrostruktur yang dihasilkan oleh 
kecepatan rotasi yang tinggi adalah lebih 
memperlihatkan adanya pengadukan yang 
merata dan besar. 
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Gambar 6. Mikrostruktur sampel FSW



Seminar Nasional Teknologi Industri 2010            ISBN : 978-979-18265-2-5 
 

 TM 1 - 6 

Daftar pustaka. 
1. Sulardjaka, 2002, Pengaruh Jenis Filler 

Terhadap Kekuatan Tarik dan Distribusi 
Kekerasan pada Proses Pengelasan 
Paduan Al 6061-T4, Rotasi, April 2002 

2. Sulardjaka dan Jamasri, 2003, Pengaruh 
Jenis Filler pada Pengelasafn TIG 
Transversal Butt Joint Terhadap 
Perilaku Perambatan Retak Fatik 
Paduan Al 6061-T4, Media Teknik No 4 
th XXV 

3. Nafrizal dan Jamasri, 2001, Pengaruh 
Postweld Shoot Peening Terhadap 
Perilaku Perambataan Retak Fatik pada 
Hasil Pengelasan Al 6061-T4, Program 
Pascasarjana Universitas Gajah Mada. 

4. Haryadi  G D dan Jamasri, 2002, 
Pengaruh Perlakukan Panas T82 pada 
Al 6013 Yang Telah Mengalami Proses 
Pengelasan Terhadap Laju Perambatan 
Retak Fatik, Program Pascasarjana 
Universitas Gajah Mada 

5. Dawes, C.T and Thomas, W.M., 1996, 
Friction Stir process Weld Aluminium 
Alloy; A New Friction Welding 
Technique Allows Easy Welding of 
Normally Difficult-to-Joint Materials, 
Welding Journal 75,41 

6. Sulardjaka, 2004, Peningkatan kualitas 
proses pengelasan Al paduan 2024-T3 
dengan metode pengelasan friction stir, 
Penelitian kerjasama antar perguruan 
tinggi, Universitas Diponegoro,  

7. Mahoney M.W. Rhodes C.G. Flintoff 
J.G , Spurling R.A and Bigel W.H, 
1998, Properties of Friction Welded 
7075 T351 Aluminium, Metallurgical 
and Materials Transactions A 29A (7), 
pp 1955-1964 

 



Seminar Nasional Teknologi Industri 2010            ISBN : 978-979-18265-2-5 

 

 TM 2 - 1 

LELAH PAKAI ADHESIF PADA PENA PENGIKAT 
SUDU JALAN TURBIN PLTG PRIOK 

 
S a h l a n 

Pusat Teknologi Industri Proses-BPPT 
Jl. MH Thamrin No 8 Jakarta (10340) 

 
 

ABSTRAK 
Dari hasil investigasi yang sudah dilakukan pada pena sudu jalan turbin PLTG Priok, kerusakan 
yang terjadi karena adanya lelah pakai adhesif (the effects of adhesive wear). Asumsi terjadinya 
kerusakan akibat lelah pakai adesif pada pena pengikat sudu jalan  lebih dimungkinkan disebabkan 
oleh system pelumasan atau pendinginannya yang kurang sempurna. Photomikrografi pada 
permukaan  melintang dan memanjang   teramati adanya garis-garis kombinasi luncuran atau 
gelinciran (wear tracks) kembaran (twinning) yang merupakan mekanisme mulur didalam pena 
pengikat sudu. Lebih jauh lagi, pada bagian kembaran menunjukkan orientasi yang berbeda dari 
kristal sekelilingnya dan ini teramati dengan lebih jelas walaupun setelah dipoles dan dietsa ulang. 
Namun jauh disisi lain tidak terlihat adanya perubahan oreientasi kristal pada slip, dan  terjadinya 
slip tangga pada permukaan juga  tidak terlihat setelah pemolesan ulang. Jadi kerusakan lelah pakai 
adhesive terjadi pada logam yang saling kontak atau bersinggungan satu terhadap lainnya. Artinya 
dalam mekanisme kerja mesin, bila antar logam yang kontak atau bersinggungan tidak terlapisi film 
pelumasan dengan baik dapat  mengakibatkatkan kerusakan lelah pakai adhesive. 
 
Kata Kunci: pena pengikat sudu turbin, lelah pakai adhesive 
 
 
Pendahuluan 
 Turbin gas PLTG Priok Unit 1 produksi ABB 
Krafwerkw AG, Jerman,  beroperasi sejak 
tahun 1992, mempunyai lima buah tingkat 
sudu, beroperasi dengan kecepatan 3000 rpm,   
suhu gas masuk pada beban dasar 1070oC atau 
beban puncak 1115oC, dan suhu gas buang 
pada beban dasar 527oC atau beban puncak 
554oC. Deretan sudu-sudu jalan berbaris 
melingkar pada setiap tingkat dan pada setiap 
kaki sudu terbenam pada poros pengikat dan 
terkunci kuat oleh pena pengikat sudu (Gambar 
1).  Bentuk pena pengikat sudu memanjang 
silindris dengan kedua sisinya terdapat kepala 
pena untuk menjepit ujung-ujung sudu 
(Gambar 2). Jadi disini pena pengikat sudu 
turbin bekerja pada suhu tinggi, artinya 
material yang dipakai tentu dari jenis logam 
yang mempunyai ketahanan  kekuatan  pada 
suhu tinggi dan ketahanan oksidasi suhu tinggi. 
Pada perawatan operasi 36.000 jam kerja (± 5 
tahun), terindikasi pada permukaan pena 
pengikat sudu terlihat adanya permukaan yang 
kasar dan bergerigi memanjang, maka 
pertimbangan selanjutnya perlu dilakukan 
investigasi untuk menganalisis kerusakan 
metalografinya. Hasil analisis metalografi pada 
permukaan pena pengikat sudu ditemukan 
kerusakan permukaan, dan jenis kerusakannya 
adalah lelah pakai adhesif  (adhesive wear).  
Analisis   kimia menujukkan Cr-Ni 

ekivalensinya secara komposisi kimia tidak ada 
perubahan komposisi struktur. Artinya struktur 
mikro bahan pena pengikat sudu turbin 
merupakan bahan baja tahan karat (stainless 
steel), Fe-Cr.  Berdasarkan diagram Schaeffer: 
Fe-Cr ekivalen, material pena pengikat sudu  
merupakan  transformasi matriks Austenit-
Martensit atau struktur dua fasa dari α + γ 
dalam keseimbangan. 
 

 
 

Gambar 1. Letak pen pengikat sudu 
jalan pada turbin gas 
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Gambar 2. Pena pengikat sudu turbin gas 
 
Tinjauan Pustaka 
Ada empat hal utama yang terjadi didalam 
mekanisme pakai (wear mechanisms) didalam 
logam yaitu lelah pakai adhesive (adhesive 
wear), deformasi plastis (plastic deformation), 
spalling atau pitting, dan serangan korosi atau 
aksi kimia. Penyelesaian yang tepat untuk 
mengatasi lelah pakai pada logam atau benda 
kerja yang bekerja pada kecepatan tinggi (fast 
moving parts) dan pada suhu tinggi terletak 
pada system pelumasan dan pendinginan 
kerjanya. Pengoperasian dengan   keterbatasan 
lapisan film pelumasan yang sangat tipis, 
mempunyai pengaruh benefitas yang rendah 
dan pada kurun waktu tertentu dapat 
mengakibatkan kerusakan abrasive partikel 
pada permukaan logam dan lebih jauh dari itu 
dapat mengakibatkan kerusakan yang 
disebabkan oleh adhesi. 
Lelah pakai (wear) dipengaruhi oleh beberapa 
macam keadaan yaitu jenis pelumasan, beban, 
kecepatan, suhu, bahan, permukaan akhir dan 
kekerasannya. Konsekuensinya adalah wujud 
nyata  lelah pakai cepat sekali berubah dan 
menghasilkan kombinasi perubahan bentuk-
bentuk strukturnya. 
Bilamana dalam mekanisme permesinan ada 
dua permukaan logam saling menempel atau 
bersinggungan maka pada daerah kontak akan 
terjadi tekanan lokal yang tinggi  dan saling 
menggangu satu terhadap lainnya,  yang pada 
akhirnya menimbulkan retak permukaan 
terutama pada daerah yang tidak terlapisi film 
pelumasan. Dua permukaan metal atau logam 
yang saling kontak atau bersinggungan satu 
terhadap lainnya dan tidak terlapisi film 
pelumas   maka secara alami akan terjadi 
adhesi, yaitu hasil perpindahan atau pengikatan 
elektrostatis yang tidak stabil pada permukaan 
logam. Apabila dua permukaan  logam tersebut 
pada keadaan berputar atau bergerak satu 
terhadap yang lainnya maka adhesi yang 

terbentuk pada kurun waktu tertentu akan 
terjadi penumpukan  elektrostatis dipermukaan 
logam, dan dapat mengakibatkan patah pada 
logam tersebut. Selanjutnya bidang rata  
retakan akan berlanjut  menjadi keretakan 
antar-permukaan, namun  ini  secara umum 
terjadi pada dua logam yang saling kontak dan 
kejadiannya yang sering muncul adalah   
retakan awal pada logam dasarnya. 
Struktur baja tahan karat tinggi, Fe-Cr (Cr > 
15%) adalah merupakan struktur dua fasa dari 
α + γ dalam keseimbangan austenite dan 
martensit. Fasa γ merupakan fasa metastabil,  
artinya apabila terjadi deformasi plastik maka 
akan   berubah menjadi  transformasi martensit. 
Bilamana baja yang dipergunakan dalam 
bentuk austenit maka perlu dilakukan 
perlakuan panas untuk membentuk austenit  
setelah   deformasi plastik, atau perlu  dipakai 
baja yang mengandung Ni untuk meberikan 
kestabilan pada fasa austenite. 
Untuk mengetahui hubungan dari fasa logam 
yang ada maka perlu dilakukan analisis Cr-Ni 
ekivalen: 
Cr ekivalen=%Cr+%Mo+1,5%Si+0,5%Nb.(1) 
Ni ekivalen=%Ni+30%C+0,5%Mn   ……. (2) 
 
Dan untuk transformasi yang ada dapat diamati 
dengan menggunakan diagram Schaeffer. 

 
Gambar 3.  Diagram shaeffer 

 
Menurut klasifikasi dalam Gambar 3, baja 
tahan karat ferit adalah baja yang terutama 
mengandung Cr sekitar 15-18% atau lebih. 
Baja tahan karat ferit  pada lingkungan korosi 
yang ringan tidak terjadi karat, namun berada 
pada air larutan yang netral, dapat terjadi 
korosi lubang atau krevis kalau terdapat sedikit 
ion klor, atau kalau ada struktur berbentuk 
krevis. Akibatnya pada baja ini menyebabkan  
tanda regangan spesifik yang disebut ridging 
dan ini disebabkan oleh tarikan atau penarikan 
dalam. 
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Metodologi  
Analisis komposisi kimia pada sudu pengikat 
turbin dimaksudkan untuk mengamati jenis 
atau macam logam yang dipergunakan. Ini 
diperlukan terutama untuk menentukan tingkat 
kalayakan penggunaan bahan logam yang 
dipilih terhadap keadaan kerja yaitu ketahan 
terhadap suhu kerja tinggi dan ketahanan karat 
atau korosi pada suhu tinggi di dalam turbin 
gas. Dan dari hasil analisis kimia ini juga kita 
dapat  pergunakan untuk menganalisis Cr-Ni 
Ekivalen, yaitu menganalisis transformasi fasa 
yang terjadi didalam pena pengikat sudu.  
Dilakukan fotomikrografi (foto mikroskopis)  
pada permukaan sampel pena pengikat sudu 
turbin, pertama, untuk mengamati struktur 
mikroskopis, yaitu mengamati matrik larutan 
padat yang terkandung didalam pena pengikat 
sudu. Kedua untuk dilakukan analisis 
fraktografi yaitu untuk mengamati jenis 
kerusakan atau keretakan pada permukaan pena 
sudu pengikat.  
Pengujian kekerasan permukaan pena pengikat 
sudu pada daerah disekitar daerah kerusakan 
menggunakan metoda Rockwell-C. Ini 
bertujuan untuk mengetahui sifat mekanis dan 
membandingkan standar material yang 
bersangkutan. Diharapkan dari sini hasilnya 
dapat memakili sifat material awalnya. 
 
Hasil dan Pembahasan 
1.  Indentitas material 

Dari hasil analisis kimia, Tabel 1,  pena sudu 
pengikat sudu turbin dapat di indentifikasikan 
terbuat dari materi baja anti karat Fe-Cr, 
dengan spesifikasi kandungan utamanya 
81,9%Fe dan paduan 15,2%Cr. Adapun unsur-
unsur lainnya yang terkandung didalamnya 
dianggap relative rendah (<1%) dan dalam hal 
ini dianggap tidak banyak mempengaruhi sifat 
material yang dipergunakan pada pena pengikat 
turbin sudu. 
   

Tabel 1: Komposisi kimia material  
pena (% berat) 

Unsur Kadar 
(%) 

Fe 81,9 
Cr 15,2 
Mo 0,99 
C 0,31 
Si 0,52 

Mn 0,48 
Ni 0,44 
Cu 0,077 

Lainnya  <0,01 
 

 Secara pendekatan kumulatif prosentase yang 
terkandung dalam pena pengikat sudu maka 
materialnya di identifikasikan sejenis atau 
setara dengan superaloy Incoloy MA 956 yang 
mempunyai kekuatan tarik atas (ultimate 
tensile strength)  sebesar 645 MPa pada suhu 
21oC  atau 160 MPa pada suhu 760oC.  Jadi  
cocok bila material ini dipergunakan untuk 
pena pengikat sudu turbin gas yang bekerja 
pada suhu tinggi. 
2.  Cr-Ni ekivalen 

Struktur baja tahan karat 81,9% Fe dan 
15,2%Cr adalah struktur fasa α+γ dalam 
keseimbangan yang metastabil. Ini dapat dilihat 
pada diagram Fe-Cr dimana pada suhu sekitar 
1050oC seluruhnya strukturnya berubah 
menjadi austenite (fasa-γ) setelah dilakukan 
pendinginan dalam air atau diudara. Fasa-γ 
terbentuk pada suhu kamar sangat sukar 
bertransformasi menjadi fasa-α, baja ini 
dinamakan baja tahan karat austenite. Fasa-γ 
merupakan fasa metastabil artinya apabila 
dilakukan deformasi plastic maka akan terjadi 
transformasi martensit. Bilamana baja 
dipergunakan dalam kondisi austenite, maka 
perlu dilakukan perlakuan panas (heat 
treatment) untuk membentuk austenite tadi 
setelah dilakukan deformasi plastic atau bila 
perlu dilakukan dengan menambah kandungan 
Ni didalamnya untuk memberikan kestabilan 
pada fasa austenitenya. 
Untuk mengetahui hubungan dari fasa tersebut, 
berdasarkan Tabel1 dapat dihitung Cr-Ni 
ekivalensinya,  berdasarkan persamaan (1) dan 
(2) maka: 
Cr ekivalen = %Cr+%Mo+1,5%Si+0,5%Nb 
          = 
15,2%+0,99%+(1,5x0,52%)+(0,5x0,009%) 
          = 
15,2%+0,99%+0,78%+0,0045% 
          = 16,97% 
Ni ekivalen = %Ni + 30%C+0,5%Ni 
          = 0,44% + 
(30x0,31%)+(0,5x0,48%) 
          = 0,44%+9,3%+0,24% 
       
        = 9,98% 
Cr ekivalen sebesar 16,97% dan Ni ekivalen 
sebesar 9,98% maka bila dimasukkan kedalam 
diagram Saeffer (Gambar 3) maka struktur 
mikro material pena pengikat sudu mempunyai 
fasa austenit dan sedikit sekali martensit, 
artinya dengan fasa-α yang metastabil maka 
relatif sangat kecil peluangnya untuk 
bertransformasi menjadi martensit. 
 
3.  Kekuatan material 
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Tabel 2 adalah hasil uji kekerasan yang 
menggunakan metoda Rockwell-C (HRC) 
diperoleh harga kekerasan sebesar 30,88 HRC. 
Bila nilai kekerasan ini dikonversikan kedalam 
nilai kakuatan tarik maka diperoleh kisaran 
kekuatan tariknya sebesar102 MPa. Artinya 
adalah bila kita hubungkan dengan jenis 
material yang dipakai pena pengikat sudu 
adalah sejenis dengan superaloy Incoloy MA 
956 dengan kekuatan tarik atasnya sebesar 
645MPa pada suhu 21oC maka dipastikan 
bahwa material ini relatif cocok untuk material 
pena pengikat sudu. Memang nilai ini relative 
sangat rendah mestinya kekuatan tariknya yang 
baik berkisar antara 300 – 400 MPa pada suhu 
21oC. Rendahnya harga kekuatan tarik lebih 
disebabkan oleh rendahnya kandungan 
0,44%Ni sehingga tidak stabil pada suhu kerja 
yang tinggi, dan seharusnya kandungan Ni 
yang baik sekitar 20-26oC yang setara dengan 
material superaloy Haynes 556 atau Discaloy. 
Dan tentunya ini didesain oleh pabrik dengan 
pertimbangan tertentu, mengapa 
mempergunakan material   superaloy Incoloy 
MA 956 untuk pena pengikat sudu yang 
bekerja pada suhu tinggi. 
 

Tabel 2: Hasil uji kekerasan Rockwell-C 

Bend
a uji 

Iden
tor 

HRC 

1 2 3 4 5 

HR
C 

rata
-

rata 
Pen 

pengi
kat  

150 29
,9 

31
,1 

31
,1 

31
,7 

30
,6 

30,
88 

 
Tujuan penambahan Ni untuk logam superaloy 
yang bekerja pada suhu tinggi seperti pada 
pena pengikat sudu adalah untuk memberikan 
ketahanan pada ketahanan mulur (creep) suhu 
tinggi, mencegah terjadinya korosi tegangan 
(stress corrosion cracking), dan penggetasan 
hydrogen (hydrogen embrittlement). Korosi 
tegangan tidak akan terjadi pada material 
dengan kandungan lebih dari 50%. Namun para 
desainer turbin gas tentu mempunyai 
pertimbangan lain mengapa kandungan Ni 
dalam material pena pengikat sudu sangat kecil 
(0,44%Ni).  
   
4.  Struktur mikro 

Dari hasil fotomikrograp atau foto mikroskopi 
seperti pada Gambar 4 menunjukkan secara 
keseluruhan struktur mikro pena pengikat sudu 
terdiri dari matrik α (larutan padat Cr) dan 

partikel presipitat(pengendapan). Jumlah 
presipitat dalam struktur mikro lebih banyak ini 
dissebabkan karena pada pena terekspose ke 
suhu tinggi dalam waktu lama sehingga makin 
lama jumlah dan ukuran presipitat bertambah. 
Pada struktur ini secara sepintas sudah mulai 
terlihat adanya kerusakan lelah pakai adhesive 
walau kurang begitu jelas. Disini terlihat secara 
lamat-lamas (semu) bias warna putih terang di 
tengah-tengahnya yang menyebar merata, dan 
ini menandakan suatu proses gelinciran kembar 
 

 
Gambar 4. Foto mikroskop  

       (homoginitas struktur) 
 
5.  Analisis fraktografi 

Gambar 5 menunjukkan citra awal kerusakan 
atau keretakan pada permukaan pena sudu 
pengikat akibat lelah pakai adhesive, dimana 
disini terlihat gambar lintasan gelinciran 
kembar yang memanjang dan berjajar searah. 
Dan bila Gambar 5 diperbesar lagi menjadi 
Gambar 6 maka disini lebih terlihat jelas 
lintasan lelah pakai adhesive yang berada 
ditengah-tengah gambar yang berwarna lebih 
cerah. Disamping lintasan memanjang juga 
secara siksak membentuk lintasan kecil-kecil 
yang seolah disana terjadi penumpukan 
elektrostatik yang makin lama makin tebal dan 
akhirnya mulur getas. 
 

 
Gambar 5. Lelah adesif pena pengikat sudu 
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Gambar 6. Lelah adesif dalam bentuk slip 

kembaran 
 

Menurut klasifikasi dalam Gambar 3, Ini  
dimaklumi bisa terjadi, karena untuk baja tahan 
karat ferit adalah baja yang terutama 
mengandung Cr sekitar 15-18% atau lebih 
beresiko menyebabkan terjadi efek ukuran (size 
effects), yaitu suatu perilaku pemuluran akibat 
ketidak stabilan fasa α. Baja tahan karat ferit  
pada lingkungan korosi yang ringan tidak 
terjadi karat, namun berada pada air larutan 
yang netral, dapat terjadi pengendapan ion atau 
elektrostatik yang nantinya dapat menyebabkan 
korosi lubang atau krevis, lebih-lebih apabila  
terdapat sedikit ion klor, atau kalau ada struktur 
berbentuk krevis. Akibatnya pada baja ini 
menyebabkan  tanda regangan spesifik yang 
disebut ridging dan ini disebabkan oleh tarikan 
atau penarikan dalam pada suhu tinggi. 
Asumsi yang paling lazim mengapa terjadi 
kerusakan lelah pakai adhesive ini, karena pada 
bidang atau daerah kontak pena pengikat sudu 
dan kaki sudu tidak terjadi sistem pelumasan 
yang baik atau lapisan film pelumasnya terlalu 
tipis atau terlalu kering. Dari kontak dua 
permukaan logam ini maka terjadilah tekanan 
local yang tinggi dan disana muncul kontak 
atau gesekan yang menyebabkan terjadinya 
elektrostatik yang membentuk partikel-partikel 

ion dan mengendap pada permukaan logam 
yang saling kontal. Pengendapan ion-ion akibat 
elektrostatik ini makin lama membentuk bahan 
adhesive yang membuat permukaan logam 
menjadi keras namun rapuh dan getas. 
 
Kesimpulan 
Fenomena terjadi atau timbulnya lelah pakai 
adhesive pada pena pengikat sudu turbin gas 
PLTG Priok lebih disebabkan oleh sitem 
pelumasan atau pendinginan yang kurang 
sempurna. Pada pelumasan yang kurang baik 
maka lapisan film pelumas pada permukaan 
pena pengikat sudu praktis   tidak terjadi 
pelapisan film sama sekali (kering) atau sangat 
tipis sekali. Akibatnya ada akan terjadi kontak 
permukaan dua logam langsung, maka 
disanalah akan terjadi tekanan lokal yang tinggi 
antar logam yang kontak. Akibat gesekan 
logam yang saling bersinggungan  maka  
munculah elektrostatis yang dapat menarik 
partikel lainnya menjadi partikel ion dan 
melekat serta menumpuk/menimbun pada 
permukaan tersebut. Pada kondisi kerjasuhu 
tinggi maka hasilnya  adalah akan  terjadi 
pengerasan permukaan (surface embrittlement) 
dan kemudian menimbulkan tegangan 
permukaan. Permukaan menjadi getas dan 
rapuh maka terjadilah lelah pakai adhesif.   
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ABSTRAK 

Mesin kalor memberikan kontribusi terbesar terhadap polusi udara dan krisis energi dunia. Zeolit 
alam Lampung bentuk granular mampu memperbaiki prestasi mesin, yaitu mampu menghemat bahan 
bakar hingga 17% (sepeda motor), 23% (mobil 1500 cc), dan 10% (mesin diesel laboratorium), 
walaupun pada mesin kapasitas besar (mobil), zeolit granular sedikit terkikis. Peningkatan nilai 
kekerasan zeolit granular ini dilakukan dengan mengubahnya menjadi pelet menggunakan perekat 
tapioka dengan konsentrasi 4, 5, dan 6%. Zeolit pelet perekat ini diaktivasi NaOH-fisik pada 175, 225, 
dan 275 oC. Pengujian nilai kekerasan zeolit pelet dilakukan di laboratorium Metalurgi Fisik dan 
Keramik ITB, Bandung, sedangkan prestasi mesin dilakukan di Laboratorium Motor Bakar Jurusan 
Teknik Mesin Universitas Lampung. Hasil terbaik yang diperoleh yaitu zeolit pelet ini mampu 
menaikkan daya mesin sebesar 0,26 kW (8,151 %) dan menghemat bahan bakar sebesar 0,023 kg/kWh 
(13,567 %), terjadi pada zeolit pelet perekat konsentrasi 4% dan temperatur aktivasi 225 oC dengan 
berat 150 gr.   
 
Kata kunci :   Zeolit pelet perekat, Adsorpsi nitrogen, Prestasi motor diesel. 
 
PENDAHULUAN 

Ketergantungan dan kebutuhan 
manusia kepada mesin (dalam hal ini mesin 
kalor) terus meningkat dari tahun ke tahun. Di 
satu sisi, keberadaan mesin kalor ini memang 
sangat memudahkan manusia dalam 
menjalankan aktivitasnya, dapat menghemat 
waktu, bahkan biaya. Akan tetapi, di sisi lain, 
semakin meningkatnya penggunaan mesin 
kalor ini oleh manusia menyebabkan 
menipisnya persediaan bahan bakar dan 
semakin mencemari lingkungan sekitar, 
khususnya polusi udara. Kondisi seperti ini 
tentunya harus dicarikan solusinya. Berbagai 
upaya telah, sedang, dan terus dilakukan 
manusia untuk mengatasi kondisi ini, baik 
menggunakan teknologi modern, teknologi 
sederhana, teknologi yang mahal, maupun 
teknologi yang murah. Salah satu upaya yang 
sederhana dan murah untuk mengatasi masalah 
ini yaitu memberi perlakuan terhadap udara 
pembakaran yang akan masuk ke dalam ruang 
bakar. Perlakuan terhadap udara pembakaran 
ini dapat dilakukan dengan menggunakan 
salah satu potensi mineral Lampung  (zeolit 
alam)   yang   tersedia  dalam  jumlah  yang  
melimpah dan terdapat di banyak daerah. 
Potensi zeolit Lampung diperkirakan sebanyak 
26.420.000 m3 dan tersebar di banyak lokasi, 
diantaranya di Sidomulyo, kalianda, Kota 
Agung, Cukuh Balak, dan Talang Padang [2]. 
Potensi zeolit alam ini juga tersedia dalam 

jumlah melimpah dan terdapat di banyak 
daerah di wilayah Indonesia lainnya. 

Pemanfaatan zeolit pada aplikasi 
pemurnian udara masih belum populer di 
Indonesia, sedangkan di negara-negara maju 
aplikasinya telah meluas. Amerika Serikat dan 
Jepang telah banyak memanfaatkan zeolit 
untuk memproduksi oksigen dari udara, 
terbukti dengan telah dan terus 
dikembangkannya memproduksi alat-alat 
seperti oxygen purifiers dan nitrogen 
generators menggunakan adsorben zeolit. 
Alat-alat ini mampu menghasilkan udara 
dengan konsentrasi oksigen hingga 99,7% [1, 
4, dan 5].  
 Komposisi udara pembakaran 
memainkan peranan yang sangat penting  
dalam menghasilkan prestasi mesin yang 
tinggi, hemat bahan bakar dan tenaga mesin 
yang tinggi. Komposisi udara normal adalah 
oksigen (21%), nitrogen (78%), dan gas lain 
(1%). Pada proses pembakaran di dalam motor 
diesel, oksigen adalah satu-satunya unsur yang 
diperlukan untuk membakar bahan bakar. 
Adanya unsur-unsur lain selain oksigen 
(seperti nitrogen dan uap air) di dalam udara 
pembakaran hanya akan mengganggu proses 
pembakaran, menurunkan prestasi motor 
diesel itu sendiri. Hal ini karena sebagian 
panas awal diserap juga oleh nitrogen dan uap 
air, akibatnya panas yang diterima bahan bakar 
untuk menguap semakin menurun. Penurunan 
panas yang diterima oleh bahan bakar 
menyebabkan bahan bakar  terbakar lebih 
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lama, dan yang lebih parah lagi sebagian 
bahan bakar tidak akan terbakar. Hal ini 
tentunya mengakibatkan borosnya pemakaian 
bahan bakar, dan menurunkan tenaga mesin 
yang terjadi. 

Kemampuan zeolit alam ini dalam 
meningkatkan prestasi motor bakar telah 
dibuktikan oleh Herry Wardono (2004, 2005, 
2007, dan 2009) bersama Simparmin br 
Ginting dalam banyak penelitian yang telah 
dilakukan. Hasil yang diperoleh yaitu mampu 
menghemat bahan bakar hingga 11,2% (mesin 
bensin Laboratorium), 17% (sepeda motor), 
23% (mobil 1500 cc), dan 10% (mesin diesel 
skala laboratorium). Akan tetapi, pada aplikasi 
mesin kapasitas besar (mobil 1500 cc), zeolit 
granular yang digunakan terlihat sedikit 
terkikis sehingga mengotori filter udara mobil 
tersebut [8]. Disamping untuk kebutuhan 
pribadi dan transportasi umum, motor bakar 
juga banyak digunakan oleh industri besar 
maupun kecil. Industri-industri ini 
menggunakan motor diesel kapasitas besar 
untuk mengoperasikan proses industrinya. 
Penggunaan zeolit granular pada mesin diesel 
skala industri tentunya akan dihadapkan 
dengan permasalahan terkikisnya zeolit yang 
digunakan. Oleh karena itu, perlu dicarikan 
alternatif lain agar zeolit ini dapat 
diaplikasikan pada mesin-mesin skala besar, 
yaitu membentuk zeolit tersebut menjadi pelet 
agar lebih kokoh. Upaya meningkatkan nilai 
kekerasan zeolit granular dapat dilakukan 
dengan dua cara, yaitu menggunakan 
penekanan atau menggunakan perekat. 
Penggunaan zeolit pelet dengan penekanan 
untuk meningkatkan prestasi motor diesel 4-
langkah juga telah dilakukan oleh Herry 
Wardono, Simparmin br Ginting, dan 
Harnowo Supriyadi. Hasil yang diperoleh 
yaitu mampu meningkatkan daya engkol 
sebesar 3,30%, dan menurunkan nilai bsfc 
(menghemat konsumsi bahan bakar) sebesar 
7,98% [9].  
 
PROSEDUR PENELITIAN 

Persiapan Zeolit 

Zeolit diaktivasi menggunakan 
larutan basa NaOH 0,5 N (aktivasi kimia) 
dengan rasio zeolit-larutan NaOH adalah 1 : 1. 
Dalam proses ini zeolit dan larutan basa 
bercampur yang kemudian diaduk 
menggunakan motor pengaduk selama 2 jam, 
agar pencampuran keduanya merata. Zeolit 
alam yang telah selesai diaktivasi, dicuci 
terlebih dahulu menggunakan aquades dengan 
tujuan untuk menetralkan kembali. Sebagian 

dari zeolit yang tidak diaktivasi (zeolit alami) 
juga dicuci dengan aquades dengan tujuan 
untuk menghilangkan kotoran yang menempel. 
Setelah itu, zeolit-zeolit tersebut dikeringkan 
menggunakan panas matahari selama 3 jam. 
  Zeolit yang telah teraktivasi basa 
(NaOH) kemudian digiling hingga menjadi 
bentuk serbuk. Serbuk zeolit selanjutnya 
dicampur dengan tepung tapioka, kemudian 
dibentuk menjadi tablet dengan diameter 10 
mm dan tebal 3 mm, dengan komposisi 
perekat tapioka 4%, 5% dan 6%. Tablet zeolit 
yang telah selesai dicetak kemudian diaktivasi 
fisik dengan pemanasan pada tiga variasi 
temperatur yaitu: 175 oC, 225oC dan 275oC 
selama 2 jam pada oven pemanas. Zeolit yang 
telah dipanaskan ini lalu dikeluarkan, 
diletakkan di temperatur ruangan, dan 
disimpan. Sebagian zeolit pelet yang telah 
diaktivasi fisik ini, kemudian diuji nilai 
kekerasannya. Pengujian nilai kekerasan zeolit 
pelet dilakukan di laboratorium Metalurgi 
Fisik dan Keramik ITB-Bandung. Dari uji 
kekerasan yang dilakukan terhadap zeolit-
zeolit pelet tersebut, diperoleh nilai kekerasan 
sebagaimana tertera pada Tabel 1. 

Tabel  1.  Nilai Kekerasan Rata-rata Zeolit 
Pelet Perekat Aktivasi Basa-Fisik 

No Jenis Zeolit Pelet 

Nilai 
Kekerasan 
Rata-rata, 

VHN 
1 Alami ( Tanpa aktivasi), 4% 2,6 
2 Alami ( Tanpa aktivasi), 5% 2,7 
3 Alami ( Tanpa aktivasi), 6% 2,933 
4 Aktivasi 175 oC, 4% 3,133 
5 Aktivasi 175 oC, 5% 3,333 
6 Aktivasi 175 oC, 6% 3,733 
7 Aktivasi 225 oC, 4% 3,833 
8 Aktivasi 225 oC, 5% 4,166 
9 Aktivasi 225 oC, 6% 4,633 

10 Aktivasi 275 oC, 4% 1,7 
11 Aktivasi 275 oC, 5% 2,033 
12 Aktivasi 275 oC, 6% 2,933 

Ketiga jenis zeolit ini, kemudian 
dikemas dalam kain kassa dengan 3 variasi 
berat masing-masing, yaitu 50, 100, dan 150 
gr, sehingga diperoleh 9 kemasan zeolit pelet 
yang telah diaktivasi basa-fisik. 

 
Pengujian Prestasi Mesin 

Pengujian prestasi mesin dilakukan 
pada mesin diesel 4-langkah, satu silinder, di 
laboratorium Motor Bakar Jurusan Teknik 
Mesin Universitas Lampung dengan instalasi 
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peralatan uji seperti terlihat pada Gambar 2. Di 
atas saluran masuk udara pembakaran ini 
dipasangkan filter (kemasan) zeolit pelet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.  Instalasi Pengujian Motor Diesel 
4-Langkah Menggunakan Filter Zeolit Pelet 

 
Pengujian prestasi mesin dilakukan 

pada 4 variasi putaran mesin, yaitu 2000, 
2500, 300, dan 3500 rpm, dan 3 variasi berat 
zeolit pelet per kemasan, yaitu 50, 100, dan 
150 gr. Pertama-tama pengujian dilakukan 
pada berat zeolit yang sama, yaitu 50 gr. 
Pengujian diawali dengan motor diesel 4-
langkah dioperasikan secara normal, tanpa 
menggunakan zeolit pelet teraktivasi basa-
fisik, pada putaran mesin 2000 rpm. Data-data 
yang diperoleh dicatat. Setelah itu dilakukan 
pengujian menggunakan zeolit pelet teraktivasi 
basa-fisik temperatur 175 oC dan konsentrasi 
tapioka 4 % (selanjutnya zeolit ini disebut 
zeolit pelet teraktivasi basa-fisik 175 oC, 4%). 
Pengujian dilanjutkan untuk konsentrasi 
tapioka 5% dan 6%. Setelah itu, pengujian 
yang sama dilakukan menggunakan zeolit 
teraktivasi basa-fisik 225 oC, 275 oC. Semua 
data yang diperoleh dicatat. Pengujian 
dilanjutkan pada operasi mesin lainnya, yaitu 
2500, 3000, dan 3500 rpm. Pengujian 
kelompok dua dilakukan menggunakan berat 
zeolit 100 gr. Pengujian yang dilakukan sama 
seperti pada pengujian menggunakan 50 gr 
zeolit pelet. Selanjutnya pengujian ketiga 
dilakukan menggunakan 150 gr zeolit pelet 
dengan cara yang sama dengan pengujian 
sebelumnya.  

Semua data yang diperoleh dicatat. 
Seluruh data yang diperoleh lalu dianalisa 
menggunakan persamaan-persamaan (1) dan 
(2), yang terdapat dalam Ganesan (1996), 
untuk mendapatkan daya engkol, dan 
konsumsi bahan bakar spesifik engkol yang 
dihasilkan. Besarnya daya engkol dihitung 
dengan persamaan : 
bP  =  2π N TAP / 60000  ..... dalam  kW       (1) 

N :  Putaran mesin, rpm 
TAP :  Torsi, Nm. 
Sedangkan konsumsi bahan bakar spesifik 
engkolnya dihitung dengan persamaan : 
bsfc  =  mf / bP  ..... dalam  kg/kWh              (2) 
mf :  Laju pemakaian bahan bakar, kg/h. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian dilakukan pada putaran 
2000, 2500, 3000, dan 3500 rpm. Pengaruh 
dari pemanfaatan zeolit pelet perekat 
pemanasan aktivasi basa-fisik terhadap daya 
engkol dan konsumsi bahan bakar divariasikan 
untuk berbagai jenis konsentrasi perekat (%), 
temperatur pemanasan dan berat zeolit 
terhadap putaran mesin.  

a. Pengaruh konsentrasi perekat dan 
temperatur aktivasi  terhadap daya engkol 

Konsentrasi perekat yang digunakan 
juga ada tiga jenis yaitu: 4%, 5% dan 6%. 
Konsentrasi perekat di bawah 4 % juga 
dilakukan, namun hasil yang diperoleh tidak 
menjanjikan, daya rekatnya kecil dan sulit 
untuk dicetak. Zeolit pelet dengan tiga jenis 
perekat tersebut dipisahkan  dalam empat jenis 
temperatur pemanasan yaitu tanpa pemanasan, 
175 oC, 225 oC dan 275 oC. Dalam pengujian, 
zeolit pelet dibagi menjadi tiga berat zeolit 
yang digunakan sebagai adsorben pada motor 
diesel yaitu 50 gram, 100 gram, dan 150 gram. 
Grafik disajikan dengan membandingkan 
temperatur aktivasi dan jumlah konsentrasi 
perekat berdasarkan berat dan putaran mesin. 

 
a.1.  Pengaruh pemanfaatan zeolit pelet 50 
gram terhadap daya engkol. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa 
peningkatan daya engkol yang paling besar 
untuk berat zeolit 50 gram terjadi pada putaran 

Gambar 3. Pengaruh Pemanfaatan Zeolit pelet 
berat 50 gram terhadap Daya Engkol 

Saluran Masuk Udara Pembakaran 
(Filter  Zeolit Pelet) 

Unit Instrumentasi TD 114 

Motor Diesel 
4-Langkah 

Dinamometer Hidrolik 
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rendah yaitu pada putaran 2000 rpm, dengan 
peningkatan daya engkol sebesar 0,124 kW 
(7,169 %). Peningkatan ini terjadi pada 
penggunaan zeolit pelet dengan konsentrasi 
4% dengan temperatur aktivasi 225 ºC. 
Sedangkan pada putaran tinggi yaitu putaran 
3500 rpm dan menggunakan zeolit pelet 
konsentrasi 4% yang diaktivasi pada 
temperatur 225 ºC,   peningkatan daya 
engkolnya adalah 0,188 kW (6,07 %). 
Peningkatan daya engkol rata- rata terbesar 
terjadi pada putaran 2000 rpm dengan 
menggunakan zeolit pelet (konsentrasi 4%, 5% 
dan 6%) aktivasi 225 ºC adalah sebesar 0,097 
kW   (5,627 %).     
 
a.2. Pengaruh pemanfaatan zeolit pelet 100 
gram terhadap daya engkol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kemampuan adsorbsi zeolit pelet yang 
diaktivasi (basa-fisik) pada berat zeolit 100 
gram terlihat pada gambar 4, untuk putaran 
rendah yaitu putaran 2000 rpm mampu 
meningkatkan daya engkol sebesar 0,124 kW 
(7,327 %). Peningkatan ini juga terjadi pada 
penggunaan zeolit pelet dengan konsentrasi 
4% dengan temperatur aktivasi 225 ºC. Pada 
putaran tinggi peningkatan daya engkol 
terbesar terjadi pada putaran 3500 rpm yaitu 
sebesar 0,224 kW (6,891 %) menggunakan 
zeolit pelet dengan konsentrasi 4% dan 
temperatur aktivasi 225 ºC. Peningkatan daya 
engkol rata-rata terbesar terjadi pada saat 
putaran 2000 rpm sebesar  0,111 kW  (6,548 
%). Peningkatan ini terjadi pada zeolit pelet 
aktivasi basa-fisik temperatur aktivasi 225 ºC 
pada penggunaan konsentrasi 4%, 5% dan 6%.  
 
a.3. Pengaruh pemanfaatan zeolit pelet 150 
gram terhadap daya engkol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dibandingkan berat 50 gram dan berat 
100 gram, peningkatan daya engkol pada berat 
150 gram lebih besar yakni sebesar 0,146 kW 
(8,952 %), seperti yang terlihat pada gambar 5. 
Peningkatan daya engkol sebesar ini terjadi 
pada penggunaan zeolit pelet dengan 
konsentrasi 4% dengan temperatur aktivasi 
225 ºC, terjadi pada putaran rendah yaitu 2000 
rpm. Pada putaran tinggi 3500 rpm 
peningkatan daya engkol sebesar 0,260 (8,15 
%) terjadi pada zeolit pelet dengan konsentrasi 
4% dengan temperatur aktivasi 225 ºC. Rata-
rata peningkatan daya engkol terbesar terjadi 
pada penggunaan zeolit pelet (konsentrasi 4%, 
5% dan 6%) aktivasi 225 ºC pada putaran 
2000 rpm, yakni sebesar 0,128 kW (7,826 %). 

 
b. Pengaruh penggunaan zeolit pelet 
terhadap konsumsi bahan bakar spesifik  

Penurunan konsumsi bahan bakar 
spesifik tertinggi umumnya terjadi pada 
putaran rendah karena pada putaran rendah 
waktu kontak antara zeolit dan udara cukup 
lama dan dapat memaksimalkan proses 
pengadsorbsian nitrogen. Akibatnya, 
persentase oksigen yang masuk ke ruang bakar 
dapat meningkat dan dapat memaksimalkan 
proses pembakaran  yang ada di dalam ruang 
bakar dan seiring dengan itu dapat 
meminimalisir persentase bahan bakar yang 
tidak terbakar. Dengan maksimalnya 
pembakaran dapat meningkatkan putaran 
mesin dan daya engkol, sehingga  pada kondisi 
yang sama yaitu pada putaran 2000 rpm 
konsumsi bahan bakar mengurang. 

Gambar 4. Pengaruh Pemanfaatan Zeolit pelet 
berat 100 gram terhadap Daya Engkol 

Gambar 5. Pengaruh Pemanfaatan Zeolit pelet  
berat 150 gram terhadap Daya Engkol 
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b.1. Pengaruh pemanfaatan zeolit pelet 50 

gram terhadap nilai bsfc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari gambar 6 terlihat bahwa 

penurunan bsfc terbesar terjadi pada putaran 
2000 rpm pada penggunaan zeolit pelet dengan 
konsentrasi 4% dan temperatur aktivasi 225 ºC 
yaitu sebesar  0,019 kg/kWh (11,874 %). 
Penurunan bsfc juga terjadi cukup besar pada 
putaran 3500 yakni  sebesar 0,021 kg/kWh 
(11,871 %), sedangkan pada putaran 2500 rpm 
dan putaran 3000 rpm penurunan bsfc yang 
terjadi sebesar 0,017 kg/kWh (10,195 %) dan 
0,012 kg/kWh (8,455 %). Ketiganya terjadi 
pada penggunaan zeolit pelet konsentrasi 4% 
dengan temperatur aktivasi 225 ºC. Penurunan 
rata-rata bsfc terbesar pada berat 50 gram 
terjadi putaran 2000 rpm, pada penggunaan 
zeolit pelet (konsentrasi 4%, 5% dan 6%) 
dengan temperatur aktivasi 225 ºC sebesar 
0,016 kg/kWh (10,24 %). 
 
b.2. Pengaruh  pemanfaatan  zeolit  pelet 100 
gram terhadap nilai bsfc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peningkatan prestasi mesin terutama 

pada penurunan konsumsi bahan bakar 
spesifik dapat dilihat dari Gambar 7. 
Penurunan terbaik pada berat 100 gram terjadi 
pada putaran tinggi yakni putaran 3500 rpm 
dengan penggunaan zeolit pelet konsentrasi 
4% dan temperatur aktivasi 225 ºC sebesar 
0,021 kg/kWh (12,548 %). Pada putaran 2000 
rpm penurunan konsumsi bahan bakar spesifik 
yang terjadi sebesar 0,017 kg/kWh (11,532 
%), pada putaran 2500 rpm penurunan 
konsumsi bahan bakar spesifik yang terjadi 
sebesar 0,018 kg/kWh (12,046 %) dan pada 
putaran 3000 rpm terjadi penurunan konsumsi 
bahan bakar spesifik sebesar 0,017 kg/kWh 
(10,639 %). Ketiganya terjadi pada 
penggunaan zeolit pelet konsentrasi 4% 
dengan temperatur aktivasi 225 ºC. Penurunan 
rata-rata konsumsi bahan bakar terbesar pada 
berat 100 gram terjadi di putaran 3500 rpm, 
pada penggunaan zeolit pelet (konsentrasi 4%, 
5% dan 6%) dengan temperatur aktivasi 225 
ºC sebesar 0,019 kg/kWh (10,981 %). 

 
b.3. Pengaruh  pemanfaatan  zeolit  pelet 150 

gram terhadap nilai bsfc.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dibandingkan berat 50 gram dan 

berat 100 gram penurunan konsumsi bahan 
bakar spesifik pada berat 150 gram lebih tinggi 
yakni sebesar 0,0219 kg/kWh (13,78 %) 
seperti yang terlihat pada Gambar 5.17. 
Penurunan konsumsi bahan bakar spesifik ini 
merupakan yang terbesar yang terjadi pada 
berat 150 gram. Penurunan ini terjadi pada 
putaran rendah yaitu 2000 rpm dengan 
penggunaan zeolit pelet konsentrasi 4% 
dengan temperatur aktivasi 225 ºC. Sedangkan 
pada putaran 2500 rpm, 3000 rpm dan 3500 

Gambar  6. Pengaruh Pemanfaatan Zeolit pelet 
berat 50 gram terhadap nilai bsfc 

Gambar 7. Pengaruh Pemanfaatan Zeolit pelet 
berat 100 gram terhadap nilai bsfc 

Gambar 8. Pengaruh Pemanfaatan Zeolit pelet 
berat 150 gram terhadap nilai bsfc 
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rpm penurunan konsumsi bahan bakar spesifik 
yang terjadi sebesar 0,022 kg/kWh (13,22 %), 
0,02 kg/kWh (12,791 %) dan 0,023 kg/kWh 
(13,567 %). Ketiganya juga terjadi pada 
penggunaan zeolit pelet konsentrasi 4% 
dengan temperatur aktivasi 225 ºC. Penurunan 
rata-rata nilai bsfc terbesar pada berat 150 
gram terjadi di putaran 2000 rpm, pada 
penggunaan zeolit pelet (konsentrasi 4%, 5% 
dan 6%) dengan temperatur aktivasi 225 ºC 
sebesar 0,019 kg/kWh (12,278 %). 

Dari data-data yang didapatkan 
dengan 4 variasi temperatur yang digunakan 
yaitu tanpa pemanasan, 175 ºC, 225 ºC dan 
275 ºC menunjukkan bahwa semakin besar 
temperatur aktivasi, maka daya engkol 
semakin besar dan konsumsi bahan bakar yang 
didapat semakin kecil (lebih hemat bahan 
bakar). Temperatur aktivasi terbaik untuk 
meningkatkan daya engkol dan menurunkan 
konsumsi bahan bakar adalah 225 ºC. Hal ini 
dikarenakan pada temperatur tinggi, kadar air 
yang diuapkan semakin banyak dan 
menyebabkan luas permukaan spesifik zeolit 
lebih besar. Pertambahan dari luas spesifik 
zeolit menyebabkan proses adsorbsi lebih baik 
dan meningkatkan persentase oksigen pada 
udara yang memasuki ruang bakar. Dengan 
semakin banyaknya oksigen yang masuk, 
maka proses pembakaran menjadi lebih baik. 
Akan tetapi, terjadi penurunan pada 
penggunaan temperatur 275 ºC, dikarenakan 
zeolit pelet dengan temperatur pemanasan 275 
ºC lebih banyak menghasilkan debu mengotori 
ruang bakar. Hal ini juga mengakibatkan 
banyaknya pori-pori zeolit yang tertutup 
sehingga kemampuan zeolit untuk 
mengadsorbsi udara tidak maksimal. Semakin 
banyak perekat yang terdapat pada zeolit pelet 
menyebabkan semakin banyak juga pori-pori 
dari zeolit yang tertutup sehingga proses 
adsorbsi dari zeolit kurang maksimal. 

Zeolit dengan berat 150 gram dapat 
meningkatkan daya engkol lebih besar 
dibandingkan dengan zeolit dengan berat 100 
gram dan 50 gram seperti yang ditunjukkan 
pada gambar 3 hingga gambar 5. Peningkatan 
daya engkol yang paling besar terdapat pada 
penggunaan zeolit dengan berat 150 gram, 
dengan besar peningkatan 0,26 kW (8,151 %). 
Penggunaan  zeolit berat 100 gram dapat 
meningkatkan daya engkol sebesar  0,224 kW 
(6,891 %) dan dengan berat 50 gram lebih 
kecil lagi, yaitu hanya 0,188 kW (6,07 %). 

Penurunan konsumsi bahan bakar 
yang paling besar juga terjadi pada 
penggunaan zeolit dengan berat 150 gram 
seperti terlihat pada gambar 6 hingga gambar 

8, yaitu sebesar 0,023 kg/kWh (13,567 %). 
Pada penggunaan zeolit dengan berat 100 
gram, terlihat bahwa penurunan konsumsi 
bahan bakar yang terjadi lebih kecil dari 
penggunaan zeolit dengan berat 150 gram 
yaitu, sebesar 0,0217 kg/kWh (12,548 %) 
sedangkan penurunan konsumsi bahan bakar 
yang terjadi dengan berat 50 gram sebesar 
0,0214 kg/kWh (11,871 %). 

Penggunaan zeolit dengan berat yang 
lebih banyak dapat meningkatkan daya engkol 
yang lebih baik. Dalam pengujian ini, zeolit 
dengan berat 150 gram yang memiliki jumlah 
lapisan yang sama dengan berat 100 gram dan 
50 gram yakni satu lapisan diperoleh 
peningkatan daya engkol terbesar dan 
penurunan konsumsi bahan bakar terbesar. Hal 
ini terjadi karena dengan berat yang lebih 
besar maka luas permukaan kontaknya lebih 
besar, sehingga proses pengadsorbsian 
terhadap nitrogen dan uap air dapat lebih 
tinggi dan dapat meningkatkan persentase 
oksigen pada udara masuk ruang bakar. 
Dengan semakin banyaknya konsentrasi 
oksigen yang masuk pada ruang bakar maka 
semakin banyak panas kompresi yang diterima 
oleh oksigen dan bahan bakar membuat 
pembakaran lebih baik sehingga dapat 
meningkatkan daya engkol dan dapat 
mengurangi nilai bsfc.  

Perbedaan nilai kekerasan zeolit pelet 
ini berpengaruh terhadap prestasi mesin yang 
terjadi (nilai daya engkol dan bsfc), 
sebagaimana terlihat pada Gambar 3 hingga 
gambar 8. Sebagai contoh, pada penggunaan 
150 gr zeolit pelet (lihat Gambar 5), 
peningkatan 1 % konsentrasi perekat pada 
zeolit pelet memberikan perbedaan daya 
engkol dari 0,0302 % hingga 1,3087 %, 
sedangkan pada penggunaan 100 gr zeolit 
pelet (lihat Gambar 4) terjadi sebesar 0,0310 
% hingga 1,3297 %. Hasil yang diperoleh ini 
juga sangat bergantung pada kondisi putaran 
mesin yang sedang beroperasi. Perbedaan 
terbesar terjadi pada putaran 2500 rpm, akan 
tetapi, perbedaan yang terkecil umumnya 
terjadi pada putaran tinggi (3000 dan 3500 
rpm). Umumnya, peningkatan 1 % konsentrasi 
perekat menurunkan daya engkol sebesar 
kurang dari 1 % (0,61 %). Sementara itu, 
perbedaan nilai bsfc yang terkecil dan yang 
terbesar pada penggunaan 150 gr zeolit pelet 
terjadi pada putaran tinggi (3500 dan 2500 
rpm) yaitu dari 0,0258 % hingga 2,3382 % 
(lihat Gambar 8).  Pada penggunaan 100 gr 
zeolit pelet (lihat Gambar 7), perbedaan nilai 
bsfc yang terbesar dan yang terkecil terjadi 
pada putaran 3500 rpm, yaitu sebesar 3,0621 
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%, dan sebesar 0,0500 % pada putaran 3500 
rpm. Peningkatan 1 % konsentrasi perekat 
umumnya menaikkan nilai bsfc sebesar 1,14 % 
(lebih boros). 
 
  
SIMPULAN 

 Penggunaan zeolit pelet perekat 
dengan pemanasan yang telah diaktivasi basa-
fisik asal Sidomulyo Kabupaten Lampung 
Selatan Propinsi Lampung telah berhasil 
menaikkan prestasi motor diesel 4-langkah 
dengan hasil yang cukup signifikan. Nilai 
kekerasan zeolit pelet perekat ini meningkat 
seiring dengan meningkatnya konsentrasi 
perekat tapioka dalam zeolit, namun 
peningkatan temperatur aktivasi tidak 
menjamin bertambahnya nilai kekerasan zeolit 
tersebut. Peningkatan daya engkol terbesar dan 
penurunan nilai bsfc terbesar terjadi pada 
konsentrasi perekat terendah (4%), dan 
temperatur aktivasi 225 oC.  
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ABSTRAK 

 
Proses repair welding merupakan alternatif  proses penyambungan permanen yang dilakukan pada 

spart part pesawat terbang yang mengalami kerusakan( patah ).Pengelasan Tungsten Inert Gas ( 

TIG ) adalah proses  yang dilakukan pada Aluminium Alloy ( Al-Mg-Si ) dengan busur listrik  

menggunakan gas mulia sebagai pelindung pengaruh udara luar. Sedangkan Aluminium Alloy 

heat – treatable ( Al- Mg- Si ) paling mudah dilas sebagai intermettalic  compound berperan 

menaikkan kekerasa paduan tersebut sebagai presipitat Akibat proses pengelasan terjadi 

perubahan struktur, yang mengakibatkan penurunan kekuatan dan daerah las menjadi getas. 

Perbedaan struktur mikro yang menonjol terletak antara daerah terpengaruh panas ( Heat 

Affected Zone atau HAZ ), logam las (Weld Metal) dengan logam induknya (Base Metal ), akibat 

pengelasan  dapat menimbulkan retak las. Solution treatment dan quenching sebagai penguat 

dapat dilakukan dengan proses Precipitation Heat Treatment ( Artificial Aging ) untuk mencegah 

retak las pada  Aluminium Alloy tersebut.     

 

Kata Kunci :  Repair welding,Solution treatment,Artificial aging,Aluminium alloy  

 
Pendahuluan 

       Banyak manfaat yang diperoleh dari 

sambungan dengan bantuan las, tetapi juga tidak 

sedikit masalah-masalah yang timbul dan harus 

diatasi berkaitan dengan sifat mekanik, dan 

sifat kimia dari material yang di las. Salah satu 

contoh dari masalah tersebut adalah terjadinya 

perbedaan struktur mikro yang cukup menonjol 

antara daerah terpengaruhi panas Heat Affected 

Zone atau HAZ, weld metal dan base metal akibat 

dari pengaruh panas yang ditimbulkan pada waktu 

melakukan pengelasan. Selain itu pengelasan 

juga dapat menimbulkan terjadinya retak las 

pada daerah logam las dan daerah HAZ baik 

akibat adanya tegangan sisa maupun akibat dari 

cara pengelasan yang kurang memenuhi 

prosedur, sehingga dapat mengurangi 

ketangguhan dari sambungan las tersebut. 

       Dari hal tersebut diatas peneliti bermaksud 

menganalisa hasil pengelasan TIG pada Al 6061-

T4 diperkuat dengan artificial aging (yang dalam 

standar dikenal dengan T6), Dengan dasar 

alasan tersebut, maka peneliti mencoba mencari 

cara untuk meminimalkan agar struktur mikro 

pada daerah yang terpengaruh panas 

diantaranya Heat Affected Zone atau HAZ 

,weld metal dan base metal sehingga 

perubahannya tidak terlalu jauh struktur 

mikronya dan tidak terjadi retak setelah mengalami 

proses pengelasan  

Prosedur penelitian 

       Saat ini paduan aluminium yang sering 

digunakan yaitu paduan aluminium Al-Mg-Si, 

paduan ini termasuk paduan aluminium seri 

6xxx dan banyak digunakan sebagai (spare parts), 

yang di aplikasikan pada Covering Engine pesawat 

C219 - CASA ID 155 . Oleh karena itu sifat 

mekanis merupakan persyaratan yang paling 

penting untuk dapat dipenuhi. Kelebihan 

aluminium 6061- T4 ini pada covering engine 

adalah selain melindung engine juga tahan 

terhadap panas yang berlebih dan menstabilkan 

temperatur pada saat suhu dibawah 0°C.AWS 

(American Welding Society) adalah prosedur las 

berkualiflkasi yang disiapkan untuk memberi 

petunjuk tentang tata cara pembuatan 

sambungan las pada aplikasi pesawat terbang 

tersebut. AWS yang digunakan harus menurut 

persyaratan ASME CODE IX, atau standar 

lainnya misalnya ; WPS (Welding Procedure 

Specification). AWS digunakan untuk memberi 

petunjuk  kepada juru las atau operator las 

(welder), sehingga meyakinkan pemenuhan 

persyaratan standar konstruksi las.  

       Pada dasarnya logam pengisi harus sejenis 

dengan logam induk. Dasar yang utama dalam 

memilih logam pengisi adalah sifat yang 

dimilikinya,Dalam hal ini logam pengisi yang 

digunakan dalam pengelasan adalah logam          

Al- 2319 dengan diameter  θ =1,8 mm 



       Sebelum Logam pengisi (filler metal) 

digunakan maka logam tersebut harus di oven 

terlebih dahulu pada suhu 40°C hal ini 

dimaksudkan agar logam las mempunyai besar 

butir  yang seragam dengan logam induk pada 

daerah logam las, dan mempunyai sifat mekanik 

yang sama dengan logam induknya.Adapun gas 

pelindung yang digunakan adalah gas argon 

99.99 % sedang 0.01 % gas campuran. 

       Untuk mendapatkan data dari hasil 

penelitian dengan tingkat keakuratan yang 

tinggi, maka diperlukan perangkat atau 

instrumen yang layak dipergunakan, karena 

dengan adanya peralatan penunjang yang akurat 

akan diperoleh suatu hasil pengukuran yang 

dapat dipertahankan kebenarannya. Layak atau 

tidaknya instrumen yang dipergunakan dapat 

diketahui dan terlihat validasinya pada instrumen 

tersebut.Pada pelaksanaan penelitian ini, 

peralatan yang dipergunakan untuk mendapatkan 

data-data yang diperlukan adalah: 

1). Mesin las DC merk SYNCROWAVE' AH 

300 (spesifikasi;18-230 V, arus minimum 80 

A). 

2). Mesin Perkakas (mesin sekrap, mesin gergaji 

& gerinda) untuk mendukung penelitian. 

3). Mesin uji tarik dengan merk JNSTRON  

8501 Constant Displacement.Gaya tarik 

maks 10 ton, kecepatan tarik  0,05  s/d  5 

mm/ menit. 

4). Mesin Uji kekerasan jenis Vickers merk 

MITUTOYO MVK H2 Microhardeness 

Tester  

5). Microscope Metalurgi untuk struktur mikro 

merk NIKON UFXII dan makro merk 

NIKON. 

6). Mesin uji komposisi kimia merk EMISSION 

SPECTOMETRY. 

7). Tungku Heat Treatment, Dry Furnace merk 

SWAR 

 

Proses perlakuan panas 

       Tujuan proses solution treatment adalah 

untuk melarutkan seluruh unsur pembentuk 

paduan dalam larutan padat. Proses ini dilakukan 

memanaskan paduan pada temperatur yang 

cukup tinggi untuk jangka waktu yang cukup 

panjang sehingga diperoleh larutan padat yang 

mendekati homogen. Quenching merupakan 

tahap paling kritis pada perlakuan panas caranya 

dengan mencelupkan spesimen kedalam air. 

Tujuannya adalah agar larutan padat yang 

terbentuk pada solution treatment tetap ada pada 

temperatur lebih rendah Penguatan prespitasi 

dapat terjadi pada temperatur tinggi maka proses 

pembentukan dilakukan segera setelah 

quenching.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar1Diagram proses HeatTreatment Al6061 

       

       Bahwa saat meterial awal TO dipanaskan 

dengan solution treatment pada temperatur 

515°C selama 40 menit kemudian dilakukan 

pendinginan cepat dengan media air selama 15 

menit, untuk mendapatkan Al 6061-T4 

dilakukan natural aging selama 12 hari pada 

temperatur kamar 28°C. sedangkan untuk 

mendapatkan T6 dilakukan penguatan pada 

temperatur tinggi (artificial aging) pada 

temperatur 155°C selama 18 jam 

 

Hasil uji komposisi 

       Berdasarkan hasil uji komposisi kimia 

menurut spesifikasi standart dengan melihat 

kandungannya bahan tersebut cocok dengan Al 

6061 T-4 paduan  ( Al-Mg-Si )mempunyai 

kelebihan diantaranya memiliki sifat mampu 

potong,mampu bentuk,mampu las,dan tahan 

korosi   

Tabel 1.Hasil uji komposisi kimia Al 6061-T4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil pengujian tarik 

       Dari data hasil uji tarik ternyata ada 

perbedaan, pada spesimen awal Al 6061-T4 dan 

Al 6061-T4 setelah proses pengelasan dengan Al 

6061-T4(welding+artificial aging). Kekuatan 

tarik Al 6061- T4 (weldings artificial aging) 

mengalami peningkatan paling tinggi, dengan 

beban tarik rata-rata 900,772 kgf, hasil kekuatan 



tarik maksimum sebesar (σu) = 28,368 kgf/mm² 

mempunyai 

regangan (ὲ) = 21,598 %. 

 

Tabel 2.Data hasil uji tarik Al 6061-T4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel3Data hasil ujitarik Al6061-T4setelah dilas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4Data hasil ujitarik Al 6061-T4 setelah      

proses pengelasan dengan Artificial aging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil pengujian kekerasan 

       Untuk Base Metal: Pada Al 6061-T4 yang 

mempunyai kekerasan paling besar garis 3 pada 

titik ke 5, sedangkan pada Al 6061-T4 

(welding+artificial aging) hasil uji kekerasannya 

paling tinggi pada garis 2 titik ke 1. Harga 

kekerasan rata rata paling tinggi pada T4 = 98 

HV dan T4 (welding+artificial aging) = 107,5 

HV. 

Untuk Fusion Zone (HAZ): Seperti halnya pada 

logam induk, maka pada daerah yang 

terpengaruhi panas (HAZ) semakin tinggi suhu 

pengelasan pada material, akan semakin rendah 

harga kekerasannya. Jadi pada HAZ pada T4 

yang mempunyai kekerasan paling besar garis 1 

pada titik ke 4, untuk T4 (welding+artificial 

aging) pada garis 3 dan pada titik 4. jadi harga 

kekerasan tertinggi pada T4 = 90,5 HV sedang 

pada T4 (welding + artificial aging) = 103 HV. 

Untuk Weld Metal : Daerah Weld Metal harga 

kekerasan pada, Al 6061-T4 (welding+artificial 

aging) mempunyai harga kekerasan tertinggi 

yaitu sebesar 107,8 HV kemudian Al 6061-T4 

mempunyai harga kekerasan 107,5 HV pada 

garis 3. Variasi harga di atas disebabkan oleh 

penguatan logam dengan perlakuan panas 

artificial aging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.Titik pengujian kekerasan 

 

Tabel5Hasil uji kekerasan Al 6061-T4 (Welding) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6. Hasil uji kekerasan Al 6061-T4 

              ( Welding + Artificial Aging ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil pemeriksaan metalografi  

       Pemeriksaan metalografi kondisi akhir  akan 

memperlihatkan gambar struktur mikro spesimen 

yang telah mengalami proses pengelasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Penampang daerah las AL 6061- T4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.Penampang daerah las AL 6061- T4 

                  dengan penuaan artifisial aging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Perbedaan struktur mikro Al 6061-  

T4pada baas las antara T4 welding dan 

T4 Welding Artifici alaging 

 

Dari hasil uji struktur mikro,ternyata struktur 

berbentuk pipih yang berarti material merupakan 

hasil dari proses pengerolan.Pada T4 setelah 

proses pengelasan bentuk struktur pada weld 

metal dan base metal butiran tampak kasar,batas 

las (fusion zone) tidak sempurna. Sedangkan 

pada T4 (welding artificial aging) pada base 

metal butiran halus, weld metal cenderung 

seragam dan pada daerah batas las (fusion zone) 

merata dan sempurna, itu dikarenakan mendapat 

proses penuaan artificial aging. 

 

Hasil dan pembahasan penelitian 
Pembahasan komposisi kimia 

       Dari data pengujian komposisi kimia dapat 

dilihat adanya perbedaan hasil uji komposisi 

antara besarnya prosentase berat dibandingkan 

dengan standar.Perbedaan tersebut terletak pada 

unsur paduan yang ada dimana unsur tersebut 

akan berpengaruh terhadap sifat fisik dan sifat 

mekanik bahan. Paduan yang bukan unsur utama 

diantaranya ; tembaga (Cu), mangan (Mn), seng 

(Zn), ferro (Fe), titanium (Ti), chrom (Cr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 6.grafik perbandingan unsur kimia 

 

Pembahasan pengujian tarik 

       Pada hasil pengujian tarik Bahwa harga 

kekuatan tarik Al 6061 pada T4 ( 

welding+artificial aging ) lebih tinggi dari T4 ( 

welding ) dan T4 ( base metal ).Kekuatan tarik 

T4 ( base metal ) paling rendah sebab belum 

mengalami proses welding + artificial aging. 

Patah yang terjadi masing-masing  bervariasi, 

secara teori sangat rentan terhadap perpatahan 

walau pun beban berbeda.Bentuk fisik besar 

kecilnya regangan material hasil perpatahan, 

patahan berbentuk patah ulet materialnya 

regangan cukup tinggi, bila patahannya bentuk 

patah getas maka regangannya  berharga rendah. 

penelitian  pelat Al 6061-T4(welding+artificial 

aging) patahannya patah ulet, sedangkan pelat 

Al6061-T4 (welding) patahannya patah ulet dan 

patah getas.kekuatan luluh T4 (weld metal) lebih 

tinggi dari lainnya16,967 kgf/ mm²,dan T4 (base 

metal)15,919 kgf/ mm² , T4 (welding + artificial 

aging)2,37 kgf/ mm² .Penguatan artificial aging 

elastisitasnya sangat bagus.ReganganT4 (base 

metal) lebih tinggi 21,936 % &T4 (weld metal) 

regangan terendah sebesar 2,245 %. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Grafik kekuatan tarik rata-rata 



Pembahasan pengujian kekerasan 

       Pengujian kekerasan yang dilakukan pada 

base metal, fusion zone (HAZ) dan weld metal. 

Spesimen yang diuji yaitu Aluminium 6061-T4 

dan T4 (welding+ artificial aging) pada daerah 
lasan setelah dilakukan proses pengelasan 

penguatan dengan perlakuan artificial aging. 
       Dengan melihat grafik uji kekerasan T4 

welding diketahui perbedaan nilai kekerasannya. 

Pada daerah logam induk (base metal) nilai 

kekerasannya lebih tinggi dari pada HAZ. 

Kekerasan daerah weld metal lasan dapat 

diperbandingkan dengan kekerasan logam induk 

pada penampang yang memanjang. Kenaikan 

dari hasil uji kekerasa T4 welding dan T4 ( 

welding artificial aging ), bahwa nilai kekerasan 

mengalami kenaikan hal ini disebab kan karena 

logam telah diperkuat dengan artificial aging, 

sehingga struktur logam tersebut mengalami 

perubahan sifat mekanik. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Grafik uji kekerasan 

 

Pembahasan metalografi 

       Pada penelitian ini Pemeriksaan metalografi 

yang dilakukan untuk menunjukkan adanya 

perbedaan atau perubahan struktur mikro di 

setiap daerah lasan. Dengan memperhatikan 

Gambar 9 dan Gambar 10 dapat terlihat lebih 

jelas bahwa struktur mikro berbentuk Butir, 

dimana butir-butir tersebut adalah base metal 

Aluminium (a) (berwarna putih) dengan batas 

butir meyerupai akar, daerah yang gelap yang 

merupakan pengotor sedangkan struktur 

berbentuk pipih fasa Mg2Si (berwarna coklat). 

Terbentuknya Mg2Si pada batas butir matriks α 

merupakan hasil quenching yang sangat cepat 

sehingga seluruh atom Mg-Si memiliki waktu 

berdifusi kedalam fasa matriks α Karena fasanya 

adalah Mg2Si dengan matriks α, maka kekerasan 

pada daerah cair (fusion zone) rendah.Pada 

daerah weld metal kekerasannya lebih tinggi dari 

daerah HAZ(Heat Affektif Zone ) dengan struktur 

mikro mirip struktur mikro base metal, hanya 

butirannya sudah tumbuh menjadi lebih besar 

dan terlihat kasar.Fasa yang terbentuk adalah 

Mg2Si dengan matriks α 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 9.Struktur mikro dan mikro plat Al 6061              

T4 Welding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.Penampang daerah lasAL 6061- T4 

                   dengan penuaan T4 Welding+ 

artifisial    aging 
        

Kesimpulan  

 

Perbedaan hasil prosentase unsur paduan 

pastinya akan berpengaruh terhadap sifat 

mekanik bahan sedangkan unsur penguat utama 

Al 6061-T4 adalah Magnesium sebesar 1,14% 

dan silisium sebesar 0,53% 

Dari hasil pengujian tarik rata – rata pada Al 

6061-T4 (Welding + Artificial aging )lebih 

tinggi dibanding Al 6061-T4 Base metal begitu 

juga dari hasil patahannya yang telah mengalami 

artificial aging berbentuk patah ulet dan 

elastisitasnya bagus sedangkan yang tidak 

mengalami proses Heat treatment bentuk 

patahanya patah ulet dan patah getas  

Dari gambar 8 grafik hasil pengujian kekerasan 

terlihat bahwa pada daerah HAZ ( Haet Affektif 

Zone ) kekerasannya meningkat pada titik 

pengujian ke 2 dan ke 4 setelah mengalami 

proses Artificial aging ini disebabkan struktur 

logam tersebut mengalami perubahan mekanik 



Struktur mikro bahan akan berubah setelah 

mengalami panas akibat pengelasan Pada daerah 

weld metal kekerasannya lebih tinggi dari daerah 

HAZ( Heat Affektif Zone ) dengan struktur mikro 

yang mirip dengan struktur mikro base metal, 

hanya butirannya sudah tumbuh menjadi lebih 

besar dan terlihat kasar.Fasa yang terbentuk 

adalah Mg2Si dengan matriks α.Pada daerah 

logam induk atau daerah yang tidak terpengaruh 

panas akibat pengelasan kekerasannya sesuai 

dengan kekerasan plat Aluminium 6061-

T4.Karena logam induk sebelumnya sudah 

mengalami proses perlakuan panas atau natural 

aging maka fasanya Mg2Si dengan bentuk 

matriks α 
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PENGARAH ANTENA TV BERBASIS MIKROKONTROLER 
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ABSTRAK 
Pada tulisan ini dipaparkan pembuatan alat pengarah antena televisi, alat ini bekerja berdasarkan 
pilihan stasiun tv dari program Visual Basic 6.0. Agar pengendali dan program visual basic 6.0 bisa 
berkomunikasi maka stasiun tv harus diubah menjadi kode protokoler. Pengiriman kode protokoler 
stasiun tv ke pengendali menggunakan serial komunikasi RS232 dan kode protokoler ini digunakan 
oleh pengendali untuk menggerakan antena tv ke posisi stasiun televisi yang ditentukan. Alat ini 
dilengkapi dengan tombol untuk pemilihan saluran, tombol gerak antena tv ke kanan atau ke kiri, 
serta tombol penyimpanan arah stasiun, serta indikator yang menunjukan stasiun tv yang dipilih. 
Dari hasil pengujian alat ini sudah bisa mengarahkan antena tv ke posisi stasiun tv yang dipilih. 
 

1. Pendahuluan 
Jaman informasi sekarang ini, peranan 

pesawat televisi sangat besar sekali. Penyam-
paian informasi bisa secara langsung kita 
saksikan di berbagai belahan dunia. Tidak 
hanya informasi saja bahkan dunia hiburan pun 
mulai ramai karena bagi sebagian orang bisnis 
di dunia hiburan ini sangat menguntungkan. 
Dan juga tidak lepas dari peranan pemerintah 
pusat atau daerah yang memberi kesempatan 
kepada pihak-pihak yang ingin mendirikan 
stasiun televisi dengan maksud meningkatkan 
sumber daya manusia masyarakat di segala 
bidang. Sehingga kondisi ini mendorong 
industri pertelevisian banyak bermunculan 
tidak hanya di kota-kota besar dengan 
penduduk padat tapi di daerah pun sekarang 
sudah bermunculan stasiun tv lokal. 

Dengan banyaknya bermunculan 
stasiun televisi bare di berbagai kota atau 
daerah membuat para pemilik stasiun televisi 
mendirikan pemancar televisi sendiri-sendiri. 
Hal ini berdampak pada pengguna antena 
pesawat penerima televisi. Sehingga untuk 
mendapatkan gambar penerimaan yang bagus 
pengguna televisi harus mengarahkan antena 
penerima televisi secara manual ke arah 
pemancar televisi yang diinginkan sehingga 
membuat hal ini tidak praktis. Maka untuk 
mengatasi supaya tidak secara manual lagi 
dalam pengarahan antena televisi ke stasiun 
pemancar tv yang diinginkan dan gambar 
penerimaan televisi juga bagus.  
2. Prosedur Perancangan Pengarah Antenna TV 
Pada perancangan alat pengarah antena tv ini 
terdiri dari perancangan perangkat lunak 
(software) dan perangkat keras (hardware). 
Alat ini bekerja berdasarkan kode stasiun tv 
yang dikirim oleh pemrograman Visual Basic 

6.0. Kode protokoler stasiun tv tersebut 
digunakan oleh mikrokontroler untuk 
menggerakan motor dc yang dipasang satu 
poros dengan antena tv ke posisi stasiun tv 
yang dipilih. Blok diagram dapat dilihat pada 
gambar 1. 
 
2.1 Perancangan Perangkat Keras  
Perancangan perangkat keras meliputi beberapa 
bagian, yaitu : 

1. Rangkaian mikrokontroler AT-
89C2051[5]. Mikrokontroler yang 
digunakan adalah AT89C2051 buatan 
ATMEL yang mempunyai internal memori 
(on chip) PEROM dengan kapasitas 2 
Kbyte dan ram 128 byte. Kapasitas 
memori PEROM dari mikrokontroler ini 
jauh lebih dari cukup untuk menyimpan 
program pengendali yang dirancang. Pin - 
pin mikrokontroler AT89C2051 yang 
digunakan antara lain (lihat gambar 2): 

2. Rangkaian komunikasi serial RS232 [4] 
Komponen yang digunakan agar mikro-
kontroler bisa berkomunikasi dengan 
komputer yaitu IC MAX232 dari MAXIM 
Corp. IC ini digunakan sebagai konverter 
level tegangan komputer         (-25V-0-
25V) ke level TTL (-5V0-5V) ataupun 
sebaliknya dari level TTL ke level 
komputer. Pin keluaran RXD dan TXD IC 
MAX232 ini dihubungkan dengan pin 
RXD dan TXD pada mikrokontroler. 
Gambar konverter ICMAX232 
diperlihatkan pada Gambar3. 
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Gambar1. Blok rancangan alat 

 

 

 

 

 

 

Gambar2. Mikrokontroler AT89C2051 
 
1. Pin 1 berfungsi sebagai pin RESET. Untuk 

membuat mikrokontroler dalam kondisi    
RESET yaitu dengan cara memberi 
tegangan +5V pada pin RESET. 

2. Pin 2 atau P3.0 berfungsi sebagai terminal 
RXD (penerima data). Pin ini dihubungkan 
dengan pin RXD dari IC konverter MAX-
232. 

3. Pin 3 atau P3.1 berfungsi sebagai terminal 
TXD (pengirim data). Pin ini dihubungkan 
dengan pin TXD dari IC konverter MAX-
232. 

4. Pin 4 dan 5 berfungsi sebagai osilator. 
Komponen osilator ini berupa X tal 
11.0592 MHz dan kapasitor 30pF. 

5. Pin 6 atau P3.2 berfungsi sebagai 
masukkan sensor encoder PINA. 

6. Pin 7 atau P3.3 berfungsi sebagai 
masukkan sensor encoder PINB. 

7. Pin 8 atau P3.4 berfungsi sebagai 
berfungsi sebagai tombol pemilih saluran 
waktu menyimpan posisi. 

8. Pin 9 atau P3.5 berfungsi sebagai tombol 
penyimpan posisi stasiun. 

9. Pin 11 atau P3.7 berfungsi sebagai 
masukkan tombol gerakan antena ke kiri. 

10. Pin 12 atau P1.0 berfungsi sebagai sinyal 
kontrol driver motor dc. 

11. Pin 13 atau P1.1 berfungsi sebagai sinyal 
kontrol driver motor dc. 

12. Pin 14 atau P1.2 berfungsi sebagai lampu 
indikator posisi MetroTV.  

13. Pin 15 atau P1.3 berfungsi sebagai lampu 
indikator posisi TPI. 

14. Pin 16 atau P1.4 berfungsi sebagai lampu 
indikator posisi G1obalTV. 

15. Pin 17 atau P1.5 berfungsi seba-gai 
masukkan tombol gerakkan antena ke 
kanan. 

16. Pin 18 atau P1.6 berfungsi seba-gai pin 
SDA (Signal Data) yang akan 
dihubungkan dengan Pin SDA IC serial 
EEPROM. 

17. Pin 19 atau P1.7 berfungsi seba-gai pin 
SCL (Signal Clock) yang akan 
dihubungkan dengan Pin SCL IC serial 
EEPROM. 
 

3. Rangkaian driver motor dc 
Driver motor dc pada alat ini digunakan 
sebagai antarmuka antara mikrokontroler 
dengan motor dc. Komponen utama 
rangkaian driver ini adalah IC L293D yang 
berfungsi sebagai pengganti rang-kaian H-
bridge dan sudah dilengkapi dengan dioda 
clamp, Gambar diperlihatkan pada 
Gambar4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar3.Konverter ICMAX 232 
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Gambar4.Driver Motor DC 
Metode yang digunakan untuk mengatur 
kecepatan motor dc ini yaitu metode PWM 
(Pulse Width Modulation) dengan mengatur 
lebar pulsa ON-OFF pada pin masukkan P1.0 
atau P1.1. Metode PWM ini dibutuhkan supaya 
motor bergerak tidak terlalu cepat dan bisa 
berhenti di posisi yang sudah kita tentukan. Hal 
ini dikarenakan motor dc yang digunakan tanpa 
gear box. Nilai kecepatan ini didasarkan pada 
percobaan dengan langsung memberikan nilai 
pulsa untuk duty cycle tertentu. Nilai duty 
cycle yang diambil yaitu 30% dengan tegangan 
yang masuk ke motor sebesar 3 Volt. Tegangan 
ini adalah tegangan minimum agar motor bisa 
bergerak secara perlahan sehingga posisi tujuan 
bisa tercapai tanpa terjadi slip. 
 
4. Rangkaian catu daya 
Pada rangkaian catu daya ini terbagi dua yaitu 
tegangan 12V dc dan 5V dc. Tegangan 12V dc 
digunakan untuk catu daya motor dc dan 
digunakan sebagai masukan IC regulator 
LM7805. Keluaran is regulator ini 5V dc dan 
digunakan untuk tegangan is mikrokontroler 
dan komponen IC pendu-kung lainnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar5. Catu Daya 

5. Rangkaian memori 
Memori diperlukan untuk menyimpan posisi 
dari stasiun tv yang dipilih. Komponen yang 
digunakan yaitu jenis IC serial EEPROM 
dengan tipe AT2401 A buatan Atmel yang 
mempunyai kapasitas 1024 bit/(128 x 8 byte). 
IC jenis ini mampu menyimpan data meskipun 
catu daya dimatikan (non-volatile). 
Mikrokontroler akan melakukan pengiriman 

dan pengambilan data secara serial dengan 
menggunakan antarmuka 12C dengan 2 jalur 
(jalur Data dan jalur Clock). 

 

 

 
 
 
 

Gambar6. Memori AT24C01A 
Fungsi-fungsi pin IC AT24COIA yaitu 

1. AO, A 1, A2 ketiga pin ini diberi logika 
0. Dengan menggabungkan nomor group 
ketiga pin AO, Al, A2 dan pin R/W 
maka diperoleh nilai AOH untuk 
membaca data dan nilai A 1 H untuk 
menyimpan data pada alamat IC 
AT24COIA ini. 

2. WP dihubungkan ke ground agar 
memori bisa dibaca dan ditulisi. 

3. SDA berfungsi sebagai saluran data. Pin 
ini dihubungkan dengan pin P1.7 
mikrokontroler. 

4. SCL berfungsi sebagai saluran clock. 
Pin ini dihubungkan dengan pin P1.6 
mikrokontroler. 

Tabel 1 Alamat IC memori AT24COIA yang 
digunakan 

No Alamat Fungsi 

1 01H Metro TV 

2 02H TPI 

3 03H Global TV 

4 04H Posisi terakhir 

 
6. Sensor Encoder 
Keluaran sensor encoder PINA dihubungkan 
dengan P3.2 atau interrupt 0 dan PINB 
dihubungkan dengan P3.3 atau interrupt 1. 
Untuk membaca putaran motor dc searah jarum 
jam atau berlawanan jarum jam digunakan 
teknik interupsi pada P3.2. Interupsi terjadi 
pada sisi negatif (negative-edge) pulsa. 
Sedangkan P3.3 digunakan untuk mengecek 
pulsa mana yang mendahului. 
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Gambar7. hubungan sensor encoder dengan 
mikrokontroler 

 
2.2. Perangkat lunak  

1. Latar belakang pemrograman 
Bahasa pemrograman yang dipakai untuk 
menunjang kerja alat ini yaitu bahasa 
pemrograman Visual Basic 6.0. 
Pemrograman Visual Basic 6.0 ini 
digunakan untuk untuk mengirimkan kode  
stasiun tv pada tabel 2. 

 
Tabel 2. Kode protokoler yang digunakan  
no Alamat Fungsi 
1 01H Metro Tv 
2 02H TPI 
3 03H Global Tv 
4 04H Posisi terakhir 
 
 
1. Pengiriman protokoler stasiun tv ke 

mikrokontroler [1,3] 
Proses pengiriman tv ke mikrokontroler 
dilakukan dengan memilih salah satu 
stasiun tv sesuai tabel 3.4 pada input box 
program Visual Basic 6.0 lalu tekan enter. 
Berikut flowchart proses pemilihan stasiun 
tv oleh program visual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar8. flowchart pengiriman protokoler 
stasiun tv ke mikrokontroler 

3. Perangkat lunak assembler MCS-51 
3.1 Proses kerja alat pengarah antena tv 

Proses kerja alat pengarah antena tv ini bisa 
dilihat pada Gambar9. 
Pertama kali yang dilakukan mikrokontroler 
adalah melakukan inisialisasi PWM, timer dan 
jenis interupsi yang digunakan. Setelah itu 
melakukan pengecekan tombol gerakan 
antena tv ke kanan, gerakan antena tv ke kiri, 
penyimpanan posisi stasiun tv, dan 
pengecekan stasiun tv yang dikirim program 
visual basic 6.0 sesuai tabel 3.4. Berikut ini 
flowchart proses kerja alat pengarah antena tv. 
 

3.2 Pergerakan antena tv secara manual 
Proses pergerakan antena tv secara manual ini 
dilakukan dengan menggunakan tombol kanan 
dan kiri yang berfungsi untuk mencari tingkat 
kualitas penerimaan gambar stasiun tv tertentu 
yang baik menurut pengguna televisi (bisa 
dilihat pada Gambar10). Posisi stasiun tv akan 
disimpan di memori EEPROM. Posisi stasiun 
tv yang sudah tersimpan di memori serial 
EEPROM nantinya digunakan saat pemilihan 
stasiun tv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar9. flowchart proses kerja pengarah 
antena tv 

 
dari program Visual Basic6.0. pada Gambar 
10 disajikan flowchart detail proses 
pergerakan antena tv secara manual.  

3.3 Penghapusan memori[3] 
Penghapusan memori bertujuan untuk 
mengembalikan memori penyimpanan stasiun 
tv kembali ke kondisi kosong. Prosesnya bisa 
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dilihat pada Gambar11. Proses penghapusan 
memori yaitu dengan menekan tombol simpan 
dan pilih secara bersamaan. 

 
3.4 Penyimpanan arah stasiun tv di memori[3] 
Proses penyimpanan arah saluran tv digunakan 
jika gambar penerimaan tv yang dipilih sudah 
bagus menurut pengguna. Prosesnya bisa 
dilihat pada Gambar flowchart 12. Tombol 
pilih ditekan sesaat dan posisi penyimpanan 
akan diindikasikan dengan lampu indikator. 
Ada tiga indikator saluran yang mewakili arah 
stasiun MetroTV, TPI, dan Global TV. Jika 
arah stasiun tv akan disimpan maka tinggal 
menekan tombol simpan. Proses penyimpanan 
arah stasiun tv ditandai dengan lampu menyala 
kedip-kedip lalu berhenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar10.Flowchart proses pergerakan antena 

tv secara manual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar11.Flowchart proses penghapusan 
memori 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar12. flowchart proses penyimpanan 
posisi saluran tv di memori 

 
3.5 Pergerakan antena tv berdasarkan stasiun tv 
Prosesnya dimulai dengan penyeleksian stasiun 
tv yang dikirim oleh program Visual Basic 6.0. 
Jika salah satu stasiun tv diterima 
mikrokontroler, maka mikrokontroler akan 
melakukan pembacaan data arah yang 
tersimpan di memori dan membandingkannya 
dengan data arch sekarang. Hasil perbandingan 
data tersebut digunakan untuk menentukan 
posisi gerak dari antena tv. Pada Gambar 13 
dilampirkan flowchart proses pergerakan 
antena tv berdasarkan stasiun tv yang dipilih. 
 
3.Pengujian, hasil dan analisa 
Tujuan pengujian yaitu untuk mengetahui 
performa sistem yang dibuat dengan desain 
awal yang direncanakan. 
3.1 Prosedur Pengujian 
Pada tahap pengujian yang dilakukan adalah 
menghubungkan semua peralatan pendukung 
seperti catu daya, dan kabel serial port 
komputer dengan alat pengendali arah antena. 
Setelah semua bagian terhubung, catu daya 
dihidupkan dan program visual pengendali 
dijalankan (Menu tampilan utama awal 
program visual 
pengendali bisa dilihat pada gambar 14). 
Langkah selanjutnya melakukan koneksi serial 
port dengan menekan tombol Open Serial Port. 
Lalu pilih Serial Port Setting(Gambar 15) dan 
pilih port yang sesuai, kecepatan transfer, jenis 
bit data, jenis parity, jenis stop bit, dan flow 
controlnya. Kemudian pilih daftar stasiun tv 
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atau ketik frekuensi tv yang ada di daftar 
stasiun tv dan tekan tombol Enter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar14. Menu tampilan program Visual saat 

stasiun Global tv dipilih 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar15.Menu tampilan settingan serial port. 

 
3.2 Pengujian pergerakan antena tv 

berdasarkan stasiun tv yang dipilih 
       Pengujian pergerakan antena tv dilakukan 

dengan mengirimkan kode stasiun tv yang 
diinginkan ke mikrokontroler. Lalu 
mikrokontroler akan mengirimkan kode 
stasiun tv yang dipilih dan menampilkan 
stasiun tv tersebut di program visual. 
Berikut hasil pengujian alat pengarah 
antena tv, terlampir pada tabel3. 

 Sedangkan untuk kesalahan dihitung dengan 
persamaan berikut : 
 
Tabel3.Percobaan pergerakan antena tv untuk 

arah Global TV untuk MetroTV dan TPI diarah 
posisi 0 derajat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%100×
−

=
tujuantvstasiunarah

tujuantvstasiunarahaktualtvstasiunArah  

 
%4,4522%% ===− ∑ percobaanjumlahkesalahankesalahanratarata  

 
Tabel3.Percobaan pergerakan antena TV dengan arah stasiun tv yang berbeda-beda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%36,258,11%% ===− ∑ percobaanjumlahkesalahankesalahanratarata  

( ) %38,32%36,2%4,43tabeldan2tabeldarikesalahantotal =+=  
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Kesimpulan 
1. Rata-rata persentase kesalahan 

pergerakan motor berdasarkan arah posisi 
stasiun tv yaitu sebesar 3,38%. Kesalahan 
tidak mencapai 0% hal ini dipengaruhi 
dari faktor slip dari motor. 

2. Dalam satu arah bisa ada lebih dari satu 
stasiun tv. 

3. Diperlukan penyetingan ulang bila 
ditempatkan pada lokasi yang berbeda. 
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ABSTRAK 

Dilihat dari kebutuhan manusia, kertas merupakan salah satu produk yang paling banyak digunakan 
dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bahan baku pembuatan kertas berasal dari serat 
pepohonan yang dikenal dengan nama sellulosa, dan saat ini bahan baku tersebut mulai susah diperoleh. 
Salah satu solusi pemecahan masalah tersebut adalah dengan membuat kertas daur ulang. Sebagai 
pengganti pengeringan dengan cara konvensional maka dibuat mesin pengering yang memanfaatkan 
aliran udara panas untuk mengeluarkan kandungan air yang ada pada bubur kertas tersebut. Dalam 
proses pembuatan kertas daur ulang ini membutuhkan alat pengering kertas, oleh karena itu penulis 
mencoba menganalisa salah satu alat pengering kertas yang telah dirancang sebelumnya dengan 
dilakukan beberapa perubahan rancangan. Hasil analisa, pada kabin alat pengering kertas tersebut 
mampu mencapai temperatur 56.80C. Bila dibandingkan temperatur pengeringan dengan menggunakan 
sinar matahari sebagai media pengeringan dengan temperatur sekitar 350C, maka alat pengeringan 
kertas tersebut akan dapat mengeringkan kertas dengan lebih cepat. Sehingga diharapkan dapat 
mempercepat proses pengeringan. 

Kata kunci: Pengeringan, Kertas, Program Fluent 

Pendahuluan 

Dilihat dari kebutuhan manusia, kertas 
merupakan salah satu produk yang paling 
banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 
Seperti yang kita ketahui bahan baku pembuatan 
kertas berasal dari serat pepohonan yang dikenal 
dengan nama sellulosa, dan saat ini bahan baku 
tersebut mulai susah diperoleh. Salah satu solusi 
pemecahan masalah tersebut adalah dengan 
membuat kertas daur ulang. Kertas yang kita 
gunakan sebagian besar berasal dari kertas daur 
ulang, kertas daur ulang tersebut merupakan 
hasil dari beberapa proses yang salah satunya 
adalah proses pengeringan. Metoda pengeringan 
yang paling umum dipakai adalah metoda 
pengeringan konvensional yaitu mengeringkan 
dengan menjemur objek dibawah sinar 
matahari. Bila dikaji lebih jauh metoda ini 
memiliki banyak kekurangan diantaranya 
membutuhkan waktu pengeringan yang terlalu 
lama, pengeringan hanya dapat dilakukan bila 
cuaca cerah dan membutuhkan tempat yang luas 
untuk penjemuran.  

Sebagai pengganti pengeringan dengan 
cara konvensional maka dibuat mesin pengering 
yang memanfaatkan aliran udara panas untuk 
mengeluarkan kandungan air yang ada pada 
bubur kertas tersebut. Sebagai mesin yang 
menjadi salah satu bagian dari proses produksi, 

maka mesin ini harus dapat meningkatkan 
produktivitas dan kualitas produk. Untuk 
mendapatkan mesin yang memenuhi kriteria 
tersebut maka dilakukan serangkaian proses 
perancangan sehingga didapat beberapa pilihan 
bentuk kabin. Untuk memilih suatu bentuk 
kabin untuk dilakukan pada proses pembuatan, 
maka perlu dilakukan pemodelan terhadap kabin 
pengeringan yang akan dibuat. Pada tugas akhir 
ini penulis akan melakukan simulasi aliran 
udara pada kabin pengeringan kertas daur ulang. 
Untuk melakukan simulasi aliran udara kabin 
pengeringan kertas daur ulang ini penulis 
menggunakan program FLUENT 6.2.16.  

Dengan melakukan simulasi aliran udara 
pada kabin pengeringan kertas daur ulang ini 
diharapkan penulis dapat memprediksikan 
distribusi temperatur dalam ruang kabin 
pengering kertas daur ulang. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dimulai dengan 
menggambar geometri kabin dengan program 
Gambit. Penggambaran dimulai dari 
menggambar verteks (titik) kemudian 
dilanjutkan dengan penggambaran garis dari 
verteks yang telah ada. Setelah penggambaran 
garis selesai maka garis-garis tersebut kemudian 
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dihubungkan menjadi bidang. Kemudian 
dilanjutkan dengan menggambar grid model 
(melakukan meshing).setelah selesai melakukan 
meshing maka gambar tersebut dianalisa dengan 
program FLUENT untuk melihat distribusi 
temperatur yang terjadi dalam kabin. 

Program FLUENT 

Program FLUENT adalah program komputer 
untuk simulasi aliran fluida dan perpindahan 
panas. FLUENT menyediakan fleksibilitas mesh 
yang lengkap, sehingga dapat menyelesaikan 
kasus aliran fluida dengan mesh (grid) yang 
tidak terstruktur (unstructured mesh) yang dapat 
diterapkan pada geometri yang rumit dengan 
relatif mudah. Jenis mesh yang didukung oleh 
FLUENT adalah tipe 2D 
triangular/quadrilateral, 3D tetrahedral/ 
hexahedral/ pyramid/ wedge, dan mesh 
campuran (hybrid mesh). 

Pre PDF
- calculation of PDF 

look-up tables

Gambit
- geometry setup
- 2D/3D mesh generation

Other CAD/CAE
Packages

TGrid
- 2D triangular mesh
- 3D tetrahedral mesh
- 2D or 3D hybrid mesh

FLUENT
- mesh import and adaption 
- physical models
- boundary conditions
- material properties
- calculation
- postprocessing

2D/3D Mesh

Geometry or 
Mesh

Boundary 
Mesh

Boundary and/or 
Volume Mesh

Mesh

PDF files
Mesh

 

Gambar 1. Struktur Komponen pada FLUENT 

Perancangan Model 

Gambar 2. Model Kabin Pengering dan Blower 
 

Model yang akan digunakan dalam 
penelitian ini didasarkan pada hasil perancangan 
dan pembuatan yang dilakukan oleh saudara 
Ady Surya Admaja dengan topik penelitian “ 
Perancangan dan Pembuatan Alat Pengering 
Kertas Daur Ulang”.   

Pada model yang akan dibuat dilakukan 
perubahan pada posisi pemasangan blower, 
posisi pemasangan blower di pindahkan pada 
bagian samping kabin sedangkan pada 
perancangan sebelumnya posisi pemasangan 
blower pada atas kabin. Hal ini dilakukan untuk 
menghindari adanya backflow udara panas 
berdasarkan pertimbangan massa jenis udara 
panas lebih ringan dari udara dingin. 

 
 Model dirancang dengan keterangan 

sebagai berikut : 
Tabel 1.  Dimensi Kabin 

Keterangan Panjang (mm) Lebar(mm) Tinggi(mm) Diameter(mm)
KABIN :
Ruang heater 500 500 500 -
Ruang Pengeringan 100 500 500 -
Ruang Exhaust 100 500 500 -
Saluran Exhaust - - - 63.5
Saluran inlet 68.2 53.9

 
     
   

Gambar 3. Struktur Dalam Kabin 
 

Saat udara masuk dari blower ke ruang 
heater terdapat sekat yang diberi lubang dengan 
diameter 10 mm sebanyak 32 lubang (2 baris), 
hal ini ditujukan untuk mengubah pola aliran 
udara menjadi lebih acak (turbulen). Antara 
ruang heater dan ruang pengeringan, ruang 
pengeringan dan ruang exhaust juga terdapat 
sekat yang diberi lubang dengan diameter 10 
mm sebanyak 60 lubang (3 baris), sedangkan 
pada bagian tengah kabin terdapat 3 buah rak. 
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Analisa distribusi temperatur dan kecepatan 
untuk kondisi  unsteady  

  
Gambar 4. Kontur distribusi temperatur 3D 

 
Gambar 4 menunjukkan kontur distribusi 

temperatur 3D kabin secara keseluruhan 
dengan: 
- Koordinat sumbu X minimum (m) = -0.020, 

maksimum (m) = 0.698  
- Koordinat sumbu Y minimum (m) = -0.050, 

maksimum (m) = 0.498 
- Koordinat sumbu Z minimum (m) = -0.248, 

maksimum (m) = 0.000 
Untuk mengetahui kondisi pada setiap 

bagian kabin, maka akan ditampilkan gambar 
2D untuk posisi-posisi tertentu. 

 

 

Gambar 5. Kontur distribusi temperatur pada 
ruang heater (pada posisi, mx 050.0= ) 

 
 Kontur distribusi temperatur tersebut 

terlihat mengikuti pola aliran udara yang 
ditunjukan pada Gambar 6. Untuk udara di 
sekitar heater paling bawah  memiliki 
temperatur lebih rendah yaitu sekitar 480C bila 
dibandingkan dengan temperatur udara di 
sekitar heater bagian atas yang mencapai 820C, 
hal ini dikarenakan  daerah tersebut terletak 

dekat dengan  sekat yang memiliki penampang 
aliran yang kecil yang ditunjukkan pada gambar 
7. Bila dihubungkan dengan persamaan 
kontinuitas, untuk debit aliran yang sama 
dengan luas penampang aliran yang lebih kecil 
maka  kecepatannya aliran menjadi lebih besar, 
kenaikan kecepatan ini menyebabkan waktu 
yang dibutuhkan heater untuk memanaskan 
udara di sekitarnya menjadi lebih singkat.  

 

 
Gambar 6.  Vektor kecepatan aliran 
udara ( pada posisi, mx 050.0= ) 

 
Gambar 7.  Vektor Kecepatan aliran 
udara ( pada posisi,  mx 035.0= ) 

 
Gambar 8.  Vektor kecepatan aliran   
udara ( pada posisi mz 015.0−= ) 

 

Y 

 

 

 

 

Sekat 

Heater 

Sekat 

Kenaikan 
kecepatan 
aliran 

 

Y 

 

Penyebab 
aliran siklon 
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Gambar 8 menunjukkan vektor 
kecepatan aliran udara pada posisi 

mz 015.0−= . Pada gambar tersebut terlihat 
aliran dari sisi inlet yang membentur dinding, 
membelok dan keluar pada lubang sekat yang 
terdekat dengan dinding. Hal ini menyebabkan 
aliran udara yang keluar dari sekat menjadi 
siklon. Seperti yang terlihat pada gambar 9, 
karena aliran siklon temperatur udara di sekitar 
nya menjadi lebih rendah. 

 
Gambar 9.  Kontur distribusi temperatur (pada 

posisi, mz 015.0−= ) 

 
Gambar 10.  Kontur distribusi temperatur kertas 

dan kabin (pada posisi, mz 015.0−= ) 

Gambar 10 menunjukkan kontur 
distribusi temperatur pada kertas dan pada kabin 
pada posisi mz 015.0−= . Pada gambar 
terlihat temperatur kertas lebih rendah 
dibandingkan dengan temperatur udara di dalam 
kabin, temperatur maksimum udara kabin 
mencapai 56.80C .  

Bila dilihat pada Gambar 11 dari arah 
pergerakan temperatur, dapat terlihat bahwa 
pada kertas arah pergerakan temperatur 
mengarah keluar kertas. Hal ini menunjukkan 
terjadinya proses penguapan pada air yang 
terkandung dalam kertas ke udara di dalam 
kabin. Dengan proses ini diharapkan kandungan 
air dalam kertas dapat berkurang. 

 

Gambar 11. Vektor kecepatan kertas dan 
kabin (pada posisi, mz 015.0−= ) 

 

Analisa distribusi temperatur dan kecepatan 
untuk kondisi steady  

 

Gambar 12. Kontur distribusi temperatur 
(pada posisi simetri) 

 
Pada Gambar 12 menunjukkan distribusi 

temperatur untuk kondisi steady, bila 
dibandingkan dengan keadaan unsteady maka 
akan terlihat perbedaan utama pada ruang heater 
yaitu pada panas yang terjadi di sekitar heater 
bagian atas lebih merata hal ini dikarenakan 
kecepatan yang digunakan pada kasus steady 
tidak berubah terhadap waktu.  

 

Gambar 13.  Temperatur maksimum 
(pada posisi mz 015.0−= ) 

 
Pada Gambar 13 menunjukkan 

temperatur udara maksimum pada kabin, dari 
gambar tersebut terlihat temperatur maksimum 
terjadi pada rak ke 3 dengan temperatur sekitar 

Akibat aliran 
siklon distribusi 
temperatur tidak 
merata 

kertas 

Temperatur maksimum 

kertas 
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55.70C. Hal ini di karenakan kecepatan aliran 
terbesar terdapat pada rak ke-3, seperti terlihat 
pada gambar 14 vektor terbesar terjadi pada rak 
ke-3. Kecepatan maksimum tersebut 
dikarenakan adanya aliran siklon seperti yang 
terjadi pada kondisi unsteady. 

 
 

Gambar 14. Vektor Kecepatan  maksimum 
(pada posisi mz 015.0−= ) 
 
Kesimpulan  

Dari hasil analisa distibusi temperatur 
dan kecepatan yang terjadi pada kabin dapat 
ditarik kesimpulan bahwa : 

 Besarnya kecepatan udara yang masuk 
dari sisi inlet ke ruang heater mempengaruhi 
distribusi temperatur yang terjadi  pada ruang 
heater, semakin besar kecepatan udara yang 
masuk ke ruang heater maka temperatur akan 
semakin kecil, karena waktu yang dibutuhkan 
heater untuk memanaskan udara sekitar menjadi 
lebih singkat. 

 Temperatur maksimum yang dapat 
dicapai untuk kasus unsteady adalah 56.80C, 
masih berada dibawah temperatur operasi yang 
ingin dicapai yaitu 600C.  Akan tetapi dengan 
temperatur maksimum tersebut proses 
pengeringan masih dapat  berlangsung dan akan 

lebih baik bila dibandingkan dengan 
pengeringan konvensional. 

 Posisi inlet, sekat dan heater sangat 
berpengaruh terhadap distribusi temperatur yang 
terjadi, posisi inlet yang diterapkan dalam kasus 
ini menyebabkan terjadinya aliran siklon yang 
mempengaruhi distribusi temperatur. 

 
Saran 

 Untuk mendapatkan kinerja sistem yang 
lebih baik maka dianjurkan untuk merubah 
posisi saluran inlet pada bagian belakang kabin 
agar tidak terjadi aliran siklon yang terlalu besar 
sehingga heater memiliki waktu lebih lama 
untuk memanaskan udara di sekitarnya. Untuk 
saluran inlet sebaiknya jangan menggunakan 
blower dengan kecepatan yang terlalu tinggi. 
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ABSTRAK 
Perancangan Auto Loader ini merupakan salah satu kemajuan teknologi otomasi di bidang industri untuk 
membantu meningkatkan kapasitas produksi dari mesin expanding dalam proses pembentukan seat pipe, 
selama ini digunakan operator yang berperan sebagai pemindah benda kerja (seat pipe) dari satu proses 
ke proses lainya. Dengan adanya auto loader ini maka untuk memindahankan seat pipe tidak memerlukan 
operator lagi karena proses pemindahan digantikan oleh auto loader yang dikendalikan oleh PLC, 
sehingga proses yang berlangsung akan semakin cepat. Dari hasil uji coba dengan menggunakan auto 
loader yang dirancang, proses dapat dipersingkat 2,31 detik yaitu 11, 7 detik menjadi 9,39 detik. 
 
Kata kunci :autoloader, matriks keputusan,seleksi design 
 
1. Pendahuluan 

Pada masa sekarang ini kemajuan teknologi 
dibidang industri bergerak begitu cepat, salah 
satu contoh dari kemajuan tersebut adalah sistem 
kontrol dan otomasi di industri. Pada industri 
yang berskala besar, semua pabrik-pabriknya 
menerapkan teknologi otoma-si industri untuk 
mendukung tercapainya optimalisasi produksi, 
bahkan dapat juga berpengaruh pada kualitas 
produksinya. Dengan adanya penerapan 
teknologi otomasi industri ini maka kebutuhan 
akan tenaga kerja manusia sebagai buruh akan 
berkurang, hal ini disebabkan peran manusia 
sebagai buruh telah digantikan oleh robot atau 
komponen-komponen yang dapat bekerja secara 
otomatis yang mempunyai tingkat ketelitian 
yang tinggi dalam suatu proses produksi. Selain 
itu naiknya bahan baku industri baik berupa 
material maupun sarana pendukung proses 
produksi dan harga jual dari produk jadi yang 
dituntut agar tetap kompetitif, menuntut 
perusahuan melakukan efsiensi di segala bidang. 

Permintaan konsumen terhadap suatu 
produk pada saat ini mengalami peningkatan 
sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas 
produksi. Pening-katan kapasitas produksi dapat 
atasi dengan 2 cara yaitu invest pembelian mesin 
baru dan peningkatan cycle time dari mesin yang 
sudah ada. Dari 2 alternatif tersebut tindakan 
yang paling sesuai dilakukan agar tetap dapat 
melakukan efisiensi adalah melakukan 
improvement pada mesin yang sudah ada dengan 
meningkatkan cycle time mesin tersebut, karena 
jika dilakukan pembelian mesin baru 

membutuhkan biaya yang besar. 
Improvement yang akan dilaku-kan untuk 

mengefisienkan percepatan cycle time dari suatu 
mesin adalah mengganti operator dengan auto 
loader yang bekerja secara otomatis. Auto loader 
merupakan koinbinasi antara conveyor dan 
lengan robot yang bekerja secara. otomatis yang 
dikendalikan oleh PLC (Programmable Logic 
Controller), yang mempunyai fungsi utama 
untuk memindahkan benda kerja dari proses 
awal ke mesin Expanding kemudian ke proses 
selanjutnya. 
 
2. Prosedur penelitian  
2.1. Tahap perancangan [1],[2] 

Tahap proses perancangan auto loader 
adalah kebutuhan, spesifikasi teknis, peran-
cangan konsep produk, perancangan produk, dan 
dokumentasi. Adapun tahapan-tahapan tersebut 
diuraikan sebagai berikut :  
2.2 Kebutuhan 

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas 
dan kuantitas adalah dengan melakukan 
improvement pada mesin yang digunakan untuk 
produksi. Selain itu pelaksanaan improvement 
didasarkan pada hal-hal lain yaitu karena 
peningkatan jumlah produksi pada tahun ini serta 
persiapan peningkatan kapasitas ditahun 
mendatang dan program efisiensi disemua 
bidang yang dicanangkan oleh perusahaan. 
Melihat kondisi tersebut maka perlu dilakukan 
modifikasi pada mesin expanding yang selama 
ini pengoperasianya dengan bantuan operator. 
Mesin ini bisa ditingkatkan kapasitasnya dengan 
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merubahnya menjadi otomatis dengan mengganti 
operator menjadi auto loader. 
 
2.3 Spesifikasi Teknis 

Mereka menghendaki mesin ini dibuat 
otomatis sebab proses pemindahan benda kerja 
selama ini dilakukan oleh tenaga manusia 
sehingga hasil yang di dapat cenderung tidak 
sama pada beberapa kondisi yaitu antara pagi, 
siang dan malam. Selain itu juga disebabkan 
karena adanya tenaga kerja baru yang belum 
terlatih sehingga kapasitas akan turun. 
Untuk mewujudkannya, maka  bagian produksi 
perlu membuat spesifikasi teknis dari auto 
loader. Spesifikasi teknis adalah daftar 
persyaratan kemampuan dan sifat-sifat yang 
harus dimiliki oleh alat yang akan dirancang. 
Persyaratan dalam spesifikasi dibagi dua 
kategori, yaitu keharusan (demand) dan 
keinginan (wishes). Demand adalah segala 
persyaratan yang harus dipenuhi dalam segala 
kondisi sedangkan wishes adalah persyaratan 
yang diinginkan dalam proses perancangan dan 
bila memungkinkan dapat di masukkan melalui 
pertimbangan.  
 
2.4 Perancangan Konsep Produk [1],[2] 

Konsep produk masih berupa gambar skema 
atau gambar sket yang terdiri dari kerangka 
(skeleton) elemenelemen produk. Elemen produk 
yang berupa kerangka akan diberi bentuk pada 
fase berikutnya yaitu perancangan produk.. 

Perancangan konsep produk dimulai dengan 
pembuatan struktur fungsi. Struktur fungsi 
adalah rangkaian dari beberapa fungsi 
keseluruhan dan  mempunyai hubungan antara 
masukan (input) dan keluaran (output) yang 
diinginkan oleh struktur fungsi. Hal ini dapat 
dinyatakan dalam bentuk aliran energi, material 
dan sinyal dengan menggunakan diagram blok. 
Struktur fungsi dibagi menjadi 2 yaitu fungsi 
keseluruhan dan sub fungsi keseluruhan. 

Fungsi keseluruhan dibuat setelah adanya 
ketentuan tiap-tiap tugas pada bagian yang akan 
dirancang secara keseluruhan. Sedangkan sub 
fungsi keseluruhan ditentukan setelah kita dapat 
menentukan tugas dari bagian yang akan 
dirancang secara keseluruhan untuk menjalankan 
tugas terperinci dan mengacu pada fungsi 
keseluruhan.  

Setelah melalui tahap struktur fungsi 
kemudian dilanjutkan dengan tahap pembuatan 
diagram blok sub-fungsi keseluruhan sebagai 
pendukung kinerja tiap komponen mesin yang 
ditunjukkan oleh gambar3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar2. Fungsi Keseluruhan 

 
Selanjutnya setelah blok fungsi keseluruhan 

terbentuk adalah pembuatan prinsip solusi. Hal 
ini dimulai dengan beberapa tahap yaitu:  
 
2.4.1 Pencarian Prinsip Solusi [1],[2] 
Dalam memecahkan permasalahan dalam 
perancangan dibutuhkan suatu metode tertentu. 
Metode tersebut antara lain : 
1. Metode Konvensional (Conventional 

Methods) 
Metode Konvensional terdiri dari   beberapa 
sumber, diantaranya 

a. Pencarian materi atau bahan acuan me lalui 
literature, textbook, dan jurnal junal teknik. 

b. Analog yaitu pencarian prinsip solusi dengan 
membuat satu model yang dapat 
mempresentasikan suatu sis-tem.  

2. Metode Intuitif (Intuitive Methods) 
Metode Intuitif memberikan jawaban 
mengenai permasalahan yang rumit dengan 
menggunakan intuisinya, 
artinya jawaban tersebut melintas dalam 
pikiran melalui penelitian, pengalaman dan 
proses pemikiran yang panjang. Cara yang 
dilakukan untuk dapat meningkatkan 
kemampuan intuisi salah satunya adalah 
banyak melakukan komunikasi yang 
mengarah pada tingkat diskusi dengan 
lingkungan yang terkait dengan bidang yang 
diinginkan. 

3.  Metode Distruktif (Distractive Methods) 
Metode ini memberi jawaban dengan 
pendekatan bertahap. Dalam metode destruktif 
pernyataan intuisi dimungkinkan walaupun  
terbatas pada hal-hal yang tidak, mempegaruhi 
tugas secara keseluruhan. 
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Gambar3. Diagram blok sub fungsi keseluruhan 

 
 
2.4.2 Pemilihan Kombinasi 

Pada proses perancangan sistem sistematik 
ruang lingkup perrmasalahan yang ada hares 
dibuat dengan luas, hal ini bertujuan agar 
memperoleh kemungkinan solusi sebanyak-
banyaknya. 

Setiap kemungkinan yang ada diperiksa 
melalui prosedur yang tepat dan cermat, karena 
sering terjadi solusi terbaik dihasilkan setelah 
pengkombinasian yang kurang bernilai dengan 
solusi yang lebih bernilai, kombinasi dari prinsip 
sub fungsi ditunjukkan pada tabel2. Beberapa 
kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihari 
kombinasi yang paling sesuai antara lain 
1. Kesesuaian terhadap fungsi keseluruhan. 
2. Dapat dilaksanakan tuntutan tertulis   dalam 

daftar spesifikasi, diantaranya : kebaikan 
dalam hal persentasi atau   kemudahan 
perakitan, kendala biaya, keamanan saat 
dioperasikan., kemungkinan dilakukan 
pengembangan lebih lanjut.  

Khusus pada pengembangan lebih lanjut, inovasi 
merupakan cara terbaik untuk mendapat hasil 
yang maksimal pada mesin, agar input kerja 

mendapatkan output yang sesuai dengan kondisi, 
kapasitas dan kualitas. 
Hasil dari kombinasi prinsip yang terdapat pada 
label diatas menghasilkan varian-varian sebagai 
berikut 

• Varian 1 : 1A-2A-3A-4A-5A-6A 
• Varian2 :1B-2B-4A-5A-6A 
• Varian3 :1C-2C-3C-4A-5A-6A. 

 
2.4.3 Pembuatan Konsep Varian [2] 
Dalam proses pembuatan konsep varian kita 
harus memperhatikan dari segi teknik dan 
ekonominya. Konsep varian dapat dibuat 
berdasarkan pada data seperti dibawah ini 
1. Sketsa dan kemungkinan bentuk rancangan 

dan bentuk fisiknya 
2. Perhitungan kasar berdasarkan pada tingkat 

asumsi 
3. Penelitian lebih lanjut untuk pengem-bangan 

teknologi  
4. Konstruksi dari model untuk dianalisis 
5. Analogi model dan simulasi sistem, biasanya 

dilakukan secara komputerisasi. 
 
2.4.4 Seleksi Desain 
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Hasil dari perancangan produk yang 
diciptakan oleh manusia tidak lepas dari 
kekurangan, disamping kelebihan yang dimiliki 
oleh produk tersebut. Oleh karena itu diperlukan 
pengembangan secara terus-menerus dan berusa 
meminimalkan kekurangan dengan cara 
meningkatkan fungsi dan kualitas dari produk 
yang diciptakan. 

Sasaran yang ingin dicapai dari modifikasi 
mesin expanding dengan penambahan auto 
loader adalah peningkatan kapasitas produksi 
dengan cara mempercepat cycle time proses 
produksi serta efisiensi dalam perusahaan dengan 
cara pengurangan operator mesin. 

Prinsip kerja auto loader yaitu 

memindahkan benda kerja dari penam-pungan ke 
mesin expanding untuk proses expanding baik 
expanding I maupun expanding II, kemudian 
dipindahkan lagi ke conveyor untuk proses 
selanjutnya. Dengan cara ini diharapkan proses 
bisa lebih cepat. 

Perawatan auto loader akan lebih mudah 
jika kerusakan yang timbul bisa dilihat langsung 
dari PLC melalui lampu indicator yang ada pada 
PLC maupun komputer dengan cara monitoring 
saat dengan cara monitoring saat mesin sedang 
beroperasi. 

Dalam penilaian konsep produk ini 
digunakan evaluasi berdasarkan matriks 
keputusan dasar atau metode Pugh. Metode ini   

 
Tabel2.Kombinasi Prinsip Solusi Sub-Fungsi [2] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 sederhana dan telah terbukti dapat diguna-

kan secara mudah dan efektif, terutama untuk 
evaluasi konsep produk yang belum dapat 
dibandingkan dengan persyaratan teknis secara 

langsung karena keduanya berada pada tingkat 
abstraksi yang berbeda. Prinsipnya memberi nilai 
setiap alternatif terhadap altematif lainya secara 
relatif dalam kemampuanya untuk memenuhi 
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kriteria yang dibuat berdasarkan keinginan pengguna. 

Tabel3 Matriks Keputusan dasar Auto Loader
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan penilaian 
+ : mempunyai nilai lebih baik, 
S : mempunyai nilai sama saja, 
- : mempunyai nilai lebih buruk. 
 
Berdasarkan matriks pengambilan keputusan 
maka konsep produk yang memiliki skor 
tertinggi adalah varian 1, sehingga konsep 
produk inilah yang akan dikembangkan 
selanjutnya menjadi mesin auto loader. 
 
2.5 Perancangan Produk 
Perancangan produk adalah proses perbaikan dan 
pengembangan lebih lanjut dari konsep produk 
yang sudah dipilih dari sekian banyak alternatik 
konsep produk pada tahap evaluasi konsep 
produk. Konsep yang dikembangkan hanya satu 

konsep saja yaitu konsep varian 1. 
Dalam tahap ini elemen-elemen konsep 

produk yang masih berupa garis dan kerangka 
diberi otot sehingga masing-masing dapat 
membangkitkan fungsi yang diembannya dan 
menghasilkan produk bermutu tinggi. Pembuatan 
komponen tersebut didasarkan pada diagram 
blok sub fungsi keseluruhan yang kemudian 
diuraikan lagi kedalam urutan mekanisme kerja 
alat. 

Pemberian bentuk pada varian 1 ditunjukkan 
pada gambar 4 yaitu gambar autoloader. Pada 
Gambar ini ada 2 bagian utama yaitu mesin 
expanding dan loader. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar4.Autoloader 

 
2.6 Dokumentasi 
Fase perancangan produk berakhir dengan 
tersusunnya dokumen-dokumen yang diperlukan 
untuk pembuatan produk. Selama fase 
pembuatan produk berlangsung terbentuk 
dokumen-dokumen yang berupa perubahan-
perubahan produk akibat iterasi antara tahap 
pemberian bentuk dan tahap evaluasi dan iterasi 
antara fase sebelumnya. PLC yang digunakan 
dalam pembuatan autoloader pada mesin 
expanding ini adalah Mitsubishi dengan type Al 
SJHCPU [4,5,6] yang mempunyai slot tambahan 
yang berguna saat pemakai memerlukan tamba-
han input maupun output. Sebelum dilakukan 
modifikasi slot yang digunakan adalah 5 slot 
yaitu 2 slot input dan 3 slot output, sedangkan 
sisanya 3 slot masih kosong. Setelah dilakukan 
modifikasi tinggal menambah slot yang kosong 

untuk dijadikan input serta penambahan slot 
tambahan untuk penempatan positioning module 
AD75 serta 1 slot cadangan. 

 
3.Pengujian Autoloader 
Setelah selesai pembuatan auto loader sesuai 
dengan konsep perancangan pada point 
sebelumnya, tahap selanjutnya adalah pengujian 
dari alat. Pengujian ini meliputi kesesuaian 
dengan flow proses yang sudah di rancang serta 
kemampuan alat dalam menjalankan fungsi 
utama yaitu pemindahan benda kerja dari 
expanding 1 ke expanding 2 yang sebelumnya 
telah dirancang dengan varan ke 1 dan telah 
diuraikan pada bab sebelumnya. 
 
3.1 Pengujian Varian dari Perancangan 
Mesin expanding ini mempunyai fungsi untuk 
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melebarkan diameter benda kerja berupa seat 
pipe dari dimensi awal diameter 12 menjadi 17,8 
mm. 
Untuk tabel perubahan dimensi benda kerja 
terlampir pada table 4. 

Pengujian ini dilakukan dengan 
membandingkan hasil produk serta waktu yang 
digunakan dalam proses pembuatan seat pipe di 
mesin expanding.   Waktu yang menjadi acuan 

 sebelum dilakukan modifikasi adalah 
dimulai dari pengambilan benda kerja dari 
loading awal, memasukkan ke expanding 1, 
proses di expanding 1, ambil dari expanding 1 
dan ditaruh ke expanding 2, kemudian kembali 
lagi ambil benda kerja, dan proses ini disebut 
satu kali cycle dan basil pengamatan yang 
dilakukan ditunjukkan pada tabel 5. 

Sedangkan waktu yang menjadi acuan 
setelah dilakukan modifikasi yaitu dimulai dari 
pengambilan benda kerja dari penampung, 
memindahkan ke tempat proses expanding 1 dan 
expanding 2 secara bersamaan, proses di 
expanding secara bersama setelah itu kernbali 
lagi ke tempat penampung benda kerja. Hasil 
pengamatan ditunjukkan pada tabel 6. 

Dari hasil perhitungan standar deviasi 
sebelum dilakukan modifikasi adalah 0,3932 
sedangkan setelah dilakukan modifikasi adalah 
0,1339. Hasil yang didapatkan lebih kecil 
sehingga mesin mendapatkan performa lebih 
baik. 
Waktu rata-rata yang digunakan untuk proses 
pembuatan seatpipe sebelum dilakukan 
modifikasi adalah 11,7 dt setelah dilakukan 
modifikasi menjadi 9,39 dt, sehingga terjadi 
percepatan waktu 2,31 dt dalam proses. 

 
3.2 Pengujian dengan cylinder 
Dari ladder diagram yang telah dibuat , diamati 
hasilnya dengan cara mengamati waktu 
pergerakan cylinder expanding, dengan hasilnya 
sebagai berikut tersaji pada Tabel 6. Penyajian 
waktu perbandingan antara sebelum modifikasi 
dan sesudah modifikasi terjadi perbedaan yaitu 
sebelum modifikasi hanya ada satu data 
sedangkan setelah modifikasi ada dua data 
disebabkan pada saat mesin belum dimodifikasi 
pergerakan cylinder hanya satu kali proses 
kemudian dirubah menjadi bergerak bersamaan 
saat proses auto. 

Dari pengujian diatas terlihat bahwa 
perubahan total waktu yang terjadi sebelum 
modifikasi 6,64 detik dan sesudah modifikasi 
6,30 detik, terjadi perubahan waktu 0,34 detik. 
Sedangkan jika kita membandingkan pergerakan 
cylinder setelah modifikasi yang saat percobaan 
digerakkan satu persatu, total waktunya adalah 
4,36 detik dan pads saat bergerak bersamaan 
total waktunya 6,30 detik maka terjadi selisih 
waktu 1,94 detik. 

Dari percobaan yang dilakukan di atas dapat 
disimpulkan bahwa waktu yang dibutuhkan oleh 
pompa untuk mengisi 2 tabung cylinder secara 
bersamaan lebih lama daripada waktu yang 
digunakan untuk mengisi satu tabung cylinder. 
Hal ini berhubungan dengan debit yang 
dikeluarkan pompa untuk mengisi ruang yang 
ada pada tabung cylinder, semakin besar ruangan 
maka semakin lama waktu yang dibutuhkan 
untuk mengisi ruang tersebut.

Tabel4. Perubahan dimensi benda kerja

  Awal Expanding 1 Expanding 2 

Diameter luar seat pipe  12 mm 17,1 mm 17,8 mm 

Diameter dalam seat pipe  6,5 mm 12,5 mm 13 mm 

Panjang seat pipe  163,7 mm 163,7 mm 163,7 mm 

Berat seat pipe 0,05 kg 0,05 kg 0,05 kg 
 
 

Tabel6. Waktu pergerakan cylinder expanding 

No Pengamatan Sebelum [dt] Sesudah [dt]    

    1 cylinder 1 cylinder bersamaan 

1 Cylinder turun 3,30 2,30 3,30 

2 Cylinder naik 3,34 2,06 3,00 

Total waktu 6,64 4,36 6,30 

Perubahan waktu gerak cylinder sebelum dan setelah modifikasi 0,34 
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Tabel5. Waktu proses sebelum modifikasi 

Pengamatan ke-  cycle time  

 1 11,6 

2 12,06 

3 11,82 

4 11,41 

5 11,4 

6 12,57 

7 11,5 

8 11,32 

9 11,91 

10 11,42 

total waktu 117,01 

waktu rata-rata 11,701 

standar deviasi 0,3932 
 

Tabel 6. Waktu setelah modifikasi 

Pengamatan ke- cycle time  

1 9,37 

2 9,3 

3 9,5 

4 9,38 

5 9,51 

6 9,5 

7 9,35 

8 9,14 

9 9,6 

10 9,31 

total waktu 93,96 

waktu rata-rata 9,396 

standar deviasi 0,1339 

 
4  KESIMPULAN  
Setelah dilakukan pengujian terhadap pada mesin 
expanding yang sudah dimodifikasi 
menggunakan auto loader yang menggunakan 
penggerak berupa pneumatik dan motor, serta 
pengendali menggunakan PLC, maka dapat 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Cycle time proses rata-rata yang dapat 
diperoleh adalah 9,39 detik. 

2. Cycle time 9,39 detik diperoleh dengan 
cara memodifikasi mesin dengan 
memasang autoloader pada mesin 
expanding. 

3. Pergerakan cylinder expanding dirubah 
menjadi double speed dengan merubah 
ladder diagram untuk meminimalkan 
getaran pada mesin sehingga umur 
pakai komponen mesin menjadi lebih 
lama. 

4. Untuk mendapatkan cycle time yang 
direncanakan yaitu 6 detik solusinya 
adalah mengganti pompa yang 
mempunyai debit lebih besar. 
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ABSTRACT 
Nanotechnology was the fifth revolution in the industrial revolution that have great impacts on many 
fields. Progress in this basic area will enable the more transformative kind of nanotechnology, known as 
molecular manufacturing that combining chemistry and fabrication to produce precise machines and 
manufacturing system at the nanometer scale. The basic theory used in the development of molecular 
manufacturing was scaling laws, atomic granularity, information delivery rate, error source, error 
handling and mechanosynthesis. Molecular manufacturing means a manufacturing system that capable of 
making a wide range of technologically advanced products, far superior to what we have today, much 
cheaper, much faster, and able to multiply its own source of production exponentially. The benefits that 
can obtained from implementation of  molecular manufacturing create a transformative impact in 
industry. However implementation of molecular manufacturing in industry also emerge some risks that 
relatively dangerous for social, economic, health and security aspects. Some appropriate regulations of 
molecular manufacturing implementation are needed in order to reduce its risks. 
 
Keywords : nanotechnology, molecular manufacturing, industry 
 
 
 
Introduction 
 These early years of the 21st century 
already are a time of rapid advances on sciences 
and technology. Every day brings news of 
startling developments in fields such as genetic 
engineering, neuroscience and nanotechnology 
[1].  Nanotechnology was the fifth revolution in 
the industrial revolution [2]. Technological 
revolutions have shown that discoveries at the 
frontiers of science have the potential to pave 
the way for radically innovative and integrated 
approaches, providing some new solutions for 
some of the most pressing problems [3]. 
 Nanotechnology have great impacts on 
many fields, including mining, refining, 
manufacturing, transportation, storage and 
wholesale and retail distribution. Progress in 
this basic area will enable the more 
transformative kind of nanotechnology, known 
as molecular manufacturing that combining 
chemistry and fabrication to produce precise 
machines and manufacturing system at the 
nanometer scale [4]. This is the most promising, 
threatening and controversial aspect of 
nanotechnology. 
 In this paper will be discussed regarding 
molecular manufacturing as a new 
manufacturing system in the industry. The 
discussion includes the definition of molecular 
manufacturing and the implications of 

molecular manufacturing also the benefits that 
can be obtained. Also be presented the 
controversy and criticism as a result of the 
implications of molecular manufacturing in 
industry.  
 
Research Method  
 Research method used in this study is to 
conduct a comprehensive literature review of 
nanotechnology and molecular manufacturing. 
The data used are secondary data in the form of 
scientific journals and books related to 
nanotechnology and molecular manufacturing. 
  
Molecular Manufacturing – What, Why and 
How ? 
 The fundamental ideas for molecular 
manufacturing were introduced more than 40 
years ago in famous talk titled “There’s Plenty 
of Room at the Bottom” [5]. Molecular 
manufacturing emphasizes the use of precise, 
engineered, computer-controlled, nano-scale 
tools to construct vast numbers of improved 
tools as well as products with vast numbers of 
precise, engineered nanoscale features [6]. 
 Trader and Phoenix defined molecular 
manufacturing as the automated building of 
products from the bottom up, molecule by 
molecule, with atomic precision using 
molecular-scale tools [1]. This will make 
products that are extremely lightweight, 

mailto:solebeng@yahoo.co.id
mailto:nurl005@lipi.go.id
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flexible, durable and potentially very “smart”. 
Several diverse pathways might be used to 
develop molecular manufacturing. There are 
many strategies, techniques and tools that may 
contribute to its development. 
 Three milestones can be identified for 
molecular manufacturing, they were basic 
molecular manufacturing, exponential 
molecular manufacturing and integrated 
molecular manufacturing [7]. Basic molecular 
manufacturing has almost been achieved 
already, the principle has been demonstrated in 
the laboratory. It was digital control of precise 
molecular assembly. This level of technology 
may be used to make sensors, variety of 
research tools and possibly to make limited but 
useful quantities of pharmaceuticals. 
Exponential molecular manufacturing was the 
ability to use molecular manufacturing systems 
to build additional usable molecular 
manufacturing systems, make it possible to 
produce large quantities of products. The 
requirements to move from the first to the 
second milestone can be identified and 
preliminary design work can be started today. 
The ability to build large quantities of 
individually constructed molecularly precise 
products would be extremely valuable. Potential 
products include computers, pharmaceuticals, 
medical tools and advanced materials. 
Integrated molecular manufacturing was the 
ability to combine the outputs of molecular 
manufacturing into large products. Moving from 
the second to the third milestone would greatly 
increase the range of possible products. It has 
been argued elsewhere that this step might not 
be prohibitively difficult. However, the 
engineering design will depend on the 
molecular manufacturing technology being 
used, which could vary widely. 
 The basic theory used in the 
development of molecular manufacturing was 
scaling laws, atomic granularity, information 
delivery rate, error source, error handling and 
mechanosynthesis.  
 
Scaling laws 
 Several important measures of 
performance improve as machine shrink [8]. 
Machines can be characterized by simple 
measures and ratios, for example, a 
manufacturing system can handle its own mass 
of materials in a certain number of seconds, and 
motor will handle a certain amount of power per 
unit volume. Broadly speaking, these numbers 
vary in predictable ways according to the size of 
the system. These relationships are called 
“scaling laws” [6].  
 
Atomic Granularity 

 At the energy levels at which nanoscale 
machinery operates, atoms are indivisible, and 
all atoms of an isotope are identical. Different 
isotopes of the same element are identical for 
most purposes, advanced nanosystem will be 
able to sort isotopes by mass as required. Two 
components built of atoms covalently bonded in 
the same arrangement will have identical 
shapes. The shapes will be transiently distorted 
by thermal motion, but the average shapes will 
be identical. Construction operations that 
sufficiently precise to cause atoms or molecules 
to attach in predictable configurations can make 
perfectly precise products. One problematic 
consequence of atomic granularity is that 
machines cannot be designed with the 
dimensional precision common in macro-scale 
machining, where a centimeter-scale feature 
may have a tolerance of a few micron. 
 
Information delivery rate 
 In order to build intricate, precise, 
heterogeneous nanostructures with individually 
specified features, enormous amounts of 
information must be delivered from the 
computer, through whatever tools are used to 
the nanoscale. Existing technologies and 
proposed nanomanufacturing   technologies 
cannot accomplish this. The few technologies 
that have a high data rate are not atomically 
precise because they use beams that cannot be 
focused tightly enough. 
 
Error source 
 A non zero error error rate in inevitable 
but the rate can be quite low in well-
characterized systems. Wear and manufacturing 
slop will not be sources of dimentional variation 
in covalent components. The major source of 
dimentional variation will be thermal motion, 
which is ubiquitos and significant in nanoscale 
systems. Thermal motion will cause positional 
variance. For most nanoscale machine 
components, the effect of thermal motion on 
position can be estimated from the stiffness of 
the component. Thermal motion is random, but 
high energy morions are rare, in general, 
thermal motion will not provide enough energy 
to break a single bond and a single bond 
provides sufficient stiffness to limit motion to a 
fraction of nanometer. This implies that even a 
very small interlocked machine parts, on the 
scale of a single nanometer, can be designed not 
to slip past each other due to thermal 
perturbation. 
 
 
 
Error handling 
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 In a kilogram of nanomachines, no 
matter how well designed, there will inevitably 
be a large number of broken machines. The 
appropriate method of error handling will be 
determined by the architecture of the system.  
 
Mechanosynthesis 
 Mechanosynthesis is the use of 
mechanical systems to control individual 
molecular reactions with atomic precision in 
order to build precision structures. The 
definition cover several different kinds of 
fabrication operations and types of control. 
Mechanosynthesis can be performed either in 
solution with only some of the molecules 
controlled or with all potentially reactive 
molecules controlled. Mechanosynthesis can 
add small molecular fragments to selected 
positions on a large molecules, add selected 
monomers to the end of a polymer, or add large 
molecular building blocks to a larger structure. 
It can also be used to pull molecules apart or 
transfer atoms between molecules. Example of 
the molecular manufacturing appliance shown 
on Figure 1. The molecular manufacturing 
appliances usually called as nanofactory that 
have a small dimension than common factory 
machines. 
 

 
Figure 1. Example of Molecular Manufacturing 

Appliance 
 
Diverse Molecular Manufacturing Products 
in Development 
 Development of diverse nanotechnology 
products and the application on markets are 
being pursued for potentially disruptive 
economic, social, environmental and military 
advantages. Commercialization of nanoscale 
materials, manipulation tools and measurement 
innovations being applied to initially benefit a 
growing range of consumer products, digital 
storage, photovoltaic and semiconductor 
manufacturing industries [9]. Myriad new 

applications of advanced nanocoatings, 
nanofilms and nanoparticles are being 
developed for introduction in the near-term (3-5 
years) on a broader range of durable goods, 
consumer electronics and medical products. 
Nanoproduct applications are also being 
developed for the next generation 
semiconductor, energy, chemical catalysis and 
pharmaceutical/biomedical products. These 
would eventually mature into convergence 
products with higher sensory complexity, self-
assembly and autonomous functionality, 
offering greater potentials for achieving the 
envisioned economic and societal impact. 
 
Benefits of Molecular Manufacturing 
 General purpose of molecular 
manufacturing was a manufacturing technology 
that will find many applications across many 
segments of society. Its extreme flexibility, 
precision, high capacity, and low cost will cause 
rapid adoption almost everywhere, and therefore 
will have disruptive effects in many industries. 
Molecular manufacturing means a 
manufacturing system that capable of making a 
wide range of technologically advanced 
products, far superior to what we have today, 
much cheaper, much faster, and able to multiply 
its own source of production exponentially [1]. 
 The consequences of this are mind-
boggling, to say the least. It could mean the 
drastic restructuring of whole industries, 
including mining, refining, transportation, 
storage, and wholesale and retail distribution. It 
could mean millions of jobs lost, or shifted. It 
could represent a radical transformation of 
traditional power structures, which may not 
come about easily, or peacefully. It could also 
mean opportunities like we have never had 
before to relieve poverty, prevent illness, and 
offer education to millions of people in 
developing nations. 
 However, for industrial sector, 
implementation of molecular manufacturing 
have several benefits below: 
1. Create a new means of production. 
2. Manufacturing systems that can make more 

manufacturing systems 
3. Vastly accelerated product improvement 

with cheap rapid prototyping 
4. Inexpensive raw materials, potentially 

negligible capital cost that support economic 
discontinuity 

5. Portable-desktop size factories 
 
The benefits that can obtained from 

implementation of  molecular manufacturing 
create a transformative impact in industry. This 
transformative impact found the fifth generation 
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of industrial revolution that shown on Figure 2 
below [2]. 

 

 
 

Figure 2. Accelerated impact of molecular 
manufacturing revolution. 

 
 
Risks of Molecular Manufacturing 
Implementation 
 Application of nanotechnology, for 
example molecular manufacturing in several 
sector still be a controversial topic today. 
Especially the risk of molecular manufacturing 
implementation on health and social sectors. 
Herewith several risks that may emerge as 
consequence of molecular manufacturing 
implementation that can be analyzed. 
1. Economic disruption from an abundance of 

cheap products 
2. Economic oppression from artificially 

inflated prices 
3. Personal risk from criminal or terrorist use 
4. Constant intrusive surveillance  
5. Oppression from abusive restrictions 
6. Social disruption from new 

products/lifestyles 
7. Unstable arms race leading to war 
8. Collective environmental damage from 

unregulated products 
9. Black market in molecular manufacturing 

(increases other risks) 
10. Competing nanotechnology programs 

(increases other risks)  
 
Conclusions 
 Molecular manufacturing was a 
promising new manufacturing system for 
industry. The advantages can solve various 
industrial problems that occur today. Molecular 
manufacturing can improves industrial 
competitiveness including on their productivity, 
quality and production cost. However 
implementation of molecular manufacturing in 
industry also emerge some risks that relatively 
dangerous for social, economic, health and 
security aspects. Some appropriate regulations 

of molecular manufacturing implementation are 
needed in order to reduce its risks. 
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ABSTRAK 
Bus kota merupakan angkutan masal yang dominan di DKI Jakarta sampai saat ini. Adanya Busway 
yang beroperasi di jalur khusus, maka peran bus kota makin dominan sebagai angkutan dalam kota 
Jakarta. Makalah ini membahas tahapan perkembangan ukuran panjang bus dan daya mesin mulai era 
80an sampai 2009 serta perkiraan perkembangan selanjutnya. Pembahasan juga mencakup kapasitas 
penumpang, fasilitas dan perlengkapan bus. Data panjang bodi, daya mesin, berat kotor kendaraan 
(GVW) diperoleh dari spesifikasi kendaraan, berat kendaraan diperoleh dari pencatatan pada marking 
bodi. Ada pun data tahun pembuatan diperoleh dari literatur. Fasilitas dan perlengkapan bus diperoleh 
dari pengamatan langsung selama periode tersebut. Penambahan panjang bodi bus bertujuan untuk 
meningkatkan kapasitas jumlah penumpang. Di awal 80an panjang bodi bus masih kurang dari 10 m, 
kemudian berangsur bertambah panjang sampai ada yang mencapai maksimum 12 m di akhir 90an. 
Susunan tempat duduk meningkat dari 10 baris menjadi 13 baris mengikuti pertambahan panjang bodi. 
Kemampuan mesin bus juga ditingkatkan dalam hal daya dan momen puntir maksimumnya. Peningkatan 
ini dilakukan dengan memperbesar volume langkah dan juga penambahan peralatan yang meningkatkan 
efisiensi volumetrik mesin. Di awal 80an bus kota didominasi bus berdaya mesin 130 HP. Kemudian 
meningkat medekati 200 HP, bahkan ada yang mencapai 275 HP. Di era busway bus berdaya mesin di 
atas 300 HP mulai digunakan dalam jumlah besar. Peningkatan daya mesin ini untuk mengimbangi GVW 
yang meningkat serta menunjang peralatan tambahan seperti AC, power steering, sistem rem, transmisi, 
suspensi dan lain-lain yang bertujuan meningkatkan kenyamanan dan keamanan berkendara. 
 
Kata kunci : bus kota, daya mesin dan panjang bodi  
 
Pendahuluan 
 Mobil bus adalah kendaraan penumpang 
dengan jumlah tempat duduk lebih dari 8 tidak 
termasuk pengemudi (PP no 44/1993 pasal 1 
ayat 4). Dalam pelaksaannya peraturan ini 
sedikit bergeser karena kepentingan beberapa 
pihak antara lain departemen perindustrian dan 
departemen keuangan dalam hal perpajakan/ 
bea masuk. Semua mobil penumpang bukan 
sedan dengan jumlah tempat duduk penumpang 
kurang dari 8 disebut mini bus. 
 Bus bisa dibagi lagi menjadi mikro bus 
(bus sedang) dan bus besar. Bus besar dapat 
berupa bus tunggal, bus gandeng (articulated 
bus) atau bus bertingkat. Mikrobus umumnya 
menggunakan ban dengan pelek ukuran 16 inc 
atau kurang dengan lebar kendaraan kurang dari 
2.300 mm. Bus besar menggunakan ban dengan 
pelek 20 inc atau lebih dan lebar tidak lebih dari 
2.500 mm [1]. 
 Ditinjau dari ketinggian lantainya, bus 
besar dapat dikelompokkan menjadi bus lantai 
rendah, lantai tinggi dan lantai sangat tinggi. 
Lantai rendah bila tinggi lantai bus lebih rendah 
dari tinggi roda dalam keadaan kosong. Lantai 
tinggi bila tinggi lantai di atas roda dan lantai 
sangat tinggi bila posisi lantai lebih tinggi lagi 
untuk memperbesar ruang bagasi di bawahnya 
[2]. 

 
Bus Kota Jakarta 
 Di Jakarta angkutan umum dalam kota 
dengan moda bus besar terdiri dari dua jenis 
yaitu busway dan non busway. Busway 
menggunakan jalur khusus yang terpisah dari 
kendaraan lain, sementara bus kota non busway 
berbaur dengan kendaraan lain di jalan raya. 
 Busway dikelola oleh Badan Layanan 
Umum (BLU) Transjakarta-Busway yang 
mengkoordinir operator-operator bus pada 8 
koridor. Sementara operator non busway yang 
cukup dominan diantaranya PPD, Mayasari 
Bakti, Steady Safe, Bianglala dan lainnya. 
 Walaupun namanya bus kota namun 
kenyataannya rute bus kota tidak terbatas hanya 
di wilayah DKI Jakarta namun menjangkau 
wilayah sekitarnya. Panjang rute bus kota 
bervariasi ada yang kurang dari 15 km tapi ada 
juga yang lebih dari 40 km. 
 Kelas bus kota terdiri dari ekonomi, 
patas, patas AC dan busway. Saat ini jenis bus 
besar yang digunakan umumnya berupa bus 
tunggal dan sejumlah bus gandeng pada 
busway. 
 
Batasan Masalah  
 Makalah ini mengamati perkembangan 
perubahan panjang bodi dan daya mesin bus 
kota Jakarta periode 1980 sampai 2009 untuk 
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jenis bus besar. Tipe bus yang diamati adalah 
tipe bus yang diproduksi setelah tahun 1980 dan 
jumlahnya cukup dominan dan periode 
operasinya cukup lama. Mengingat ada 
beberapa tipe bus jumlahnya hanya sedikit 
namun kemudian tidak dioperasikan lagi. 
Pengamatan dilakukan untuk armada busway 
dan non busway. Selain itu bus bertingkat dan 
bus gandeng juga tidak dimasukkan dalam 
pembahasan. 
 
Metodologi 
 Tipe-tipe bus kota yang ada diperoleh 
dari pengamatan di lapangan. Data dimensi bodi 
bus dan daya mesin diperoleh dari brosur, 
website dan catatan pribadi. Data tipe dan tahun 
produksi dikumpulkan dari website dispenda 
Jatim dan TPT-online Deperin yang disesuaikan 
dengan catatan penulis. Data mengenai panjang 
bus mungkin bervariasi untuk tipe yang sama 
karena ada yang berdasar panjang sasis ada juga 
yang panjang bodi. Untuk daya mesin variasi 
data pada tipe yang sama dapat terjadi akibat 
perbedaan standar pengukuran JIS, DIN, SAE 
atau ISO. Meskipun demikian secara 
keseluruhan data yang diperoleh layak untuk 
dicermati perkembangannya dari tahun ke 
tahun. 
 Kapasitas penumpang kecuali busway 
dihitung dari jumlah tempat duduk untuk 
konfigurasi bus patas. Mengingat susunan 
tempat duduk ditentukan oleh operator, 
dimungkinkan variasi jumlah tempat duduk 
untuk satu tipe bus. Deret tempat duduk yang 
dicantumkan adalah untuk sisi kanan untuk 
susunan 2-3 (dua kursi kiri dan tiga kursi 
kanan). Deret tempat duduk sisi kiri adalah sisi 
kanan dikurangi satu karena terpotong pintu 
belakang. 
 Fasilitasdan perlengkapan yang diamati 
adalah pendingin ruangan (AC), kursi reclining, 
pintu otomatis, sistem kemudi dan rem serta 
sistem transmisi. 
 
Hasil 
 Data hasil pengamatan ditunjukkan pada 
tabel 1 dan gambar 1. Periode tahun dimaksud 
adalah tahun awal tipe bus tersebut digunakan 
sebagai bus kota. 
 
Pembahasan 
Era 80an 
 Di awal era 80an tipe bus kota yang 
cukup dominan adalah bus berbasis sasis 
Mercedes Benz OF1113 (gb 2) untuk bus yang 
menggunakan bodi orisinal Mercedes tipenya 
O306. Bus ini banyak dioperasikan oleh PPD 
dan Mayasari Bakti. Tipe bus ini sudah lama 
beroperasi tapi masih diproduksi pada masa itu 
dan sebagian bahkan masih beroperasi sampai 

kini. Bus berdaya mesin 130 HP, panjang bodi 
hampir 10m (OF1113-51) berkapasitas 50 
tempat duduk dengan 10 deret dan belum 
dilengkapi power steering. Karena daya 
mesinnya pas-pasan maka untuk bus AC harus 
dilengkapi dengan motor diesel tambahan 
sebagai penggerak AC.  
 
Tabel 1 Data Panjang dan Daya Mesin Bus Kota 
[3,4,5,6] 

Tipe Panjang(m) Daya 
1980-1985  
MB OF1113 10,0 130 HP 
Hino AK172 10,275 170 PS 
Hino AK173 10,275 170 PS 
1986-1990  
MB OH1518-51 10,5 180 HP 
Hino RK174 10,5 174 PS 
1990-1995   
MB OH1518-60 11,0 180 HP 
Hino RK2HR 11,070 200 PS 
1996-2000  
Ikarus 274 12,0 275 BHP 
Nissan CB 10,850 180 PS 
2000 – 2009  
MB OH1521/60 11,110 210 HP 
Hino RG1JS 11,740 240 PS 
Daewoo 
BH115E 

11,550 310 PS 

Hino RK1JSNL 11,5 260 PS 
AAI Komodo 18,000 310 PS 
Hino AK8J 11,180 215 PS 
  
 Selain OF1113 tipe bus lain yang sekelas 
adalah Hino AK172 dan AK173. Bus ini sedikit 
lebih panjang dan lebih kuat dibandingkan 
OF1113 sehingga jarak antar tempat duduk agak 
panjang atau bahkan bisa dipasang 11 deret 
tempat duduk.  
 Pertengahan 80an, bus mesin belakang 
mulai digunakan sebagai bus kota di Jakarta. 
Mercedes Benz OH1518/51 dengan panjang 
bodi 10,3m, daya mesin 180 HP dan sudah 
menggunakan power steering. Jumlah deret 
tempat duduk menjadi 11 atau 55 tempat duduk. 
Karena daya mesinnya cukup besar maka 
OH1518 bisa dipasang AC yang langsung 
digerakkan mesin. Beberapa tipe bus ini 
dilengkapi dengan pintu semi otomatis yang 
dikendalikan pengemudi dengan sistem 
pneumatik. Dengan pintu semi otomatis ini 
memungkinkan bus hanya dioperasikan satu 
orang saja sebagaimana dilakukan PPD pada 
bus-bus ”Rute Metoda Baru” (RMB). 
 
Bus Berdaya Mesin Besar 
 Sampai awal tahun 90an daya mesin bus 
kota tidak sampai 200 HP. Daya mesin yang 
tersedia sebetulnya sudah lebih dari cukup bila 
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dibandingkan era sebelum tahun 1980 yang 
maksimum hanya 130 HP. 
 Pertengahan 90an masuk dalam jumlah 
besar bus kota Ikarus 274 berbahan bakar gas 
(CNG) yang diimpor secara utuh (completely 
built up) dari Hongaria. Ini adalah bus kota 
pertama yang masuk katagori daya mesin besar 
dengan panjang bodi 12 m. Menggunakan 
transmisi otomatis dan suspensi pegas katung 
udara (air suspension) bus ini memang jauh 
lebih nyaman dibandingkan bus kota lain saat 
itu. Tempat duduk 13 deret susunan 2-2 atau 52 
tempat duduk semi reclining. Masa operasi 
Ikarus 274 terbilang singkat kurang dari 10 
tahun antara lain karena masalah pemeliharaan. 
 Penggunaan bus berdaya mesin besar 
dilakukan lagi dimasa busway. Setelah busway 
koridor 1 menggunakan sasis bus rakitan dalam 
negeri Hino RG dan Mercedes OH1521, maka 
untuk koridor selanjutnya dicanangkan 
menggunakan bus berbahan bakar gas. Daewoo 
BH1115E CNG terpilih sebagai pionir armada 
busway BBG dan sampai saat ini menjadi 
armada busway terbanyak. Daya mesinnya 310 
PS dan ukuran mesinnya pun besar yaitu 11.000 
cc, dengan transmisi otomatis. Tentunya 
konsumsi bahan bakarnya juga lebih besar 
sehingga perlu dua kali pengisian tiap hari. 
Bandingkan dengan Ikarus 274 yang hanya 
perlu sekali pengisian BBG sehari. Proses 
pengisian BBG ini salah satu hal yang 
mengurangi efektivitas operasi BH115E. 
 Armada busway lain yang mempunyai 
daya mesin besar adalah bus gandeng AAI 
Komodo 310 PS (setara dengan mesin 
BH115E).  Untuk bus gandeng yang bobot dan 
kapasitas angkutnya lebih besar daya mesin 
besar memang lebih sesuai.  
  
Bus kota lantai tinggi 
 Bus kota di Jakarta dengan bodi buatan 
dalam negeri termasuk bus berlantai tinggi. 
Agar saat muatan penuh roda tidak menyentuh 
lantai, maka di atas roda dibuat sedikit tonjolan 
sebagai ruang roda.  
 Di era 90an mulai beroperasi armada 
Nissan Diesel CB dalam jumlah besar (gb 3). 
Berbeda dengan bus kota pada umumnya saat 
itu, lantai bus ini lebih tinggi, rata tanpa 
tonjolan. Posisi pintu penumpang depan ada di 
antara roda depan dan belakang. Meskipun 
lantai tinggi menyulitkan penumpang naik turun 
namun tidak ada perubahan pada tipe bus ini 
yang diproduksi belakangan. 
 Di tahun 2009 bus kota berlantai lebih 
tinggi muncul. Mayasari Bakti Hino AK8J 
adalah bus kota mesin depan dengan posisi 
tutup mesin rata dengan lantai (gb 4). Lantai 
ditinggikan sampai level tutup mesin. Akibatnya 
jumlah tangga naik ditambah dan makin 

menyulitkan penumpang naik-turun. Memang 
model lantai rata mesin sedang trend untuk bus 
antar kota, tapi untuk bus kota yang frekuensi 
naik turun penumpang sangat tinggi model ini 
kurang tepat. 
 
Perkembangan Umum 
 Dari tabel 1 dan gambar 1 tampak bahwa 
perkembangan daya mesin bus relatif lambat. 
Kenaikan daya mesin yang besar 275 BHP 
untuk Ikarus 274 dan 310 PS Daewoo BH115E 
lebih dikarenakan kebijakan pemerintah bukan 
oleh keinginan operator. Perkembangan 
selanjutnya dari armada busway malah 
menunjukkan penurunan daya mesin dengan 
dioperasikannya Hino RK1JSNL 260 PS (gb 4). 
 Pertambahan panjang bodi dari 10 m dan 
mencapai maksimal 12 m pada Ikarus 274, 
setelah itu panjang bodi yang dianggap sesuai 
adalah 11,5 m dengan 13 deret tempat duduk. 
 Peran pemerintah sebagai regulator 
terlihat besar dalam perkembangan bus kota di 
Jakarta. PPD yang sebelumnya adalah operator 
bus kota terbesar menggunakan armada yang 
disediakan pemerintah. Tampak perkembangan 
sejak OF1113, OH1518 (OH408) sampai Ikarus 
274, namun setelah itu tidak ada perkembangan 
armada baru malah menggunakan bus bekas 
impor.  
 Salah satu sebab kurang berkembangnya 
armada bus kota Jakarta dibandingkan bus antar 
kota adalah karena banyak penumpang yang 
masih mau naik bus tua dan penentuan tarif 
yang murah. Meskipun demikian walau lambat 
Mayasari Bakti mulai menambah bus baru 
mulai tahun 2009, menggantikan bus-bus yang 
sudah berumur lebih dari 25 tahun. Sementara 
operator lain masih mempertahankan armada 
yang ada dengan berbagai kondisinya. 
 

Bus Kota
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Gb 1 Perkembangan panjang bodi dan daya 
mesin bus kota di Jakarta. 
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Gb 2 Bus kota MB OF1113 
 

 
Gb 3 Bus kota lantai tinggi Nissan Diesel CB 
 

 
Gb 3 Bus lantai tinggi Hino AK8J 
 

 
Gb 4 Hino RK1JSNL busway 
 
Kesimpulan  
1. Panjang bodi bus kota bertambah dari 10 m 

sampai mencapai 12 m, namun ukuran 
optimal saat ini adalah 11,5 m. 

2. Daya mesin bus meningkat dari 130 HP 
sampai yang terbesar 310 PS. Bus berdaya 
mesin sekitar 200 HP yang paling disukai 
operator sampai saat ini untuk non busway. 

3. Bus berdaya mesin besar digunakan untuk 
armada busway bertransmisi otomatis. 

4. Jumlah deret tempat duduk terus meningkat 
dari 10 menjadi 13 deret. Dengan jarak 
antara yang makin longgar.  

5. Format bodi bus kota cenderung mengikuti 
bus antar kota dengan lantai tinggi sehingga 
menyulitkan penumpang naik turun. 
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ABSTRAK 

 
Limbah rockwool di sini adalah sisa atau buangan dari pemotongan lembaran rockwool bahan 
penyekat bunyi dan panas, baik yang baru ataupun yang bekas pakai. Untuk dapat diolah lebih lanjut, 
potongan-potongan rockwool tadi perlu dilepas terlebih dahulu dari bahan perekatnya hingga 
menjadi serat-serat lepas atau gumpalan-gumpalan serat yang kemudian dicampur dengan bahan 
perekat berupa semen portland dan air. Pemanfaatan limbah rockwool di Indonesia untuk bahan 
bangunan rumah masih sedikit dipergunakan, padahal beberapa sifat fisik yang ada dalam limbah 
rockwool tersebut dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk bahan bangunan. Potensi pemanfaatan 
limbah rockwool masih sangat besar. Masih banyak penelitian yang harus dikerjakan agar dapat 
diciptakan teknologi yang mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar. Maka penelitian ini 
bermaksud untuk memanfaatkan limbah rockwool sebagai bahan baku pembuatan papan semen, 
untuk komponen dinding pada RSH.Papan serat rockwool dan semen pada campuran 1 PC : 1 limbah 
rockwool, pada umur 28 hari, memiliki rata-rata kuat lentur tertinggi = 42,99 kg/cm2, masih dibawah 
syarat mutu berdasarkan SK SNI S-04–1989 F, 1989, “Papan Kayu Semen”, kuat lentur minimum 
pada ketebalan 0,5 cm adalah 100 – 140 kg/cm2. Apabila dibandingkan dengan papan semen wool 
kayu, kuat lentur melebihi syarat mutu, berdasarkan SNI 03 – 2104 – 1991 “Papan Semen Wool 
Kayu”, pada ketebalan 0,5 cm adalah 5 kg/cm2. Hal ini disebabkan pengaruh penambahan serat 
rockwool mengurangi kuat lentur dari papan kayu semen yang dihasilkan. Karena itulah papan 
semen ini dapat diperuntukkan sebagai bahan penutup permukaan bagian dalam langit-langit dan 
/atau dinding bagian dalam bangunan. 
 
Kata Kunci : limbah rockwool, pemanfaatan dan kuat lentur. 
 

ABSTRACT 
 

Rockwool waste here there was once reminder or throw away from shape rockwool sheet, partition 
part of sound and charged, either new or ex-use. To manufacture more continued, that rockwool 
shape necessary to dismiss first from that glue part to be free fibers or lump fibers, than mix with glue 
part shaped portland cement and water.  
Use rockwool waste in Indonesia for house building material still little to use, whereas any physical 
properties in that rockwool waste can use more continued for building material. 
Potency use rockwool waste still very big. Still many research must do to can create technology to be 
able to give extra value more bigger. Then this research to intend to use rockwool waste as raw 
material production cement board, for wall component at RSH.  
Rockwool fibre and cement board at mixture 1 PC : 1 rockwool waste, at age 28 days, have highest 
bending strength average = 42,99 kg/cm2, still under quality condition based on SK SNI S-04–1989 F, 
“Cement Wood Board”, minimum bending strength at thickness 0,5 cm that is 100 – 140 kg/cm2. If 
compared with cement wood wool board, bending strength was above quality condition, based on SNI 
03 – 2104 – 1991 “Cement Wood Wool Board”, at thickness 0,5 cm that is 5 kg/cm2. This condition 
was caused effect addition rockwool fibre was decreased bending strength from cement wood board 
that was produced. 
That’s the reason why this cement board can destine for shutter part surface inside ceiling and /or 
inside wall building.  
 
Key Words : rockwool waste, usage and bending strength. 
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Pendahuluan 

Industri rockwool banyak 
meninggalkan sisa atau limbah berupa 
potongan-potongan lembaran /panel rockwool 
yang tidak terpakai lagi. Pemanfaatan bahan 
sisa ini menjadi suatu produk dengan nilai 
tambah, akan membantu mengatasi problem 
lingkungan, mengingat dalam keadaan lepas, 
serat halus rockwool yang banyak 
mengandung silika ini juga dapat berbahaya 
bagi kesehatan orang yang menghirupnya. 
Sebagian pakar menduga bahwa serat 
rockwool dapat menjadi sebab penyakit 
kangker paru-paru, sekalipun belum ada bukti-
bukti nyata bagi manusia. 

Salah satu cara mengatasi masalah 
tersebut adalah dengan memanfaatkannya 
untuk dibuat menjadi papan semen dengan 
atau tanpa bahan tambahan lainnya. Untuk 
melihat kemungkinan pemanfaatan limbah 
tersebut, maka telah dilakukan penelitian 
pembuatan papan semen sebagai bahan 
penutup permukaan bagian dalam langit-langit 
dan /atau dinding bagian dalam bangunan. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengetahui pemanfaatan bahan sisa atau 
limbah yang berupa potongan-potongan 
lembaran rockwool menjadi bahan bangunan 
dengan tujuan diperolehnya lembaran papan 
semen untuk penutup permukaan bagian 
dalam langit-langit dan /atau bagian dalam 
bangunan. 
 
Studi Pustaka  

Rockwool adalah produk serat mineral 
yang didapat dengan meniup (blowing) atau 
memutar cepat (spinning) lelehan massa 
mineral sejenis basalt. Kumpulan serat yang 
terjadi setelah dicampur bahan pengikat lalu 
dicetak tekan membentuk produk berupa 
papan semen berserat acak rockwool yang 
dipakai sebagai bahan penyekat panas dan 
bunyi, dan sebagai bahan penahan penjalaran 
api. Densitas papan semen rockwool dapat 
diatur dengan pengaturan besarnya tekanan 
pada waktu dicetak. 

Pada tingkat kemurnian bahan bakunya, 
selain senyawa silika, rockwool dapat pula 
mengandung sisa-sisa logam yang dikandung 
bahan bakunya. 

Pada dasarnya, serat rockwool bersifat 
menolak air karena adanya kandungan minyak 
mineral dari proses pembuatannya. Tetapi 
dengan menambahkan bahan penurun 
tegangan permukaan atau bahan pembasah 
(wetting agent), rockwool dapat menyerap dan 

menahan sejumlah air. Sifat ini diperlukan 
untuk rockwool yang akan dipakai sebagai 
bahan media tanaman (hydrophonic). 

Papan kayu semen adalah papan buatan 
yang terbuat dari campuran serpihan kayu dan 
semen portland dengan atau tanpa pembantu 
lainnya1). 

Persyaratan papan kayu semen adalah 
sebagai berikut1) : 
1) serpih kayu biasanya berukuran : 

• tebal : 3 – 5 mm (0,3-0,5 cm) ; 
• lebar : 5 – 10 cm ; 
• panjang : 20 – 60 cm. 

2) Papan kayu semen harus memenuhi 
persyaratan mutu sebagai berikut : 
• Densitas, kg/m3 : 1100 – 1250 ; 
• Kuat lentur, kg/cm2 : 100 – 140 ; 
• Kuat rekat, kg/cm2 : 4 – 6 ; 
• Kuat cabut paku, kg/cm2 : 40 – 60. 

3) Papan kayu semen dapat dipergunakan 
untuk konstruksi yang bersifat tidak 
memikul beban (non struktural) seperti 
dinding dan langit-langit. 

 
Metode Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini 
menggunakan metode eksperimen pembuatan 
papan semen berukuran 20 cm x 10 cm x 0,5 
cm. Dengan asumsi pemadatan terjadi 50 %, 
dan densitas (bobot isi) rata-rata 90 kg/m3.  

Campuran dengan bahan pengikat 
semen portland direncanakan sebanyak 5 
(lima) macam, masing-masing dengan 
campuran 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3, 1 : 4 dan 1 : 5.  

Untuk tiap variasi campuran dibuat 3 
buah pengulangan contoh uji, masing-masing 
pengulangan contoh uji, diuji pada umur 14 
dan 28 hari, kemudian diambil nilai rata-rata 
hasil pengujian dari ketiga nilai pengulangan 
contoh uji tsb. 

Prosedur pembuatan contoh uji adalah 
sebagai berikut : 
• Potongan lembaran /panel rockwool 

dipecah-pecah atau digiling hingga terjadi 
lepasan atau gumpalan serat yang terurai ; 

• Sejumlah berat tertentu serat lalu dicampur 
merata dengan sejumlah berat tertentu 
semen portland (sesuai perhitungan jumlah 
kebutuhan bahan), kemudian dicampur 
merata dengan air bersih sejumlah tertentu 
hingga dicapai kelecakan tertentu dan 
homogen (perbandingan air-semen = 0,5) ; 

• Masukkan campuran serat rockwool dan 
semen ke dalam cetakan papan semen ;  
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• Kemudian ditekan atau dipress dengan 
menggunakan mesin press hingga mencapai 
ketebalan 0,5 cm.  

• Setelah dicetak, papan semen diklem 
menggunakan alat klem manual selama 24 
jam. Hal ini untuk menghindari 
pengembangan tebal papan semen setelah 
dicetak, mengingat campuran serat 
rockwool semen masih dalam keadaan 
basah. 

• Pengkondisian papan semen selama 3 hari, 
ditutup menggunakan plastik, untuk 
menghindari uap air yang berasal dari 
udara. Kemudian papan semen dipelihara 
hingga berumur 14 dan 28 hari. 

• Kemudian dilakukan pengujian kuat lentur. 
 
Hasil Penelitian   

Nilai rata-rata hasil pengujian kuat 
lentur papan semen limbah rockwool pada 
umur 14 hari tersaji pada gambar 1. 

Nilai rata-rata hasil pengujian kuat 
lentur papan semen limbah rockwool pada 
umur 28 hari tersaji pada gambar 2. 

 
Gambar 1 dan 2 memperlihatkan pola 

yang sama, yaitu nilai rata-rata kuat lentur 
yang tertinggi pada campuran 1 : 1, kemudian 
campuran 1 : 2 dan yang terendah campuran 1 
: 5. Sesuai komposisi campuran yang 
dilakukan, campuran 1 : 1 menggunakan 
limbah rockwool paling sedikit (1 bagian), 
sehingga menghasilkan kuat lentur tertinggi 
dari papan semen. Karena semakin banyak 
serat rockwool yang digunakan, akan semakin 
mengurangi jumlah semen yang digunakan, 
otomatis mengurangi kuat lentur panel. 
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Juga semakin banyak serat rockwool 

yang digunakan, maka semakin tinggi 
kemampuannya untuk melepas maupun 
mengikat air atau uap air di sekelilingnya.  

Dimana setelah dilakukan pencampuran 
dengan air, maka papan semen dalam hal ini 
serat rockwool akan mengembang sehingga 
volumenya bertambah. Semen portland lebih 
dapat mengikat serat rockwool. 
 
Pembahasan 

Dalam penelitian ini hanya mempunyai 
sebuah faktor yang nilainya berubah-ubah, 
sehingga disebut eksperimen faktor tunggal. 
Faktor tersebut dapat memiliki sejumlah taraf 
dengan nilai kuantitatif dan bersifat acak. 
Pengacakan tidak ada pembatasan, yang akan 
memperoleh desain yang diacak secara 
sempurna dan disebut desain acak sempurna, 
yaitu desain dimana perlakuan dikenakan 
sepenuhnya secara acak kepada unit-unit 
eksperimen atau sebaliknya. Dengan demikian 
tidak terdapat batasan terhadap pengacakan, 
seperti misalnya dengan adanya pemblokan 
dan pengalokasian daripada perlakuan 
terhadap unit-unit eksperimen. 

Desain ini bentuknya sederhana dan 
dapat digunakan karena mempunyai unit-unit 
eksperimen yang bersifat homogen. Jika tidak 
terjadi, maka pemblokan harus diadakan agar 
efisiensi daripada desain menjadi meningkat. 

Desain acak sempurna digunakan 
dengan sebuah observasi tiap unit eksperimen. 

Metode kontras ortogonal untuk 
menyelidiki perbandingan antara rata-rata 
pengulangan digunakan apabila penentuan 
ingin mengadakan perbandingan tersebut 

diambil sebelum eksperimen dilakukan. 
Metode ini banyak digunakan dalam analisis 
desain eksperimen. Perbandingan antar 
perlakuan masih dapat dilakukan dengan 
metode-metode khusus, yaitu uji rentang 
Newman – Keuls dan uji Scheffe. 

Uji Newman – Keuls telah digunakan 
untuk membandingkan pasangan rata-rata 
perlakuan ; jadi dengan cara ini yang 
dibandingkan setiap dua hasil perlakuan. 
Sering dikehendaki untuk mengadakan 
perbandingan tidak saja berbentuk 
berpasangan, melainkan merupakan 
kombinasi linier daripada perlakuan, 
khususnya berbentuk kontras.  

Uji Scheffe memungkinkan untuk 
melakukan hal ini, dimana kontrasnya tidak 
perlu ortogonal. Karena kontras lebih umum 
daripada perbandingan berpasangan, maka 
akibatnya uji Scheffe lebih umum daripada uji 
Newman – Keuls. 
 
Kuat Lentur 14 hari 

Dengan α = 0,05 dan dk υ1 = 4, υ2 = 10 
dari daftar distribusi F (Apendiks, Daftar D) 
didapat F = 3,48. Ini jelas jauh lebih besar 
daripada F hitung = 0.40. Jadi H ditolak pada 
taraf 0,05 dan hasil pengujian bersifat 
signifikan. (tabel 1)  

Kelima campuran mengakibatkan hasil 
pengujian kuat lentur yang berlainan. 

Setelah harga-harga tersebut diperoleh, 
maka disusunlah sebuah daftar analisis 
variansi, disingkat ANAVA, dengan tiga 
sumber variasi, yaitu : rata-rata, antar 
perlakuan dan kekeliruan eksperimen. 
 

 
Tabel 1. Data Pengamatan untuk Desain Acak Sempurna 

 Perlakuan Jumlah 
 1 : 1 1 : 2 1 : 3 1 : 4 1 : 5  

Data Pengamatan 27.89 23.48 20.99 17.13 12.09  
27.95 23.45 20.45 18.08 12.55  
27.58 24.08 21.10 17.70 12.63  

∑X (jumlah) 83.42 71.01 62.54 52.91 37.27 307.15 
Banyak 
pengamatan 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 15.00 

Rata2 (X) 27.81 23.67 20.85 17.64 12.42 102.38 
∑(X2) 2319.71 1681.06 1303.99 933.61 463.19 6701.56 
(∑X) 2/n 2319.63 1680.81 1303.75 933.16 463.02 6700.36 
∑((X-X) 2) 0.08 0.25 0.24 0.46 0.17 1.20 
Ry 6289.41      
Wy = Py 410.95      
∑Y2 6701.56      
Ey 1.20      
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Asumsi yang diambil dalam ANAVA adalah 
sifat aditif, linieritas, normalitas, independent 
dan homogenitas variansi. Model komponen 
variansi atau model efek acak, yang akan 
menentukan berlakunya uji signifikansi 
berdasarkan adanya RJK yang diharapkan atau 
ekspektasi RJK disingkat ERJK, dimana 
kedua ERJK tersebut berturut-turut sama. 
(tabel 2)  

Setelah ERJK untuk sumber-sumber 
variasi antar perlakuan dan kekeliruan 
ditentukan, kesimpulan statistis dapat 
dilakukan, yang akan bergantung pada model 
yang diambil. Jika tidak terdapat perbedaan 

diantara efek-efek semua perlakuan didalam 
populasi dari mana sebuah sample telah 
diambil sebanyak beberapa perlakuan. 
 
Kuat Lentur 28 hari 

Dengan α = 0,05 dan dk υ1 = 4, υ2 = 10 
dari daftar distribusi F (Apendiks, Daftar D) 
didapat F = 3,48. Ini jelas jauh lebih besar 
daripada F hitung = 0.40. Jadi H ditolak pada 
taraf 0,05 dan hasil pengujian bersifat 
signifikan. (tabel 3) 
Kelima campuran mengakibatkan hasil 
pengujian kuat lentur yang berlainan 

 
 

Tabel 2. Anava Model Acak untuk Desain Acak Sempurna 
Sumber 
Variasi dk JK RJK ERJK Fhitung Ftabel 
Rata2 1 6289.41 6289.41 -   

Campuran 4 410.95 102.74 
σε2 + 

Ø(M)* 0.40 4.10(α=0,05) 
Kekeliruan 10 1.20 0.12 σε2  7.56(α=0,01) 

Jumlah 15 6701.56 -    
 

Tabel 3. Data Pengamatan untuk Desain Acak Sempurna 
 Perlakuan Jumlah 
 1 : 1 1 : 2 1 : 3 1 : 4 1 : 5  

Data Pengamatan 42.13 25.78 21.16 19.31 15.26  
44.56 26.36 22.52 19.15 15.14  
42.30 25.85 22.58 18.57 14.52  

∑X (jumlah) 128.99 77.99 66.26 57.03 44.92 375.19 
Banyak 
pengamatan 

3 3 3 3 3 
15.00 

Rata2 (X) 43.00 26.00 22.09 19.01 14.97 125.06 
∑(X2) 5549.82 2027.68 1464.75 1084.44 672.92 10799.61 
(∑X) 2/n 5546.14 2027.48 1463.46 1084.14 672.60 10793.83 
∑((X-X) 2) 3.68 0.20 1.29 0.30 0.32 5.79 
Ry 9384.50      
Wy = Py 1409.32      
∑Y2 10799.61      
Ey 5.79      

 
Tabel 4. Anava Model Acak untuk Desain Acak Sempurna 

Sumber 
Variasi dk JK RJK ERJK Fhitung Ftabel 

Rata2 1 9384.50 9384.50 -   

Campuran 4 1409.32 352.33 
σε2 + 

Ø(M)* 0.40 4.10(α=0,05) 
Kekeliruan 10 5.79 0.58 σε2  7.56(α=0,01) 
Jumlah 15 10799.61 -    
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. 
 Kuat Lentur 14 hari Kuat Lentur 28 hari 

Distribusi F  H ditolak pada taraf 0,05 ; hasil pengujian signifikan.  
Kelima campuran mengakibatkan hasil pengujian secara berlainan. 

H ditolak pada taraf 0,05 ; hasil pengujian signifikan.  
Kelima campuran mengakibatkan hasil pengujian secara berlainan. 

Kontras 
Ortogonal 

F  (C1) = 266.23 / 0.12 = 2217.33 
F (C2) = 2705.37 / 0.12 = 22532.24 
F (C3) = 2026.69 / 0.12 = 16879.69 
F (C4) = 1657.47 / 0.12 = 13804.62 
Terdapat perbedaan berarti camp 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3, 1 : 4 & 1 : 5.  

F  (C1) = 883.47 / 0.58 = 1526.00 
F (C2) = 4071.23 / 0.58 = 7032.14 
F (C3) = 3409.44 / 0.58 = 5889.05 
F (C4) = 2944.44 / 0.58 = 5085.85 
Terdapat perbedaan berarti camp 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3, 1 : 4 & 1 : 5.  

Uji Rentang 
Newman – 
Keuls  

1 : 1 : 1 : 2 = 15.38 > 2.67 
1 : 2 : 1 : 3 = 2.82 > 0.49 
1 : 3 : 1 : 4 = 3.21 > 0.56 
1 : 4 : 1 : 5 = 5.21 > 0.90 
Terdapat perbedaan camp 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3, 1 : 4 & 1 : 5.  

1 : 1 : 1 : 2 = 28.02 > 10.66 
1 : 2 : 1 : 3 = 3.91 > 1.49 
1 : 3 : 1 : 4 = 3.08 > 1.17 
1 : 4 : 1 : 5 = 4.04 > 1.54 
Terdapat perbedaan camp 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3 & 1 : 4 & 1 : 5.  

Uji Scheffe 
 

Axs(C1)= 3.66;IC1I=46.15>0.98; kontras C1 signifikan.  
Axs(C2)=5.78;IC2I=482.87>1.55; kontras C2 signifikan.  
Axs(C3)=5.78;IC3I=451.59>1.55; kontras C3 signifikan.  
Axs(C4)=5.78;IC4I=432.33>1.55; kontras C4 signifikan.  
Camp 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3, 1 : 4 & 1 : 5 berbeda secara berarti.  

Axs(C1)=8.03;IC1I=84.07>2.15; kontras C1 signifikan.  
Axs(C2)=12.70;IC2I=672.32>3.40; kontras C2 signifikan.  
Axs(C3)=12.70;IC3I=648.1>3.40; kontras C3 signifikan.  
Axs(C4)=12.70;IC4I=629.64>3.40; kontras C4 signifikan.  
Camp 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3, 1 : 4 & 1 : 5 berbeda secara berarti.  

Interval 
konfidensi 

83.03 < µR1 : 1 < 83.81 
70.62 < µR1 : 2 < 71.40 
62.15 < µR1 : 3 < 62.93 
52.52 < µR1 : 4 < 53.30 
36.88 < µR1 : 5 < 37.66 

128.14 < µR1 : 1 < 129.84 
77.14 < µR1 : 2 < 78.84 
65.41 < µR1 : 3 < 67.11 
56.18 < µR1 : 4 < 57.88 
44.07 < µR1 : 5 < 45.77 

Komponen 
Variansi 
 

sYR1 : 1
2  =  0.12 / 4 = 0.03 

sYR1 : 2
2  =  0.12 / 4 = 0.03 

sYR1 : 3
2  =  0.12 / 4 = 0.03 

sYR1 : 4
2  =  0.12 / 4 = 0.03 

sYR1 : 5
2  =  0.12 / 4 = 0.03 

sYR1 : 1
2  = 0.58 / 4 = 0.14 

sYR1 : 2
2  = 0.58 / 4 = 0.14 

sYR1 : 3
2  =  0.58 / 4 = 0.14 

sYR1 : 4
2  =  0.58 / 4 = 0.14 

sYR1 : 5
2  =  0.58 / 4 = 0.14 

 
 

Komposisi 
Campuran 

Kuat Lentur 14 
hari (kg/cm2) 

Kuat Lentur 28 
hari (kg/cm2) 

Persyaratan Kuat Lentur 14 hari 
(kg/cm2) 

Kuat Lentur 28 hari 
(kg/cm2) 

1 : 1 27,81 42,99 SK SNI S-04–1989–1989 F, 1989, 
“Papan Kayu Semen” :  
Kuat lentur minimum pada ketebalan 0,5 
cm adalah 100 – 140 kg/cm2. 

Dibawah syarat mutu  Dibawah syarat mutu  
1 : 2 23,67 26,00 Dibawah syarat mutu  Dibawah syarat mutu  
1 : 3 20,85 22,09 Dibawah syarat mutu  Dibawah syarat mutu  
1 : 4 17,64 19,01 Dibawah syarat mutu  Dibawah syarat mutu  
1 : 5 12,42 14,97 Dibawah syarat mutu  Dibawah syarat mutu  
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Kesimpulan 
1.Papan serat rockwool dan semen pada 

campuran 1 PC : 1 limbah rockwool, pada 
umur 28 hari, memiliki rata-rata kuat lentur 
tertinggi = 42,99 kg/cm2, masih dibawah 
syarat mutu berdasarkan SK SNI S-04–1989 
F, 1989, “Papan Kayu Semen”, kuat lentur 
minimum pada ketebalan 0,5 cm adalah 100 
– 140 kg/cm2. Apabila dibandingkan dengan 
papan semen wool kayu, kuat lentur 
melebihi syarat mutu, berdasarkan SNI 03 – 
2104 – 1991 “Papan Semen Wool Kayu”, 
pada ketebalan 0,5 cm adalah 5 kg/cm2. Hal 
ini disebabkan pengaruh penambahan serat 
rockwool mengurangi kuat lentur dari papan 
kayu semen yang dihasilkan. 

2.Papan serat rockwool dan semen pada 
campuran 1 PC : 2 limbah rockwool, pada 
umur 28 hari, memiliki rata-rata kuat lentur 
tertinggi = 26,00 kg/cm2, masih dibawah 
syarat mutu berdasarkan SK SNI S-04–1989 
F, 1989, “Papan Kayu Semen”, kuat lentur 
minimum pada ketebalan 0,5 cm adalah 100 
– 140 kg/cm2. Apabila dibandingkan dengan 
papan semen wool kayu, kuat lentur 
melebihi syarat mutu, berdasarkan SNI 03 – 
2104 – 1991 “Papan Semen Wool Kayu”, 
pada ketebalan 0,5 cm adalah 5 kg/cm2. 

3.Papan serat rockwool dan semen pada 
campuran 1 PC : 3 limbah rockwool, pada 
umur 28 hari, memiliki rata-rata kuat lentur 
tertinggi = 22,09 kg/cm2, masih dibawah 
syarat mutu berdasarkan SK SNI S-04–1989 
F, 1989, “Papan Kayu Semen”, kuat lentur 
minimum pada ketebalan 0,5 cm adalah 100 
– 140 kg/cm2. Apabila dibandingkan dengan 
papan semen wool kayu, kuat lentur 
melebihi syarat mutu, berdasarkan SNI 03 – 
2104 – 1991 “Papan Semen Wool Kayu”, 
pada ketebalan 0,5 cm adalah 5 kg/cm2. 

4.Papan serat rockwool dan semen pada 
campuran 1 PC : 4 limbah rockwool, pada 
umur 28 hari, memiliki rata-rata kuat lentur 
tertinggi = 19,01 kg/cm2, masih dibawah 
syarat mutu berdasarkan SK SNI S-04–1989 
F, 1989, “Papan Kayu Semen”, kuat lentur 
minimum pada ketebalan 0,5 cm adalah 100 
– 140 kg/cm2. Apabila dibandingkan dengan 
papan semen wool kayu, kuat lentur 
melebihi syarat mutu, berdasarkan SNI 03 – 
2104 – 1991 “Papan Semen Wool Kayu”, 
pada ketebalan 0,5 cm adalah 5 kg/cm2. 

5.Papan serat rockwool dan semen pada 
campuran 1 PC : 5 limbah rockwool, pada 
umur 28 hari, memiliki rata-rata kuat lentur 
tertinggi = 14,97 kg/cm2, masih dibawah 
syarat mutu berdasarkan SK SNI S-04–1989 
F, 1989, “Papan Kayu Semen”, kuat lentur 

minimum pada ketebalan 0,5 cm adalah 100 
– 140 kg/cm2. Apabila dibandingkan dengan 
papan semen wool kayu, kuat lentur 
melebihi syarat mutu, berdasarkan SNI 03 – 
2104 – 1991 “Papan Semen Wool Kayu”, 
pada ketebalan 0,5 cm adalah 5 kg/cm2.  

6.Papan semen campuran serat rockwool dan 
semen, merupakan bahan bangunan yang 
dibuat dari serat rockwool, semen portland 
dan air tanpa bahan tambah kimia, dibentuk 
menjadi suatu papan kaku.  

7.Karena itulah papan semen ini sebaiknya 
diperuntukkan sebagai bahan penutup 
permukaan bagian dalam langit-langit dan 
/atau dinding bagian dalam bangunan. 

8.Serat rockwool dapat dikelompokkan 
kedalam wool kayu, dimana serutan kayu 
yang digunakan berbentuk pita dengan 
panjang antara 3 cm sampai 4 cm. 

9.Didalam pemakaiannya pada bangunan 
papan semen serat rockwool tidak boleh 
memikul beban konstruksi dan terhindar 
dari hubungan dengan keadaan basah terus 
menerus. 
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ABSTRAK 
Cacat kecil pada lasan rel akan memacu keretakan, retak timbul karena gradien tegangan antara 
logam dasar, daerah pengaruh panas dan logam las. Tegangan terjadi karena pemanasan dan 
pendinginan selama pengelasan MMA dan thermite, yang keduanya sering digunakan untuk mengelas 
rel. Penelitian bertujuan menghitung besar dan arah tegangan sisa sambungan las hasil pengelasan 
MMAW dan thermite pada rel R-54, serta menghubungkan tegangan sisa dan kekuatan luluh rel R-54. 
Manfaat penelitian adalah memastikan kelayakan MMAW dan thermite pada rel R-54. Prosedur 
penelitian adalah bahwa setelah pengelasan dilakukan scan dengan XRD dan NRD pada logam dasar 
dan HAZ, dan diperoleh sudut difraksi. Dengan persamaan Bragg, diperoleh regangan yang 
terkandung dalam sambungan las. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besar dan arah tegangan 
sisa hasil MMAW dan thermite tidak sama. Tegangan sisa hasil MMAW dan thermite masih dibawah 
kekuatan luluh logam dasar. 
 
Kata kunci: Rel R-54, MMAW, thermite, tegangan sisa, kekuatan luluh. 
 
Pendahuluan 
 Salah satu kerusakan rel kereta api ada-
lah patah, umumnya kondisi ini diawali dengan 
retak kecil. Terjadinya keretakan rel adalah ka-
rena adanya gradien tegangan antar daerah dalam 
sambungan las, yaitu: logam dasar (base metal), 
daerah pengaruh panas (HAZ Heat Affected 
Zones) dan logam las (weld metal). Sehingga 
te-gangan dalam sambungan las tidak seragam 
dan bersifat permanent, dan disebut tegangan 
sisa atau tegangan dalam. Salah satu penyebab 
tim-bulnya tegangan ini adalah pemanasan dan 
pendinginan yang tidak seragam pada proses 
pengelasan. 
 Dilapangan, penyambungan dua buah rel 
sering dilakukan dengan salah satu dari penge-
lasan MMAW (Manual Metal Arc Welding) [1] 
dan thermite. Setelah selesai pengelasan, kedu-
anya meninggalkan tegangan sisa yang besar-
nya tidak sama. Sehingga kemampuan rel untuk 
menahan retak juga berbeda, terlebih lagi ling-
kungan rel kereta api yang terbuka sangat 
rentan terhadap korosi pada sambungan las rel. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menghi-
tung besar dan arah tegangan sisa pada sam-
bungan las hasil pengelasan MMAW dan ther-
mite pada rel R-54 (berat rel 54 kg tiap 1 
meter), dan menghubungkan antara tegangan sisa 
dengan kekuatan luluh rel R-54. Manfaat dari 
penelitian ini adalah untuk memastikan kelayakan 
pengelasan rel R-54 dengan MMAW dan ther-
mite. Diharapkan dengan mengetahui besar dan 
arah tegangan sisa hasil pengelasan MMAW 

dan thermite bisa dipilih peletakan sambungan 
las yang sesuai dilapangan. Lingkup penelitian 
ini adalah sambungan las rel R-54 hasil dari 
pengelasan MMAW dan thermite. 
 Karakteristik bahan yang mempengaruhi 
perkembangan tegangan sisa meliputi kondukti-
vitas termal, modulus elastisitas, rasio Poisson’s, 
plastisitas, transformasi kinetik dan termodina-
mik, mekanisme transformasi, dan transformasi 
plastisitas [2]. Pengelasan dan penggerindaan 
setelah pengelasan dapat menimbulkan tegang-
an sisa tarik pada permukaan lasan dan memu-
lai terjadinya fatigue pada kondisi pembebanan 
berulang. 
 Persamaan umum yang berkaitan dengan 
difraksi neutron adalah hukum Bragg [3] dan 
[4] yang memberikan hubungan antara posisi 
sudut sinar difraksi yang diperkuat, panjang ge-
lombang radiasi neutron dinyatakan dengan λ 
dan interplanar spacing (jarak antar bidang) 
kristal dinyatakan dengan dhkl. Dan persamaan 
Bragg tersebut dinyatakan dengan, 

 
2sinθ

λ
d =  1 

Dalam hal ini, sudut difraksi adalah θ (o). 
 Pendekatan untuk mempelajari kasus te-
gangan adalah uniaxial. Sebuah batang berpe-
nampang A dikenai gaya F hingga tertegang 
secara elastis, maka terdapat tiga buah tegangan 
arah sumbu x, y dan z yaitu σx = F/Ax, σx = 
F/Ay, dan σz = F/Az. Masing-masing tegangan 
ini menyebabkan terjadinya regangan kearah 
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sumbu x, y dan z yaitu εx, εy dan εz. Regangan 
berhubungan dengan modulus elestisitas, dan 
dinyatakan dengan persamaan: 
 Eεσ =  2 
Jika bahan batang isotropic, maka regangan ini  
berhubungan dengan, 

 
x

υε
z
ε

y
ε −==  Atau 

y
σ

E
ν

z
ε

y
ε −==  3 

Disini ν adalah rasio Poisson (kebanyakan lo-
gam dan paduan ν = 0.25 - 0.45). Mengukur 
regangan dengan neutron perlu difraksi dari 
bidang tegak lurus sumbu batang. Tegangan 
akan menyebabkan perubahan d, pengukuran 
regangan diberikan dengan persamaan berikut: 

 
o

d
o

d
n

d
ε

−
=  4 

Disini dn adalah jarak bidang paralel sumbu 
batang tertegang dalam Å, do adalah jarak 
bidang paralel sumbu tak tertegang dalam Å. 
Kombinasi persamaan 2 dan 3 diperoleh [5], 

 
 

( ) ( ) ××+
=

2ν-1ν1

E
x

σ   

 
 ( )





 





 +×+×−

z
ε

y
εν

x
εν1  5 

 
 

( ) ( ) ××+
=

2ν-1ν1

E
y

σ   

 
 ( )














 +×+×− zεxενyεν1  6 

 
 

( ) ( )××+
=

2ν-1ν1
E

zσ   

 
 ( )















 +×+×− yεxενzεν1  7 

σx, σy dan σz adalah tegangan sisa yang dicari. 
 
Prosedur Penelitian 
 Adapun prosedur penelitian ini adalah 
dengan mempersiapkan benda uji yang ingin 
diketahui besarnya tegangan sisanya yaitu sam-
bungan las hasil pengelasan MMAW. Kemudian 
dengan scan XRD (X-ray Difraction) dan NRD 
(Neutron Ray Difraction) diperoleh spektrum 
2θ vs intensitas dari logam dasar dan HAZ, lalu 
berdasarkan sudut puncak dan panjang gelom-
bang sinar neutron diperoleh jarak celah antar 
bidang kristal sebelum tertegang (logam dasar) 
dan setelah tertegang (logam HAZ). Masing-
masing sudut puncak difraksi dilakukan dengan 
difraktometer RESA scanning pada bidang 110 
pada sudut 52,6o sd. 54,9o (baik logam dasar 
maupun HAZ) dan scanning pada bidang 200 
dilakukan pada sudut 78,5o sd. 80,5o (baik 
logam dasar maupun HAZ). Dari sini diperoleh  
 

H
D

FD
B

D

E
H

T

HW

HW

W

1

2

3
4

 
HT = 173,0000 mm  HD = 47,6250 mm 
BW = 139,7000 mm FD = 96,8375 mm 
HW = 67,5000 mm BD = 28,5750 mm 
W = 15,8750 mm E = 73,0250 mm 

 

Gambar 1. Bagian rel R54. 1 Kepala rel  2 Badan 
rel  3 Flen kaki rel  4 Bagian bawah 
rel [1]. HT = Tinggi total  BW = Le-
bar dasar  HW = Lebar kepala  W = 
Leher  HD = Tinggi kepala  FD = 
Fishing  BD = Tinggi dasar  E = Bolt 
hole Elevation. 

 

 
 

 
Gambar 2. Potongan kpala rel R54 [5] 

regangan sebenarnya, yaitu regangan logam 
dasar dan HAZ. Masing-masing tegangan sisa 
dihitung berdasarkan modulus elastisitas dari 
rel R54. 
Tegangan sisa hasil pengelasan thermite dilaku-
kan dengan cara yang sama seperti pengelasan 
MMAW (gambar 3). Pola tegangan sisa sam- 
bungan las hasil pengelasan MMAW dan ther- 

z 

x 

y 
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Regangan mikro
LD dan HAZ

Tegangan sisa akibat
pengelasan SMAW

Regangan mikro
LD dan HAZ

Tegangan sisa akibat
pengelasan Thermite
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Kesimpulan
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gelombang neutron
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bidang kristal dan panjang 

gelombang neutron

Pola tegangan sisa akibat
pengelasan SMAW

Pola tegangan sisa akibat
pengelasan thermite

Persiapan Benda Uji

 
Gambar 3.  Prosedur pelaksanaan penelitian 

mite ditunjukkan pada gambar 4 dan 5. 
 Benda uji yang digunakan ditunjukkan 
pada Gambar 2. Hasil penelitian pada Tabel 1, 
Tabel 2 dan Ganbar 3. Bahan penelitian adalah 
sambungan las rel R54 hasil pengelasan MMAW 
dan pengelasan thermite. 
 
Hasil dan Pembincangan 
Hasil 
 Scanning dilakukan pada sudut puncak 
antara 2θ = 52,6o sampai dengan 2θ = 54,9o 

pada bidang (110) dan antara 2θ = 78,5o sampai 
dengan 2θ = 80,5o pada bidang (200). Masing-
masing bidang ditentukan berdasarkan garis fusi, 
yaitu pada: jarak 1 mm dari garis fusi, jarak 3 
mm dari garis fusi, jarak 5 mm dari garis fusi 
dan jarak 7 mm dari garis fusi. Masing-masing 
menghasilkan sudut puncak 2θ, jarak celah, 
dan ditunjukkan dalam tabel 2. 
 Harga d dihitung dengan persamaan 1, 
masing-masing hasil perhitungan untuk sumbu 
x, y dan x ditunjukkan pada tabel 1. 
 
Pembincangan 
Logam dasar 
 Berdasarkan kadar C baja rel R54 adalah  

Tabel 1. Pengukuran Jarak celah antar bidang 
kristal d 

Bidang 110 

Sudut Posisi 
(mm) 

Hasil Pengelasan MMAW 
2θ (o) 2θ corr (o) d (Å) 

52,6o – 54,9o 

(Sumbu x) 

1 53.90416 53.85066 2.023650 
3 53.90150 53.84800 2.023742 
5 53.88782 53.83432 2.024218 
7 53.89290 53.83940 2.024042 

52,6o – 54,9o 

(Sumbu y) 

1 79.58651 79.53301 1.432584 
3 79.62553 79.57203 1.431998 
5 79.41321 79.35971 1.435194 
7 79.54817 79.49467 1.433160 

52,6o – 54,9o 

(Sumbu z) 

1 53.81596 53.76246 2.026722 
3 53.78204 53.72854 2.027906 
5 53.80804 53.75454 2.026998 
7 53.81845 53.76495 2.026635 

 

Sudut Posisi 
(mm) 

Hasil Pengelasan Thermite 
2θ (o) 2θ corr (o) d (Å) 

52,6o – 54,9o 

(Sumbu x) 

1 53.69710 53.64360 2.030879 
3 53.69388 53.64038 2.030992 
5 53.72874 53.67524 2.029770 
7 53.71245 53.65895 2.030341 

52,6o – 54,9o 

(Sumbu y) 

1 53.85310 53.79960 2.025427 
3 53.85249 53.79899 2.025448 
5 53.82858 53.77508 2.026282 
7 53.86778 53.81428 2.024916 

52,6o – 54,9o 

(Sumbu z) 

1 53.80814 53.75464 2.026995 
3 53.81753 53.76403 2.026667 
5 53.82036 53.76686 2.026569 
7 53.83094 53.77744 2.026200 

Bidang 200 

Sudut Posisi 
(mm) 

Hasil Pengelasan MMAW 
2θ (o) 2θ corr (o) d (Å) 

78,5o – 80,5o 

(Sumbu x) 

1 53.80166 53.74816 2.027221 
3 53.77200 53.71850 2.028257 
5 53.79750 53.74400 2.027366 
7 53.80258 53.74908 2.027189 

 
78,5o – 80,5o 

(Sumbu y) 

1 79.62318 79.56968 1.432033 
3 79.61793 79.56443 1.432112 
5 79.59520 79.54170 1.432453 
7 79.59902 79.54552 1.432396 

78,5o – 80,5o 

(Sumbu z) 

1 79.41228 79.35878 1.435208 
3 79.58250 79.52900 1.432644 
5 79.62640 79.57290 1.431985 
7 79.57267 79.51917 1.432792 

 

Sudut Posisi 
(mm) 

Hasil Pengelasan Thermite 
2θ (o) 2θ corr (o) d (Å) 

78,5o – 80,5o 

(Sumbu x) 

1 79.49191 79.43841 1.434007 
3 79.52673 79.47323 1.433483 
5 79.44856 79.39506 1.434660 
7 79.40952 79.35602 1.435249 

 
78,5o – 80,5o 

(Sumbu y) 

1 79.58874 79.53524 1.432550 
3 79.62412 79.57062 1.432019 
5 79.55471 79.50121 1.433062 
7 79.60098 79.54748 1.432367 

78,5o – 80,5o 

(Sumbu z) 

1 79.49842 79.44492 1.433909 
3 79.53282 79.47932 1.433391 
5 79.54843 79.49493 1.433156 
7 79.57131 79.51781 1.432812 

0,45% sd. 1,70%, kekuatan luluhnya (36 sd. 
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Tabel 2. Hasil perhitungan regangan dan te-
gangan sisa 

Bidang 110 

Sudut Posisi 
(mm) 

Hasil Pengelasan MMAW 
ε ×10-6 σ (Mpa) 

52,6o – 54,9o 

(Sumbu x) 

1 -1315,000 -360,934 
3 -1270,050 -348,411 
5 -1035,220 -283,991 
7 -1122,440 -307,917 

52,6o – 54,9o 

(Sumbu y) 

1 239,806 65,786 
3 -169,250 -46,429 
5 2062,010 565,667 
7 642,173 176,166 

52,6o – 54,9o 

(Sumbu z) 

1 243,944 66,921 
3 200,379 54,969 
5 784,818 215,298 
7 336,771 92,386 

 

Sudut Posisi 
(mm) 

Hasil Pengelasan Thermite 
ε ×10-6 σ (Mpa) 

52,6o – 54,9o 

(Sumbu x) 

1 2251,716 633,512 
3 2307,420 649,184 
5 1704,733 479,620 
7 1986,266 558,828 

52,6o – 54,9o 

(Sumbu y) 

1 -438,658 -123,414 
3 -428,170 -120,463 
5 -16,866 -474,471 
7 -690,991 -194,407 

52,6o – 54,9o 

(Sumbu z) 

1 335,049 94,265 
3 173,347 48,771 
5 124,624 35,063 
7 -57,480 -16,171 

Bidang 200 

Sudut Posisi 
(mm) 

Hasil Pengelasan MMAW 
ε ×10-6 σ (Mpa) 

78,5o – 80,5o 

(Sumbu x) 

1 446,673 122,535 
3 957,955 262,794 
5 518,348 142,197 
7 430,824 118,186 

78,5o – 80,5o 

(Sumbu y) 

1 222,815 61,125 
3 -144,630 -39,675 
5 -896,050 -24,583 
7 148,668 40,784 

78,5o – 80,5o 

(Sumbu z) 

1 361,814 99,256 
3 2071,813 568,357 
5 281,870 77,325 
7 -178,370 -48,929 

 

Sudut Posisi 
(mm) 

Hasil Pengelasan Thermite 
ε ×10-6 σ (Mpa) 

78,5o – 80,5o 
(Sumbu x) 

1 1233,395 347,011 
3 867,369 244,031 
5 1689,590 475,359 
7 2100,907 591,082 

78,5o – 80,5o 
(Sumbu y) 

1 216,417 60,889 
3 -154,476 -43,461 
5 573,507 161,355 
7 88,061 24,776 

78,5o – 80,5o 
(Sumbu z) 

1 1164,935 327,750 
3 803,389 226,031 
5 639,443 179,905 
7 399,274 112,335 

47) kg/mm2, kekuatan tarik (65 sd. 100) kg/ mm2,  
perpanjangan (20 sd. 11) %. Kekerasan rata-rata  

logam dasar 310,5 kg/mm2 [6]. Angka kekeras-
an rata-rata sambungan las (logam dasar-HAZ-
Logam las-HAZ-logam dasar) = 288,773 HVN 
≈ 930 N/mm2 [7]. Rel R54 dibuat dengan cara 
pengerolan panas dipabrik pembuat dan me-
ninggalkan tegangan sisa setelah mengalami 
pendinginan hingga temperatur ruangan. 

 
Bidang 110 
 Regangan dan tegangan sisa melalui 
sumbu x, y dan z dihitung dengan persamaan 4 
sampai dengan persamaan 7, masing-masing 
hasil perhitungan untuk sumbu x, y dan x ditun-
jukkan pada tabel 2. Berdasarkan table 2, pola 
tegangan sisa hasil pengelasan MMAW dan 
thermite ditunjukkan pada gambar 4 dan 5. 
 Dalam gambar 4 pada sumbu x, nampak 
pola tegangan sisa agak seragam yaitu tegangan 
sisa hasil pengelasan MMAW bertanda positip. 
Hal ini disebabkan karena cara pengelasan dila-
kukan dengan multipass yang dilakukan setiap 
selesai pengelasan lengkap pada pass pertama, 
yang sebenarnya akhir pengelasan pass pertama 
mengandung tegangan sisa. Pada akhir pass ke-
duapun juga akan meninggalkan tegangan sisa 
baru, dan begitu seterusnya hingga pengelasan 
selesai. Adanya arah tegangan sisa yang berbe-
da pada setiap pass, maka tegangan sisa yang 
terkandung dalam sambungan las R54 merupa-
kan jumlah aljabar dari tegangan sisa yang diha-
silkan oleh tiap-tiap pass. Karena itu tegangan 
sisa bertanda positip yang mempunyai arah se-
jajar sumbu x. Jika posisi sambungan las berada 
diantara dua tumpuan rel (misalnya sambungan 
berada ditengah sambungan), maka tegangan 
sisa ini sangat rentan terhadap patahan akibat 
beban lentur. Sementara tegangan sisa pada las 
thermite menghasilkan harang negatip, artinya 
bahwa celah antar bidang kristal merapat. Te-
gangan sisa negatip ini arahnya sejajar sumbu x 
dan menuju titik 0, tegangan ini akan mening-
katkan kekuatan rel dan sangat baik mengatasi 
beban tarik. Dilihat dari pola tegangan, nampak 
bahwa tegangan sisa akhir menunjukan harga 
yang positip, dan harus diwaspadai terhadap 
beban tarik. 
 Dalam gambar 4 pada sumbu y, nampak 
pola tegangan sisa tersebar, tegangan sisa hasil 
pengelasan MMAW pada titik 1 sampai dengan 
7 didominasi tegangan sisa tarik (yaitu pada 
pengukuran dititik 1–5–7), sementara tegangan 
sisa dititik 3 bertanda positip (tegangan sisa 
tekan). Namun tegangan sisa pada las thermite 
pada titik 1–3–5 merupakan tegangan sisa tekan, 
sementara dititik 7 tegangan sisanya tarik. Seca-
ra keseluruhan, tegangan sisa 1–3 adalah te-
gangan sisa tekan. Sedang pada titik 5 tegangan 
sisa tarik, dan tegangan sisa ditik 7 adalah tegangan 
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Gambar 4. Pola tegangan sisa hasil pengelasan 
rel R54 dengan MMAW dan Ther-
mite pada bidang 110 

 
sisa tarik. Dari gambar nampak bahwa tegangan 
sisa keseluruhan bernilai positip (atau tegangan 
sisanya adalah tarik). Sehingga pada arah sumbu 
y tegangan sisanya adalah tarik yang arahnya 
meninggalkan titik 0. Rel seperti ini sangat 
tepat jika diletakkan pada belokan kekanan. 
 Dalam gambar 4 pada sumbu z, nampak 
tegangan sisa pada posisi 1 mm, 3 mm dan 5 
mm adalah tarik. Sementara tegangan sisa pada 
posisi 7 mm adalah positip (pada las MMAW) 
dan tekan (pada las thermite). Secara keselu-
ruhan pada arah sumbu z, tegangan sisanya 
adalah positip. Arah seperti ini sangat baik jika 
rel menerima beban lentur. 
 
Bidang 200 
 Dalam gambar 4 pada sumbu x, nampak 
bahwa tegangan sisa hasil pengelasan MMAW 
dan thermite berupa tegangan tarik (karena ke 
duanya bertanda positip). Tegangan sisa ini 
sangat rentan terhadap retakan, terutama pada 
dua tumpuan bantalan rel yang mengakibatkan 
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Gambar 5. Pola tegangan sisa hasil pengelasan 
rel R54 dengan MMAW dan Ther-
mite pada bidang 200 

 
rel bagian bawah mengalami tegangan tarik. 
Jadi pada sumbu x (pada bidang 200), sam-
bungan las hasil pengelasan dengan MMAW 
dan thermite mengandung tegangan sisa tarik. 
 Dalam gambar 4 pada sumbu y, nampak 
bahwa tegangan sisa hasil pengelasan thermite 
pada titik posisi 1 mm, 5 mm dan 7 mm adalah 
tegangan tarik (karena tandanya yang positip), 
namun pada titik posisi 3 mm, tegangan sisa 
berupa tekan (karena bertanda negatip). Namun 
secara keseluruhan tegangan sisa yang dihasil-
kan oleh pengelasan thermite adalah tegangan 
sisa tarik. Arah tegangan sisa ini adalah menja-
uhi sumbu 0 dan sejajar sumbu y, tegangan sisa 
seperti ini sangat rentan terhadap tegangan sisa 
seperti ini sangat rentan terhadap retakan apa-
bila rel berbelok kekiri, hal ini karena adanya 
gaya sentrifugal yang arahnya keluar melintang 
rel yang akan meningkatkan tegangan tarik pada 
rel. Tegangan sisa pada titik 3 mm dan 5 mm 
adalah tekan, dan secara keseluruhan tegangan  
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yang dihasilkan adalah tarik. 
 Dalam gambar 4 pada sumbu z nampak 
bahwa tegangan sisa hasil pengelasan thermite 
pada titik 1 mm, 3 mm dan 5 mm adalah te-
gangan tarik, namun pada titik 7 mm tegangan 
sisanya adalah tegangan tekan. Sehingga secara 
keseluruhan, tegangan sisa logam las hasil 
pengelasan MMAW pada sumbu z adalah te-
gangan sisa tarik. Sementara tegangan sisa hasil 
pengelasan thermite adalah tegangan tarik. Jadi 
pada sumbu z, pengelasan thermite dan 
MMAW menghasilkan tegangan sisa tarik (arah 
tegangan menjauhi titik 0 dan sejajar sumbu z). 
Tegangan sisa ini akan melawan tegangan 
lentur akibat beban kereta api yang sangat 
menguntungkan.  
 Dilihat dari gambar 4 dan 5, hasil peng-
elasan thermite mempunyai harga tegangan sisa 
yang negatip. Untuk tanda yang sama, hasil 
pengelasan thermite mempunyai harga tegang-
an sisa lebih rendah dibanding dengan MMAW 
 Karena rel R-54 berada dilingkungan 
operasinya diudara terbuka, maka resiko menu-
runnya ketahanannya terhadap retak cukup besar 
(terutama dilingkungan yang corrosive). Ling-
kungan seperti ini seringkali menurunkan fatigue 
life, ini disebut corrosion fatigue [7]. 

 
Kesimpulan 
1. Tegangan sisa hasil pengelasan MMAW 

pada bidang 110 adalah σx = (-360,934 sd. -
283,991) Mpa, σy = (-46,420 sd. 565,667) 
Mpa dan σz = (66,921 sd 215,298) Mpa. 
Tegangan sisa hasil pengelasan thermite pada 
bidang 110 adalah σx = (479,620 sd. 
558,828) Mpa, σy = (-120,463 sd. -474,471) 
Mpa dan σz = (-16,171 sd 94,265) Mpa. 
Tegangan sisa hasil pengelasan MMAW 
pada bidang 200 adalah σx = (118,186 sd. 
262,794) Mpa, σy = (-24,583 sd. 61,125) 
Mpa dan σz = (-48,929 sd 568,357) Mpa. 
Tegangan sisa hasil pengelasan thermite pada 
bidang 200 adalah σx = (244,031 sd. 
591,082) Mpa, σy = (-43,461 sd. 161,355) 
Mpa dan σz = (112,335 sd 327,750) Mpa. 

2. Pola tegangan sisa hasil MMAW dan thermite 
adalah acak dan cenderungan parabola. Na-
mun tegangan sisa hasil pengelasan MMAW 
lebih besar dibanding thermite, dan masih 
dibawah kekuatan luluh rel R 54. 

3. Dengan pertimbangan kandungan tegangan 
sisa yang ada, maka pengelasan thermite lebih 

baik dibanding MMAW untuk pengelasan rel 
R-54. Jika keadaan darurat bisa mengguna-
kan MMAW, namun harus dilaksanakan se-
cara bersih agar terhindar dari terjebaknya 
inklusi diantara pass. 
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MESIN MOBILBERBAHAN BAKAR SOLAR DAN CAMPURAN 

MINYAK JARAK 20% 
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Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik  

Universitas Diponegoro Semarang 
Email : arijanto_mgl@yahoo.co.id 

Telp : +6288215056864   
 

ABSTRAK 
Persediaan minyak bumi yang terus menipis mendorong manusia menjadi kreatif. Berbagai cara 
dilakukan untuk mengefisiensikan kinerja mesin sehingga pemanfaatan minyak bumi menjadi semakin 
effisien. Maka ada berbagai cara penghematan dalam segala bidang, termasuk penghematan bahan 
bakar pada kendaraan bermotor. Untuk itu, dipakai alat penghemat bahan bakar. Salah satu alat 
penghemat bahan bakar adalah Elektroliser HHO (gas Brown). Pengujian menggunakan mesin mobil 
diesel Isuzu Panther 2300 cc dengan menguji daya, viscositas pelumas serta metal conten yang 
terkandung kedalam pelumas, akan diketahui pengaruh alat penghemat tersebut pada mesin. Mesin 
berbahan bakar solar dan campuran minyak jarak 20%. Ternyata setelah dilakukan pengujian 
penggunaan campuran  minyak jarak 20 %, memberikan banyak keuntungan antara lain daya meningkat 
lebih dari 25 %, dari 27 hp menjadi 36 Hp, sementara itu terjadi penghematan bahan bakar yang cukup 
segnifikan yaitu sampai 25 %  dari 11,5 kg/jam menjadi 9 kg/jam, namun demikiaan, perlu diwaspadai 
penggunaannya karena perlu penelitian yang lebih akurat sehubungan munculnya kecenderungan 
naiknya metal kontens, khususnya pada bahan bakar campuran. Hasil pengujian secara keseluruhan 
cukup bagus, bahkan alat tersebut menurunkan metal kontens yang identik memperpanjang usia 
komponen mesin, sehingga mesin lebih awet. 
  
Kata kunci : alat penghemat BBM, mesin diesel berbahan bakar campuran  
 
 
 
Pendahuluan  
 
Kebutuhan bahan bakar yang meningkat dengan 
semakin berkembangnya industri dan semakin 
bertambahnya kendaraan yang mencapai 5 juta 
unit pertahun untuk sepeda motor, 500 ribu unit 
per tahun untuk mobil, mengakibatkan makin 
berkurangnya ketersediaan bahan bakar dan 
menyebabkan harga minyak terus mengalami 
kenaikan. Oleh karena itu, banyak riset yang 
dilakukan untuk mencari sumber energi 
alternatif untuk mensubstitusi bahan bakar 
minyak dan mencari pemecahan masalah 
lainnya yang ditimbulkan dari sisi ekonomi dan 
lingkungan. Hal ini juga mendorong timbulnya 
inovasi dan cara baru untuk dapat menghemat 
bahan bakar, salah satu alat penghemat bahan 

bakar yang sudah digunakan adalah elektrolizer 
HHO. 
Penggunaan minyak jarak sebagai bahan bakar 
alternative dan campuran bahan bakar serta alat 
penghemat bahan bakar elektrolizer HHO akan 
mempengaruhi performa dan unjuk kerja mesin. 
Salah satunya cara untuk mengetahui apakah 
minyak jarak dan elektrolizer HHO merusak 
mesin atau tidak, adalah dengan menguji 
kandungan metal yang larut kedalam pelumas. 
Pada analisa sampel pelumas yang dilakukan di 
laboratorium bertujuan untuk mendapatkan 
acuan dalam melakukan tindakan pencegahan 
kerusakan mesin. Untuk mengetahui pengaruh 
bahan bakar dan alat penghemat yang 
digunakan dilakukan pengujian viskositas, 
metal konten, daya, dan konsumsi bahan bakar. 
Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

mailto:arijanto_mgl@yahoo.co.id
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1. Mengetahui pengaruh penggunaan alat 
penghemat BBM terhadap mesin mobil 
diesel dengan menggunakan bahan 
bakar campuran minyak jarak 20%. 

2. Mencari informasi tentang seberapa 
banyak penghematan bahan bakar yang 
didapatkan. 

 
Metodologi Penelitian 
Adapun metodologi yang digunakan adalah : 
1. Melakukan pengujian langsung, penggunaan 

penghemat BBM pada mesin, penggunaan 
bahan bakar solar murni dan campuran 20% 
minyak jarak, selain itu mengukur daya yang 
dihasilkan dengan dynamometer water brake 
pada putaran 1500 rpm sampai 3000 rpm, 
sekaligus mengukur konsumsi masing-
masing bahan bakar yang digunakan serta 
melakukan pengujian viskositas dan metal 
contents yang masuk kedalam pelumas. 

2. Pengujian mesin mobil diukur pada 
perubahan putaran mesin dan pengujian 
viskositas dan metal contents pada pelumas 
dengan mengambil sampel setelah 
melakukan pengujian selama 10 jam, 
kemudian dilakukan analisa hasil pengujian. 
Dari hasil analisa diperoleh pengaruh 
penggunaan alat penghemat bahan bakar 
dengan menggunakan bahan bakar yang 
berbeda. 

 
DASAR TEORI 
 
Penghemat Bahan Bakar Electrolyser HHO 
 
Teknologi ini mulai diteliti orang sejak abad 19, 
tepatnya tahun 1884 atau lebih awal lagi. Inti 
dari teknologi ini, bertumpu pada proses 
elektrolisa air ketika mesin kendaraan 
dihidupkan. Dari proses elektrolisa air itu akan 
dihasilkan gas yang dikenal dengan nama 
Brown gas. Electrolyser HHO adalah alat untuk 
memisahkan partikel/molekul air dalam aturan 
tertentu menjadi 2 untuk hidrogen dan 1 untuk 
oksigen. Kombinasi ini dalam bentuk gas yang 
dinamakan gas HHO (brown gas). Sehingga 
hidrogen ini memperkaya campuran bahan 
bakar yang menjadikan oktannya meningkat, 

dan mampu menambah kalor pada proses 
pembakaran, akhirnya menyempurnakan 
performa mesin. Alat ini bukan menggantikan 
bahan bakar bensin atau solar, tetapi 
membuatnya lebih hemat. Bahan dan alat yang 
digunakan yaitu aquades atau air hujan, soda 
kue, dua buah elektroda, pipa stainless steel, 
selang dan sambungan selang, terminal kabel 
(+) dan (-), tabung plastik (tempat minum) serta 
kabel secukupnya. Untuk membuat perangkat 
ini caranya cukup mudah. Tabung diisi dengan 
aquades (air suling) atau air hujan sebanyak 250 
cc, lalu ditambahkan soda kue (NaCO3) 
ataupun Kalium Hidroksida (KOH) secukupnya 
sebagai katalis. Terminal kabel positif 
dihubungkan dengan kontak yang tersambung 
ke positif accu dan kabel negatif dihubungkan 
dengan negatif accu. Apabila mesin dinyalakan 
akan terjadi proses elektrolisa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Skema Pemasangan Electrolizer 
HHO di mobil 

 
Bahan Bakar 
 
Minyak Jarak (Jatropha curcas Linneaus) 
Merupakan jenis tanaman dari keluarga 
Euphorbiceae yang banyak ditemukan di Afrika 
Tengah dan Selatan, Asia Tenggara, dan India. 
Tanaman ini mirip dengan tanaman jarak 
kepyar, yang disebut dengan Castor Bean 
dengan nama species Ricinus communis 
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Gambar 2. Buah, biji dan bungkil jarak 

pagar 
 

Tabel 1. Perbandingan sifat bahan bakar 
dari minyak jarak pagar 

 

 
 
Solar 
Solar merupakan bahan bakar yang berasal dari 
minyak bumi  yang biasa digunakan untuk 
mengoperasikan mesin diesel 

Tabel 2. Karakteristik bahan bakar solar 

 
 
Pada reaksi pembakaran komposisi campuran 
udara-bahan bakar sangat menentukan 
komposisi produk hasil pembakaran. Bila 
jumlah udara dalam campuran kurang dari yang 
dibutuhkan, maka karbon yang ada tidak akan 
terbakar seluruhnya menjadi CO2, tetapi akan 
terjadi reaksi yang menghasilkan CO menurut 
reaksi berikut : 
Ca+cHb + (a + b/4 + c/2)(O2 + 3,76 N2) => a CO2 

+ b/2 H2O + c CO + 3,76 (a + b/4 + c/2)N2 
Untuk reaksi pembakaran aktual diusahakan 
untuk mencegah terbentuknya CO, karena gas 
tersebut bersifat racun. Untuk itu udara 
pembakar diusahakan sedikit melebihi standar, 
sehingga karbon akan terbakar menjadi CO2, 
tetapi akan terdapat sisa O2, pada produk hasil 
pembakaran menurut reaksi : 
Ca Hb + (a + b/4 + c)(O2 + 3,76 N2) => a CO2 + 

b/2 H2O + c O2 + 3,76 (a + b/4 + c)N2 
 
Reaksi kimia pembakaran untuk komponen gas 
HHO dapat dinyatakan sebagai berikut: 
Elektrolisa air : 
H2O  + arus listrik ======> HO + H,   yaitu 
menjadi gas H+H O  memerlukan energi  
Didalam ruang bakar gas Bronw akan berubah 
kembali menjadi H2O dengan mengeluarkan 
panas, karena proses tersebut adalah proses 
pembakaran hidrogen yaitu 
2 H2   +      O2                2  H2O  +   panas        
(jika gas H nilai kalor 4 kali C) 
 
Sedangkan untuk pembakaran sempurna solar 
dengan rumus kimia C14.4H24.9 yaitu  : 
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C14.4H24.9 + 20.625(O2 + 3.78N2)                  
14.4CO2 + 12.45H2O + 77.963N2   
 
Dengan (A/F)s = 14.4 
Persamaan reaksi kimia pembakaran 1 mol 
campuran bahan bakar solar dengan gas HHO 
didapatkan dengan menjumlahkannya, dimana 
jumlah mol tiap-tiap bahan disesuiakan dengan 
prosentase masing-masing. 
C14.4H24.9 + 20.625(O2 + 3.78N2)     14.4 CO2 
+ 12.45 H2O + 77.963  N2 + panas 
 
Menjadi 

C14.4H24.9 + 20.625O2 + 77.96 N2 + HHO 14.4 
CO2 + 13.45 H2O + 77.963  N2 

Pada kondisi yang nyata atau sebenarnya, 
proses pembakaran sempurna sulit dicapai 
karena adanya berbagai macam faktor 
penyebabnya. Diantaranya perubahan putaran 
mesin (rpm), dan perbedaan kondisi 
pembebanan pada mesin  
Analisa dan Pembahasan 
a. Metal content dan viskositas 

Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat 
dibuat grafik perbandingan metal content 
dan viskositas seperti pada gambar dibawah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dapat dilihat dari grafik bahwa metal conten 
pada bahan bakar campuran minyak jarak   

dengan menggunakan alat penghemat BBM 
mengalami penurunan metal conten pada setiap 
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material logam yang terkandung dalam pelumas.  
 

 
 

 
b. Daya  
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Dari grafik viscositas bahan bakar campuran 
minyak jarak lebih tinggi dibandingkan dengan 
menggunakan bahan bakar solar murni. 
 
Dari grafik daya pada bahan bakar campuran 
minyak jarak, menghasilkan daya maksimal 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan daya 
maksimal yang dihasilkan menggunakan bahan 
bakar solar murni baik itu menggunakan alat 
penghemat BBM dan tanpa menggunakan alat 
penghemat BBM. 

 
c. Konsumsi bahan bakar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari grafik konsumsi bahan bakar campuran 
minyak jarak dapat dilihat bahwa konsumsi 
bahan bakar dengan menggunakan alat 
penghemat bahan bakar, lebih hemat. 
 
Kesimpulan 
1. Daya maksimal yang dihasilkan dengan 

menggunakan alat penghemat dan 
campuran minyak jarak lebih tinggi 
sampai 25 %, yaitu pada putaran 2250-
2500 rpm. 

2. Konsumsi bahan bakar dengan 
menggunakan alat penghemat dan 
campuran minyak jarak lebih hemat 
sampai 25 %, yaitu pada putaran 2250-
2500 rpm. 

3. Penambahan metal yang larut dalam 
pelumas masih dalam batas yang aman. 

Saran 
Dari penggujian ini bahwa penggunaan bahan 
bakar minyak jarak 20% dan alat penghemat 
BBM perlu diteliti lebih lanjut untuk 
penggunaan dalam jangka panjang. 
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ABSTRAK 

Pengeringan beku diakui sebagai metode pengeringan terbaik tetapi sangat intensif energi disebabkan 
dua hal yaitu proses pembekuan dengan cara menurunkan tekanan, dan proses yang kedua adalah 
pengeringan dengan jalan pemanasan untuk terjadinya proses sublimasi. Objek dari penitian ini 
adalah aloevera (lidah buaya). Aloe vera dalam objek penilitian ini diproses dengan 2 cara, yaitu 
dengan cara di blender dan dengan cara dipotong persegi dengan ketebalan 1.5cm dan panjang serta 
lebarnya 1 cm. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelari pengaruh kecepatan pengeringan 
terhadap penangkap uap atau cold trap berefrigerant R404, kecepatan sublimasi antara lidah buaya 
cair dengan lidah buaya persegi, pergerakan pengeringan. Pada saat terjadinya sublimasi yaitu 
keluarnya uap air dari bahan, maka yang terjadi adalah penambahan beban bagi cold trap yang 
menyebabkan temperatur cold trap menjadi naik. Terjadinya sublimasi juga menyebabkan kenaikan 
nilai kelembaban relatif pada ruangan. Dengan kata lain, laju sublimasi yang cepat mempengaruhi 
kenaikan temperature cold trap yang juga sangat cepat. Akhir dari proses sublimasi ditandai dengan 
kenaikan suhu pada bahan dan juga penurunan kenaikan RH didalam ruangan serta penurunan suhu 
di cold trap 
 
Kata Kunci : Pengeringan beku Vakum, Aloe Vera, Cold Trap, RH, kecepatan sublimasi, panas buang 
condenser 
 
 
1. Pendahuluan 

Lidah buaya atau dengan sebutan lain 
aloe vera adalah sejenis tumbuhan yang 
merupakan antioksidan yang biasanya 
digunakan sebagai bahan dasar pada 
pembuatan obat-obatan, kosmetik, dll. 
Sebelum proses pembuatan obat-obatan atau 
kosmetik terlebih dahulu dikeringkan. Untuk 
mempertahankan gizi yang terkandung 
didalamnya maka digunakanlah pengeringan 
beku vakum [1]. 

Hal yang diinginkan dalam proses 
pengeringan adalah keluarnya air dari dalam 
bahan yang dikeringkan ke lingkungannya, 
sedangkan cara yang ditempuh untuk 
mencapai hal ini amatlah bervariasi, 
disesuaikan dengan kebutuhan dan 
kemampuan. Ada yang menggunakan panas 
matahari, panas buatan oleh heater, sistem 
vakum, atau kombinasi dari mereka [3]. 

Untuk mengeluarkan air dari bahan 
diperlukan pemanas atau heater dalam alat ini 
pemanas memanfaatkan panas kondenser. 
Perambatan panas yang menggunakan panas 
buang kondenser inilah yang diharapkan 

mampu menyublimasikan air yang ada pada bahan. 
Perambatan panas melalui lapisan beku dapat 
berlangsung dengan efisien karena ketika digunakan 
media perambatan panas dengan nilai konduktivitas 
panas yang tinggi maka untuk kenaikan suhu yang 
sama dibutuhkan energi yang lebih sedikit. Melor 
(1978) menyatakan konduktivitas thermal lapisan 
beku 45 kali konduktivitas lapisan kering. 

Pengeringan beku merupakan suatu motode 
pengeringan yang umumnya terdiri atas 3 tahapan, 
yaitu [2] : 
a) Pembekuan 
b) Pengeringan primer 
c) Pengeringan sekunder 
Pembekuan pada alat ini dengan cara pemvakuman, 
yaitu dengan cara pengurangan tekanan didalam 
ruangan dengan menggunakan pompa vakum. 
Pembekuan vakum didasarkan pada penurunan titik 
didih air pada tekanan rendah tambunan [8].  

Pada gambar 1 dibawah ini dapat dilihat bahwa 
hubungan antara tekanan dengan suhu air. Pada 
tekanan 1 atm atau 1000mBar, titik didih air adalah 
1000C. Apabila tekanan diturunkan menjadi 0.1mBar 
maka titik didih air menjadi -400C[2,7]. 
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Gambar 1. Diagram P-T 
Model pengeringan beku atas dan 

bawah ini mengasumsikan proses pengeringan 
dibagi menjadi dua tahap [1] :  
a) Air yang dapat dibekukan selama proses 

pembekuan  akan tersublimasi  dan 
dikeluarkan bersama sebagian air terikat 
selama proses  pengeringan primer. 

b) Pengeluaran air melalui difusi pada  
proses pengeringan  sekunder. 

Model  fisik pengeringan beku dengan 
pemanas atas dan bawah ditunjukkan dengan 
Gambar 2 dibawah ini   

Pada penelitian ini, pengertian pemanas 
dari atas adalah penyampaian panas melalui 
permukaan luar bahan yang telah mengalami 
pengeringan, sehingga panas merambat 
melalui lapisan kering ke lapisan sublimasi. 
Sementara itu pemanasan dari bawah adalah 
proses pemanasan yang menyebabkan panas 
merambat ke lapisan sublimasi melalui lapisan 
beku bahan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Model fisik pemanas atas dan 
bawah 

Persamaan yang dapat menggambarkan 
mekanisme pindah panas dan massa pada 
model diatas adalah sebagai berikut [5.6]: 

( )( ) ∫−−=
s

f

T

T
pfs dTCmTT

tx
q .λ

------1 

Panas jenis bahan ( )pC dianggap tetap dan 

sebanding dengan kadar air bahan. Bagian pertama 
dari persamaan (1) menunjukan besarnya panas yang 
dikonduksikan melalui lapisan kering, dan bagian 
kedua menunjukan besarnya panas yang diserap oleh 
lapisan bahan kering. 

Laju sublimasi dapat dihubungkan dengan 
pengeringan sebagai berikut : 

dt
dXLpm w ..−= -----------------------------2 

Dimana X adalah fraksi air tersisa, yang dapat 
didekati dengan persamaan berikut :  

d

f

mm
m

X
−

=
0

--------------------------------3 

Dari persamaan 3 tersebut maka dapat 
ditentukan laju pergerakan lapisan kering sebagai 
berikut : 
( ) ( )LXtx −= 1 -----------------------------4 

 
Sedangkan jumlah energi yang dibutuhkan 

untuk sublimasi tergantung pada temperatur sublimasi. 
Panas spesifik dari uap air adalah 1.67kJ/kg dan 
maksimum akan naik pada temperatur 200C atau 400C. 
Heat Flux pada permukaan dapat dihitung dengan 
menggunakan persamaan berikut [2,4] :  

( )




 −





+







−=
111

1.

21

2
4

1
4

εε

δ xKKq StrStrhf

Dimana : 
=q  Perpindahan panas (kJ/m2) 

=λ  Nilai konduktifitas panas bahan kering 

Km
W

0.  

=sT  Suhu Pemanas Atas (0C) 

=fT  Suhu pembekuan (0C) 

=L  Tebal Bahan 
=fm  Massa yang beku (kg) 

=0m  Massa awal (kg) 

=Dm  Massa yang kering (kg) 
 

=δ  Koefisien perpindahan panas 42hkm
kJ  
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2. Prosedur penelitian 
Set up pengujian dipersiapkan dalam sekala 
kecil, yang dapat digambarkan dalam diagram 
rangkain seperti dibawah ini : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Gambar 3 Diagram rangkaian 
 

Keterangan dari gambar rangkain tersebut 
adalah sebagai berikut :  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prosedur pengujian adalah pertama-tama yang 
dilakukan mempersiapkan bahan yang akan 
diuji yaitu lidah buaya. Dalam penelitian ini 
lidah buaya diuji dalam 2 bentuk yaitu bentuk 
yang serbuk dengan diblender dan yang kedua 
adalah dengan dipotong kubus dengan 
ketebalan 1.5 cm dan panjang serta lebarnya 1 
cm.  Kedua bentuk lidah buaya tersebut 

kemudian ditimbang dan diletakan ke dalam sebuat 
tempat seperti gambar dibawah ini.  
 

 

 

 

 
              Gambar 4 Bentuk Objek Pengujian 
Tempat objek pengujian tersebut kemudian diletakan 
di dalam ruangan vakum. Setelah semua siap, yang 
pertama di nyalakan adalah sistem refrigerasi. Sistem 
refrigerasi atau cold trap ini dinyalakan untuk 
mencapai suhu sampai dengan   -420C. Sebelum cold 
trap mencapai suhu tersebut pompa vakum tidak 
dinyalakan terlebih dahulu karena molekul uap air 
akan masuk kedalam pompa vakum. Setelah cold trap 
mencapai suhu    -420C, pompa vakum dinyalakan 
secara kontinyu sampai proses pembekuan selesai. 
Berakhirnya proses pembekuan ditandai dengan 
temperatur produk yang mencapai kestabilan pada 
suhu -50C sampai -150C dan juga kestabilan RH pada 
nilai 12%. Setelah Itu pemanas atas dan bawah 
dinyalakan pada suhu 350C-400C untuk sublimasi. 
Akhir dari proses sublimasi ditandai dengan kenaikan 
temperature pada bahan sampai dengan +200C sampai 
dengan +280C. 
3. Hasil dan Perbincangan 
a) Profil Suhu dan kelembaban relatif (RH) 

selama proses pemvakuman 
Pada gambar 5 dibawah ini menunjukan bahwa 

Pada saat terjadi sublimasi, temperatur cold trap akan 
meningkat. Hal ini dikarenakan adanya uap air yang 
tersublimasi menjadi beban dari cold trap. RH yang 
seharusnya turun karena pemvakuman, tetapi sebagai 
akibar dari proses sublimasi RH tersebut menjadi naik. 
Pada saat temperatur pemanas atas dinaikan nilai 
temperatur pun menjadi naik. Akhir dari proses 
sublimasi ditandai dengan nilai RH yang menjadi 
turun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5 Karakteistik Tekanan, suhu dan RH 
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Sedangkan pada gambar 6, menunjukan 
pola temperatur pada bahan, baik yang berupa 
cairan (diblander) maupun yang berbentuk 
persegi yang dipotong dengan ketebalan 1.5cm. 
Pada temperature bahan pembekuan dan 
pengeringan di mulai dari permukaan bahan 
yang kemudian dilanjutkan kearah pusat bahan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Gambar 6 karakteristik suhu bahan 

b) Profil perpindahan masa uap air 
Pada gambar 7 dibawah ini dapat dilihat 

perpindahan masa uap air pada lidah buaya 
cair yang terangkat akibat proses sublimasi. 
Dari grafik dapat diketahui kecepatan 
sublimasi masa uap air lidah buaya cair adalah 
0.0021gr/s. Dan pada gambar 7 dibawah ini 
juga dapat dilihat perpindahan massa uap air 
pada lidah buaya yang berbentuk persegi  yang 
terangkat akibat proses sublimasi. Dari grafik 
dapar diketahui kecepatan sublimasi massa air 
lidah buaya persegi adalah 0.0015gr/s. 
Sehingga antara lidah buaya cair dengan 
persegi, kecepatan sublimasi lebih cepat 
adalah lidah buaya yang berbentuk cair 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 7 Laju sublimasi 
 
 

 

c) Profil laju pergerakan pengeringan 
Pada gambar 9 dibawah ini dapat dilihat laju 

pergerakan lapisan kering. Laju pengeringan bergerak 
dari atas yang kemudian dilanjutkan ke pusat bahan. 
Untuk lidah buaya cair dan lidah buaya persegi 
mempunyai laju pergerakan pengeringan yang sama 
yaitu 4.17cm/s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 Gambar 9 pergerakan pengeringan 

 
4. Kesimpulan 
a) Selama terjadi Proses sublimasi, RH akan naik 

dan begitu juga dengan temperatur cold trap. 
Akhir dari proses sublimasi ditandai dengan RH 
yang turun dan stabil pada nilai 12%, Sedangkan 
suhu cold trap akan turun kembali setelah proses 
sublimasi. 

b) Pengeringan bahan dimulai dari permukaan 
bahan yang kemudian dilanjutkan ke pusat bahan 

c) Akhir proses sublimasi ditandai juga temperatur 
bahan yang naik sampai dengan temperature 
ruangan sekitar 280C 

d) Laju pergerakan pengeringan lebih cepat lidah 
buaya yang berbentuk cair 

e) Sedangkan kecepatan penguapan uap air lebih 
cepat lidah buaya yang berbentuk cair 
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ABSTRAK 
Pemilihan metode pembekuan adalah hal yang sangat penting terutama terhadap hasil akhir produk yang 
diinginkan. Pembekuan dengan menggunakan metode vakum dipercaya lebih cepat serta dapat 
mempertahankan warna, kadar air, serta gizi yang terkandung di dalamnya[1]. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mempelajari efek dari kecepatan pembekuan vakum terhadap penangkap uap “cold trap”  
ber- refrigerant R404, kelembaban udara dan penurunan tekanan tekanan parsial uap air pada bahan. 
Penelitian ini menggunakan pompa vakum berkapasitas 1200 m3/jam dan penangkap uap air sebuah 
Evaporator. Objek penelitian ini adalah lidah buaya (aloe vera), berbentuk cairan (di blender terlebih 
dahulu) dan pesegi dengan ketebalan 1.5 cm. Penurunan tekanan di dalam ruangan  menyebabkan 
turunnya kelembaban relatif di ruangan tetapi tidak menurunkan temperatur dalam ruangan tersebut. 
Penurunan tekanan ini menyebab penurunan temperatur aloe vera yang mengandung air sebesar 98.7%. 
Pada saat awal proses pembekuan, temperatur di ruangan cold trap (Evaporator) akan terjadi kenaikan. 
Hal ini disebabkan karena kadar kelembaban relatif (RH) mengalami kenaikan sebagai akibat dari air 
yang mencapai titik flash point. 

Kata Kunci : Pembekuan Vakum, Aloe Vera, Cold Trap, RH, tekanan parsial uap air ( )wP  
 
 
1. Pendahuluan 

Lidah buaya atau dengan sebutan lain aloe 
vera adalah sejenis tumbuhan yang merupakan 
antioksidan yang biasanya digunakan sebagai 
bahan dasar pada pembuatan obat-obatan, 
kosmetik, dll. Sebelum proses pembuatan obat-
obatan atau kosmetik terlebih dahulu dibekukan 
untuk mempertahankan gizi yang terkandung 
didalamnya dan juga memperpanjang umur pakai 
ketika akan diekspor[1].  

Pembekuan adalah metode yang umum 
digunakan untuk mengawetkan makanan di mana 
ia akan memperlambat pembusukan dan 
pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu efek dari 
temperatur rendah pada laju reaksi, 
mengakibatkan air yang tersedia menjadi lebih 
sedikit bagi perkembangan bakteri[7]. 

Secara umum metode Pembekuan 
dibedakan menjadi 2 yaitu pembekuan lambat dan 
pembekuan cepat. Pembekuan lambat / mekanik 
adalah proses pembekuan yang dilakukan dengan 
menggunakan freezer dimana suhu media 
pembeku diturunkan menggunakan refrigerator. 
Pendinginan lambat dinilai dapat menghasilkan 
kristal es yang berukuran besar dan dapat merusak 
tekstur bahan yang akan dibekukan[2,3]. 
Sedangkan pembekuan cepat dibedakan menjadi :  

a) Pembekuan dengan aliran udara dingin (blast 
freezing): bahan pangan  
yang akan didinginkan diletakkan dalam 
freezer yang dialiri udara dingin  

b) Pembekuan dengan alat pindah  
panas tipe gesekan (scraped heat exchanger): 
produk (misalnya ice cream) dibekukan 
dengan metode ini untuk mengurangi 
pembentukan kristal es berukuran 
besar.  Produk digesekkan pada permukaan 
pendingin dan kemudian segera dibawa 
menjauh. Proses ini dilakukan secara 
berulang dan  

c) Pembekuan kriogenik (cryogenic freezing) 
dimana nitrogen cair (atau karbon dioksida) 
disemprotkan  
langsung pada bahan-bahan yang akan 
dibekukan 

Sedangkan yang terbaru adalah dengan 
menggunakan Pembekuan Vakum dimana 
pembekuan dilakukan dengan cara pengurangan 
tekanan didalam ruangan dengan menggunakan 
pompa vakum. Pembekuan vakum didasarkan 
pada penurunan titik didih air pada tekanan rendah. 
Penurunan titik didih air tersebut memerlukan 
panas laten yang jika diambil dari bahan akan 
menurunkan suhu dan terjadi kristalisasi es pada 
[5] 
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bahan [1]. Secara grafik dapat ditunjukan 
hubungan tekanan (P) dengan suhu (T) pada 
gambar 1. Pada gambar 1 dibawah ini dapat 
dilihat bahwa hubungan antara tekanan dengan 
suhu air. Pada tekanan 1 atm atau 1000mBar, titik 
didih air adalah 1000C. Apabila tekanan 
diturunkan menjadi 0.1mBar maka titik didih air 
menjadi -400C[2]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Gambar 1. Diagram P-T 

Pada saat proses pemvakuman maka yang 
terjadi adalah penurunan kelembaban nisbi dan 
juga penurunan suhu bahan. Kelembaban nisbi 
( )φ  dapat didefinisikan perbandingan antara 

tekanan parsial uap air ( )wP  terhadap tekanan 
parsial uap air dalam keadaan jenuh 
( )wsP .Secara matematis dapat dituliskan sebagai 
berikut[4.7] : 

ws

w

P
P

=φ
----------------------------------(1) 

Antara tekanan parsial uap air dan tekanan parsial 
uap air jenuh pada keadaan vakum yang paling 

berpengaruh adalah tekanan parsial uap air ( )wP , 
hal ini dikarenakan pada saat proses pemvakuman 
sebagian molekul uap air tersebut terhisap keluar. 

Sedangkan tekanan uap parsial jenuh ( )wsP  tidak 
berpengaruh pada saat pemvakuman. Hal inilah 
yang menyebabkan penurunan nilai kelembaban 
nisbi. 
Molekul uap air yang terhisap keluar pada proses 
pemvakuman tidak diperbolehkan masuk ke 
pompa vakum, oleh sebab itu dipasanglah sebuah 
evaporator cold trap yang fungsinya menangkap 
molekul uap air pada saat proses pemvakuman. 

Cold trap pada mesin ini menggunakan bahan 
refrigerasi R404 yang ramah lingkungan. 
 
2. Prosedur penelitian 
Set up pengujian dipersiapkan dalam sekala kecil, 
yang dapat digambarkan dalam diagram rangkain 
seperti dibawah ini : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Gambar 2 Diagram rangkaian 
 

Keterangan dari gambar rangkain tersebut adalah 
sebagai berikut :  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prosedur pengujian adalah pertama-tama yang 
dilakukan mempersiapkan bahan yang akan diuji 
yaitu lidah buaya. Dalam penelitian ini lidah 
buaya diuji dalam 2 bentuk yaitu bentuk yang 
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serbuk dengan diblender dan yang kedua adalah 
dengan dipotong kubus dengan ketebalan 1.5 cm 
dan panjang serta lebarnya 1 cm.  Kedua bentuk 
lidah buaya tersebut kemudian ditimbang dan 
diletakan ke dalam sebuah tempat seperti gambar 
dibawah ini.  
 

 

 

 

 

 

 
         

 Gambar 3 Objek Pengujian 
Tempat objek pengujian tersebut kemudian 
diletakan di dalam ruangan vakum. Setelah semua 
siap, yang pertama di nyalakan adalah sistem 
refrigerasi. Sistem refrigerasi atau cold trap ini 
dinyalakan untuk mencapai suhu sampai dengan   
-420C. Sebelum cold trap mencapai suhu tersebut 
pompa vakum tidak dinyalakan terlebih dahulu 
karena molekul uap air akan masuk kedalam 
pompa vakum. Setelah cold trap mencapai suhu    
-420C, pompa vakum dinyalakan secara kontinyu 
sampai proses pembekuan selesai. Berakhirnya 
proses pembekuan ditandai dengan temperatur 
produk yang mencapai kestabilan pada suhu -50C 
sampai -150C dan juga kestabilan RH pada nilai 
12%. 
 
2. Hasil dan perbincangan 
a) Profil Suhu dan kelembaban relatif (RH) 

selama proses pemvakuman 
Pada gambar 4 dibawah merupakan profil  suhu 
dan kelembaban relatif selama terjadinya 
pemvakuman. Pada saat terjadi pemvakuman 
tekanan parsial uap semakin turun hal ini 
disebabkan karena molekul air yang tertarik 
selama pemvakuman yang menyebabkan turunnya 
kelembaban relatif (RH). Pada saat awal RH 
tersebut naik disebabkan adanya flash point dari 
bahan aloe vera. Sedangkan suhu dalam ruangan 
relatif konstan. Profil suhu cold trap berbanding 
lurus dengan RH dikarenakan pada saat RH tinggi 
yang berarti adanya flash point dari bahan dimana 
hal ini berarti proses pengeluarkan molekul air 
dari bahan maka molekul air dari bahan menjadi 
beban buat evaporator/cold trap yang 
menyebabkan kenaikan suhu cold trap. Setelah 

berakhirnya flash point maka RH dan suhu cold 
trap cenderung turun dan stabil.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Gambar 4 Profil suhu dan Kelembaban 

b) Profil tekanan parsial Uap air ( )wP  
Pada Gambar 5 dibawah dapat dilihat bahwa 

penurunan nilai tekanan parsial uap air ( )wP . 
Untuk mengetahui penurunan nilai tekanan 
parsial uap terlebih dahulu dicari nilai tekanan 
uap parsial jenuh dengan menggunakan 
rumus dibawah ini[7]: 

∑
=

− +=
5

0
6

1 lnln
i

i
ws TmmP ----------------2 

Sehingga Tekanan Parsial uap ( )wP  dapat 
dihitung dengan dengan : 

wsw PP .φ= ------------------------------------3 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5 Karakteristik Tekanan Parsial Uap 
( )wP  
Pada gambar 5 tersebut dapat diketahui juga 

bahwa penurunan nilai Tekanan parsial uap ( )wP  
terjadi secara seragam antara lidah buaya yang 
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berbentuk cair maupun lidah buaya yang 
berbentuk persegi. 
 
 
c) Profil suhu sistem refrigerasi 
Pada gambar 6 dibawah ini dapat digambarkan 
bahwa suhu ruangan cold trap pada awal 
pemvakuman akan naik yang disebabkan karena 
adanya flash point dari aloe vera.  Pengaruh flash 
point ini juga berpengaruh pada suhu cold 
trap/evaporator sendiri yang berfluktuasi dan 
akhirnya stabil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6 Profil Suhu refrigerasi 
 
d) Laju pembekuan bahan aloe vera 
Pada gambar 7 dapat dilihat laju pembekuan aloe 
vera yang berbentuk cair dan yang berbentuk 
persegi. permukaan hingga -50C pada pusat panas. 
Pada grafik diatas dapat diketahui bahwa 
penurunan suhu dimulai dari bagian permukaan 
yang kemudian dilanjutkan kearah pusat bahan. 
Proses pembekuan pada pembekuan vakum 
menyebabkan 2 hal, yaitu pertukaran panas 
berlangsung dengan mode perubahan fase, dan 
terjadi proses pengadukan selama berlum 
terjadinya pembentukan es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 7 Karakteristik laju pembekuan 

 
pembekuan didefinisikan sebagai rasio antara 
jarak minimal permukaan bahan ke titik pusat 
panas dengan waktu yang diperlukan oleh bahan 
tersebut untuk menurunkan suhu dari 00C pada. 
Pada gambar 8 dapat diketahui untuk bahan 
aloevera berbentuk cair pada lapisan atas 
membutuhkan waktu 1.82 jam untuk menurunkan 
suhu 00C ke -50C. Untuk bagian bawah aloevera 
cair membutuhkan waktu 0.6 jam untuk mencapai 
suhu dari 00C ke -50C. Sedangkan untuk aloevera 
berbentuk persegi dibagian bawah membutuhkan 
waktu 0.08 jam untuk mencapai suhu dari 00C ke -
50C. Pada grafik tersebut dapat diketahui bahwa 
laju pembekuan untuk aloevera cair atas adalah 
0.02 cm/menit, aloevera cair bawah 0.04 cm/menit, 
dan aloevera persegi bawah 0.3 cm/menit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Gambar 8 Waktu Pembekuan 
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3. Kesimpulan 
a) Selama terjadi pemvakuman akan terjadi 

penurunan PH dan akhir dari proses 
pembekuan ditandai dengan stabilnya nilai 
PH pada angka 12% 

b) Pada awal pemvakuman saat terjadinya flash 
point temperatur ruangan evap akan naik 
sebesar 2-50C 

c) Tekanan Parsial Uap ( )wP  terjadi penurunan 
yang disebabkan karena proses pemvakuman. 
Penurunan nilai tekanan parsial uap pada 
aloevera cair ataupun persegi terjadi secara 
seragam yang menyebabkan penurunan 
temperatur pada aloevera. Penurunan 
temperature terjadi dari permukaan bahan dan 
menuju pusat bahan 

d) Laju pembekuan dengan bentuk aloevera 
persegi lebih cepat dibanding dengan 
aloevera yg berbentuk cair. Untuk laju 
pembekuan aloevera cair adalah 
0.02cm/menit sedangkan laju pembekuan 
aloevera persegi adalah 0.3 m/menit. 
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1.  PENDAHULUAN 
1.1.  Latar Belakang 
 DSM KALTIM Melamine (DKM) 
adalah salah satu plant (pabrik) kimia yang 
berada di dalam kawasan industri PT. Pupuk 
Kaltim (PKT) Bontang. DKM berada dalam 
kawasan PKT karena bahan baku melamine 
adalah urea melt dari PKT dan produk akhir 
DKM adalah melamine powder yang dikemas 
dalam kantong kecil (small bag) 25 kg dan 
kantong besar (big bag) 500 kg dan 1000 kg. 
 Pabrik DKM terdiri dari 5 section 
yakni ; PKT Tie-in, Utility, Front End, Back 
End dan Carbamate. Emergency Air 
Compressor (K-9450) adalah salah satu mesin 
rotasi yang ada di Utility dari Sistem Nitrogen 
& Air dan Sub Sistem Plant Air (PA) yang 
berfungsi sebagai back-up bila sistem PA 
mengalami kegagalan, jadi K-9450 hanya 
berfungsi sebagai emergensi. Adapun mesin 
rotasi yang utama pada Sub Sistem PA adalah  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K-9402 A dan K-9402 B yang mempunyai 
kapasitas flow masing-masing sebesar 1250 
Nm3/jam dan discharge pressure 12 barg. 
Sedangkan K-9450 mempunyai kapasitas flow 
sebesar 750 Nm3/jam dan discharge pressure 
12 barg. Desain awal pabrik hanya 
membutuhkan satu kompresor running dan 
satu standby. Namun dalam perkembangannya 
satu kompresor tidak mencukupi sehingga 
normal running dua-duanya, sehingga 
diperlukan kompresor emergensi K-9450. 
 Pada bulan Januari 2009 telah 
dilakukan modifikasi sistem suplai power 
Emergency Air Compressor (K-9450) dari 
hanya Genset menjadi Genset dan Main 
Power Supply melalui Automatic Transfer 
Switch (ATS). Setelah dilakukan modifikasi 
tentunya perlu dilakukan evaluasi, apakah 
Sistem PA menjadi lebih handal atau tidak. 
Jika lebih handal, seberapa besar peningkatan 
reliabilitasnya. Disamping tingkat kehandalan, 
apakah ada manfaat yang lain mengingat  

EVALUASI PEMANFAATAN EMERGENCY AIR 
COMPRESSOR 

SEBAGAI MESIN UTAMA PADA SISTEM PLANT AIR 
MENGGUNAKAN AUTOMATIC TRANSFER SWITCH 

UNTUK MENINGKATKAN RELIABILITY SISTEM 
 

Studi Kasus di PT. DSM KALTIM Melamine (DKM) - Bontang 
 

Basuki Rachmad 
Engineering Department-DSM KALTIM Melamine 

Email : basuki@dsmkaltim.com 
 

ABSTRAK 
Sistem Plant Air (PA) merupakan sistem utilitas di Pabrik DSM KALTIM Melamine yang 
berfungsi menyuplai udara dengan tekanan minimal 4.8 barg untuk keperluan Melamine 
Transport, purging Dust Filter dan hose station. Konsekuensi bila Sistem PA gagal adalah 
transport melamine terganggu, supplai udara untuk filter gas purge kurang, bila tidak dapat 
diatasi segera maka pabrik akan shutdown. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi tingkat 
kehandalan Sistem PA setelah dilakukan modifikasi emergency air compressor (K-9450) sebagai 
mesin utama dengan menggunakan automatic transfer switch (ATS ).Dalam menentukan 
reliability Sistem PA terlebih dahulu dibuat modeling menggunakan reliability block diagram 
(RBD), selanjutnya ditentukan tingkat kehandalannya baik sebelum maupun sesudah dilakukan 
modifikasi K-9450. Dengan demikian diketahui peningkatan reliability Sistem PA. Hasil evaluasi 
ini dapat digunakan untuk memperbaiki sistem evaluasi hasil improve plant sejenis lainnya atau 
sistem pada pabrik kimia di lingkungan kawasan industri PT. Pupuk Kaltim Bontang.Hasil 
evaluasi menunjukkan ada peningkatan reliability Sistem PA setelah dilakukan modifikasi K-
9450 sebesar 1.14% dibanding sebelum modifikasi sebesar 0.24%. Hal ini disebabkan tingkat 
kehandalan sistem suplai power dari motor control centre (MCC) lebih tinggi dibanding sistem 
suplai power dari Genset. Dan diperkirakan ada penghematan biaya energi listrik sebesar 
57,024 USD atau sekitar Rp 541,728,000 pertahunnya. 
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K-9450 membutuhkan suplai power yang 
lebih kecil dibanding K-9402 A/B sebagi 
mesin rotasi yang utama. K-9402 A/B masing-
masing membutuhkan suplai power 200 kW 
sedangkan K-9450 hanya 110 kW. 
 
1.2.  Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah 
diuraikan di atas maka dapat disusun 
perumusan masalah sebagai berikut ; 
1. Apakah Plant Air System sudah handal. 
2. Bagaimana menentukan tingkat 

kehandalan Plant Air System. 
3. Bagaimana cara meningkatkan 

kehandalan Plant Air System. 
 
1.3.  Manfaat dan Tujuan Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah 
untuk memperbaiki evaluasi hasil improve 
plant, juga dapat digunakan sebagai acuan 
untuk evaluasi sistem sejenis lainnya atau 
sistem pada pabrik kimia di lingkungan 
kawasan industri PT. Pupuk Kaltim Bontang. 
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai 
adalah sebagai berikut ; 
1. Mengetahui tingkat kehandalan 

Emergency Air Compressor (K-9450). 
2. Mengetahui tingkat kehandalan Air 

Compressor (K-9402 A/B) 
3. Mengetahui tingkat kehandalan Plant Air 

System sebelum dan sesudah modifikasi. 
 
2.  DASAR TEORI 
2.1.   Plant Air System 
 PA system  adalah udara discharge 
Air Compressor (K-9402 A/B) yg digunakan 
untuk Melamine Transport, purging Dust 
Filter dan hose station. Fungsinya 
memberikan tekanan udara minimal 4.8 barg. 
Konsekuensi bila K-9402 A/B gagal adalah 
transport melamine terganggu, supplai udara 
untuk filter gas purge kurang, bila tidak dapat 
diatasi maka plant akan shutdown. Pada 
kondisi normal operasi K-9402 A/B keduanya 
running, bila salah satu atau keduanya stop 
maka sistem PA akan gagal. 
 

 
Gambar 2.1   Plant Air System P&I Diagram 

 

 Gambar 2.1. menunjukkan bahwa 
mesin rotasi utama pada sistem PA adalah K-
9402A/B, sedangkan mesin rotasi utama pada 
sistem High Pressure (HP) Air adalah K-
9404. Adapun W-9401A/B adalah mesin air 
drying sebagai mesin utama pada sistem 
Instrument Air (IA). Bila sistem PA gagal 
maka sistem HP Air dan sistem IA juga gagal. 
Bila yang gagal hanya sistem PA dan sistem 
HP Air maka konsekuensinya adalah 
kehilangan produksi (economy), namun bila 
sistem IA yang gagal maka pabrik tidak dapat 
dikendalikan karena seluruh control valve 
tidak dapat dikontrol. Hal tersebut dapat 
berdampak keamanan pabrik (safety) maka 
diperlukan emergency air compressor. 
 
2.2.   Emergency Air Compressor 

Kompresor adalah mesin yang 
berfungsi untuk memampatkan atau 
menaikkan tekanan atau memindahkan fluida 
gas dari suatu tekanan statis rendah ke 
keadaan tekanan statis yang lebih tinggi. 

 

 
Gambar 2.2.   Skematik Diagram K-9450 

Sebelum Modifikasi 
 

 
Gambar 2.3.   Skematik Diagram K-9450 

Setelah Modifikasi 
 

Emergency air compressor (K-9450) 
adalah kompresor yang berfungsi sebagai 
emergensi bila terjadi kegagalan sistem PA 
agar sistem IA tetap berjalan normal. K-9450 
terdiri dari Genset (generator set) sebagai 
suplai power 380VAC, 3phase, 50Hz untuk 
menggerakkan motor listrik untuk 
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menggerakan kompresor seperti pada skema 
Gambar 2.2. 
 Mode operasi sebelum modifikasi 
adalah sbb ; dalam kondisi normal operasi 
(tekanan di V-9450 diatas 9 barg) K-9450 
standby running. Bila terjadi kegagalan 
Electrical Main Power (signal dari Panel 1GC 
MCB-25 aktif) maka K-9450 running secara 
auto dengan supply power dari Genset hal ini 
biasanya disertai dengan aktifnya PSL-9491. 
Bila tekanan di V-9450 turun menyentuh 
setting PSL-9491 maka  K-9450 running 
secara auto dengan supply power dari Genset. 
Pada prinsipnya signal yang membuat K-9450 
auto running adalah Electrical Main Power 
failure dan PSL-9491 aktif, bila salah satu 
atau keduanya aktif maka K-9450 auto 
running. 
 Dengan menggunakan ATS maka 
Genset bekerja secara paralel dengan motor 
control centre (MCC) untuk menyuplai power 
ke motor seperti terlihat pada Gambar 2.3. 
Mode operasi setelah modifikasi adalah sbb ; 
K-9450 tetap berfungsi sebagai emergency air 
compressor. Bila hanya terjadi Electrical Main 
Power failure maka K-9450 running secara 
auto dengan supply power dari Genset (ATS 
akan memposisikan switch-nya pada power 
dari genset). Bila hanya terjadi kegagalan 
proses yang deteksi oleh PSL-9491 maka K-
9450 running secara auto dengan supply 
power dari MCC 1EB-17K1 (normal power) 
ATS akan memposisikan switch-nya pada 
power dari normal. Namun bila kedua signal 
tersebut aktif (power failure & PSL-9491 aktif 
bersama-sama) maka K-9450 running secara 
auto dengan supply power dari Genset (ATS 
akan memposisikan switch-nya pada power 
dari genset). Dengan catatan bahwa ATS bisa 
dioperasikan secara manual bila terjadi 
kegagalan automatic switch. 
 
2.3.   Automatic Transfer Switch (ATS) 
  

 
Gambar 2.4.   Transfer Switch Internal wiring 

 
ATS adalah peralatan yang berfungsi 

sebagai switch (saklar) untuk meneruskan 

suplai power dari sumber A ke beban atau dari 
dari sumber B ke beban secara otomatis. 
Seperti pada Gambar 2.4. ATS 1-S5 source A 
adalah suplai power dari main power (MCC 
1EB17K1) sedangan source B adalah suplai 
power dari Genset. Load (beban) adalah motor 
penggerak kompresor. 

 
2.4.   Reliability System 
 Untuk sistem yang mempunyai 
distribusi Weibull reliability system dapat 
ditentukan dalam Persamaan (2.1) [1]. 
 
Rs = e-(t/η)^β  …………………………….(2.1) 
 

Pada prinsipnya ada dua macam 
konfigurasi dalam suatu reliability system 
yakni ; sistem seri dan sistem paralel, 
selanjutnya adalah sistem kombinasi antara 
seri dengan paralel. 
 
a.   Sistem Seri 

Sistem akan mengalami kegagalan 
bila salah satu atau lebih elemen dari sistem 
tersebut gagal. Jika setiap elemen sistem 
mempunyai reliability (Ri) dan sistem 
mempunyai n elemen, maka reliability system 
(Rs) adalah seperti terlihat pada Persamaan 
(2.2). 
 
Rs = R1 x R2 x R3 x . . . x Rn   ……..……(2.2) 
 
Persamaan (2.1) dapat dimodelkan secara 
reliability block diagram (RBD) seperti 
terlihat pada Gambar 2.5. 
 

 
Gambar 2.5.  RBD Sistem Seri 

 
b.   Sistem Paralel 
 

 
Gambar 2.6.  (a) RBD Sistem Paralel, (b) 

RBD Sistem k-oo-n 
Sistem akan mengalami kegagalan 

apabila seluruh elemen dari sistem tersebut 
gagal. Jika setiap elemen sistem mempunyai 

R1 R2 R3 Rn 

R1 

R2 

R3 

Rn 

R1 

R2 

R3 

2oo3 

(a)    (b) 
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reliability (Ri) dan sistem mempunyai n 
elemen, maka reliability system (Rs) adalah 
seperti terlihat pada Persamaan (2.3). 
 
Rs = 1–(1-R1)(1-R2)(1-R3) . . . (1-Rn) …...(2.3) 
 
Persamaan (2.3) dapat dimodelkan secara 
reliability block diagram (RBD) seperti 
terlihat pada Gambar 2.6a. 
 
c.   Sistem Pararlel k-oo-n 
 Sistem ini bekerja secara paralel yang 
jumlahnya n elemen yang tidak identik, 
namun jumlah elemen yang diperlukan untuk 
bekerja hanya sejumlah k elemen. 
        n 
Rs =∑(  )Ri(1–R)n-i   …….……….……..(2.4) 
       i=k 
 
Rs = R1R2 + R2R3 + R3R1 – 2 R1R2R3  …..(2.5) 
 

Misalnya sistem 2oo3 (2 out of 3) 
artinya sistem dikatakan tidak gagal bila ada 2 
elemen yang bekerja, jadi dari tiga elemen 
hanya satu yang diperbolehkan gagal. Secara 
matematis dapat dirumuskan seperti terlihat 
pada Persamaan (2.4) [2]. 

Bila sistem 2oo3 dengan masing-
masing elemen tidak identik atau R1 ≠ R2 ≠ 
R3, maka secara matematis dapat dirumuskan 
seperti terlihat pada Persamaan (2.5) [4]. 
Persamaan (2.5) dapat dimodelkan secara 
reliability block diagram (RBD) seperti 
terlihat pada Gambar 2.6b. 
 
3. METODE PENELITIAN 
3.1. Menentukan Reliability System 

Untuk mengetahui reliability system 
PA maka ditentukan terlebih dahulu elemen 
apa saja yang ada pada suatu sistem PA 
tersebut. Kemudian dibuat modelingnya 
dengan metode reliability block diagram 
(RBD), untuk mengetahui hubungan antar 
elemen dalam suatu sistem PA tersebut 
apakah antar elemen mempunyai hubungan 
seri atau paralel ataupun hubungan 
kombinasi. Setelah ditentukan RBD sistemnya 
maka langkah selanjutnya adalah 
mengumpulkan data failure rate masing-
masing elemen berdasarkan data histori dari 
Bagian Pemeliharaan DKM bila tidak ada data 
karena belum pernah gagal maka diperlukan 
generic data sampai mendapatkan nilai 
reliability system. Langkah tersebut dilakukan 
baik pada saat Sistem PA sebelum dilakukan 
modifikasi K-9450 maupun setelah 
modifikasi. 
 

3.2. Diagram Alir Penelitian 
 

 
Gambar 3.1.  Diagram Alir Penelitian 

 
4. HASIL PENELITIAN 
4.1. Tingkat Kehandalan Emergency 

Air Compressor 
 Sesuai Gambar 2.2 sebelum 
modifikasi K-9450 dapat dimodelkan secara 
RBD seperti terlihat pada Gambar 4.1. 
 

 
Gambar 4.1.  RBD K-9450 Sebelum 

Modifikasi 
Dimana ; 
RD = Reliability of Diesel K-9450 
RG = Reliability of Generator K-9450 
RM = Reliability of Motor K-9450 
RC = Reliability of Compressor K-9450 
 
Berdasarkan data dan Persamaan (2.1) & (2.2) 
diperoleh tingkat kehandalan K-9450 sebelum 
modifikasi sebesar 21% x 61.09% x 86.48% x 
51.07% = 5.67%. 

RD RG RM RC 

Mengamati Sistem Plant Air 

Perumusan Masalah 

Menentukan Tujuan  & Manfaat 

Menentukan Reliability System K-9450 
Sebelum dan sesudah modifikasi 

Menentukan Reliability & Konsumsi 
Energi Sistem PA Sebelum dan sesudah 

modifikasi K-9450 

Adakah 
perbedaan? 

Kesimpulan & Saran 

END 
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no 

yes 

n 
i  
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Sesuai Gambar 2.3 setelah modifikasi 
K-9450 dapat dimodelkan secara RBD seperti 
terlihat pada Gambar 4.2. 

 

 
Gambar 4.2. RBD K-9450 Setelah Modifikasi 
Dimana ; 
RMCC = Reliability of Motor Control Centre K-
9450, RA = Reliability of ATS 

Berdasarkan data dan Persamaan 
(2.1), (2.2) & (2.3) diperoleh tingkat 
kehandalan K-9450 setelah modifikasi sebesar 
(1–(1-12.83%)(1-97.44%)) x 70.41% x 
86.48% x 51.07% = 30.40%. Sehingga terjadi 
peningkatan reliability K-9450 setelah 
modifikasi sebesar 30.40% dari 5.67%. 
 
4.2. Tingkat Kehandalan Plant Air 

System 
  

 
Gambar 4.3.  RBD Sistem PA Sebelum 

Modifikasi 
Sesuai dasar teori dan Gambar 2.1 

sebelum modifikasi K-9450, sistem PA dapat 
dimodelkan secara RBD seperti terlihat pada 
Gambar 4.3. 
  

 
Gambar 4.4.  RBD Sistem PA Setelah 

Modifikasi 
Dimana ; 
RMCCa/b = Reliability of MCC  K-9402 A/B 
RMa/b = Reliability of Motor K-9402 A/B 
RCa/b = Reliability of Comp. K-9402 A/B 

Berdasarkan data dan Persamaan 
(2.1), (2.2), (2.3) & (2.5) diperoleh tingkat 

kehandalan Sistem PA sebelum modifikasi K-
9450 sebesar (1.66% x 2.06%) + (2.06% x 
5.67%) + (5.67% x 1.66%) – 2 x 1.66% x 
2.06% x 5.67% = 0.24%. 

Setelah modifikasi K-9450, Sistem 
PA dapat dimodelkan secara RBD seperti 
terlihat pada Gambar 4.4. Berdasarkan data 
dan Persamaan (2.1), (2.2), (2.3) & (2.5) 
diperoleh tingkat kehandalan Sistem PA 
setelah modifikasi K-9450 sebesar (1.66% x 
2.06%) + (2.06% x 30.40%) + (30.40% x 
1.66%) – 2 x 1.66% x 2.06% x 30.40% = 
1.14%. Sehingga terjadi peningkatan 
reliability Sistem PA setelah modifikasi K-
9450 sebesar 1.14% dari sebelum modifikasi 
sebesar 0.24%. 
 
4.3. Konsumsi Energi Listrik 
 Berdasarkan data pabrik konsumsi 
energi listrik Air Compressor K-9402 A/B 
masing-masing sebesar 200 kW. Sedangkan 
Emergency Air Compressor K-9450 sebesar 
110 kW. Sebelum K-9450 dilakukan 
modifikasi, normal operasi Sistem PA adalah 
K-9402 A dan K-9402 B sehingga konsumsi 
energi listriknya sebesar 400 kW. 
Setelah modifikasi K-9450, normal operasi 
Sistem PA menjadi 3 mode yakni ;  
1.  K-9402 A dan K-9402 B running dengan 

konsumsi energi listrik sebesar 400 kW. 
2.  K-9402 A dan K-9450 running dengan 

konsumsi energi listrik sebesar 310 kW. 
3.  K-9402 B dan K-9450 running dengan 

konsumsi energi listrik sebesar 310 kW. 
Sehingga pada kondisi mode operasi 2 dan 3 
terjadi penghematan energi listrik 
dibandingkan dengan sebelum modifikasi K-
9450 sebesar 90 kW perjamnya. Berdasarkan 
perjanjian jual beli antara DKM dengan 
pemasok harga energi listrik sebesar 0.11 
USD/kWh.  Bila kondisi mode operasi 1, 2 
dan 3 beroperasi masing-masing 4 bulan 
pertahunnya, maka diperoleh penghematan 
biaya energi listrik pertahunnya sebesar 8 x 30 
x 24 x 90 x 0.11 USD =  57,024 USD atau 
sekitar Rp 541,728,000 (asumsi ; 1 USD = Rp 
9,500). 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
 Dari hasil evaluasi yang telah 
dilakukan seperti tercantum pada bab hasil 
penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut ; 
1. Modifikasi suplai power K-9450 dari 

Genset menjadi dari MCC dan Genset 
menggunakan ATS telah meningkatkan 
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RMCC
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RA RC 
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kehandalan sistem K-9450 dari 5.67% 
menjadi 43.18%. 

2. Pemanfaatan K-9450 dari kompresor 
emergensi menjadi kompresor utama 
dengan arsitektur 2oo3 dengan suplai 
power yang identik yakni dari MCC telah 
meningkatkan kehandalan Sistem PA dari 
0.24% menjadi 1.61%. Hal ini disebabkan 
tingkat kehandalan sistem suplai power 
dari motor control centre (MCC) lebih 
tinggi dibanding sistem suplai power dari 
Genset. 

3. Diperkirakan ada penghematan biaya 
energi listrik sebesar 57,024 USD atau 
sekitar Rp 541,728,000 pertahunnya 
dibandingkan sebelum modifikasi. 

 
5.2. Saran 
 Dari hasil evaluasi penelitian tersebut 
di atas ada beberapa saran yang perlu 
dilakukan untuk ditindak lanjuti sebagai 
berikut ; 
1. Agar nilai tambah dari hasil modifikasi 

K-9450 lebih berarti maka perlu analisis 
ekonomi misal Payback Period (PP), 
Return of Invesment (RoI) atau Internal 
Rate of Return (IRR). 

2. Disamping nilai reliability system perlu 
juga dievaluasi nilai availability system. 

3. Agar mendapatkan hasil kalkulasi nilai 
reliability yang lebih akurat harus 
diupayakan untuk menggunakan data 
histori dari masing-masing elemen sistem, 
jika belum pernah failure sebaiknya 
menggunakan data manufacture, bukan 
dari generic data. 

DAFTAR PUSTAKA 
1. Abernethy, Robert B., 2000, The New 

Weibull Handbook, Fourth edition 2000, 
Library of Congress Cataloging in 
Publication Data, USA. 

2. Goble, William M., 1998, Control 
Systems Safety Evaluation and Reliability, 
2nd edition 1998, ISA Instrumentation 
System & Automation Society, USA. 

3. OREDA, 2002, Offshore Reliability Data, 
4th Edition, SINTEF Industrial 
Management, Norway. 

4. ReliaSoft, 2003, System Analysis 
Reference Reliability, Availability and 
Optimization, BlockSim 6, ReliaSoft 
Publishing, Arizona, USA. 



Seminar Nasional Teknologi Industri 2010 ISBN : 978-979-18265-2-5 
 

 TM 16 - 1 

PERHITUNGAN EFFISIENSI STEAM GENERATOR  DENGAN 
METODE HEAT LOSS DI LAPANGAN MINYAK DURI 

 
Annisa Bhikuning1) 

1Jurusan Teknik Mesin , Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti  
Jl. Kyai Tapa No 1 Grogol, 11410 

Telp : (021) 5663232 ext 434 
Email : annisabhi@yahoo.com 

 
 

ABSTRAK  
Audit energi pada steam generator adalah usaha-usaha menghitung kehilangan energi yang terjadi 
selama pengoperasian steam generator tersebut. Setelah dapat diketahui penyebab dari kehilangan 
energi maka dapat dilakukan usaha untuk menanggulangi untuk pencegahannya. Dalam penelitian ini, 
perhitungan effisiensi steam generator dilakukan dengan menggunakan metode heat loss.  Dan hasilnya 
didapat bahwa steam generator yang menggunakan bahan bakar solar lebih boros dibanding dengan 
gas. Hal tersebut dapat dilihat karena stack temperature pada bahan bakar gas adalah 328,4 F lebih 
kecil dibanding solar ( 342,4 F). 
 
Kata kunci : Metode heat loss, steam generator, energi, efisiensi  
 
Pendahuluan  
 
 Saat ini Indonesia sedang giat melakukan 
berbagai penelitian, pembangunan dan 
pengembangan di segala bidang. Energi 
merupakan salah satu sumber daya yang penting 
bagi kehidupan dan kegiatam pembangunan. 
Energi digunakan untuk menggerakkan roda 
pembangunan ekomoni dalam upaya 
meningkatkan kesajahteraan masyarakat. 
Kebutuhan energi ini sebagian besar 
memanfaatkan sumber daya alam negara kita. 
 
 Agar dapat menghemat energi pada industri 
maka sangat diperlukan audit energi agar energi 
yang terbuang dapat diminimalkan tanpa 
mengurangi produksi pada industri kita. 
 
 Dengan melakukan audit energi maka dapat 
diketahui sumber-sumber pemborosan sehingga 
dapat dicari solusi terbaik agar dapat 
menghemat energi sehingga biaya produksi 
dapat ditekan. 
 
 Pada penelitian ini akan dilakukan 
perhitungan efisensi steam generator dengan 
Metode Heat Loss di  Area 6D dan 4B di 
lapangan minyak duri-Riau. Penelitian ini 
dilakukan agar lapangan minyak Duri dapat 
ditinjau kembali keadaan boilernya dan dapat 
dilakukan upaya yang signifikan dalam 
peningkatan effisiensinya. 
 
Lapangan Minyak Duri 
 
 Duri adalah salah satu ladang minyak di 
Propinsi Riau. Ladang Minyak Duri telah 
dieksploitasi sejak tahun 50-an dan masih  

 
 
berproduksi oleh PT. Chevron Pacific Indonesia 
(CPI). Bersama Minas dan Dumai, Duri 
menyumbang sekitar 60% produksi minyak  
mentah Indonesia, dengan rata-rata produksi 
saat ini 400.000-500.000 barel per 
hari.Lapangan Minyak Duri merupakan ladang 
minyak terbesar di dunia dengan menggunakan 
metode injeksi uap 
 
 Minyak mentah yang dihasilkan, 
meskipun tidak sebaik lapangan minyak Minas, 
merupakan salah satu minyak dengan kualitas 
terbaik di dunia, yakni Duri Crude. Pada bulan 
November 2006, Ladang Minyak Duri atau 
Duri Steam Flood Field mencapai rekor 
produksi 2 miliar barel sejak pertama kali 
dieksplorasi pada 1958. 
 
 Penerapan teknologi injeksi uap ini dapat 
mendongkrak perolehan minyak duri. Hasilnya 
sekarang dapat memproduksi 285.000 barel per 
hari dan memberikan konstribusi 20% total 
produksi minyak nasional. 
 
 Lapangan Minyak Duri mempunyai 392 
steam generator yang terbagi menjadi 6 Area 
dengan 18 Steam Station. 
 
 
Prosedur Penelitian  
 
Metodologi Penelitian dilakukan dengan: 

1. Studi pustaka 
Studi pustaka ini dilakukan sebagai 
tahap pertama dengan tujuan untuk 
memperkuat pengetahuan penyusun 
dengan acuan buku serta jurnal ilmiah. 
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2. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan di 
Lapangan Minyak Duri-Riau yaitu 
dengan pengambilan excess oksigen, 
stack temperature, komponen flue gas, 
kerugian preheat. 

 
 

 
 
Perhitungan Efisiensi Thermis Dengan 
Metode Heat Loss 
 
Metode Heat Loss 
 

  [2] 
 
 
 Dalam praktisnya, metode Heat Loss ini 
lebih disukai karena mudah dan cepat. Metode 
ini menggunakan stack temperature dan excess 

udara dalam perhitungannya. Dengan metode 
ini dapat diketahui berapa energi yang dipakai 
atau hilang. Kerugian kalor yang terjadi yaitu 
jumlah total (100%) dikurangi dengan 
persentase dari kerugian-kerugian kalor yang 
terjadi 
 
Perhitungan Efisiensi Steam Generator 
Berbahan Bakar Gas 
 
 Perhitungan efisiensi Steam Generator 
berbahan bakar gas yaitu menganalisa  8 
komponen pada steam generator [4]. Berikut 
ulasannya: 
 

 Menganalisa Komponen gas 
   mol, berat molekul, HHV, LHV 
 

 Total Pembakaran Yang Dibutuhkan: 
     Total O2 
    % O2 Pada 90 F 
 

 Komponen Flue Gas 
 CO2 = mol CO2 terbentuk + % mol CO2 
dalam udara 
 SO2 = mol SO2 
 H2O (pembakaran) = mol H2O – mol 
H2O dalam bahan bakar 
 H2O (lainya) = mol H2O dalam udara + 
H2O dalam bahan bakar 
 N2 = N2 dalam bahan bakar +( total 
udara yg dibutuhkan x N2) 
 O2= 0.00 (tanpa excess oksigen) 
 Ar = Ar dalam udara 
 Total Dry Flue Gas (tanpa excess air) = 
∑ total flue gas - ∑ H2O 
 Total Wet Flue Gas (tanpa excess air) = 
∑ total Flue Gas 
 

 Excess Oksigen 
% Excess O2=  
    Excess O2 (mol) 
Total Dry Flue Gas + 4,764 x excess O2(mol) 
 
     Mol Excess Pembakaran Udara (Dry Basis) 
=       Excess O2 (mol) 
     (% mol O2) / (1-% mol H2O) 
 
     Mol Excess Pembakaran Udara (Wet Basis) 
=   Excess O2 (mol) 
       (% mol O2)  
 

 Menambahkan komponen-komponen 
Flue Gas Dengan Excess Air 

 
CO2 = CO2 Flue Gas + (% CO2 dalam udara x 
mol excess O2) 
SO2 = SO2 flue gas 
H2O (pembakaran) = Pembakaran H2O Flue 
Gas 

Steam Generator 

Berbahan Bakar 
Gas 

Berbahan Bakar 
Oil 

Pengambilan 
Data 

Pengambilan 
Data 

Komputer Manual Komputer Manual 

Temperatur 
Steam Quality 

Tekanan 
Aliran Air 

Excess Oksigen 
 

Temperatur 
Steam Quality 

Tekanan 
Aliran Air 

Excess Oksigen 
 

Perhitungan 

Analisa 

Kesimpulan dan 
Saran 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

Effisiensi (%) = 100%- Heat Loss %  
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H2O (lainnya) = H2O flue gas (lainnya) + (% 
H2O dalam udara x mol excess air) (basah) 
N2 = mol O2 Flue gas + mol excess O2 
Ar = mol Ar fluegas + (% Ar dalam udara x mol 
excess air) (basah) 
Total Dry flue gas (+ excess air) = ∑total flue 
gas + excess air - ∑ H2O 
Total Wet flue gas (+ excess air) = ∑ total flue 
gas + excess air  
 

 Menghitung Kerugian Stack 
 

Dengan melihat enthalpy 60 0F [5] 
Kerugian stack per mol bahan bakar = 
∑ massa komponen bahan bakar gas x enthalpy 
 
% Heat Input = (kerugian stack) /HHV 
 

 Menghitung Sensible Heat 
Sensible Heat = massa x entropy 
Total heat kredit sensible heat = ∑ sensible heat  
 

 Menghitung Total Kerugian Yang 
Terjadi 

Total Kerugian = 
Kerugian stack /mol bb – sensible heat kredit 
                   HHV 
 
 
Perhitungan Efisiensi Steam Generator 
Berbahan Bakar Oil 
 
Perhitungan efisiensi Steam Generator berbahan 
bakar oil yaitu menganalisa  11 komponen pada 
steam generator [4]. Berikut ulasannya: 
 

 Menganalisa Elemen Pada Bahan Bakar 
Oil 

 C, H, O, N, S, Abu dan air  
 

 Mengasumsi 100 % bahan bakar akan 
terbakar 

 C = Berat C/ Berat molekul = mol C 
 H = Berat H/ Berat molekul = mol H 
 S = Berat S/ Berat molekul = mol S 
 

 Asumsi Pembakaran Sempurna 
  C + O2  CO2 
 Total Pembakaran =     
Total O2 bersih yang dibutuhkan 
 % O2 dalam udara 
 

 Menambahkan Komponen Flue Gas 
CO2 = mol C + (total pembakaran udara x % C 
dalam udara) 
SO2 = mol SO2 
H2O (pembakaran) = mol H2O + (% berat 
dalam fuel + berat bahan bakar / 18) 

H2O (lainnya) = (total pembakaran udara x % 
mol H2O dalam udara)+ (atomizing steam x 
100/18) 
N2 = (total pembakaran udara x % N dalam 
udara) + (% N bahan bakar x 100/28) 
O2 = 0.00 mol 
Ar = (total pembakaran udara x % mol Ar 
dalam udara) 
Total Dry Flue Gas (tanpa excess air) = ∑ total 
flue gas - ∑H2O 
Total Wet Flue Gas ( tanpa excess air) = ∑ total 
flue gas 
 

 Menambahkan Excess Oksigen 
 
 % excess O2 =          
   Excess O2 (mol) 
   Total Dry Flue Gas + 4,764 x excess O2 (mol) 
 
     Mol Excess Pembakaran Udara (Dry Basis) 
=   Excess O2 (mol) 
           (% mol O2) / (1-% mol H2O) 
 
      Mol Excess Pembakaran Udara (Wet Basis) 
= Excess O2 (mol) 
     (% mol O2)  
 

 Menambahkan Komponen Flue Gas 
Dengan Excess Air 

 CO2 = CO2 Flue gas + (%CO2 dalam 
udarax mol excess pembakaran dara) 
 SO2 = SO2 flue gas 
 H2O (pembakaran) = Mol H2O + (mol 
excess pembakaran udara x % mol H2O dalam 
udara) 
 H2O (lainnya) = H2O flue gas (lainnya) 
+ (% H2O dalam udara x mol excess air)  
 N2 = mol O2 Flue gas + (% N2 dalam 
udara x mol excess air) 
 O2 = mol O2 flue gas + mol excess air 
 Ar = mol Ar flue gas + (% Ar dalam 
udara x mol excess air)  
 Total Dry flue gas (+ excess air) = ∑total 
flue gas + excess air - ∑ H2O 
 Total Wet flue gas (+ excess air) = ∑ 
total flue gas + excess air 
 

 Menghitung Kerugian Stack  Loss 
 Dengan melihat enthalpy 60 0F [5] 
  Kerugian stack per mol bahan bakar = 
∑ massa komponen bahan bakar gas x enthalpy 
% Heat Input = (kerugian stack) /HHV 
 

 Menghitung Kerugian Kalor Untuk 
Membangkitkan Atomizing Steam 

 
 Total kalor yang dibutuhkan 
menguapkan atomizing steam = 
Massa uap x (hatomizing steam- hfeed water) 
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  Menghitung Kerugian Parasitik Uap 
Untuk Preheat Fuel Oil 

 
 

 Kerugian parasitic per 100 kg bahan 
bakar = 
  Total kalor yang dibutuhkan 
Kerugian stack dalam % HHV 
 

 Menghitung Sensible Heat 
  Entalpy pada 60o F [5] 
Massa fuel oil dan enthalpy 
Massa combustion air dan enthalpy 
Atomizing steam dan enthalpy  
Sensible Heat = massa x enthalpy  
 

 Menghitung Total Kerugian 
Kerugian Total (% Duri Fuel HHV) = 
 
(Kerugian stack + kerugian atomizing + 
kerugian pre heat – sensible heat Input 
    (HHV x 100) 
 
 
 
Hasil dan Analisa 
 
Hasil Perhitungan effisiensi Steam Generator di 
dapat : 
 

1. Pada area 6D mempunyai effisiensi 
steam generator rata-rata 85,47 %(gas) 
dan 88,9 %(oil). Sedangkan area 4B rata-
rata effisiensi steam generator adalah 
85,49 (gas) dan 86,69% (Oil) 

2. Rata-rata stack temperature pada area 6D 
305,68 F (gas) dan 297 F (oil), sedang 
area 4B stack temperaturenya tinggi 
berkisar 328,43 F (gas) dan 342,40 F 
(Oil) 

3. Excess Oksigen pada area 6D 1,6 % (gas) 
dan 3% -4% (oil), sedangkan area 4B 
berkisar 0,22 % yang merupakan sangat 
rendah dan sangat berbahaya. 

  
 
Pengaruh Stack Temperature Pada 
Perhitungan Effisiensi  
  
Pengaruh Stack Temperature dapat karena 
temperatur yang tinggi atau yang rendah [3]. 
 

- Pengaruh Stack Temperature tinggi :  

 a) Pemborosan energi 

 b) Stacknya kotor 

 c) Excess oksigen rendah 

 

- Pengaruh Stack Temperature rendah:  

 a) Dengan semakin rendah maka 
effisiensi semakin tinggi 

 b) Terjadi korosi pada boiler 

 c) Kerugian kalor semakin sedikit 
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Pada gambar 1. dapat dilihat bahwa semakin 
besar stack temperature maka kerugian kalor 
yang terjadi semakin besar sehingga akan 
mengakibatkan effisiensi yang rendah. 
 
 
 

70%

75%

80%

85%

90%

212 312 412 512 612 712

Stack Temperature (F)

C
om

bu
st

io
n 

Ef
fic

ie
nc

y 
(%

)

 
 

 

 Dari sini dapat dilihat bahwa semakin 
tinggi stack temperature maka effisiensi 
akan semakin senurun karena diindikasikan 
bahwa panas yang terbuang bersama sisa 
pembakaran juga semakin besar dan juga 

Gambar 1. Kurva hubungan Stack Temperature 
Dengan Heat Loss 

Gambar 2. Kurva hubungan Efficiensi 
Pembakaran Dengan Temperature Stack 
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penyerapan panas air yang masuk ke 
convection section juga berkurang.  

 

 

Kesimpulan 

 

1. Effisiensi Steam Generator pada area 4B 
lebih rendah dari area 6D dikarenakan 
stack temperature yang tinggi dan 
excess oksigen yang rendah. 

2. Effisiensi dapat dicapai maksimum bila 
jumlah excess oksigen yang tercapai 
terpenuhi maka jumlah bahan bakar 
yang tidak terbakar dan kerugian kalor 
pada pipa asap gas dapat kecil, ideal 
excess air pada Lapangan Minyak Duri 
adalah 1,5 % - 2 %(Gas) dan 3 %-
4%(oil). 
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ABSTRAK 
Analisis karakteristik dinamik struktur roket RWX-03 dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Nastran 
versi Windows. Analisis dilakukan ketika kondisi roket sedang terbang bebas, lepas dari peluncur roket 
(Free-Flying). Data karakteritik dinamik ini diperlukan untuk membatasi harga frekuensi-alami orde-1 dari 
struktur muatan (payload) roket RWX-03, agar tidak terjadi resonansi terhadap struktur tabung roket. Dari 
hasil analisis modus normal struktur roket RWX-03 untuk kondisi “terbang bebas”, harga frekuensi-alami 
orde-1 modus-getar untuk seluruh struktur roket bertingkat pada bentuk-modus pertama sampai bentuk-
modus keenam harganya cukup rendah sekali, yaitu ω ≤ 10.6994E-4 Hz. Hal ini menunjukkan bahwa 
komponen-komponen muatan sangat aman terhadap terjadinya resonansi modus getar dari struktur roket. 
Pengaruh modus getar dari struktur roket RWX-03 terhadap struktur muatan akan terjadi pada harga ω= 
62,09 Hz dan ω= 63,08 Hz, baik dalam arah lateral maupun vertikal. Harga frekuensi-alami orde-1 modus 
getar untuk struktur sirip dari booster akan berada pada harga ω= 86,41 Hz s/d ω= 99,15 Hz. Sedangkan 
frekuensi-alami orde-1 modus getar untuk struktur sirip dari sustainer  akan berada pada harga ω= 107,75 
Hz s/d ω= 108,09 Hz. Gerakan rotasi seluruh struktur tabung dan sirip roket terjadi pada harga frekuensi-
alami ω= 122,89 Hz. Untuk struktur propelan booster dan sustainer harga  frekuensi-alami orde-1 modus 
getar berada pada ω= 242,54 Hz s/d ω= 243,19 Hz, baik untuk gerakan arah longitudinal maupun lateral. 
Harga frekuensi-alami orde-2 dari struktur tabung roket RWX-03 akan terjadi pada harga ω= 197,11 Hz 
dan ω= 201,14 Hz, untuk masing-masing arah bid-XZ dan bid-XY. Total massa dari seluruh struktur roket 
RWX-03 didapatkan sebesar 42,79 kg. 
 

I. PENDAHULUAN 

Roket RWX-03 berdiameter 114,3 mm 
merupakan salah satu roket bertingkat yang 
sekarang ini dicoba dikembangkan di LAPAN. Di 
sini material tabung motor roket menggunakan 
material Baja Stainless 17.7PH. Untuk mengejar 
pencapaian ketinggian terbang ataupun 
jangkauan-terbang, motor roket RWX dibuat 
bertingkat dengan motor roket berdiameter yang 
sama sebagai sustainer, menjadi roket RWX-03. 
Tabung motor sustainer dari roket RWX-03 yang 
digunakan juga dari material Baja Stainless 
17.7PH. Panjang roket-RWX-03 ini total menjadi 
2.651 mm. Roket RWX-03 dilengkapi dengan 2 
(dua) buah Tabung Muatan, yang masing-masing 
membawa muatan roket dan balans seberat 2,14 
kg. Gambar-1 menunjukkan roket RWX-03 siap 
diluncurkan di atas peluncur roket di STASPRO-
Cilautereun. 

Hal yang menarik untuk diteliti adalah 
data karakteristik dinamik dari struktur seluruh 
roket RWX-03 ini, terutama harga-harga eigen 
(eigenvalues) dan vektor eigen (modes shape) 
pada modus getar order-1 (1st natural frequency), 
agar komponen muatan roket yang akan dibawa 
roket cukup aman terhadap kemungkinan 
terjadinya resonansi getaran orde-1. Analisis 
karakteristik dinamik struktur roket dilakukan 
ketika kondisi roket terbang bebas, lepas dari 
peluncur roket (Free-Flying), dengan bantuan 
perangkat lunak berbasis Metoda Elemen Hingga 
(FEM), Nastran versi Windows4.5. Untuk 
memudahkan analisis, maka masing-masing 
muatan dan sistem balans akan digantikan dengan 
“lump masses”. 

 
 

mailto:sugiarmaji@yahoo.com
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Gambar-1 : Roket RWX-03 siap di uji-terbang  

(Cilauteureun, 8 Desember 2009) 
 

Data karakteristik dinamik struktur roket 
sebenarnya dapat diperoleh selain dengan analisis 
dinamika struktur juga dapat dilakukan dengan 
uji-dinamik model struktur roket. Namun 
demikian, harga-harga eigen dan modus getar 
seluruh struktur roket RWX-03 dapat diperoleh 
dengan lebih cepat dan jauh lebih murah 
biayanya jika dilakukan dengan analisis modus 
normal, dengan menggunakan bantuan perangkat 
lunak Nastran tersebut. Hasil analisis sangat 
diperlukan, terutama pada tahap perancangan-
awal (preliminary design) struktur roket, untuk 
memperoleh rancangan konfiguasi yang optimal. 
 

 

II  METODOLOGI, TEORI DAN 
ANALISIS KARAKTERISTIK 
DINAMIK STRUKTUR ROKET 

 

2.1  METODOLOGI ANALISIS 
 

 Analisis karakteristik dinamik struktur 
roket dilakukan melalui pemodelan FEM (Finite 
Element Methods) dan dengan bantuan suatu 
perangkat lunak yang berbasis Metoda Elemen 
Hingga MSC Nastran versi Windows4.5. Hasil 
analisis digunakan untuk menunjang dalam 

rancang bangun roket bertingkat RWX-03, 
terutama untuk menghindari terjadinya resonansi 
antara frekuensi-alami orde-1 dari struktur 
muatan roket terhadap frekuensi-alami orde-1dari 
struktur tabung roket. 
 
2.2 MODUS NORMAL STRUKTUR 

ROKET-RWX-03  

 Konfigurasi keseluruhan struktur roket-
RWX-03 yang akan dianalisis adalah seperti yang 
terlihat dalam Gambar-2. Dalam analisis modus 
normal diambil material struktur tabung booster 
roket RWX-03 dari bahan Baja Stainless 17.7PH, 
dengan panjang L = 506 mm, diameter OD = 
114,3 mm dan tebal t = 3,15 mm. Untuk material 
struktur nosel dan cap roket digunakan Baja 
Karbon S-45C. Material tabung dudukan sirip, ke 
empat buah sirip dan sepatu sirip serta struktur 
igniter dari bahan Aluminium Al-6061T651. 
Sedangkan untuk struktur sustainer, tabung motor 
yang digunakan juga dari material Baja Stainless 
17.7PH, dengan panjang L = 293 mm, diameter 
OD = 114,3 mm dan tebal t = 3,15  mm. Untuk 
material struktur nosel dan cap digunakan Baja 
Karbon S-45C. Material tabung dudukan sirip, ke 
empat buah sirip dan sepatu sirip serta struktur 
igniter dari bahan Aluminium Al-6061T651. 
Material tabung muatan dan tabung sayap (wing) 
digunakan bahan Aluminium Al-6061T651. 
Untuk material sistem ejector dan clamp ejector 
pada sambungan sustainer terhadap booster 
digunakan material Baja Karbon S45C. Struktur 
nose-cone terbuat dari bahan Glass-Fiber 
Reinforced Plastics (GFRP). Panjang total roket-
bertingkat ini sebesar 2.651 mm. Dalam analisis 
struktur di sini material bahan liner dan inhibiter 
ikut diperhitungkan..  

Analisis modus normal pada struktur 
roket-RWX-03 dilakukan dengan membuat 
pemodelan FEM seluruh struktur roket-bertingkat 
ini, seperti yang terlihat dalam Gambar-3. Jumlah 
keseluruhan elemen yang dihasilkan dari Model 
FEM ini adalah 12.930 elemen dan 19.148 nodal 

Untuk analisis modus normal tinjau 
persamaan getaran dari struktur roket, dengan 
kondisi tidak teredam dan tidak ada beban luar, 
dalam domain frekuensi dapat dituliskan  

[ ] [ ]( ) { }0
..

2 =






+− XKMω  (1) 

di mana : 
[M] - matriks massa elemen 
[K] - matriks kekakuan (stiffness) 
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 ..

X  - matriks amplitudo getaran dari nodal  

ω - frekuensi getaran struktur 

Dengan menggantikan λ = ω2, maka akan 
didapatkan persamaan eigenproblem [1]  

 [ ] [ ]( ) { }0
..

=








− XMK λ   (2 

Setiap harga eigen λ  akan  mempunyai  

 
Gambar-2 : Konfigurasi Struktur Roket-RWX-03  

 

 
Gambar-3 : Pemodelan FEM Struktur Roket RWX-03, dengan 12.930elemen dan 19.148 nodal. 

 
 

vektor eigen 






 ..

X  atau biasanya disebut juga 

Modus Normal (Normal Mode). Jika matriks [K] 
dan [M] adalah matriks n x n, maka akan selalu 
diperoleh n- eigenvalue dan n- vektor eigen. 

 Apabila matrik ([K]-λ[M]) tidak 
singular, maka dapat ditentukan besarnya harga 

eigen λ untuk harga 






 ..

X  = {0} dari determinan : 

 det ([K] - λ[M]) = 0  (3) 
 

 Apabila matriks massa [M] simetrik dan 
didefinisikan sebagai matrik diagonal dari massa 
tersebut sebagai [L], akan diperoleh hubungan : 

 
B

B M
L 1

=    (4) 

 
Pers.(2) dapat dituliskan kembali sebagai 
persamaan “standard eigenproblem”[1][2][3] : 
 
 [ ] [ ]( ){ } { }0=− xIA λ   (5) 
 
di mana : 

OD = 114,3 mm 

L = 2.651 mm 
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[A] = [L][K]{L} 
[I} = [L]-1[L] 

{ } [ ]






=

..
XLx  

Matrik [I] adalah matrik unit dan merupakan 
diagonal matrik, sedangkan matrik {x} 
merupakan vektor eigen dari [A]. Persamaan (2) 
dan (5) mempunyai harga eigen λi yang sama.  
 
 
 
2.3 ANALISIS HARGA EIGEN STRUKTUR 

ROKET-RWX-03  

 Analisis harga eigen struktur roket pada 
kondisi terbang-bebas dilakukan dengan tidak 
membuat “constraint” pada nodal-nodal dari 
model FEM struktur roket-RWX-03, sehingga 
setiap nodal akan mempunyai 6 derajad 
kebebasan[4]. Kemudian dengan menggunakan 
perangkat lunak Nastran versi Windows4.5 untuk 
analisis modus normal struktur, besarnya harga 
eigen dari struktur roket dapat dianalisis terutama 
pada beberapa modus getar untuk frekuensi yang 
rendah. 

 Hasil analisis harga eigen struktur roket-
RWX-03 ini adalah sebagai berikut : 

ω1 = -7.228E-6 Hz (gerakan rotasi seluruh 
struktur roket terhadap sb-X, disertai sedikit 
gerakan ayunan dalam arah 45o terhadap bid-
XY bertumpu di daerah nosel sustainer) 

ω2 = -3.7521E-6 Hz (gerakan translasi seluruh 
struktur roket dalam arah longitudinal 
terhadap sb-X) 

ω3 = -7.73247E-7 Hz (gerakan rotasi seluruh 
struktur roket terhadap sb-X, disertai sedikit 
gerakan translasi terhadap bid-XZ) 

ω4 = 1.392494E-4 Hz (gerakan ayunan seluruh 
struktur roket dalam arah 45o terhadap bid-
XZ) 

ω5 = 7.40073E-4 Hz (gerakan ayunan seluruh 
struktur roket terhadap bid-XY dengan 
bertumpu pada daerah sambungan tabung 
muatan) 

ω6 = 10.6994E-4 Hz (gerakan rotasi seluruh 
struktur roket terhadap sb-X). 

ω = 62,09399 Hz (gerakan  lentur / bending orde-
1 seluruh struktur roket dalam bid-XY, 
bertumpu pada daerah sambungan tabung 
muatan dan cap booster) 

ω = 63,0785 Hz  (gerakan  lentur / bending orde-
1 seluruh struktur roket dalam bid-XZ, 
bertumpu pada daerah sambungan tabung 
muatan dan cap booster) 

ω = 86,4074 Hz (gerakan lentur seluruh struktur 
keempat sirip roket booster) 

ω = 89,9496 Hz (gerakan lentur seluruh struktur 
keempat sirip roket booster, disertai sedikit 
gerakan orde-1 struktur tabung dalam bid-
XY) 

ω = 90,0169 Hz (gerakan lentur seluruh struktur 
keempat sirip roket booster, disertai sedikit 
gerakan orde-1 struktur tabung dalam bid-
XZ) 

ω = 99,1532 Hz (gerakan lentur seluruh struktur 
keempat sirip roket booster, disertai sedikit 
gerakan rotasi orde-1 struktur tabung dan ke 
empat sirip sustainer terhadap sb-X) 

ω = 107,7472 Hz (gerakan lentur seluruh struktur 
keempat sirip roket sustainer) 

ω = 108,0388 Hz (gerakan lentur seluruh struktur 
keempat sirip roket sustainer, disertai sedikit 
gerakan orde-1 struktur tabung dalam bid-
XY) 

ω = 108,0913 Hz (gerakan lentur seluruh struktur 
keempat sirip roket sustainer, disertai sedikit 
gerakan orde-1 struktur tabung dalam bid-
XZ) 

ω = 122,8939 Hz (gerakan rotasi seluruh struktur 
keempat sirip roket booster dan sustainer) 

ω = 158,7217 Hz (gerakan torsi seluruh struktur 
keempat sirip roket booster, disertai sedikit 
gerakan torsi pada sayap /wing depan) 

ω = 160,0511 Hz (gerakan torsi orde-2 seluruh 
struktur keempat sirip roket booster) 

ω = 161,1134 Hz (gerakan torsi orde-2 seluruh 
struktur kedua sayap/wing depan roket) 

ω = 197,51 Hz (gerakan lentur orde-2 seluruh 
struktur tabung roket dalam bid-XZ, 
bertumpu pada daerah sambungan tabung 
muatan, cap sustainer dan tabung booster, 
disertai gerakan lentur orde-2 struktur 
keempat sirip booster) 

ω = 201,14 Hz (gerakan lentur orde-2 seluruh 
struktur tabung roket dalam bid-XY, 
bertumpu pada daerah sambungan tabung 
muatan, cap sustainer dan tabung booster, 
disertai gerakan lentur orde-2 struktur 
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keempat sirip booster, dua sirip sustainer dan 
kedua sayap-depan) 

ω = 232,20 Hz (gerakan torsi orde-2 kedua 
struktur sirip mendatar dari sustainer) 

ω = 242,54 Hz s/d ω7 = 282,43 Hz  (gerakan 
lentur, translasi arah longitudinal dan vertikal 
seluruh struktur propelan roket booster) 

ω = 291,26 Hz  ke atas (gerakan lentur order-2 
dan order lebih tinggi seluruh struktur 
propelan booster roket) 

 
2.4  PEMBAHASAN HASIL ANALISIS 
 
 Untuk kondisi “terbang bebas” setelah 
keluar dari peluncur-roket, harga  frekuensi-alami 
orde-1 dari modus-getar pertama untuk seluruh 
struktur roket-RWX-03 sampai bentuk-modus 
(modes shapes) keenam menjadi sangat rendah 
yaitu ω ≤ 10.6994E-4 Hz. Hal ini menunjukkan 
bahwa untuk kondisi terbang-bebas komponen 
muatan sangat aman pada modus-modus getar 
order rendah terhadap terjadinya resonansi 
getaran dari struktur roket.  

 Pengaruh modus getar dari struktur roket 
RWX-03 ini untuk frekuensi-alami orde-1, 
terhadap struktur muatan akan terasa pada harga 
ω = 62,09 Hz dan ω = 63,08 Hz, baik dalam arah 
lateral maupun vertikal. Harga frekuensi-alami 
orde-1 modus getar untuk struktur sirip booster 
akan berada pada harga ω = 86,41 Hz s/d ω = 
108,09 Hz. Gerakan rotasi seluruh struktur 
tabung roket dan keempat sirip booster serta 
sustainer terjadipada modus getar ω = 122,89 Hz. 
Harga frekuensi-alami orde-2 dari struktur tabung  
roket bertingkat RWX-03 akan terjadi pada harga 
ω = 197,51 Hz dan ω = 201,14 Hz. 

Untuk struktur propelan booster dan 
propelan sustainer harga frekuensi-alami orde-1, 
modus getar berada pada ω = 242,54 Hz s/d ω = 
243,19 Hz. Sedangkan harga frekuensi-alami 
orde-2 ke atas dari struktur propelan akan terjadi 
pada modus getar ω = 244,50 Hz s/d ω = 282,48 
Hz. 

 Dari hasil analisis struktur roket RWX-
03 secara keseluruhan diperoleh massa total 
struktur roket sebesar 42,79 kg. Gambar-4 sampai 
dengan Gambar-6 memperlihatkan beberapa 
bentuk-modus getar pada harga eigen ω = 7.40E-
4 Hz, ω = 62,09 Hz dan ω = 197,51 Hz. 

 Untuk keamanan struktur muatan 
(payload) roket, harga frekuensi-alami orde-1 
dari struktur komponen muatan roket harus 

mempunyai harga dari ω = 70 Hz s/d 100 Hz, 
agar tidak terjadi resonansi dengan struktur 
tabung roket RWX-03. 

 Melihat harga frekuensi-alami orde-1 
dari modus getar struktur pada sayap-depan dan 
sirip booster roket RWX-03, terutama pada 
gerakan torsi yang diperoleh dari hasil analisis, 
ada kemungkinan bisa terjadi masalah 
aeroelastisitas pada komponen sayap-depan dan 
sirip tersebut. Hal ini perlu kajian lebih lanjut, 
apalagi kalau terjadi kopling dari gerakan torsi 
dengan gerakan lentur dari struktur sirip booster 
atau struktur sayap-depan. 

 

 
III KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dari perhitungan harga eigen seluruh 
struktur roket-RWX-03 dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 

• Untuk kondisi “terbang bebas”, harga  
frekuensi-alami orde-1 modus-getar untuk 
seluruh struktur roket pada bentuk-modus 
pertama sampai bentuk-modus (modes 
shapes) keenam menjadi sangat rendah, yaitu 
ω ≤ 10.6994E-4. Hal ini menunjukkan bahwa 
komponen-komponen muatan roket menjadi 
cukup aman terhadap terjadinya resonansi 
getaran dari struktur tabung roket.  

• Pengaruh modus getar dari struktur roket 
bertingkat ini terhadap struktur muatan akan 
terasa pada harga ω = 62,09 Hz dan ω = 
63,07 Hz, baik dalam arah lateral maupun 
vertikal. Harga frekuensi-alami orde-1 dari 
modus getar untuk struktur sirip dari booster 
akan berada pada harga ω = 86,41 Hz s/d ω = 
108,09 Hz. Gerakan rotasi seluruh struktur 
tabung roket dan keempat sirip booster serta 
sustainer terjadipada modus getar ω = 122,89 
Hz. Harga frekuensi-alami orde-2 dari 
struktur tabung roket bertingkat RWX-03 ini 
akan terjadi pada harga ω = 197,51 Hz dan ω 
= 201,14 Hz. 

• Untuk struktur propelan booster dan propelan 
sustainer harga frekuensi-alami orde-1, 
modus getar berada pada ω = 242,54 Hz s/d 
ω7 = 243,19 Hz. Sedangkan harga frekuensi-
alami orde-2 ke atas dari struktur propelan 
akan terjadi pada modus getar ω = 244,50 Hz 
s/d ω7 = 282,48 Hz. 

• Hasil analisis struktur roket RWX-03 secara 
keseluruhan memperoleh massa total sebesar 
42,79 kg. Untuk menghindari terjadinya 
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resonasi dengan struktur tabung roket, maka 
pada struktur muatan roket harga frekuensi-
alami orde-1 dari struktur komponen muatan 
roket sebaiknya mempunyai harga dari ω = 
70 Hz s/d 100 Hz atau dibawah harga 60 Hz. 
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X

Y

Z

V1
C1

Output Set: Mode 7, 7.40073E-4 Hz
Deformed(0.42): Total Translation  

Gambar-4 : Bentuk-modus untuk harga eigen ω = 7.40073E-4 Hz, berupa gerakan ayunan 
   seluruh struktur roket terhadap bid-XY dengan bertumpu pada daerah sambungan  
   tabung muatan 
 

X

Y

Z

V1
C1

Output Set: Mode 9, 62.09399 Hz
Deformed(0.535): Total Translation  

Gambar-5 : Bentuk-modus untuk eigenvalue ω = 62,0939 Hz, berupa gerakan lentur/ 
         bending orde-1 seluruh struktur roket dalam bid-XY, bertumpu pada daerah 
         sambungan tabung muatan dan cap booster. 
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XY

Z

V1
C1

Output Set: Mode 25, 197.5077 Hz
  

 
Gambar-6 : Bentuk-modus untuk eigenvalue ω = 197,51 Hz, merupakan gerakan lentur orde-2 

  seluruh struktur tabung roket dalam bid-XZ, bertumpu pada daerah sambungan tabung muatan, cap  
  sustainer dan tabung booster, disertai gerakan lentur orde-2 struktur keempat sirip booster 
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ABSTRAK    
 

Saluran aliran dengan pembesaran mendadak di bagian saluran keluar dapat menghasilkan aliran 
yang terpisah sehingga menyebabkan timbulnya aliran resirkulasi (separation). Model dari geometri 
seperti itu merupakan bentuk yang sederhana untuk mensimulasikan fenomena yang sama seperti 
yang terjadi pada sistem pembakaran (dump combustor),reactor kimia, peralatan elektronik CPU 
(central processing unit) komputer, proses elektrokimia (electroplating) dan lain-lain. Penelitian ini 
dilakukan dengan 2 metode yaitu : metode komputasi menggunakan software CFD (Computational 
Fluid Dynamics) untuk memprediksi medan aliran kecepatan, dan distribusi gas injeksi pada aliran 
dalam kanal berkontur tangga berupa injeksi jet panas dan metode eksperimental dengan cara 
melakukan pengukuran secara konvensional menggunakan termokopel.Dalam penelitian ini di 
fokuskan pada rasio spesifik momentum injeksi I= 0.1 dan I= 0.5 dengan jarak injeksi dari tangga lf 
= 2H (40mm) dan lf = 4H (80mm) serta variasi temperatur injeksi Tinj=1000C dan Tinj =3000C. 
Metode komputasi yang digunakan untuk menyelesaikan kondisi tersebut menggunakan metode 
volume hingga (finite volume method) yang mengganti persamaan-persamaan diferensial parsial 
dari kontinuitas, momentum,  dan energi menjadi persamaan-persamaan aljabar. Model matematika 
yang dipergunakan untuk memvalidasi dari hasil eksperimental yang telah dilakukan terdahulu 
menggunakan persamaan aljabar K-epsilon dan RNG untuk kondisi slot jet (2D) dan round jet (3D). 
Hasil komputasi yang didapat dipergunakan untuk memvalidasi dari hasil eksperimental terdahulu 
yang ditujukan untuk menjelaskan efek dari geometris injeksi tersebut. 

 
Kata kunci : CFD, metode volume hingga, K-epsilon, RNG 
  
Pendahuluan  

Aliran separasi yang ditimbulkan 
oleh pembesaran mendadak pada saluran 
keluarnya memainkan peranan yang sangat 
penting dalam banyak aspek peralatan di 
bidang industri seperti : sistem pembakaran 
(dump combustor), reactor kimia, aliran pada 
outlet pompa, aliran di sekitar sayap pesawat 
(aerofoil), aliran disekitar body mobil dan 
beberapa peralatan elektronik lain seperti 
CPU (central processing unit) komputer yang 
perlu mendapatkan pendinginan untuk 
menghasilkan kinerja yang baik. Berdasarkan 
pada pertimbangan diatas studi mengenai 
suatu kajian dasar tentang ilmu mekanika 
fluida yang mengarah pada aplikasi aliran 
resirkulasi berturbulensi tinggi untuk rekayasa 
termofluid memainkan peranan penting baik 
dalam penelitian dasar maupun pada tingkat 
aplikasinya.    

Diantara banyak pilihan yang ada 
penelitian mengenai aliran resirkulasi yang 
terjadi pada backward facing step sebagai 

fenomena aliran yang kompleks dari suatu 
aliran, memainkan peranan penting untuk 
mendapatkan informasi mengenai laju 
perpindahan panas, massa dan momentum. 
Aliran yang terjadi pada model backward 
facing step disertai oleh berpisahnya aliran 
(separation) yang di ikuti dengan bertautnya 
kembali aliran (reattachement) pada dinding 
saluran menjadikan model yang kompleks 
untuk mensimulasikan fenomena pada 
berbagai macam peralatan-peralatan di bidang 
engineering. 

Penelitian mengenai aliran pada 
pembesaran mendadak   di saluran keluar 
telah banyak dilakukan baik secara 
komputasional  maupun pendekatan secara 
eksperimental, karakteristik aliran setelah 
ekspansi mendadak tanpa menggunakan 
injeksi telah dilakukan pada penelitian-
penelitian sebelumnya [1,2]. Penelitian 
dengan menggunakan injeksi udara panas 
memakai injector berbentuk slot telah 
dilakukan untuk mengetahui fenomena 
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pencampuran yang terjadi [3,4]. Bentuk aliran 
setelah backward facing step tanpa perubahan 
massa telah diteliti dari sudut pandang 
struktur aliran turbulen, seperti karakteristik 
perpindahan panas (Eaton dan Johnstone), 
1981[5], Armali et.al., 1983 [6], Yang et al. 
1994 [7] dan Yang and Tsai (1996) [4] 
meneliti aliran resirkulasi dengan perubahan 
massa dari suatu pelat berongga. 
 
Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan 2 
metode yaitu : komputasi dan eksperimental 
yang telah dilakukan pada penelitian-
penelitian sebelumnya. 

 
2.1 Metode Komputasi  
 

 
 
 

Gambar 1. Backward Facing Step 
 

Gambar diatas menjelaskan bentuk 
geometri penghasil aliran resirkulasi yang 
disebabkan oleh pembesaran mendadak pada 
saluran keluarnya yang akan di kerjakan 
dengan komputasi menggunakan software 
CFD.  
 
2.1.2 Mesh Type 
 

 
 

Gambar 2. Type meshing untuk slot injeksion  
 

 
 

Gambar 3. Type meshing untuk round 
injeksion 

 
Gambar 2 dan 3 di atas menampilkan 

type meshing untuk kasus 2D (slot jet) dan 3D 
(round jet) , yang menggunakan type meshing 
tri pave pada slot jet dan type meshing 
hexagonal pada round jet. 

 
Tabel 1. Slot Jet 

Jarak 
Injeksi (If) 

Rasio 
Momentum 
Spesifik (I) 

Kec. Aliran  
Udara (v0) 

Temperatur  
Dingin (t0) 

Kec.Injeksi (vi) 
Temperatur  
Injeksi (tinj) 

2H = 40mm 0,1 14,1 m/s dan 300C 
13,2 m/s dan 300C 

4,95 m/s dan 1000C 
5,74 m/s dan 3000C 

4H = 80mm 0,5 6,5 m/s dan 300C 
6,5 m/s dan 300C 

5,1 m/s dan 1000C 
6,32 m/s dan 3000C 

 
Tabel 2. Round Jet 

Jarak 
Injeksi (If) 

Rasio 
Momentum 
Spesifik (I) 

Kec. Aliran  
Udara (v0) 

Temperatur 
 Dingin (t0) 

Kec.Injeksi (vi) 
Temperatur Injeksi 

(tinj) 

2H = 40mm 0,1 14,1 m/s dan 300C 
 

4,46 m/s dan 1000C 
4,97 m/s dan 3000C 

4H = 80mm 0,5 6,5 m/s dan 300C 
 

5,13 m/s dan 1000C 
6,35 m/s dan 3000C 

 
Pengerjaan menggunakan CFD 

memiliki 3 komponen utama yaitu : pre-
processor, solver, dan post-processor. 
1. Pre-processor  merupakan komponen input 

dari permasalahan yang akan disimulasikan 
ke dalam program CFD yang berupa 
pendefinisian geometri yang dikehendaki, 
pembentukan grid pada setiap domain, 
pemilihan fenomena kimia dan fisik yang 
dibutuhkan, menentukan sifat-sifat fluida 
(viskositas, panas jenis, massa jenis, 
konduktivitas), menentukan kondisi batas 
(boundary condition) yang sesuai dengan 
keperluan. 

2. Solver merupakan proses pemecahan secara 
matematika dalam CFD yang menggunakan 
metode volume hingga (finete volume) yang 
dikembangkan dari metode beda hingga 
(finite difference), yang memiliki 3 tahapan 
yaitu : a. Aproksimasi aliran yang tidak 
diketahui dilakukan dengan menggunakan 
fungsi sederhana, b. Diskritisasi dengan 
mensubstitusi hasil aproksimasi kedalam 
persamaan aliran disertai dengan 
manipulasi matematik, c. Penyelesaian 
persamaan aljabar. Pada proses solver , 

vo dan to  

vi 
dan 
tinj 
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terdapat 3 persamaan atur aliran fluida yang 
menyatakan : a. Massa fluida kekal, b. Laju 
perubahan momentum sama dengan 
resultansi gaya pada partikel fluida (Hukum 
II Newton), c. Laju perubahan energi sama 
dengan resultansi laju panas yang 
ditambahkan dan laju kerja yang diberikan 
pada partikel fluida (Hukum 1 
Termodinamika).  

3.Post-processor merupakan hasil yang 
diperoleh dari perhitungan yang dilakukan 
dengan komputasi yang berupa : plot vektor, 
pergerakan partikel, garis edar (path line), 
animasi gerakan fluida, dan output warna 
legend.    

 
2.2 Model Matematika standard k-ε 
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Model k-epsilon merupakan model 

turbulensi yang cukup lengkap dengan dua 
persamaan yang memungkinkan kecepatan 
turbulen (turbulent velocity) dan skala 
panjang (length scales)  ditentukan secara 
independen. Kestabilan, ekonomis (dari sisi 
komputasi), dan akurasi yang memadai untuk 
berbagai jenis aliran turbulen membuat model 
k-epsilon sering digunakan pada simulasi 
aliran fluida dan perpindahan panas.  
 
2.2.1 Model Matematika RNG  
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Model RNG k-epsilon diturunkan dengan 
menggunakan metode statistik yang teliti 
(teori renormalisasi kelompok). Bentuk 
persamaan yang digunakan sama dengan 
model k-epsilon standar tetapi melibatkan 
beberapa perbaikan : 

I. Model RNG mempunyai besaran 
tambahan pada persamaan laju 
dissipasi, epsilon, yang dapat 
meningkatkan akurasi untuk aliran 
yang terhalang secara tiba-tiba. 

II. Efek putaran pada turbulensi juga 
terdapat pada model RNG, sehingga 
meningkatkan akurasi untuk aliran 
yang berputar (swirl flow). 

III. Model RNG menyediakan formula 
analitis untuk bilangan Prandtl turbulen,  
sementara model k-epsilon standar 
menggunakan nilai bilangan Prandtl 
yang   konstan (ditentukan oleh 
pengguna). 

IV. Model k-epsilon standar merupakan 
model untuk kasus dengan bilangan   
Reynold tinggi, sedangkan model RNG 
menyediakan formula untuk bilangan   
Reynold rendah. 

 
Hasil dan Pembahasan  
 
3.1 Slot Jet  
 

 
(a) Lf = 2H ; I = 0.1; Tinj = 100 oC  

(medan aliran kecepatan) 
 

 
 

(b) Lf = 2H; I = 0.1; Tinj = 300 oC 
(medan aliran kecepatan)   

  

 
 

(c) Lf= 2H; I = 0.5; Tinj = 100 oC 
(medan aliran kecepatan)  
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(d) Lf = 4H; I = 0.1; Tinj = 300 oC 
(medan aliran kecepatan)  

 
Gambar diatas menjelaskan medan 

aliran kecepatan slot jet dengan jarak injeksi 
40mm dan 80mm dari step dengan variasi 
temperatur injeksi 1000C dan 3000C. pada 
jarak injeksi 2H (40mm)  terlihat proses 
pencampuran antara saluran utama dengan 
injeksi yang diberikan sehingga menyebabkan 
kenaikan temperatur kearah upstream. 
Peningkatan rasio spesifik momentum injeksi 
akan mempengaruhi efektifitas dari 
pencampuran antara fluida dingin dan fluida 
panas yang diberikan oleh injeksi jet. 
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(e) Lf = 2H ; I = 0.1; Tinj = 100 oC 
(Turbulence Intensity %) 
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(f) Lf = 2H; I = 0.1; Tinj = 300 oC 
(Turbulence Intensity %) 

   
 
 

Streamwise Turbulence Intensity

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

0 0.13 0.25 0.38 0.5 0.63 0.75 0.88 1 1.13 1.25 1.38 1.5
Turbulence Intensity (%)

y/
H

0.5=x/H
x/H
1.5=x/H
2=x/H
2.5=x/H
3=x/H
3.5=x/H
4=x/H
4.5=x/H
5=x/H
5.5=x/H
6=x/H

 
 

(g) Lf = 2H; I = 0.5; Tinj = 100 oC 
(Turbulence Intensity %)  
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(h) Lf = 4H; I = 0.1; Tinj = 300 oC 
(Turbulence Intensity %) 

   
Grafik diatas menjelaskan medan 

aliran turbulence intensity slot jet dengan 
kondisi nilai 0.5 s/d 6 = x/H, dimana dari 
grafik tersebut diperoleh nilai turbulence 
intensity  terbesar pada jarak 20 mm dari step 
dengan nilai 2.98%. Semakin jauh jarak dari 
step nilai turbulence intensity semakin kecil, 
dan pada rasio spesifik momentum injeksi (I) 
meningkat terjadi penurunan nilai turbulence 
intensity, hal ini menunjukkan bahwa eksitasi 
eksternal memberikan pengaruh yang cukup 
signifikan terhadap aliran turbulence yang 
terjadi di suatu sistem tersebut.  
 
3.2 Round Jet  
 

 
(i) Lf = 2H; I = 0.1; Tinj = 100 0C; Z=40mm  

 (medan aliran kecepatan)  
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(j) Lf = 2H; I = 0.1; Tinj = 300 0C; Z=40mm 
(medan aliran kecepatan)  

 

 
 

(k) Lf = 4H; I = 0.5; Tinj = 100 0C; Z=40mm 
(medan aliran kecepatan)  

 
 

(l) Lf = 4H; I = 0.5; Tinj = 300 0C; Z=40mm  
(medan aliran kecepatan)  

  
Gambar diatas menjelaskan medan 

aliran kecepatan round jet dengan jarak 
injeksi 40 mm dan 80 mm dari step dengan 
variasi temperatur injeksi 1000C dan 3000C, 
pada jarak injeksi 2H (40 mm) terlihat medan 
aliran kecepatan mengarah kearah upstream 
hal ini dipengaruhi oleh aliran resirkulasi 
yang ditimbulkan oleh saluran pembesaran 
mendadak pada bagian keluar, dengan 
kenaikan momentum injeksi berpengaruh 
terhadap medan aliran yang terjadi sehingga 
mempengaruhi efektifitas dari pencampuran 
fluida saluran utama dan injeksi yang 
diberikan.  
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(m) Lf = 2H; I = 0.1; Tinj = 100 0C; Z=40mm  

(Turbulence Intensity %)  
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(n) Lf = 2H; I = 0.1; Tinj = 300 0C; Z=40mm 

(Turbulence Intensity %)  
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(o) Lf = 4H; I = 0.5; Tinj = 100 0C; Z=40mm 

(Turbulence Intensity %) 
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(p) Lf = 4H; I = 0.5; Tinj = 300 0C; Z=40mm 

(Turbulence Intensity %) 
 

Grafik diatas menjelaskan medan 
aliran turbulence intensity round jet dengan 
kondisi nilai 0.5 s/d 6 = x/H, dimana dari 
grafik tersebut diperoleh nilai turbulence 
intensity  terbesar pada jarak 50 mm dari step 
dengan nilai 2.54 %. Semakin jauh jarak dari 
step nilai turbulence intensity semakin kecil, 
dan pada rasio spesifik momentum injeksi (I) 
meningkat terjadi penurunan nilai turbulence 
intensity, hal ini menunjukkan bahwa eksitasi 
eksternal memberikan pengaruh yang cukup 
signifikan terhadap aliran turbulence yang 
terjadi di suatu sistem tersebut.  
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Plane (x-z) y=0, Lf=2H, Ti=100 Celcius, I=0.1
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Grafik distribusi temperatur round jet   
Eksperimental VS  Epsilon dan RNG  

  
Pada grafik diatas terlihat bahwa 

distribusi temperatur dengan model epsilon 
dan RNG terlihat memiliki nilai temperatur 
yang lebih rendah daripada hasil pengukuran 
dari eksperimental hal ini disebabkan oleh 
proses konduksi dari material logam yang 
memberikan pengaruh terhadap temperatur 
pada saat dilakukan pengukuran.  
 
Kesimpulan  

Berdasarkan data dari hasil 
komputasional dan eksperimental yang telah 
dilakukan pada penelitian-penelitian 
sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang 
diperoleh :  
1. Pada eksitasi dengan jarak injeksi 2H 

(reverse flow region) mengakibatkan 
peningkatan distribusi temperatur yang 
dipengaruhi oleh aliran resirkulasi ke arah 
upstream.  

2. Pada eksitasi dengan jarak injeksi 4H 
(reattachement region) mendorong proses 
pencampuran sangat cepat kearah keluar 
(downstream) sehingga peningkatan 
distribusi temperatur pada zona resirkulasi 
tidak terjadi secara signifikan. 

3. Peningkatan rasio spesifik momentum 
injeksi akan mempengaruhi efektifitas dari 
pencampuran antara fluida dingin dan panas. 
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IDENTIFIKASI DINAMIKA STRUKTUR DENGAN PENDEKATAN 
SIMULASI PERCOBAAN  

 
 

Totok Yulianto , I. Ketut Suastika, M. Nurul Misbah 
 Staf Pengajar Teknik Perkapalan FT. Kelautan ITS Surabaya 

 
 

ABSTRAK 
Dinamika Struktur Pelat Sisi Kapal merupakan bagian kritis pada kapal. Untuk mereduksi displasemen 
yang terjadi telah dilakukan usaha-usaha. Salah satu usaha yang relatif masih baru adalah pengendalian 
struktur pelat secara aktif. Makalah penelitian ini bertujuan menentukan dinamika struktur pelat sisi 
dengan pendekatan simulasi percobaan. Data percobaan dibangun dari software Elemen Hingga. Estimasi 
orde dan parameter model dilakukan dengan pendekatan Model ARX (Autoregressive). Validasi model 
ditentukan berdasarkan kriteria Loss Function, FPE (Akaike Final Prediction Error). Hasil identifikasi 
menunjukkan bahwa model estimasi yang merepresentasikan dinamika struktur pelat sisi kapal 
memberikan hasil yang cukup baik dan akurat pada kasus tersebut.   
 
Kata Kunci: Elemen Hingga, Model ARX, Simulasi Percobaan 
 
1. Pendahuluan 

Pemakaian material cerdas telah 
dipelopori oleh Bailey dan Hubbard (1985) 
untuk pengendalian getaran balok kantilever. 
Mereka memakai Polyvinilide Fluoride (PVF2) 
sebagai polimer piezokeramik yang dilekatkan 
pada permukaan balok kantilever untuk 
perancangan getaran umpan balik. Pada tahun 
1987 Crawley dan de Luis mempresentasikan 
pengembangan analitis dan percobaan aktuator 
piezokeramik sebagai penggetar. Penggunaan 
model  mereka kembangkan hubungan tegangan-
regangan. Crawley dan de Luis dapat 
memprediksi displasemen balok kantilever nyata 
dan susunan aktuator piezokeramik dibawah 
kondisi getaran resonansi. Dimitriadis et al 
(1991) melakukan pengembangan dua dimensi 
dari Crawley dan de Luis, pada aktuator 
piezokeramik laminasi untuk plat. Mereka 
mendemonstrasikan bahwa lokasi dan bentuk 
aktuator berpengaruh pada respon plat. Kim dan 
Jones (1991) melakukan studi lain tentang 
penggunaan aktuator piezokeramik laminasi, 
metode analitis yang dipakai sama dengan yang 
dipakai oleh Crawley dan de Luis (1987) dan 
Dimitris (1991). Mereka menghitung ketebalan 
aktuator piezokeramik optimal dan menyelidiki 
pengaruh ketebalan dan sifat-sifat material dari 
lapisan perekat dan aktuator piezokeramik pada 
momen efektif yang timbul dan ketebalan 
aktuator optimal. Clark et al (1991) melakukan 
uji pada balok dengan tumpuan sederhana 
(simply supported) oleh pasangan aktuator 
piezokeramik yang dilekatkan dengan sisi lain. 
Mereka membandingkan hasil uji prediksi 
teoritis menggunakan persamaan balok satu 
dimensi diubah dengan memasukkan pengaruh 
kristal piezokeramik. Thompson (2000), 
memakai model Bailey dan Hubbart untuk 

memodelkan hubungan regangan aktuator 
dengan voltage tegangan. Model ini dipakai 
untuk pengendalian posisi ujung balok 
kantilever. 

Young dan Hansen (1995), melakukan 
pengendalian getaran pada struktur berpenegar 
dengan aktuator stack piezokeramik yang 
ditempatkan antar flange penegar dan struktur 
baik secara numeric maupun percobaan. 
Pemakaian aktuator ini mempunyai kemampuan 
gaya yang lebih besar dibandingkan dengan 
lembaran piezokeramik. Penelitian ini juga 
menunjukkan kelayakan pengendalian getaran 
aktif memakai aktuator piezokeramik dan 
penegar pada struktur-struktur dasar. 
Pengendalian dilakukan dengan algoritma umpan 
maju (Feedforward).  
 Kwak dan Sciulli (1996), 
mengkonsentrasikan pada pengendalian 
peredaman getaran struktur aktif dengan sensor 
dan aktuator piezokeramik berbasis logika fuzzy. 
Metodologi penelitian didasarkan pada logika 
fuzzy jenis sistem struktur variable. Kondisi 
yang sesuai untuk stabilisasi lingkar tertutup 
(closed-loop) untuk desentralisasi diturunkan 
dari kondisi yang sesuai pasangan lokasi. Hasil 
menunjukkan bahwa pengendalian logika fuzzy 
dapat dirancang untuk sistem satu lokasi tanpa 
pengetahuan sistem yang dikendalikan. Mungkin 
tidak benar untuk sistem multi input – multi 
output. Semua perkembangan didemonstrasikan 
dengan percobaan pengendalian fuzzy waktu 
nyata pada balok kantilever dengan dilekatkan 
(bonded) sensor dan aktuator piezokeramik. 

Schwinn dan Janocha (1998), memakai 
aktuator dan sensor yang tidak berpasangan 
untuk pengendalian getaran balok kantilever 
yang kedua ujungnya diklem. Metode ini 
biasanya dipakai untuk perancangan 
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pengendalian aktif untuk menggambarkan 
perilaku struktur dan kemudian meletakkan 
aktuator dan sensor sesuai criteria optimisasi. 
Algoritma Linier Quadratic Regulator (LQR) 
dipakai pada pengendalian balok kantilever. 
Keuntungan penelitian ini adalah dapat 
melakukan identifikasi sistem jika terjadi 
perubahan karakteristik sistem. Penelitian ini 
dilakukan baik secara teoritis maupun percobaan. 

Gaudenzi et al (2000), menunjukkan 
dua strategi pengukuran dalam masalah 
pengendalian balok kantilever. Yaitu 
pengendalian posisi dan kecepatan, dilakukan 
secara numeric maupun percobaan. Simulasi 
numeric dilakukan dengan pendekatan metode 
elemen hingga berdasarkan model Euler-
Bernoulli. Hasil numeric dibandingkan dengan 
percobaan menunjukkan bahwa pengendalian 
posisi lebih efektif disbanding pengendalian 
kecepatan. 

St-Amant dan Cheng (2000), model 
domain frekuensi sebagai dasar untuk plat 
segiempat dengan elemen piezo dikembangkan 
untuk domain waktu yang sesuai untuk dipakai 
pada simulasi pengendalian getaran aktif. 
Pengaruh elektromekanik seperti masa, 
kekakuan dan aktuasi dimasukkan dalam 
pemodelan. Algoritma umpan maju dan umpan 
balik dipakai untuk pengendalian plat. Dilakukan 
secara simulasi dan percobaan. 

Bevan (2001), melakukan optimalisasi 
penempatan beberapa aktuator piezokeramik 
untuk mengendalikan suara struktur panel datar. 
Respon suara struktur ditentukan memakai filter 
radiasi suara dan karakteristik getaran 
permukaan struktur. Pengendalian Linier 
Quadratic Regulator dipakai untuk menentukan 
penguatan umpan balik keadaan optimum untuk 
pengendalian suara struktur. Lokasi aktuator 
maksimum ditentukan dengan meminimimkan 
nois radiasi suara memakai algoritma genetic. 
Pengujian percobaan dilakukan dan 
dibandingkan dengan hasil analisis.  

Yaman et al (2001), mempresentasikan 
teknik pengendalian aktif untuk struktur balok, 
dengan bantuan program ANSYS (ver.5.6). 
Mereka menyelidiki pengaruh pemilihan elemen 
pada pemodelan elemen hingga. Juga pengaruh 
piezokeramik pada frekuensi resonansi. Metode 
pengendalian yang dipakai pada struktur balok 
adalah Hinf. 

Demetriou (2001), mempresentasikan 
beberapa pasangan aktuator dan sensor untuk 
pengendalian struktur. LQR dipakai sebagai 
algoritma pengendalian yang digunakan untuk 
struktur elastis. 

Sun dan Tong (2001), meneliti balok 
komposit yang terintegrasi dengan fiber 
piezokeramik lengkung. Persamaan sensor dan 
aktuator fiber dilekatkan pada balok slender 

diturunkan dan ekspresi integral garis. Metode 
baru untuk perancangan fiber komposit 
digambarkan dengan modulasi bentuk fiber 
piezokeramik lengkung. Bentuk kelengkungan 
fiber sensor dan aktuator ditentukan untuk 
penyelesaian persamaan diferensial. Hasil 
pengendalian dapat diterima. 

Halim (2002), menggunakan aktuator 
dan sensor piezokeramik untuk plat tipis, 
beberapa pendekatan pengendalian getaran yaitu 
resonant, spatial H2 dan Hinf baik teoritis maupun 
percobaan.  

Waisman dan Abramovich (2002), 
menyelidiki pengaruh penegar dari struktur 
balok komposit dengan ujung-ujungnya simply 
supported dan clamped –free. Struktur terdiri 
dari dua lembar PZT yang dilekatkan pada 
permukaan balok. 

Yaman et al (2002), mempresentasikan 
hasil teoritis dan percobaan pada struktur plat. 
Studi ini dilakukan dengan bantuan ANSYS 
(ver. 5.6) untuk menurunkan model elemen 
hingga dari struktur plat. Menunjukkan pengaruh 
penempatan dan ukuran aktuator pada respon 
plat dan menentukan voltase maksimum yang 
diperbolehkan. Juga penempatan sensor yang 
optimal didapatkan. Hasil percobaan dipakai 
pada penentuan model single input single output. 
Dengan model ini pengendalian Hinf dirancang 
untuk mengurangi getaran pada plat pada 2 mode 
getaran pertama.  

Murugavel (2002), menawarkan 
verfikasi konsep percobaan dari algoritma 
pengendalian waktu nyata, yaitu switch antara 
aktuator-aktuator piezokeramik online, untuk 
pengendalian getaran pada balok aluminium 
dengan kondisi batas fixed.  

Mrad dan Hu, (2002), Mengembangkan 
sebuah model yang dapat memprediksi aktuator 
piezokeramik apabila diberikan eksitasi voltase 
dinamis yang dikembangkan sebagai 
pengembangan model Preisach. Model yang 
dipresentasikan dalam bentuk recursive cocok 
untuk implementasi waktu nyata. Model ini 
memakai pengukuran kurva reversal orde satu 
dan rata-rata perubahan dari sinyal masukan 
voltase. Model ini ditunjukkan melalui 
percobaan untuk menawarkan akurasi tinggi 
dibawah eksitasi voltase yang mengkover band 
frekuensi lebar. 

Yaman et al (2003), mempresentasikan 
teknik pengendalian aktif untuk struktur balok, 
dengan Hinf. Pemodelan dilakukan dengan 
bantuan ANSYS (ver. 5.6)  dan MATLAB. 
Pemakaian sensor strain gauge dan laser 
displasemen sensor dipakai pada percobaan. 
studi awal diimplementasikan smart fin. 
 AboElSooud (2003), mengenalkan 
pendekatan baru untuk peredaman getaran dan 
lokasi plat dengan lembaran-lembaran 
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piezokeramik yang terdistribusi secara periodic 
dengan resistive shunted dan sirkuit induksi. 
Model numeric yang menggambarkan kopel 
sirkuit shunted dan struktur juga dikembangkan 
memakai pendekatan elemen hingga spectral. 
Model divalidasi dengan hasil percobaan. Studi 
perilaku plat dilakukan secara percobaan dan 
numeric untuk plat dengan geometri dan 
pengaturan material. Hasil menegaskan 
kemampuan plat dengan penurunan getaran dan 
lokasi dan bukti akurat model numeric yang 
dikembangkan. Hasil numeric dan percobaan 
menunjukkan kemampuan lembaran 
piezokeramik dengan passive shunting untuk 
meredam getaran struktur plat dan juga 
keefektifan. 
 Halim dan Moheimani (2003), 
menyarankan sebuah criteria penempatan 
pasangan sensor-aktuator yang optimal pada plat 
tipis dengan memakai modal dan pengukuran 
ruang terkendali. Perhatian diberikan pada 
pengurangan pengaruh spillover dengan 
menambahkan batasan kemampuan terkendali 
pada prosedur optimisasi. Kemampuan tekendali 
ruang dipakai untuk mendapatkan penempatan 
pasangan sensor-aktuator yang optimal untuk 
pengurangan getaran rata-rata efektif di atas 
struktur, sedangkan pemeliharaan kemampuan 
terkendali modal dan kemampuan teramati 
dipilih berdasarkan mode getaran. Penemuan 
metodologi ini dapat dipakai untk sistem satu 
lokasi tanpa membahayakan performansi 
kemampuan teramati sensor satu lokasi. Validasi 
penempatan optimal secara percobaan dilakukan 
pada plat tipis dengan pasangan sensor aktuator.   
 Caruso, et al (2003), melakukan studi 
numeric untuk pengendalian struktur plat elastis, 
dengan salah satu sisinya diclamped dan 
dieksitasi dengan gaya impuls melintang yang 
beraksi pada ujung bebas. Plat dilengkapi dengan 
tiga lembar piezokeramik, dipakai sebagai sensor 
dan aktuator. Pemodelan mode struktur 
elektromekanik dilakukan dengan pendekatan 
elemen hingga untuk mengurangi mode dipakai 
untuk perancangan pengendali. Hukum 
pengendalian H2 dirancang dan dibandingkan 
secara simulasi, untuk mengevaluasi performansi 
kombinasi sensor dan aktuator dengan 
penambahan jumlah eigenmodes. 
 Wenzhong, et al (2004), 
memperkenalkan teknik filter linier adaptif yang 
telah dipakai untuk pengendalian getaran 
struktur. Algoritma X LMS dipakai karena 
kesederhanaannya dan beban komputasi rendah. 
Algoritma ini dibatasi untuk kasus linier dengan 
teknik pengendalian umpan maju. Metode 
pengendalian fuzzy nonlinier dipakai pada dua 
jenis masalah sistem pengendalian yaitu 1) 
sistem fuzzy logic dipakai untuk mendekati 
fungsi lintasan sensor nonlinier dan untuk 

meredam gangguan utama fungsi nonlinier dari 
sinyal acuan. 2) sistem fuzzy logic dipakai pada 
pengendalian getaran aktif aktuator 
piezokeramik nonlinier. Hasil simulasi numerik 
menunjukkan efektifenes dari metode 
pengendalian fuzzy. 
 Manjunath et al (2004), mengenalkan 
pengendalian multivariable untuk struktur balok 
kantilever memakai pengendalian umpan balik. 
 Poulin dan Vaicaitis, memakai aktuator 
electrorheological (ER), dan PZT untuk 
mengendalikan getaran struktur panel komposit 
akibat beban random. Mekanisme pengendalian 
kecepatan umpan balik diintegrasikan dengan 
material PZT. Pengendalian karakteristik 
struktur dinamis diperkenalkan oleh fluida ER 
yang diletakkan pada penegar (stiffeners). 
Metode matrik alih dan teori pengendalian 
optimal dipakai untuk menentukan respon 
getaran dari sistem panel. Hasil numeric 
dipresentasikan untuk mendemonstrasikan 
pengendalian getaran dengan PZT dan ER dan 
umpan balik.  

Yulianto, T. (2004), melakukan 
penelitian pengendalian aktif pada balok 
sederhana, dengan memanfaatkan material 
cerdas (smart structure) sebagai sensor dan 
aktuator SISO (single input dan single output) 
dengan kedua ujung balok dijepit dilakukan 
dengan pendekatan simulasi numerik. 
Pendekatan sistem pengendalian dilakukan 
dengan Linier Quadratic Regulator (LQR). Hasil 
menunjukkan bahwa dengan material cerdas 
sistem pengendali mampu menurunkan getaran 
yang terjadi pada struktur balok. 
 Darus dan Tokhi (2005), meneliti 
peredaman getaran dua dimensi struktur plat 
dengan metode jaringan saraf tiruan dan logika 
fuzzy sebagai algoritma pengendalian getaran 
aktif. Penelitian dilakukan baik dengan masukan 
tunggal keluaran tungga (SISO) maupun 
masukan tunggal keluaran banyak (SIMO). Hasil 
menunjukkan bahwa sistem SIMO memberikan 
performansi lebih baik dibanding sistem SISO. 
 Hu dan Ng (2005), melakukan 
percobaan peredaman getaran plat melingkar 
(circular plate) dengan PZT. Pemodelan 
dinamika plat terintegrasi dengan PZT dilakukan 
dengan metode Rayleigh-Ritz. Algoritma 
pengendalian dengan metode robust. Ada dua 
bagian yaitu pengendalian Linier Quadratic 
Regulator dan Nonlinier untuk meredam 
ketidaktentuan sistem. Hasil percobaan 
menunjukkan bahwa algoritma robust 
memberikan hasil yang efisien.  
 Moita et al (2005), memakai formula 
elemen hingga untuk pengendalian aktif getaran 
paksa, termasuk resonansi, struktur plat tipis 
yang dilaminasi dengan PZT, yang beraksi 
sebagai sensor dan aktuator, berdasarkan teori 
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deformasi orde-3. Model elemen hingga elemen 
segitiga layer tunggal nonconforming dengan 24 
derajat kebebasan untuk displasemen dan 1 
derajad kebebasan untuk potensial listrik untuk 
tiap elemen PZT. Metode Newmark dipakai 
untuk menghitung respon dinamik struktur 
laminasi, getaran paksa pada frekuensi alami. 
Untuk mencapai sebuah mekanisme 
pengendalian aktif dari respon dinamik, 
algoritma pengendalian umpan balik digunakan, 
kopel PZT sensor dan aktuator. Hasil 
menunjukkan bahwa algoritma pengendalian 
memberikan respon yang efektif untuk 
mereduksi getaran struktur.  
 Lin, (2005), mengusulkan 
pengembangan aktuator piezokeramik sebagai 
elemen struktur cerdas. Tujuan utama penelitian 
ini adalah mengendalikan getaran struktur secara 
aktif dengan memakai pendekatan pengendalian 
decomposed parallel fuzzy. Studi ini 
mendemonstrasikan metodologi umum dengan 
dekomposisi sistem skala besar dalam subsistem 
lebih kecil pada struktur sejajar sehingga metode 
pengendalian fuzzy diusulkan. Untuk 
dikembangkan disini yang dapat diterapkan 
untuk studi sistem yang kompleks. Paper ini 
menunjukkan medan aplikasi yang luas, 
sehingga hasil yang dijelaskan menunjukkan 
pendekatan fuzzy dapat lebih baik dari metode 
pengendalian konvensional. Akibatnya, kreasi 
pengendalian struktur baru sangat penting untuk 
aplikasi dari pengendalian fuzzy karena mereka 
dapat melampirkan salah satu untuk 
meminimimkan kompleksitas masalah 
diselesaikan dan untuk mengatur kapasitas 
teknologi komputasi. 

Disamping penelitian-penelitian yang 
diuraikan di atas masih ada penelitian-penelitian 
yang lebih bersifat aplikatif dalam beberapa 
bidang diantaranya dalam bidang penerbangan 
seperti yang dilakukan oleh Victor (2000), 
memakai aktuator piezokeramik untuk 
pengendalian sayap pesawat terbang, Choi, et al 
(2002), menggunakan aktuator piezokeramik 
untuk mengendalikan aliran disekitar airfoil, Hu 
dan Ma (2005), memperkenalkan pendekatan 
baru untuk mereduksi getaran pada pesawat 
ruang angkasa (spacecraft) selama maneuvering 
dengan teori pengendalian variable struktur 
(Variable Structure Control (VSC) untuk 
merancang logika switching untuk thrusting dan 
PZT sebagai sensor dan aktuator untuk meredam 
getaran aktif. Spacecraft yang diteliti adalah hub 
dengan tonjolan balok kantilever. Dalam bidang 
sipil dan perkapalan, antara lain dilakukan oleh 
Song et al (2006), mempresentasikan dasar-dasar 
material piezokeramik, metode aktuasi dan tipe 
aktuator piezokeramik. Meriview aplikasi 
aktuator piezokeramik pada struktur sipil seperti 
balok, truss, rangka baja dan cable-stayed 

jempatan. Yulianto, T. (2007), melakukan 
penelitian yang berkaitan dengan kasus pada 
pelat sisi kapal yang mengalami kondisi kritis 
akibat tingginya yang terjadi pada frame 
memanjang dengan pendekatan struktur cerdas. 
Empat Sensor dan empat Aktuator PZT dipasang 
pada model pelat sisi kapal. Pengendalian 
dilakukan dengan pendekatan Linier Quadratic 
Gaussian (LQG). Hasil menunjukkan LQG dapat 
mereduksi displasemen yang terjadi. 
2. Metodelogi Penelitian 

Proses identifikasi dapat dilihat pada gambar 
2.1, dengan pendekatan metode ARX yang 
meliputi: pemilihan model set, pemilihan 
kriteria, perhitungan model, validasi model.  
 
Model Estimasi parameter yang digunakan pada 
simulasi percobaan ini adalah Model ARX 
(Autoregressive). Formulasi Matematis model 
ARX adalah sebagai berikut: 
 
A(q)y(t) = B(q)u(t) + e(t)   
     (1) 
 
Dimana: A(q) adalah Polinomial yang 
berhubungan dengan denumerator, sedangkan 
B(q) berhubungan dengan numerator dari sinyal 
masukan, serta e(t) yaitu kesalahan yang terjadi 
pada proses estimasi parameter. 

 
Penentuan Order Model Estimasi 
Maksud dari identifikasi ini adalah untuk 
mendapatkan paling tidak model yang cukup 
memadai. Karena order model sering tidak 
diketahui secara a priori, maka harus dibuat 
beberapa order model yang berbeda. 
Berdasarkan hal tersebut, akan ditentukan salah 
satu dari beberapa order model yang memadai 
dengan melakukan perhitungan criteria 
kesalahan yang menunjukkan criteria kesalahan 
dari order model tersebut. Berbagai metode uji 
kesalahan diperkenankan diantaranya F-test, AIC 
(The Akaike information criterian), FPE (The 
Akaike Final Prediction Error). Pada penelitian 
ini dipakai FPE untuk menguji tingkat kesalahan 
model yang dipilih dan sekaligus menentukan 
model mana yang cukup memadai untuk gerak 
roll kapal dan tangki U. Formulasi criteria FPE: 

( ) ( )nV
p NN
pN

N
ppF P E

−
+

=





 +=

212σ
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3. Hasil dan Pembahasan 
3.1. Data Simulasi Percobaan 

Untuk memperoleh perilaku dinamika 
struktur pelat sisi yang menghubungkan actuator 
piezokeramik sebagai sinyal masukan pada 
sruktur pelat sisi dan kecepatan displasemen 
sebagai respon atau keluaran, tahap pertama 
yang harus dilakukan adalah membangkitkan 
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sinyal masukan ke aktuator untuk 
membangkitkan dinamika struktur pelat dengan 
sinyal kotak (pulsa generator) sehingga akan 
didapatkan sinyal respon atau keluaran 
kecepatan displasemen dari struktur pelat sisi.  

Pada penelitian ini sinyal masukan yang 
diberikan berupa sinyal kotak (uniform  
random). Simulasi Percobaan pertama yang 
diambil adalah kondisi struktur pelat sisi pada 
kondisi tanpa kerusakan seperti diperlihatkan 
pada gambar 3.1. Model pelat yang kedua 
ujungnya diberi penyangga model dibuat dari 
bahan Aluminium. Pada model bekerja beban 
sebesar searah sumbu Z (tegak lurus permukaan) 
pada posisi sinyal masukan pada node 6620 dan 
rekaman respon pada 1167.  

Dari hasil running model diperoleh 500 
data respon model terhadap beban yang 
diberikan. Kemudian untuk analisa diambil 350 
data pada beban sebagai data masukan  dan data 
respon. Sedangkan data sisa sebanyak 150 data 
dijadikan sebagai data pengujian. Sampling time 
yang digunakan yaitu 0,001 detik. Data 
kemudian dianalisa dengan mempergunakan 
software Matlab. Model struktur yang digunakan 
untuk analisa memakai model ARX dengan 
variasi orde.  
 
b. Parameter Model Estimasi 
Dari hasil estimasi parameter dengan model 
ARX, didapatkan model estimasi, seperti 
ditabulasikan, sebagai berikut: 

 
c. Validasi Model 
c.1. Penentuan Order Model 

Dengan kondisi parameter-parameter 
struktur pelat sisi yang telah dijelaskan di atas, 
hasil uji kesalahan dapat dilihat pada gambar 3.2 
dan 3.4. Gambar 3.2 memperlihatkan bahwa 
model ke-4, 5,  nilai Loss Functionnya sudah 
menunjukkan kondisi konvergen, artinya pada 
model ke-4 dianggap sudah cukup untuk 
menggambarkan orde model dinamika struktur 
pelat sisi, yaitu model arx 169 4 1. Begitu juga 
dilihat dari criteria FPE seperti pada gambar 3.3., 
juga telah konvergen mulai model ke 4 seperti 
ditunjukkan. Dilihat dari nilai best fits, seperti 
diperlihatkan pada gambar 3.5, pada model ke 4, 
5, juga sudah terlihat konvergen, ini 
menunjukkan kesesuaian model estimasi dan 
pengukuran sudah sangat bagus baik dari akurasi 
model maupun parameter model, seperti 
ditunjukkan pada gambar 3.6.  

Dari penjelasan di atas dapat diambil 
kesimpulan bahwa model 4, yaitu arx 169 4 1, 
dapat digunakan sebagai model estimasi yang 
baik untuk dinamika gangguan pada struktur 
pelat sisi seperti diperlihatkan pada gambar 3.6.  

 
 
 

 
Tabel 3.1. Model Estimasi 

Model 
ARX 

A(q) B(q) Loss 
function 

FPE Best 
Fits 

164 4 1 A(q) = 1 - 5.524q^-1 
+16.98 q^-2 +….  - 

0.04057q^-164 
 

B(q) =5.255e-008  q^-1 - 
9.293e-008  q^-2   + 7.993e-

008 q^-3 + 1.862e-008 q^                                                                 
-4 

2.89881
e-017 

8,19229
e-017 

 
                  

98.96 

165 4 1 A(q) = 1 -5.52 q^-1 + 
16.8 q^-2 +….- 0.2239 

q^-165 

B(q) = 1.092e-007  q^-1 - 
1.675e-007  q^-2 + 1.399e-007 

q^-3 + 3.466e-009  q^-4 
 

2.6303e
-017 

8,19229
-017 

 
        

98.99 

166 4 1 A(q) = 1 - 5.355) q^-1 + 
15.89 q^-2+…. 
- 0.4298 q^-166 

B(q) = 1.396e-007  q^-1 - 
1.16e-007  q^-2 + 5.095e-008  

q^-3 + 8.14e-008 q^-4   
                                                             

1.26722
e-017 

3,63457
e-017 

  

99.09 

169 4 1 A(q) = 1 - 4.802 q^-1 + 
12.71  q^-2 +… 

- 0.03826  q^-169 

B(q) = 1.726e-007  q^-1 - 
1.429e-007 q^-2 + 3.014e-008  

q^-3 + 1.417e                                            
-007q^-4 

 

2.71682
e-018 

7,96834
e-018                                  

99.92 

170 4 1 A(q) = 1 - 4.128 q^-1 + 
9.539  q^-2 +…. 
-0.1077 q^-170 

B(q) =  7.937e-008  q^-1 + 
1.521e-007  q^-2 - 3.014e-007 

q^-3 + 3.882e-007 q^-4 
 

1.59115
e-018 

4,70192
e-018                                 

99.96 
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4. Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan 

Dari penelitian di atas dapat diambil 
kesimpulan bahwa: 
o Dengan simulasi Percobaan dari 

pendekatan model persamaan analitik 
dapat dibangun data percobaan. 

o Proses identifikasi dinamika struktur 
pelat sisi dapat dilakukan untuk 
menentukan orde model. 

o Dari proses identifikasi orde model 
dinamika pelat sisi kapal adalah model 
ke-4 yaitu model arx 169 4 1, 
merupakan model yang cukup akurat 
dan baik untuk menggambarkan 
dinamika struktur pelat sisi pada kasus 
di atas. 

 
Saran 

Penelitian yang telah dilakukan di atas 
dalam simulasi percobaan tidak 
memasukkan unsur noise, sehingga best fits 
dapat mencapai 100% dengan cepat, pada 
penelitian selanjutnya bisa dimasukkan 
unsur noise sehingga dapat diperoleh 
simulasi percobaan yang sesuai dengan 
kondisi sebenarnya.  
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Gambar 2.1. Diagram alir Proses identifikasi 
 

 

 
Gambar 3.1. Sinyal masukan dan Keluaran yang dihasilkan dari simulasi Percobaan 
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Gambar 3.2. Perbandingan Loss function model estimasi yang dipilih 
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3.3. Perbandingan FPE model estimasi yang dipilih 
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Gambar 3.4. Perbandingan Best Fits model estimasi yang dipilih  

 
 

 
Gambar 3.5. Perbandingan Akurasi model dan Parameter model estimasi yang dipilih 
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ABSTRAK  
Identifikasi prioritas target perbaikan pelayanan menggunakan metode Quality Benchmarking 
Deployment (QBD) merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan Simpatik 
Phone yang bergerak di bidang jasa pelayanan jual beli handphone, pengisian pulsa isi ulang, penjualan 
kartu perdana, dan pelayanan perbaikan handphone. Tahapan yang dilakukan meliputi penentuan fungsi 
utama yang akan di benchmark, pemilihan partner benchmarking, pembentukan Importance Performance 
Matrix (IPM), identifikasi karakteristik teknis untuk memenuhi kepuasan pelanggan,  dan pembentukan 
matriks QBD. Data diperoleh dari data hitoris perusahaan atau tempat usaha, pengamatan langsung, 
dan wawancara dengan pihak terkait serta penyebaran kuesioner terhadap pelanggan Simpatik Phone 
dan partner benchmarking. Cantik Celluler  terpilih sebagai partner benchmarking karena memenuhi 
kriteria dan persyaratan. Hasil IPM menunjukkan bahwa atribut kepuasan pelanggan yang perlu 
ditingkatkan sebanyak 12 atribut. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh 12 karakteristik teknis untuk 
memenuhi kepuasan pelanggan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa target  perbaikan yang 
diprioritaskan adalah peningkatan kompetensi  karyawan, pemilihan supplier yang baik, dan 
peningkatan fasilitas tempat usaha. 
 
Kata kunci : Kepuasan pelanggan, Quality Benchmarking Deployment, Target Perbaikan
 
Pendahuluan  
          Salah satu indikator yang digunakan 
untuk mempertahankan  kelangsungan hidup 
dan kemampuan dari suatu bisnis adalah 
kepuasan pelanggan yang berkelanjutan. 
Peningkatan hubungan dengan pelanggan lama 
dan terus mengakuisisi pelanggan baru dengan 
konsep kepuasan pelanggan, akan mempunyai 
pengaruh yang lebih besar terhadap bagian 
pasar (market share). Menurut (Tjiptono, 2005) 
kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah 
respon pelanggan terhadap evolusi 
ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan 
sebelumnya dan kinerja aktual produk atau jasa. 
Ketatnya persaingan menyebabkan semakin 
banyak produsen yang terlibat dalam 
pemenuhan kebutuhan dan keinginan 
pelanggan.  Hal ini menyebabkan setiap badan 
usaha harus menempatkan orientasi pada 
kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Oleh 
karena itu,  kepuasan pelanggan merupakan 
sasaran utama yang ingin diraih setiap industri 
dan usaha, termasuk oleh Simpatik  Phone yang 
bergerak di bidang jasa pelayanan jual beli 
handphone, pengisian pulsa isi ulang, penjualan 
kartu perdana, dan pelayanan perbaikan 
handphone. Persaingan yang ketat 
menyebabkan Simpatik Phone  harus 
menetapkan strategi yang lebih baik untuk 
meningkatkan kepuasan para pelanggannya.  

         Kepuasan pelanggan merupakan suatu 
tingkatan dimana kebutuhan, keinginan dan 
harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang 
akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang 
atau kesetiaan yang berlanjut (Band, 1991). 
Faktor yang paling penting untuk menciptakan 
kepuasan pelanggan adalah kinerja dari agen 
yang biasanya diartikan dengan kualitas dari 
agen tersebut (Mowen, 1995). Dalam penentuan 
tingkat kepuasan terdapat lima faktor dominan 
berdasarkan dimensi ServQual (Parasuraman, 
1998) dalam Jasfar (2005) yaitu : 1)Keandalan 
(reliability), kemampuan karyawan untuk 
memberikan jasa sesuai dengan yang dijanjikan, 
terpercaya, akurat dan konsisten; 2) Daya 
Tanggap (responsiveness), kemauan dari 
karyawan dan pengusaha/pemilik perusahaan 
untuk membantu pelanggan dan memberikan 
jasa dengan cepat dan bermakna serta kesediaan 
mendengar dan mengatasi keluhan yang 
diajukan pelanggan; 3) Kepastian (assurance), 
kemampuan karyawan untuk menimbulkan 
keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang 
telah disampaikan kepada pelanggan; 4) Empati 
(emphaty), kesediaan karyawan dan pengelola 
untuk lebih peduli memberikan perhatian secara 
pribadi kepada pelanggan. Jika pelanggan 
mengeluh maka harus dicari solusi untuk 
mencapai persetujuan yang harmonis dengan 
menunjukkan rasa peduli yang tulus; 5) 
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Berwujud (tangible), penampilan fasilitas fisik, 
peralatan dan berbagai materi komunikasi. 
         Upaya peningkatan kepuasan pelanggan 
dapat dilakukan dengan menggunakan metode 
Benchmarking. Benchmarking merupakan alat 
pertama dan terutama dalam perbaikan, yang 
dapat dicapai melalui cara membandingkan 
dengan organisasi lain yang  mempunyai 
strategi yang lebih unggul dalam bidang-bidang 
tertentu.  Watson (1993) menyebutkan bahwa  
benchmarking merupakan  proses mengukur 
dan membandingkan  secara sinambung atas 
proses-proses bisnis,  untuk mendapatkan 
informasi yang akan membantu upaya 
organisasi tersebut memperbaiki kinerjanya.  
Pada tahap awal terlebih dahulu ditentukan 
proses bisnis apa yang akan di benchmark, ini 
dapat dilakukan berdasarkan fungsi utama 
perusahaan dan menentukan partner 
benchmarking yang tepat. Dalam mencari 
partner benchmarking, harus ditentukan terlebih 
dahulu kriteria-kriteria apa yang membuat 
partner benchmarking lebih unggul dan 
sekaligus terbaik dalam pelayanan terhadap 
pelanggan untuk meningkatkan kepuasaan 
pelanggan. Tipe benchmarking berdasarkan 
siapa yang akan dijadikan pembanding 
(Watson,1993) : 1) Benchmarking Internal : 
perbandingan antara departemen, unit, cabang 
atau negara dengan perusahaan atau organisi 
yang sama; 2) Benchmarking Kompetitif : 
perbandingan langsung dari perfomansi atau 
hasil perusahaan sendiri dengan pesaing terbaik 
seperti suatu manufaktur dengan produk yang 
sama atau pelayanan yang sama; 3) 
Benchmarking Fungsional : perbandingan suatu 
proses atau fungsi dengan perusahaan bukan 
pesaing dalam industri yang sama/yang 
menggunakan teknologi yang sama; 4) 
Benchmarking Generic : perbandingan proses 
sendiri dengan proses terbaik di sekitar, tanpa 
memperhatikan industri. 
         Quality Benchmarking Deployment (QBD) 
merupakan salah satu alat kuantitatif untuk 
membantu perusahaan dalam proses kompetitif 
benchmarking. QBD membangun 
benchmarking dari suara pelanggan (Hsiu-Li 
Chen,2001). Langkah-langkah dalam 
mengimplementasikan QBD menurut Hsiu-Li 
Chen (2001)  yaitu : 1) Memasukkan keinginan, 
serta tingkat kepentingan pelanggan  untuk 
masing-masing atribut yang diinginkan 
pelanggan; 2) Melakukan analisis untuk setiap 
keinginan dan kebutuhan pelanggan 
berdasarkan atribut pelayanan yang ada serta 
pelayanan dari partner benchmarking untuk 
semua dimensi kualitas yang dinyatakan ; 3) 
Mengidentifikasi karakteristik teknis yang 
sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 
pelanggan . Hal ini memberikan respon teknik 

untuk setiap keinginan dan kebutuhan 
pelanggan, yang sering disebut sebagai apa 
(WHAT’s) yang dibutuhkan pelanggan 
(customer requirement). Kebutuhan teknik ini 
disebut sebagai HOW’s (technical 
requirement). Keadaan ini menunjukkan 
bagaimana perusahaan akan memberikan respon 
terhadap apa yang diinginkan pelanggan.; 4) 
Menggambarkan hubungan di antara setiap 
WHAT’s dan setiap HOW’s. Dalam beberapa 
kasus, suatu keinginan pelanggan mungkin 
menghasilkan kebutuhan teknik yang saling 
bertentangan; 5) Menilai derajat kesulitan dan 
menentukan nilai target dari setiap kebutuhan 
teknik (HOW’S) berdasarkan hasil aktifitas 
benchmarking. Nilai target adalah karakteristik 
teknik yang dilakukan oleh partner 
benchmarking.  

. 
Prosedur Penelitian  
 Tahapan yang dilakukan meliputi 
penentuan fungsi utama yang akan di 
benchmark, pemilihan partner benchmarking, 
pembentukan Importance Performance Matrix 
(IPM), identifikasi karakteristik teknis untuk 
memenuhi kepuasan pelanggan, dan 
pembentukan matriks QBD. Penentuan fungsi 
utama yang akan di benchmark dilakukan 
melalui wawancara dengan Simpatik  Phone. 
Tahap awal untuk memilih   partner 
benchmarking yaitu dengan menetapkan kriteria 
pemilihan berdasarkan wawancara dengan 
Simpatik Phone, dilanjutkan dengan pemilihan  
partner benchmarking yang sesuai dengan 
kriteria dan memenuhi persyaratan(kesediaan 
untuk dijadikan partner benchmarking).                                                           
Pembentukan IPM diawali dengan penentuan 
atribut kebutuhan pelanggan yang dianggap 
penting dalam pelayanan pelanggan melalui 
studi pustaka dan wawancara dengan pihak 
Simpatik Phone serta penyebaran kuestioner 
pendahuluan pada  30 pelanggan yang sedang 
melakukan transaksi di Simpatik Phone, 
selanjutnya dilakukan penyebaran kuestioner 
penelitian untuk menentukan tingkat 
kepentingan terhadap atribut yang dipentingkan 
dan tingkat kepuasan pelanggan terhadap 
Simpatik Phone dan partner benchmarking, 
dengan terlebih dahulu menentukan calon 
responden kuestioner. Responden yang akan 
mengisi kuestioner adalah pelanggan dari 
Simpatik Phone dan partner benchmarking. 
Responden yang dipilih merupakan sampel dari 
populasi keseluruhan pelanggan kedua tempat 
usaha ini. Besarnya sampel yang akan diambil 
(97 responden) ditentukan berdasarkan 
kecukupan data dengan tingkat kepercayaan 
sebesar 95% dan tingkat error sebesar 10%. 
Pemilihan sampel menggunakan teknik 
pengambilan sampel non-probabilitas (non-
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probability sampling) dimana semua elemen 
populasi belum tentu memiliki peluang yang 
sama untuk dipilih menjadi sampel. Jenis non-
probability sampling yang digunakan adalah 
judgement sampling (sampling berdasarkan 
penilaian) dengan mengasumsikan bahwa 
responden yang dipilih mengetahui tentang 
objek yang sedang diteliti.  

Identifikasi karakteristik teknis diperoleh melalui 
wawancara dan diskusi dengan pihak Simpati 
Phone. Pembentukan matriks QBD dilakukan 
dengan tahapan sebagai berikut :  Penentuan 
Atribut Kebutuhan Pelanggan (WHATs), 
Karakteristik Teknis (HOWs), Penentuan Modus 
Tingkat Kepentingan Atribut Kepuasan 
Pelanggan, Tingkat Keunggulan Partner           
Benchmarking    (Competitive Benchmarking 
Rating),Pembentukan Hubungan Antara 
Kebutuhan Pelanggan (WHATs) dengan 
Karakteristik Teknis Tempat Usaha  (HOWs); 
Pembentukan Sub Matriks Korelasi (Technical 
Correlation); Penentuan Tingkat Kepentingan 
Absolut; Penentuan Tingkat Kepentingan Relatif 
dan Prioritas Karakteristik  Teknis; Penentuan 
Target Benchmarking dan Tingkat Kesulitan 
implementasi Karakteristik Teknis 
(Organizational Difficulty); Penentuan arah 
Perbaikan Teknis ( Directional of Improvement); 
Penyusunan Rumah Kualitas (House of Quality).  
 
Hasil dan Pembahasan 

Fungsi utama yang di benchmark 
adalah   pelayanan pelanggan.  Kriteria untuk 
memilih partner benchmarking adalah 1) 
Memiliki kepercayaan dan rasa kepuasan yang 
besar dari masyarakat, 2) Memiliki kesamaan 
tujuan, 3) Memiliki variasi produk yang lebih 
lengkap, 4) Memiliki hasil riset reputasi yang 
sangat baik, 5) Memiliki sistem pelayanan 

terhadap konsumen yang baik, 6) Memiliki  
strategi promosi yang baik, 7) Memiliki jasa 
antar dan pengiriman dalam pembelian produk. 
Hasil pemilihan partner benchmarking 
menunjukkan bahwa Cantik Sellular memenuhi 
kriteria yang ditetapkan dan bersedia menjadi 
partner benchmarking. 

Profile responden yang mewakili 
pelanggan dalam menentukan kebutuhan 
pelanggan serta memberikan penilaian terhadap 
tingkat kepentingannya dan penilaian terhadap 
kepuasan pelanggan menunjukkan bahwa 
mayoritas responden memiliki usia 26 – 35 
tahun (32,98%); bekerja sebagai pegawai swasta 
(27,84%); dan tingkat pendidikan S1 (36,08%). 
Perilaku responden dalam hal frekuensi 
kedatangan menunjukkan bahwa kedatangan 
satu bulan sekali  sebesar 35,05% (Simpatik 
Phone) dan 39,18% (Cantik Celluler); dan 
alasan utama pemilihan yaitu kedekatan lokasi 
(46,39%) untuk Simpatik Phone, sedangkan 
untuk Cantik Celluler yaitu kelengkapan produk 
(54,64%). Adapun fasilitas pelayanan 
merupakan prioritas ke dua sebagai alasan 
pemilihan untuk Simpatik Phone maupun 
Cantik Celluler. 
 Penentuan atribut kebutuhan pelanggan 
menunjukkan bahwa terdapat 29 atribut 
kebutuhan pelanggan  yang dianggap dapat 
mewakili kebutuhan para pelanggan lainnya. 
Tingkat kepuasan pada kedua tempat usaha 
menunjukkan bahwa tingkat kepuasan 
pelanggan pada  Cantik Celluler lebih unggul 
dari Simpatik Phone.  Berdasarkan matrik IPM 
(seperti yang terlihat dalam gambar 1 ) terdapat 
12 atribut yang dipentingkan pelanggan 
Simpatik Phone namun tingkat kepuasannya 
rendah.  
 

 

 
Gambar 1. Importance Performance Matrix (IPM)  Simpatik Phone 
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Atribut yang berada pada kuadran I 
merupakan atribut yang akan ditingkatkan 
performancenya karena mempunyai tingkat 
kepentingan relatif tinggi dan tingkat kepuasaan 
yang rendah. Kemudian atribut pada kuadran I 
ini akan diproses lebih lanjut pada tahap 
pembentukan matriks QBD. Berdasarkan  12 
atribut tersebut kemudian ditentukan 
karakteristik teknis yang sesuai (Tabel 1).  

 Tingkat kepentingan yang akan 
digunakan digunakan dalam matrik QBD adalah 
tingkat kepentingan yang mempunyai frekuensi 
terbanyak (modus)  untuk masing-masing 
atribut. Penggunaan modus pada tingkat 
kepentingan ini karena diasumsikan modus 
tersebut mewakili keinginan terbanyak dari 
pelanggan. 

Penentuan tingkat kepuasan atribut 
Simpatik Phone terhadap partner benchmarking 
nya yaitu Cantik Celluler diperoleh dari 
perbandingan rerata tingkat kepuasan (Tabel 2). 

Dengan menggunakan rerata  ini kita dapat 
melihat keunggulan setiap atribut untuk Cantik 
Celluler dibandingkan Simpatik Phone.  

Penentuan target dilakukan untuk 
setiap karakteristik teknis Simpatik Phone 
dalam memenuhi kebutuhan pelanggan 
berdasarkan prioritas kedudukan karakteristik 
teknis Simpatik Phone. Target yang ingin 
dicapai berdasarkan pada best practice 
karakteristik teknis yang dilakukan oleh partner 
benchmarking yaitu Cantik Celluler. Selain itu 
juga dilakukan penentuan tingkat kesulitan yang 
dihadapi Simpatik Phone dalam memenuhi 
target tersebut. Penentuan target dan tingkat 
kesulitan karakteristik teknis Simpatik Phone 
diperoleh dari hasil diskusi dengan pihak 
Simpatik Phone. Penentuan target yang 
diperoleh dari hasil aktivitas benchmarking juga 
dapat menunjukkan gap analysis dari kedua 
tempat usaha.

 
 

Tabel 1. Karakteristik Teknis 
 
No Karakteristik Teknis 

1 Penjaga tempat usaha (karyawan) yang kompeten di bidangnya 

2 Mekanik perbaikan yang kompeten di bidangnya 

3 Fasilitas peralatan mekanik perbaikan 

4 Tenaga keamanan dari lingkungan sekitar yang berkualitas baik 

5 Jadwal piket kebersihan oleh karyawan 

6 Ketersediaan tempat parkir yang memadai 

7 Ruangan tempat usaha yang memadai 

8 Fasilitas tempat usaha 

9 Fasilitas tempat parkir 

10 Produk utama (handphone) yang berkualitas baik 

11 
Aksesoris produk utama (dus,buku,charger, handsfree,kabel data) 

yang berkualitas baik 

12 Supplier yang berkualitas baik 

  
 

 
Kesimpulan  

Pemanfaatan metode Quality 
Benchmarking Deployment dalam upaya 
peningkatan kepuasan pelanggan khususnya 
benchmark  terhadap pelayanan pelanggan 
dapat digunakan  untuk mengidentifikasi 
prioritas target perbaikan pelayanan Simpatik 
Phone.  Identifikasi kebutuhan pelanggan 
terhadap  pelayanan dalam  jual beli handphone, 
pengisian pulsa isi ulang, penjualan kartu 
perdana, dan pelayanan perbaikan handphone  
menunjukkan bahwa 29 atribut pelayanan 
dipentingkan oleh pelanggan. Partner 
Benchmarking  terpilih dengan kriteria 1) 
Memiliki kepercayaan dan rasa kepuasan yang 

besar dari masyarakat, 2) Memiliki kesamaan 
tujuan, 3) Memiliki variasi produk yang lebih 
lengkap, 4) Memiliki hasil riset reputasi yang 
sangat baik, 5) Memiliki sistem pelayanan 
terhadap konsumen yang baik, 6) Memiliki  
strategi promosi yang baik, 7) Memiliki jasa 
antar dan pengiriman dalam pembelian produk 
adalah Cantik Celluler. Hasil identifikasi 
prioritas target perbaikan pelayanan 
menggunakan metode Quality Benchmarking 
Deployment (QBD) pada Simpatik Phone 
adalah peningkatan kompetensi  karyawan, 
pemilihan supplier yang baik, dan peningkatan 
fasilitas tempat usaha.  
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Tabel 2. Kepuasan Pelanggan 

 

No Atribut 
Simpatik 

Phone  
Cantik 
Celluler 

1 Kecepatan proses pelayanan 2.40 3.77 
2 Ketepatan penjelasan informasi 2.31 3.89 
3 Kemudahan untuk parkir 1.97 4.30 
4 Keamanan tempat parkir 1.59 4.48 
5 Kebersihan tempat usaha 1.89 4.12 
6 Kerapihan tempat usaha 2.28 4.47 

7 Kenyamanan tempat usaha (sirkulasi udara, 
adanya tempat duduk, penerangan yang cukup) 2.15 4.01 

8 Kelengkapan variasi jenis produk handphone 
(Nokia, Sony Ericsson, BlackBerry, dll) 1.97 4.34 

9 Kelengkapan produk handphone 
(dus,buku,charger, handsfree,kabel data) 1.59 4.06 

10 Banyaknya ketersediaan tipe dari setiap merk 
handphone 1.89 4.31 

11 Kecepatan perbaikan handphone 2.07 3.92 
12 Ketepatan waktu perbaikan 1.80 3.79 
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Gambar 2. House of Quality
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ABSTRAK  
Kemampuan kognitif merupakan salah satu aspek penting demi tercapainya performansi kerja 

yang optimal. Kemampuan kognitif sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan di tempat kerja. 
Kebisingan dan getaran merupakan dua dari beberapa  faktor lingkungan yang menjadi sumber stres 
dalam industri dan dipandang sebagai pengganggu yang dapat memberikan rasa ketidaknyamanan 
pada saat bekerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh utama dan interaksi dari 
kebisingan tipe intermitten dan vertical whole body vibration (16Hz, 1m/s2) terhadap kemampuan 
kognitif dengan melihat waktu reaksi dan ketelitian subyek dalam mengerjakan tugas memori jangka 
pendek usulan Sternberg. Penelitian ini didesain sebagai sebuah studi 2x2 factorial design dengan 2 
faktor sebagai variabel berpengaruh (independent variable). Faktor-faktor tersebut adalah kebisingan 
tipe intermitten dengan level frekuensi rendah (<200Hz) dan frekuensi tinggi (3000Hz) pada intensitas 
kebisingan 80 dB(A), serta faktor getaran dengan level ada dan tidak ada getaran. Responden dalam 
penelitian ini memiliki umur rata-rata 22 tahun (SD 0,28), berat rata-rata 69,66 kg (SD 15,93) dan tinggi 
badan rata-rata 171,75 cm (SD 5,87). Hasil penelitian terhadap 12 subyek memperlihatkan bahwa  
paparan kebisingan tipe intermitten tidak berpengaruh secara signifikan terhadap waktu reaksi tetapi 
berpengaruh secara signifikan terhadap ketelitian ketika subyek diberi stimulus alphabet probe negatif. 
Paparan getaran vertikal seluruh tubuh tidak signifikan berpengaruh terhadap waktu reaksi tetapi 
berpengaruh secara signifikan terhadap ketelitian ketika subyek diberi stimulus alphabet baik untuk 
probe positif maupun probe negatif. Untuk  Interaksi kebisingan tipe intermitte dan getaran vertikal 
seluruh tubuh berpengaruh secara signifikan terhadap ketelitian ketika subyek diberi stimulus alphabet 
probe negatif. 
 
Kata kunci : Kognitif, intermitten noise, whole body vibration 
  
 
Pendahuluan  
 Kemampuan kognitif merupakan suatu 
hal yang berhubungan dengan kegiatan mental 
dan terkait dengan proses memperoleh, 
menyimpan, memunculkan kembali (retrive), 
serta memanfaatkan berbagai informasi atau 
pengetahuan. Berdasarkan hal tersebut maka 
kemampuan kognitif di tempat kerja merupakan 
salah satu aspek penting demi tercapainya 
performansi kerja yang optimal disamping 
aspek-aspek lainnya, kemampuan kognitif 
sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan di 
tempat kerja. Manusia akan mampu 
melaksanakan kegiatannya dengan baik dan 
mencapai suatu hasil yang optimal apabila 
lingkungan kerjanya mendukung.  
 Studi-studi yang telah dilakukan 
kebanyakan hanya meneliti pengaruh dari satu 
faktor lingkungan saja. Kombinasi dari dua atau 
lebih stressor yang mempunyai pengaruh 
berlawanan akan memberikan efek negatif lebih 
sedikit jika dibandingkan stressor tunggal, 
sedangkan kombinasi stressor yang memiliki 
pengaruh sama akan memberikan peningkatan  
 

 
efek negatif  jauh lebih besar dibandingkan 
stressor tunggal [1].  
 Kebisingan dan getaran merupakan dua 
dari beberapa faktor lingkungan  yang sering 
kita jumpai di tempat kerja khususnya dalam 
lingkungan industri. Kebisingan merupakan 
energi akustik atau bunyi yang dapat didengar 
dan dapat memberikan efek merugikan pada 
kesehatan psikologis dan fisiologis manusia 
serta sangat mempengaruhi kemampuan 
manusia dalam menjalankan tugas dan 
pekerjaannya. Manusia dapat mendengar bunyi 
pada frekuensi 20Hz–20.000Hz. Sifat 
kebisingan selain ditentukan oleh intensitas, 
frekuensi dan lama paparan juga ditentukan oleh 
jenis kebisingan yaitu tetap (continue) atau tidak 
tetap (intermitten).  
 Dalam kondisi nyata di tempat kerja, 
kebisingan biasanya terkombinasi dengan 
stressor-stressor lain diantaranya adalah 
temperatur, kelembaban, pencahayaan, dan 
getaran. Getaran yang dirasakan oleh pekerja 
bisa diakibatkan oleh penggunaan alat-alat yang 
menimbulkan getaran ataupun mesin-mesin 
yang menyebabkan lantai dan tempat duduk ikut 
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bergetar. Getaran mekanis dapat dibedakan 
menjadi dua berdasarkan jenis pemaparannya 
yaitu getaran seluruh tubuh (whole body 
vibration) dan getaran lengan tangan (hand and 
arm vibration) [2]. 
 Manusia sebagai sumber daya terpenting 
dalam organisasi berhak atas derajat kesehatan 
yang optimal sebagai modal menjalankan 
aktivitas yang produktif. Undang-Undang No.1 
tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja juga 
menegaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak 
mendapat perlindungan atas keselamatan dalam 
melakukan pekerjaan,  
 Berkaitan dengan hal tersebut maka 
perlu dilakukan sebuah penelitian yang 
bertujuan untuk menentukan pengaruh paparan 
kebisingan tipe intermitten dan getaran seluruh 
tubuh terhadap kemampuan kognitif manusia 
berkaitan dengan ketelitian dan waktu respon 
dalam pengambilan keputusan. 
 
Prosedur Penelitian  
1. Metode Penelitian 
 Penelitian ini merupakan 2x2 factorial 
design dengan 2 faktor sebagai variabel 
berpengaruh (independent variable). Faktor-
faktor tersebut adalah kebisingan tipe 
intermitten dengan level frekuensi rendah 
(<200Hz) dan frekuensi tinggi (3000Hz) pada 
intensitas kebisingan 80 dB(A), serta faktor 
getaran  dengan level ada dan tidak ada getaran.  
 Tipe getaran yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah getaran vertikal frekuensi 
16 Hz dengan weighted acceleration 1 m/s2. 
Pemilihan level getaran yang diberikan kepada 
subyek didasarkan pada ISO 2631-1:1997(E) 
[3] dan penelitian mengenai kondisi tempat 
kerja supir bus kota di yogyakarta yang 
menyebutkan bahwa supir bus kota di 
yogyakarta terpapar getaran selama 8 jam 
bahkan lebih dengan percepatan 0,64 – 1,88 
m/s2 [4]. Menurut ISO 2631-1:1997(E) getaran 
yang memiliki frekuensi 16 Hz dengan 
percepatan 1 m/s2 termasuk dalam kategori 
tidak nyaman tetapi masih diperbolehkan 
terpapar pada manusia selama 4 jam dalam 
sehari, sehingga dalam penelitian ini level 
tersebut masih dianggap aman bagi subyek 
penelitian. 
 Sumber kebisingan diberikan kepada 
subyek melalui earphone yang sebelumnya 
telah dikalibrasi dengan artificial ear sedangkan 
getaran dihasilkan melalui alat vibration shaker 
type 3201 B&K  dan Osilator RC 417 B 
 Variabel yang diukur (dependent 
variable) adalah pengaruh terhadap kemampuan 
kognitif yang meliputi waktu reaksi dan  
ketelitian dalam test memori jangka pendek 
usulan Sternberg. 

 Pada test memori jangka pendek usulan 
Sternberg, subyek diberi stimulus berupa set 
memori yang terdiri dari 5 huruf  atau 5 gambar. 
Set memori ditampilkan selama 2000 milidetik, 
1000 milidetik kemudian subyek akan melihat 
satu digit berupa  huruf atau gambar (disebut 
probe digit) kemudian secepat mungkin subyek 
harus menekan salah satu dari dua tombol pada 
keyboard yang telah ditentukan sebelumnya 
untuk menentukan apakah probe digit tersebut 
merupakan salah satu anggota dari set memori 
yang pernah diberikan atau bukan, jika probe 
digit tersebut ada dalam set memori yang 
diberikan sebelumnya maka subyek harus 
menekan tombol ”Yes”, sebaliknya jika probe 
digit tidak ada dalam set memori yang diberikan 
sebelumnya maka subyek harus menekan 
tombol ”No”.  
 Variabel yang diukur adalah waktu 
reaksi dan ketelitian. Waktu reaksi merupakan 
waktu yang diperlukan subyek untuk membuat 
keputusan dengan menekan tombol yang sesuai 
sedangkan ketelitian dilihat dari jumlah total 
jawaban yang benar. 
 Subyek yang berpartisipasi dalam 
penelitian ini memiliki umur rata-rata 22 tahun 
(SD 0,28), berat rata-rata 69,66 kg (SD 15,93) 
dan tinggi badan rata-rata 171,75 (SD 5,87). 
 
2. Alat  

Alat-alat yang digunakan dalam 
penelitian ini antara lain lantai getar beserta 
tempat duduknya dengan sumber getar vibration 
shaker type 3201 B&K seperti terlihat pada 
gambar 1., osilator RC 417 B, accelerometer 
type 4370 B&K., charge amplifier  type 2635 
B&K, headphone stereo merek CAROL type 
CR-2819, sound level meter  merek RION NA-
56 Jepang, artificial Ear merek RION model 
CU-OIT seri 00490001 dan  program aplikasi 
Short Term Memory test yang dapat dilihat 
tampilannya seperti pada gambar 2. 

 
Gambar 1. Lantai getar dengan Vibration shaker 
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Gambar 2. Tampilan software short term 
memory test dengan stimulus gambar 
 
Hasil dan Pembincangan 
1. Waktu reaksi dalam short term memory  
 Analisis statistik dilakukan terhadap 
semua responden (N=12). Waktu reaksi 
dianalisis berdasarkan probe positif dan negatif. 
Hasil uji-t dua sampel berpasangan 
menunjukkan tidak adanya perbedaan antara 
waktu reaksi probe positif dan probe negatif 
untuk stimulus huruf ([P=0,559]>0,05) 
sedangkan untuk stimulus gambar diketahui 
adanya perbedaan antara waktu reaksi probe 
positif dan probe negatif ([P=0,042]<0,05), hasil 
ini konsisten dengan hasil penelitian Sternberg 
dan Robert [5] yang menyebutkan bahwa waktu 
reaksi probe negatif lebih lama daripada probe 
positif, hal tersebut dikarekan pada probe 
negatif subyek harus melakukan penelusuran 
secara lengkap dan menyeluruh, satu-satunya 
cara subyek yakin bahwa probe digit tidak 
berada dalam set memori adalah dengan 
membandingkannya terhadap semua anggota set 
memori. Sementara itu pada probe positif 
subyek dapat menghentikan penelusuran (self 
terminating search) bila subyek menemukan 
kesesuaian antara probe atau stimulus dengan 
suatu item dalam set memori. Karena harus 
membandingkan dengan semua anggota set 
memori maka waktu reaksi probe negatif 
cenderung menjadi lebih lama bila 
dibandingkan dengan probe positif.  
 Berdasarkan hasil uji-t dua sampel 
berpasangan juga diketahui adanya perbedaan 
antara waktu reaksi dengan stimulus huruf dan 
waktu reaksi dengan stimulus gambar baik 
untuk probe positif ([p=0,00]<0,05) maupun 
probe negatif ([p=0,00]<0,05). Test memori 
jangka pendek dengan stimulus gambar 
mempunyai waktu reaksi lebih lama 
dibandingkan dengan stimulus huruf seperti 
terlihat pada gambar 3., hal ini dapat disebabkan 
karena subyek memerlukan waktu lebih lama 
untuk mengamati secara detail bentuk gambar 
yang ditampilkan daripada stimulus dalam 
bentuk huruf yang sudah sangat dikenal oleh 
subyek  
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Gambar 3. Waktu reaksi dengan stimulus huruf 
dan gambar 
 
 Uji two-way ANOVA dilakukan untuk 
mengetahui apakah faktor kebisingan, getaran 
dan interaksi keduanya berpengaruh terhadap 
waktu reaksi. Hasil uji Two-way ANOVA 
waktu reaksi probe positif  terlihat pada Tabel 1. 
sedangkan waktu reaksi probe negatif  terlihat 
pada table 2.  
 
Tabel 1. Hasil Two-way ANOVA Waktu 
Reaksi Probe Positif 

 
Stimulus 
huruf 

Sumber Variasi Sig 
Pengaruh Utama  
Faktor Kebisingan  0,773 
Faktor Getaran  0,917 
Interaksi  
Kebisingan * Getaran 0,861 

 
Stimulus 
gambar 

Sumber Variasi Sig 
Pengaruh Utama  
Faktor Kebisingan  0597 
Faktor Getaran  0,680 
Interaksi  
Kebisingan * Getaran 0,875 

 
 
Tabel 2. Hasil Two-way ANOVA Waktu 
Reaksi Probe Negatif. 

 
Stimulus 
huruf 

Sumber Variasi Sig 
Pengaruh Utama  
Faktor Kebisingan  0,950 
Faktor Getaran  0,546 
Interaksi  
Kebisingan * Getaran 0,787 

 
Stimulus 
gambar 

Sumber Variasi Sig 
Pengaruh Utama  
Faktor Kebisingan  0,749 
Faktor Getaran  0,959 
Interaksi  
Kebisingan * Getaran 0,979 

 
 Berdasarkan dari hasil uji ANOVA dua 
arah seperti terlihat pada tabel di atas diketahui 
bahwa paparan kebisingan tipe intermitten, 
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getaran vertikal seluruh tubuh dan interaksi 
keduanya tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap waktu reaksi baik untuk probe positif 
maupun probe negatif. 
 
2. Ketelitian dalam Short Term Memory 
 Ketelitian subyek dalam test memori 
jangka pendek dilihat berdasarkan jumlah 
jawaban yang benar ketika menentukan apakah 
probe digit berada dalam set memori atau tidak. 
Hasil uji-t dua sampel berpasangan 
menunjukkan adanya perbedaan ketelitian 
ketika subyek diberi stimulus dalam bentuk 
huruf dan ketika subyek diberi stimulus dalam 
bentuk gambar baik untuk probe positif 
([p=0,000]<0,05) maupun probe negatif 
([p=0,000]<0,005). Ketelitian sangat 
dipengaruhi oleh tingkat kedetilan stimulus 
yang diberikan, diketahui bahwa subyek 
mempunyai rata-rata tingkat ketelitian lebih 
rendah  ketika diberi stimulus dalam bentuk 
gambar daripada ketika subyek diberi stimulus 
dalam bentuk huruf.  
 Uji ANOVA dilakukan untuk 
mengetahui apakah faktor-faktor yang diteliti 
yaitu kebisingan intermitten dan getaran seluruh 
tubuh arah vertikal serta interaksi keduanya 
berpengaruh terhadap ketelitian subyek dalam 
short term memory test. Hasil dari pengujian 
ANOVA dua jalan menunjukkan bahwa faktor 
getaran vertikal seluruh tubuh, kebisingan tipe 
intermitten dan interaksi keduanya berpengaruh 
secara signifikan terhadap ketelitian ketika 
subyek diberi stimulus huruf probe negatif 
(p<0,05), sedangkan ketika subyek diberi 
stimulus huruf probe positif hanya faktor 
getaran saja yang berpengaruh secara signifikan 
([p=0,026]<0,05), hal ini terlihat pada Table 3., 
 
Tabel 3. Hasil Two-way ANOVA Ketelitian 
Subyek dalam Short Term Memory Test dengan 
Stimulus huruf 

 
Probe 
Positif 

Sumber Variasi Sig 
Pengaruh Utama  
Faktor Kebisingan  0,088 
Faktor Getaran  0,026 
Interaksi  
Kebisingan * Getaran 0,238 

 
Probe 
Negatif 

Sumber Variasi Sig 
Pengaruh Utama  
Faktor Kebisingan  0,004 
Faktor Getaran  0,000 
Interaksi  
Kebisingan * Getaran 0,037 

 
 Berdasarkan hasil uji two-way ANOVA 
juga diketahui bahwa faktor kebisingan tipe 
intermitten , getaran vertikal seluruh tubuh dan 
interaksi keduanya tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap ketelitian pada saat subyek 

diberi test memori jangka pendek dengan 
stimulus berupa gambar baik untuk probe positif 
maupun probe negative (P>0,05), hal ini terlihat 
pada hasil uji two-way ANOVA Tabel 4.  
 
Tabel 4. Hasil Two-way ANOVA Ketelitian 
Subyek dalam Short Term Memory Test dengan 
Stimulus gambar 

 
Probe 
Positif 

Sumber Variasi Sig 
Pengaruh Utama  
Faktor Kebisingan  0,700 
Faktor Getaran  0,411 
Interaksi  
Kebisingan * Getaran 0,783 

 
Probe 
negatif 

Sumber Variasi Sig 
Pengaruh Utama  
Faktor Kebisingan  1,000 
Faktor Getaran  0,449 
Interaksi  
Kebisingan * Getaran 0,569 

 
3. Hasil Uji Korelasi 
 Untuk mengukur kekuatan hubungan 
linier antara dua variabel kontinyu ( mempunyai 
skala interval atau ratio) yaitu antara waktu 
reaksi dengan ketelitian baik untuk probe positif 
maupun probe negatif maka dilakukan uji 
korelasi Pearson Product Moment.  
 Dari hasil uji korelasi Pearson Product 
Moment didapatkan bahwa ada korelasi yang 
signifikan antara waktu reaksi dan ketelitian 
untuk probe negatif ketika subyek diberi 
stimulus berupa gambar [pearson correlation=-
0,466, [p=0,001]<0,05]. 
 
 
Kesimpulan  
1. Paparan kebisingan tipe intermitten tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap waktu 
reaksi baik untuk probe positif maupun probe 
negatif. Sedangkan untuk ketelitian, 
kebisingan tipe intemitten signifikan 
berpengaruh terhadap ketelitian ketika subyek 
diberi stimulus dalam bentuk alphabet probe 
negatif. 

2. Getaran vertikal seluruh tubuh tidak 
signifikan berpengaruh terhadap waktu reaksi 
subyek dalam test memori jangka pendek baik 
untuk probe positif maupun probe negatif, 
tetapi berpengaruh secara signifikan terhadap 
ketelitian ketika subyek diberi stimulus 
alphabet baik untuk probe positf maupun 
probe negatif 

Interaksi dari faktor kebisingan tipe 
intermitten dan getaran vertikal seluruh tubuh 
tidak memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap waktu reaksi. Interaksi kedua faktor 
tersebut berpengaruh secara signifikan 
terhadap ketelitian ketika subyek diberi 
stimulus dalam bentuk alphabet probe negatif. 
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ABSTRAK 

Sebagian besar perusahaan Handycraft, menggunakan tenaga dengan tangan manusia. Pekerja 
masih belum bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi gerakan berupa pemborosan gerakan 
badan, tangan dan kaki yang berakibat mempercepat terjadinya kelelahan. Fasilits kerja belum 
dirancang sesuai gerakan efektif therblig yang berupa proses memilih, mencari, kelambatan yang 
dapat dihindarkan menjadi faktor penyebab waktu penyelesiaan proses yang lama.Perbaikan 
metode kerja dilakukan dengan merancang ulang fasilitas kerja dengan pendekatan data 
antropometri, analisis gerakan tangan kanan dan tangan kiri pendekatan elemen gerakan therblig 
menggunakan software adobe premiere. Sehingga peta tangan kanan dan tangan kiri akan 
terlihat. Perancangan ulang fasilitas kerja sangat berpengaruh dalam merubah posisi kerja dan 
dapat menghilangkan gerakan-gerakan yang tidak efektif serta gangguan musculoskeletal pada 
otot tubuh. Terdapat Perbedaan waktu gerakan-gerakan kerja tangan kanan dan tangan kiri 
sebelum perancangan dengan setelah perancangan. Terjadi penurunan keluhan pekerja seperti 
leher, punggung, pinggang, pantat, pinggul, paha, lutut, betis dan pergelangan kaki.  
 
Kata kunci : rancang ulang, musculoskeletal, gerakan therblig, micromotion stady 

 
PENDAHULUAN 

Perusahaan Handycraft bergerak dalam 
bidang industri kecil pembuat patung primitif, 
pada bagian pengecatan produk handcraft 
100% menggunakan tenaga tangan. Sesuai 
dengan observasi yang dilakukan peneliti 
karyawan belum bekerja sesuai dengan prinsip-
prinsip ekonomi gerakan, terjadi pemborosan 
gerakan badan, tangan dan kaki yang berakibat 
mempercepat terjadinya kelelahan. Gerakan-
gerakan yang tidak efektif yang seharusnya 
dihilangkan, masih ditemukan pada saat awal 
proses pengecatan hingga akhir proses 
pengecatan handycraft berlansung. Gerakan 
yang tidak efektif ini  antara lain berupa kaki 
menahan goncangan meja kerja, proses 
pencarian komponen pada saat bekerja, 
jangkauan tangan yang terlalu jauh. Fasilits 
kerja berupa meja kerja dan kursi belum 
dirancang sesuai dengan aspek-aspek 
ergonomi, sehingga gerakan memilih, mencari, 
kelambatan yang dapat dihindarkan menjadi 
faktor penyebab waktu penyelesiaan proses 
yang lama.  

Fasilitas kerja yang tidak memperhatikan 
aspek kerja, akan berakibat timbulnya 
gangguan-gangguan yang menyebabkan 
kelambanan dalam bekerja, seperti terjadinya 
sakit pada bagian tubuh tertentu, timbulnya 
nyeri pada musculoskeletal, bila kondisi ini 
dibiarkan secara terus menerus tanpa ada 
tindakan perbaikan, sangat dimungkinkan pada 
bagian tubuh tertentu seperti kaki dan tangan 
timbul cidera atau penuaan dini. Peredaran 

darah yang tidak lancar yang disebabkan oleh 
kesalahan perlakuan otot saat bekerja 
menimbulkan efek tegang seperti kejang atau 
kram. Akibat dari sikap paksa pada saat 
melakukan aktivitas kerja yang tidak ergonomi 
menyebabkan cacat sementara hingga cacat 
tetap.  

Perbaikan metode kerja dapat dilakukan 
dengan merancang ulang fasilitas kerja yang 
ergonomis dengan pendekatan data 
antropometri, dapat juga dilakukan analisis 
gerakan tangan kanan dan tangan kiri saat 
bekerja berdasarkan micromotion stady pada 
saat karyawan melakukan proses kerja. Cara 
lain yang dapat dilakukan pada perbaikan kerja 
adalah dengan brainstorming untuk mengetahui 
keluhan-keluhan pekerja yang timbul pada saat 
melakukan proses penyelesaian produk. 
 
METODE PENELITIAN  

1. Identifikasi masalah 

Pada tahap ini peneliti menentukan 
topik penelitian dan masalah yang 
akan diangkat berdasarkan surve 
dilapangan dan hasil wawancara 
dengan pekerja. 

2. Perumusan dan tujuan penelitian 

Setelah masalah diidentifikasi, 
langkah berikutnya setelah identifikasi 
beberapa masalah yang muncul adalah 
menentukan masalah yang akan 
diselesaikan, ditentukan juga tujuan 
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penelitian yang akan diselesaikan 
sebagai goal pada akhirnya. 

3. Studi Kepustakaan 

Studi pustaka merupakan tahap 
penelusuran referensi, bersumber dari 
buku, jurnal, merupakan penelitian 
yang telah ada sebelumnya. Berguna 
untuk mendukung tercapainya tujuan 
penelitian yang telah dirumuskan. 

4. Observasi lapangan 

Memahami kondisi lingkungan kerja 
dan fasilitas kerja yang dipergunakan 
oleh pekerja selama proses proses 
pengecatan patung primitive 
handycraft berlangsung. Memperoleh 
data primer berupa keluhan-keluhan 
pekerja yang dialami selama proses 
pengerjaan produk. 

5. Tahap pengumpulan dan Pengolahan 
data 

5.1 Wawancara dan brainstorming 

Wawancara dan brainstorming 
merupakan langkah awal untuk 
menggali berbagai masalah yang 
ada di lapangan, berupa keluhan-
keluhan pekerja saat melakukan 
proses produksi, kenyamanan 
penggunaan fasilitas kerja berupa 
meja kerja dan kursi kerja. 
Beberapa keluhan dan keinginan 
pekerja kemudian diklasifikasikan 
menjadi kelompok yang 
proporsional sesuai dengan efek 
pekerjaan. Tata letak benda kerja 
dan meja kerja, digali untuk 
mengetahui keinginan pekerja, 
keluhan fasilitas kerja sampai 
dengan saat ini dapat diakomodir 
dengan perancangan fasilitas kerja 
yang baru. 
5.2 Gerakan kerja dengan rekaman 

film (micromotion stady) 

Gerakan-gerakan pada proses 
pengerjaan proses pengecatan 
patung primitive handycraft dari 
awal proses sampai dengan akhir 
proses bila dilihat secara fisual 
hanya singkat, sehingga sangat sulit 
bila langsung dikaji gerakan tangan 
kanan dan tangan kiri. Hasil 
rekaman bisa diputar berulang-
ulang dengan kecepatan lambat, 
sehingga gerakan kerjanya dapat 
diamati lebih teliti dan dapat 
dipisahkan tiap elemen sesuai 
dengan gerakan therblig. 

5.3 Data Antropometri 

Data antropometri yang digunakan 
adalah data antropometri dari 
seluruh pekerja. 
5.4 Data keluhan subyektif 

terhadap gangguan 
musculoskeletal 

Data keluhan pekerja didasarkan 
pada hasil kuesioner Nordic body 
map yang dibagikan pada karyawan 
pada saat kondisi awal fasilitas 
kerja sebelum diperbaiki 
dibandingkan dengan kondisi 
setelah menggunakan fasilitas kerja 
baru hasil perancangan ulang. 
Pengumpulan data kuesioner antara 
sebelum menggunakan fasilitas 
kerja perancangan dengan setelah 
perancangan diberikan waktu 
pembelajaran selama 2 minggu, 
diharapkan data hasil pengisian 
kuesioner yang diperoleh dapat 
obyektif. 

6. Perancangan ulang fasilitas kerja 

Perancangan fasilitas kerja 
menggunakan data antropometri yang 
sudah diolah dengan perhitungan 
pendekatan persentil, sehingga tingkat 
kenyamanan dan keamanan fasilitas kerja 
menjadi pertimbangan utama. Keinginan 
pekerja hasil brainstorming akan 
diterjemahkan menjadi bentuk rancangan 
fasilitas kerja baru. 

 
7. Tahap Akhir 

7.1 Analisa dan Interpretasi data 

Melakukan analisa dan interpretasi 
terhadap pengolahan data yang telah 
dilakukan. Data hasil rekaman film 
dianalisis untuk mengetahui tingkat 
keefektifan dari penggunaan tangan 
kanan dan tangan kiri proses 
pengecatan  serta data antropometri 
yang telah dikumpulkan sebagai dasar 
untuk perancangan ulang fasilitas 
kerja sebagai upaya untuk memenuhi 
keinginan dari pekerja. 

7.2 Kesimpulan dan saran 

Pada tahap akhir ditarik kesimpulan 
dari penelitian yang dilakukan. 
Memberikan saran untuk penelitian 
selanjutnya dan kepada perusahaan 
tentang solusi prosedur kerja guna 
peningkatan output hasil pemasangan 
paku keling yang optimal 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

1. Data Kuesioner sebelum Redesain 
Data kuisioner diambil dari operator kerajinan 
batik Sanggar Peni dengan jumlah  responden 
sebanyak 30. Adapun data kuisioner dari 
jawaban responden yang diukur dengan 
menggunakan skala likert berturut-turut dari 
point 1,2,3 dan 4 adalah Nyaman, Agak 
Nyaman Tidak Nyaman dan Sangat tidak 
nyaman. Data hasil yang diperoleh sebelum 
redesain dapat dilihat pada tabel 1. 
 

2. Peta Tangan Kanan dan Tangan 
Kiri sebelum Perbaikan dari 
Operator 

Fasilitas kerja yang tidak di tata dengan baik, 
berdampak pada kegiatan tangan kanan dan 
tangan kiri yang tidak efektif, terdapat proses 
mencari dan memilih alat ketika akan 
menggunakannya, padahal kondisi ini dapat 
dihilangkan dengan melakukan penataan atau 
set up dengan baik sebelum bekerja, atau 
menempatkan peralatan pada tempat tertentu. 
Data hasil rekaman peta tangan kanan dan 
tangan kiri operator yang telah diolah 
menggunakan bantuan software adobe 
premiere proses kerja untuk penyelesaian 
produk sebelum adanya perbaikan dapat dilihat 
pada tabel 2. berikut ini : 
 

 
Tabel 1. Jawaban Responden sebelum Redesain 

No Jenis Keluhan Sebelum Redesain 
Nyaman Agak 

nyaman 
Tidak 

nyaman 
Sangat tidak 

nyaman 
1 Bagian leher - 8 14 8 
2 Bagian pundak - 5 14 11 
3 Bagian pinggul - 1 19 10 
4 Bagian pinggang 1 1 21 7 
5 Bagian pantat - 1 6 23 
6 Bagian pinggul - 2 13 15 
7 Bagian paha 1 5 20 4 
8 Bagian lutut 1 3 10 16 
9 Bagian betis - 2 14 14 

10 Bagian pergelangan kaki - 3 14 13 
 
Tabel  2. Data Peta Tangan Kanan dan Tangan Kiri sebelum Perbaikan 

Gerakan Therbligh Tangan Kanan Waktu 
(frame) 

Gerakan Therbligh Tangan 
Kiri 

Menjangkau alat 0,25 Menjangkau produk 
Memegang alat 0,03 Memegang produk 
Membawa alat 1,01 Membawa produk 
Memakai (Use) 0,25 Memegang 
Kelambatan yang tak terhindarkan 4,03 Memegang 
Memakai (Use) 0,21 Memegang 
Kelambatan yang tak terhindarkan 0,16 Memegang 
Membawa dengan beban 0,26 Memegang untuk memakai 
Memakai (Use) 25,09 Memegang untuk memakai 
Menjangkau 1,11 Memegang 
Menjangkau 2,14 Memegang 
Melepas alat 0,25 Memegang 
Idle 0,11 Melepas 
Selesai 1,14 Selesai 
Total waktu      1246,07 detik 
Keterangan waktu    1 detik = 30 frame 

 
 

Data Antropometri 
Data antropometri dalam penelitian ini 
diperoleh dari hasil pengukuran dimensi 
tubuh pekerja. Adapun data-data ukuran 

tubuh yang digunakan untuk perancangan 
kursi dan meja table 3.  
 
Operator setelah Perbaikan 
Studi pendahulua dimaksudkan agar 
operator dapat menyesuaikan diri dengan 
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kursi dan meja kerja hasil redesain. 
Pengukuran dilakukan dengan mengambil 
operator yang memiliki kemampuan normal.  
 
Dari analisis diketahui bahwa tanggapan 
responden terhadap item pertanyaan 
mengenai variable penelitian yang terdiri 
dari 10 item pertanyaan menunjukan nilai r 

hitung (rxy) lebih besar dari r table (0,239). 
Dengan demikian seluruh item pertanyaan 
dinyatakan valid dan dapat digunakan 
sebagai instrument penelitian.. Perhitungan 
uji reliabilitas dilakukan dengan program 
statistic. Uji Reliabilitas dari jawaban 
kuesioner dapat dilihat pada tablel 5. 
 

Tabel 3. Data Antropometri yang dibutuhkan dan Fungsinya 
Data Antropometri yang 

Dibutuhkan 
Simbol Fungsi Dalam Perancangan 

Lebar Bahu  lb Sandaran kursi 
Lebar Pinggul  Lp Lebar alas tempat duduk 
Tinggi popliteal Tp Tinggi alas tempat duduk dan tinggi meja 
Panjang pantat ke popliteal  ppl Panjang alas tempat duduk 
Tinggi bahu duduk Tbd  Tinggi sandaran kusi 
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Gambar 1 . Grafik Pembelajaran 

Data Kuesioner setelah Redesain 
Tabel 4. Jawaban Responden setelah Redesain 

No Jenis Keluhan Sebelum Redesain 
Nyaman Agak 

nyaman 
Tidak 

nyaman 
Sangat tidak 

nyaman 
1 Bagian leher 8 15 7 - 
2 Bagian pundak 11 18 1 - 
3 Bagian pinggul 21 9 - - 
4 Bagian pinggang 12 14 4 - 
5 Bagian pantat 18 10 2 - 
6 Bagian pinggul 20 6 4 - 
7 Bagian paha 21 7 2 - 
8 Bagian lutut 14 12 4 - 
9 Bagian betis 14 10 6 - 

10 Bagian pergelangan kaki 18 10 2 - 
 

Tabel 5. Uji Reliabilitas 
Kondisi N Jumlah 

pertanyaan 
α hitung α 

ketentuan 
Keterangan 

Sebelum 30 10 0,739 0,60-0,90 Reliabel 

Sesudah 30 10 0,731 0,60-0,90 Reliabel 

 
 
 
Dari hasil perhitungan reliabilitas terhadap 
seluruh item pertanyaan diperoleh 
Cronbach’s Alpha (α) berada dalam kisaran 
antara 0,64-0,90, yaitu 0,739 untuk sebelum 

redesain dan setelah redesain sebesar 0,731 
sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh 
item pertanyaan dalam penelitian ini telah 
reliable. 

 
a. Uji kecukupan data 
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Dengan mengambil tingkat kepercayaan 
(Confidence Level 0,95 %) dan derajat 
ketelitian 5 % maka diperoleh k = 2 dan s = 
0,05. Dari data antropometri tinggi poplitel, 
tes kecukupan data dapat dilihat pada tabel 6 
berikut ini. Ditunjukan dalam tabel 6 dapat 
diambil kesimpulan bahwa jumlah 
pengukuran dari semua ukuran antropometri 
telah mencukupi karena 1N  < N, sehingga 
tidak perlu dilakukan pengukuran lagi. 
 
1. Peta Tangan Kanan dan Tangan 

Kiri dari Operator 
Pengambilan sampel dilakukan untuk satu 
kali penyelesaian produk. Kemudian dengan 
bantuan software program adobe premiere, 
gambar ini kemudian diolah. 

Perhitungan Waktu Kerja Operator 
Waktu yang dibutuhkan oleh operator 
sebelum redesain adalah sebesar 1246,07 
detik, sedangkan waktu yang diperlukan 
untuk menyelesaikan produk yang sama 
dengan menggunakan fasilitas kerja 
redesaian adalah sebesar 828,02 detik. 
Jadi sudah sangat jelas dalam hal ini 
kebutuhan operator untuk menyelesaikan 
produk yang sama lebih cepat menggunakan 
fasilitas kerja yang baru, besar selisihnya 
adalah 418,05 detik.  
 

 
 

 
Tabel 6. Hasil UjiKecukupan Data 

 TBD PPL TP LB LP 
N 30 30 30 30 30 

1N  0,32 2,21 1,69 1,04 3,53 
 

c.  Perhitungan Persentil 
Tabel 7. Nilai Percentil 

Persentil TBD PPL TP LB LP 
5-th 54,64S 39,64 35,68 40,04 36,05 
50-th 55,97 42,27 38,33 41,83 39,13 
95-th 57,30 44,90 40,98 43,62 42,21 

 
Tabel 8. Data Peta Tangan Kanan dan Tangan Kiri setelah Perbaikan 

Gerakan Therbligh Tangan Kanan Waktu (frame) Gerakan Therbligh Tangan Kiri 
Menjangkau alat 0,20 Menjangkau produk 
Memegang alat 0,11 Memegang produk 
Membawa alat 0,23 Membawa dengan beban 
Memakai (Use) 2,22 Memegang 
Kelambatan yang tak terhindarkan 2,03 Memegang 
Membawa dengan beban 0,23 Memegang untuk memakai 
Memakai (Use) 10,02 Memegang untuk memakai 
Membawa dengan beban 0,29 Memegang untuk memakai 
Melepas alat 0,17 Memegang 
Idle 2,11 Melepas produk 
Selesai 2,15 Selesai 
Total waktu         828,02 detik 
Keterangan waktu         1 detik = 30 frame 
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KESIMPULAN  
1. Hasil perancangan ulang meja dan 

kursi kerja berdasar data antropometri 
sangat berpengaruh dalam merubah 
posisi kerja pekerja dan dapat 
menghilangkan gerakan-gerakan yang 
tidak efektif, yaitu menghilangkan 
gerakan mencari alat kerja yang belum 
tertata, mencari senderan untuk 
melemaskan otot-otot pinggang dan 
punggung.   

2. Perbedaan waktu gerakan-gerakan 
kerja tangan kanan dan tangan kiri 
sebelum perancangan dengan setelah 
perancangan sebesar 418,05 detik.  

3. Adanya penurunan keluhan pekerja 
antara sebelum perancangan dengan 
setelah perancangan ulang fasilitas 
kerja berupa leher, punggung, 
pinggang, pantat, pinggul, paha, lutut, 
betis dan pergelangan kaki. 
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ABSTRAK 
Persaingan yang  ketat diantara bank swasta dan pemerintah, menyebabkan semua bank berusaha untuk 
meningkatkan kualitas pelayanannya agar dapat dipercaya nasabah sebagai pengelola jasa keuangan. 
Untuk memenangkan persaingan PT ”X” berusaha untuk merancang peningkatan kualitas pelayanan 
yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Permasalahan yang di hadapi adalah bagaimana 
mengidentifikasi faktor penting kebutuhan nasabah dalam pelayanan perbankan. Tujuan penelitian 
adalah mendapatkan variabel-variabel  yang menjadi kebutuhan nasabah berdasarkan tingkat 
kepentingan nasabah dan mendapatkan prioritas utama dalam perbaikan pelayanan 
perbankan.Rancangan pelayanan dilakukan dengan menggunakan metode Quality Function Deployment 
(QFD). Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data dari para responden melalui penyebaran 
kuisioner, wawancara dan pencatatan data sekunder  untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan 
dan kepuasan dalam pelayanan terhadap nasabah. Dari informasi yang dikumpulkan kemudian disusun 
dalam sebuah rumah kualitas (House of Quality).Berdasarkan hasil HOQ diperoleh urutan prioritas 
perbaikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan nasabah meliputi : teknologi yang mendukung (0,235), 
pelatihan teknis (0,188), hadiah (0,117), jumlah peralatan (0,063), penempatan kantor (0,063), tenaga 
kerja yang tersedia (0,047), rekruitmen (0,047), sistem keamanan (0,047), asuransi (0,047), jadwal 
kebersihan (0,039), seragam karyawan (0,039), penempatan fasilitas (0,039), prosedur penerimaan 
nasabah (0,016), dan pengaturan areal parkir (0,013). Prioritas utama yang dilakukan oleh pihak 
manajemen meliputi : pelatihan teknis, hadiah, tenaga kerja yang tersedia (menambah tenaga marketing 
dan frontliner), jadwal kebersihan, pengaturan areal parkir. 
 
Kata kunci : Rancangan Pelayanan,  Kualitas, Quality Function Deployment (QFD)  
 
Pendahuluan  

Persaingan yang  ketat diantara bank 
swasta dan pemerintah, menyebabkan semua 
bank berusaha untuk meningkatkan kualitas 
pelayanannya agar dapat dipercaya nasabah 
sebagai pengelola jasa keuangan. Berdasarkan 
hasil riset MRI (Marketing Research 
Indonesia) pada tahun 2007 – 2008 PT   “X” 
dalam pelayanan perbankan menempati posisi 
ke 8 dari bank yang ada di seluruh Indonesia. 
Untuk memenangkan persaingan PT ”X” 
berusaha untuk merancang peningkatan 
kualitas pelayanan yang sesuai dengan 
kebutuhan nasabah. Permasalahan yang di 
hadapi adalah bagaimana mengidentifikasi 
faktor penting kebutuhan nasabah dalam 
pelayanan perbankan. Tujuan penelitian 
adalah mendapatkan variabel-variabel  yang 
menjadi kebutuhan nasabah berdasarkan 
tingkat kepentingan nasabah dan mendapatkan 
prioritas utama dalam perbaikan pelayanan 
perbankan. 
  
Prosedur Penelitian  

Pelaksanaan penelitian mengkaji 
peningkatan kualitas pelayanan melalui 
tahapan identifikasi faktor penting kebutuhan 
nasabah, kemudian di presentasikan ke dalam 

house of quality (HOQ). Pengumpulan data 
dilakukan melalui penyebaran kuisioner, 
wawancara kepada nasabah dan manajemen 
PT “X” dan pencatatan data sekunder.  

Pengolahan data dilakukan melalui :  
a. Analisa statistik (uji validitas, uji reabilitas), 
b. Penentuan karakteristik kebutuhan nasabah, 
c. Penentuan desain dan karakterstik 
pelayanan PT ”X”, d. Pembentukkan matriks 
hubungan kebutuhan nasabah dengan desain 
dan karakteristik pelayanna PT ”X” e. Tingkat 
komplain nasabah atas desain dan 
karakteristik pelayanan tehadap kebutuhan 
nasabah. f. Prioritas target perbaikan, g. 
Korelasi teknis karakteristik pelayanan untuk 
desain perbaikan dan h. Pembentukan house of 
quality (HOQ). 
 
Hasil dan Pembincangan 
 
3.1. Faktor Penting Kebutuhan Nasabah  

Hasil kuisioner pendahuluan yang 
disebarkan kepada 30 responden adalah 
berupa atribut-atribut terpilih dari 16 
pertanyaan yang diajukan di uji validitas dan 
reabilitasnya. Dari uji validitas semua variabel 
valid dengan r tabel (5%,28)  = 0.317 dan nilai 
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validitas setiap variabel  terdapat pada Tabel 
1. 

Tabel 1. Nilai Validitas Setiap Variabel 
Var X1 X2 X3 X4 
Valid 0.422 0.577 0.409 0.481 
Var X5 X6 X7 X8 
Valid 0.480 0.532 0.520 0.494 
Var X9 X10 X11 X12 
Valid 0.591 0.778 0.701 0.498 
Var X13 X14 X15 X16 
Valid 0.562 0.689 0.573 0.516 
 
Uji reabilitas dengan menggunakan program 
spss di dapat cronbach’s alpha 0.847, maka 
alat ukur dinyata reliable. Hasil faktor penting 
kebutuhan nasabah dapat di lihat pada Ruang 
1 Lampiran 1. 

 
3.2. Desain dan Karakteristik Pelayanan 

PT “X”  
 
 Hasil wawancara atas variabel 
karakteristik pelayanan PT “X” untuk 
memuaskan kebutuhan nasabah dapat dijaring 
dalam pelayanan yang di tunjukkan pada 
Ruang 2 Lampiran 1. 
 
3.3. Hubungan Faktor Penting Kebutuhan  

Nasabah dengan Desain dan 
Karaktersitik Pelayanan PT “X”  

 
 Hasil penilaian atas hubungan faktor 
penting kebutuhan nasabah dengan desain 
karakteristik pelayanan untuk memuaskan 
nasabah dapat di jaring dalam pelayanan yang 
ditunjukkan pada  Ruang 3 Lampiran 1. 
 
3.4. Tingkat Komplain Nasabah atas 

Desain dan Karakteristik Pelayanan 
PT “X” Terhadap Kebutuhan 
Nasabah 

 
Nilai keterkaitan pada nilai keinginan nasabah 
dilanjutkan pada pengeplotan peringkat 
kebutuhan nasabah ditunjukkan pada Ruang 4 
Lampiran 1. Perumusan saran untuk 
melakukan perbaikan pelayanan di lakukan 
berdasarkan tingkat keluhan yang di 
kategorikan tinggi sampai sangat tinggi yang 
di tunjukkan pada Tabel 1. 
 
3.5. Analisa Tingkat Perencanaan Kualitas 

dalam Memberikan Kepuasan 
Nasabah 

 
Untuk perencanaan perbaikan kualitas 
pelayanan PT “X” dalam memberikan 
kepuasan nasabah perlu dilakukan 

peningkatan kualitas berdasarkan prioritas 
adalah: 1. Teknologi yang mendukung, 2. 
Pelatihan teknis, 3. Hadiah, 4. Jumlah 
peralatan, 5. Penempatan kantor, 6. Tenaga 
kerja yang tersedia, 7. Rekruitmen, 8. Sistem 
keamanan, 9. Asuransi, 10. Jadwal kebersihan, 
11. Seragam karyawan, 12. Penempatan 
fasilitas, 13. Prosedur penerimaan nasabah, 
dan 14. Pengaturan areal parker. Secara 
keseluruhan ditunjukkan pada Ruang 5 
Lampiran 1. 
 

Tabel 1.  Nilai Peringkat Keluhan Nasabah  
 

Faktor 
Kebutuhan 
Nasabah yan 
Perlu  
Diperbaiki Var 

Tingkat 
Keluhan 

Kebersihan 
tempat 
pelayanan V7 T 
Fasilitas infra 
struktur V11 T 
Areal parkir 
yang luas V13 ST 
 
 
3.6 Korelasi Teknis Karakteristik 

Pelayanan untuk Desain Perbaikan 
Kualitas 

 
Secara sistematis korelasi antar pelayanan 
dapat di nilai tingkat kesulitan melakukan 
perbaikan di dalam merevitalisasi pelayanan 
PT “X”, secara rinci ditunjukkan pada Ruang  
6 Lampiran 1. Secara rinci dapat di lihat pada 
Tabel 2. 
 
Variabel yang akan diprioritaskan dalam  
perbaikan pelayanan antara lain:  
a.   Pelatihan teknis. 
 Pelatihan teknis bertujuan untuk 
menambah kemampuan dan wawasan 
karyawan tentang perbankan, bentuk pelatihan 
yang diterapkan seperti seminar dan training 
yang berhubungan dengan perbankan baik 
pelayanan maupun operasional perbankan. 
Selama ini pelatihan teknis yang dijalankan 
hanya meliputi kemampuan teknis dan kurang 
memasukkan unsur pembentukan prilaku 
karyawan. Hal ini lah yang menyebabkan 
setiap karyawan mempunyai perbedaan 
prilaku dalam melayani nasabahnya. 
 
b.   Hadiah. 
 Program undian berhadiah yang 
sudah dilaksanakan oleh pihak manajemen 
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untuk meningkatkan volume tabungan, 
deposito dan giro masyarakat dengan cara 
memberikan hadiah baik yang diundi maupun 
hadiah    langsung   kepada   nasabah,   dengan  

Tabel 2.  Perbaikan Pelayanan 
 

Karakteristik 
Teknis 

Kondisi Saat 
Ini Target 

Teknologi 
yang 
mendukung 
(1) 

Teknologi 
yang 
mendukung 
(14) Tetap 

Pelatihan 
teknis (2) 

Pelatihan 
teknis (2) 

Membentuk 
karakter dan 
prilaku 

Hadiah (3) Hadiah (5) Diperpanjang 
Jumlah 
peralatan (4) 

Jumlah 
peralatan (8) Tetap 

Penempatan 
kantor (5) 

Penempatan 
kantor (12) Tetap 

Tenaga yang 
tersedia (6) 

Tenaga yang 
tersedia (4) 

Menambah 
tenaga 
marketing 
dan frontliner 

Rekruitmen 
(7) 

Rekruitmen 
(11) Tetap 

Sistem 
keamanan (8) 

Sistem 
keamanan 
(13) Tetap 

Asuransi (9) Asuransi (9) Tetap 
Jadwal 
kebersihan 
(10) 

Jadwal 
kebersihan 
(1) 

Penambahan 
waktu jadwal 
kebersihan 

Seragam 
karyawan 
(11) 

Seragam 
karyawan (6) Tetap 

Penempatan 
fasilitas (12) 

Penempatan 
fasilitas (7) Tetap 

Prosedur 
penerimaan 
nasabah (13) 

Prosedur 
penerimaan 
nasabah (10) Tetap 

Pengaturan 
areal parkir 
(14) 

Pengaturan 
areal parker 
(3) 

Memperluas 
areal parkir 

 
adanya hadiah terbukti peningkatan dana 
pihak ketiga dapat naik secara signifikan. 
Untuk itu pihak manajemen akan terus 
meningkatkan nilai hadiah dan 
memperpanjang program undian berhadiah 
dengan konsep yang menarik dan mudah 
dimengerti oleh setiap nasabah. 
 
c.   Tenaga yang tersedia. 
 Tenaga kerja yang tersedia masih 
kurang untuk bagian marketing dan frontliner, 
karena saat ini PT “X” banyak membuka 

cabang dan kantor kas baru, sedangkan untuk 
bagian supporting atau back office, dirasa 
cukup. 
 
d. Jadwal kebersihan. 
 Jadwal kebersihan yang dilakukan 
pihak PT “X” sudah dilakukan secara rutin 
dan sesuai dengan jadwal. Kegiatan 
kebersihan dilakukan setiap hari berdasarkan 
jadwal piket yang disesuaikan dengan petugas 
yang bertugas pada saat itu. 
 
e. Pengaturan areal parkir. 

Pengaturan areal parkir sangatlah 
penting, apabila nasabah melihat dari luar saja 
susah untuk parkir pastilah mereka enggan 
untuk bertransaksi disini, oleh sebab itu pihak 
manajemen sedemikian rupa mengatur areal 
parkir agar nampak lebih luas, dimana untuk 
parkiran karyawan/ti ditempatkan agak 
kebelakang gedung, sehingga parkiran yang 
didepan untuk nasabah, selain itu keamanan 
parkir pun tetap diperhatikan, agar tidak 
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 
 
Kesimpulan  
Berdasarkan hasil dan pembincangan dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
a.  Terdapat 14 variabel perbaikan pelayanan 

sesuai kebutuhan nasabah, yaitu: 1. 
Prosedur penerimaan nasabah, 2. Tenaga 
kerja yang tersedia, 3. Teknologi yang 
mendukung, 4. Rekruitmen, 5. Pelatihan 
teknis, 6. Jadwal kebersihan, 7. Seragam 
karyawan, 8. Jumlah peralatan, 9. 
Penempatan kantor, 10. Penempatan 
fasilitas, 11. Pengaturan areal parker, 12. 
Hadiah dan 14. Sistem keamanan, dan 14.  
Asuransi 

b. Variabel yang akan diprioritaskan dalam  
perbaikan pelayanan perbankan, adalah: 
1. Pelatihan teknis, 2.   Hadiah, 3.   
Tenaga yang tersedia, 4. Jadwal 
kebersihan dan 5. Pengaturan areal parkir. 
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ABSTRAK 

PT.TELKOM Divisi Regional X (TELKOM Divre X) adalah bagian dari organisasi PT. 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk (PT. TELKOM) yang bertugas memberikan pelayanan serta 
meningkatkan eksistensi PT.TELKOM di seluruh Provinsi Y. Persaingan yang terjadi dalam bidang  
telekomunikasi mengakibatkan munculnya berbagai tantangan yang membuat perusahaan public 
service penyedia jasa telekomunikasi seperti PT.TELKOM untuk lebih fleksibel dan terus konsisten 
dalam menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi. Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia 
(MSDM) menjadi sangat penting. TELKOM Divre X dihadapkan pada  ketidaksesuaian antara DJM 
(Distinct Job Manual) dengan mekanisme pola SKI (Sasaran Kinerja Individu) yang diterapkan tim 
manajerial PT. TELKOM bagi para karyawan dalam mencapai target perusahaan.. Workforce 
Scorecard adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tenaga kerja 
yang harus didukung oleh keberhasilan direktorat Human Capital and General Affair (HCGA) dari 
PT. TELKOM dalam menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjalankan strategi agar 
tujuan perusahaan yang ditetapkan dalam Balanced Scorecard (BSC) tercapai. Oleh karena itu 
perancangan Workforce Scorecard  (WFSC) harus diselaraskan dengan tujuan strategis BSC dan 
didukung oleh Human Resource Scorecard (HRSC).  
 
Kata kunci: Strategi, kinerja, Balanced Scorecard, Human Resource Scorecard dan Workforce 

Scorecard   
 
A. Pendahuluan 

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, atau 
sering disebut PT. TELKOM sebagai salah 
satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi 
terbesar di Indonesia, sadar akan semakin 
meningkatnya kompetisi di era globalisasi ini. 
Oleh karena itu PT. TELKOM dituntut untuk 
menjadi yang terbaik dengan memiliki sumber 
daya manusia yang berpotensi, memiliki daya 
saing, serta bermotivasi tinggi sehingga 
mampu tetap menguasai pasar. Untuk 
menciptakan dan mewujudkan hal tersebut 
diperlukan proses pembelajaran yang tepat 
dan baik guna membantu memotivasi serta 
meningkatkan semangat karyawan. Selain itu 
diperlukan pula strategi bisnis yang baik agar 
pengaturan manajemen perusahaan dapat 
berjalan sesuai tujuan perusahaan.  

Dalam peningkatan kualitas pelayanan  
pelanggan dan  pencapaian  target perusahaan, 
diperlukan SDM yang memiliki kapabilitas 
memadai. Oleh sebab itu banyak perusahaan 
yang mendefinisikan SDM sebagai salah satu 
aset berharga bagi kelancaran dan mendorong 
keberhasilan perusahaan. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa keberhasilan perusahaan 

dapat dilihat dari kemampuan pengelolaan 
SDMnya. 

Sebagai perusahaan public service yang 
harus selalu  menjaga dan meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat, TELKOM 
Divre X diharapkan mampu menerapkan 
sistem pengukuran kinerja manajemen SDM 
dan tenaga kerja yang memadai untuk dapat 
menjalankan strategi perusahaan dalam 
mewujudkan visi dan misinya. Karena itu 
diperlukan suatu perancangan dan pengukuran 
kinerja tenaga pada TELKOM Divre X 
dengan metode Workforce Scorecard. 

 Untuk merancang WFSC perlu 
diketahui terlebih dahulu tujuan strategis yang 
ingin dicapai perusahaan melalui tenaga 
kerjanya yang dapat dilihat pada BSC 
perusahaan. BSC berawal dengan penetapan 
tujuan strategis dan strategi utama 
perusahaan. Tujuan strategis tersebut 
diterjemahkan ke dalam keberhasilan tenaga 
kerja (workforce success).  

Konsep BSC yang telah lama 
dikembangkan oleh Kaplan dan Norton 
(Harvard Business Review, 1992) 
menyebutkan terdapat empat perspektif yang 
diterapkan untuk mengarahkan manajemen 

mailto:didien.suhardini@yahoo.com
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dan organisasi, yaitu: pelanggan (customer), 
keuangan (financial), proses bisnis internal 
(internal business process), dan pembelajaran 
dan pertumbuhan (learning and growth). 
Konsep BSC ini dikembangkan untuk 
melengkapi pengukuran kinerja terhadap 
finansial (kinerja tradisional) dan sebagai alat 
yang cukup penting bagi organisasi 
perusahaan untuk merefleksikan pemikiran 
baru dalam meningkatkan efektivitas 
organisasi. Metode ini mengungkapkan 
berbagai faktor yang menjadi pendorong 
tercapainya kinerja dan kompetitif jangka 
panjang selanjutnya diterapkan pada tahapan 
manajemen strategik sebelum masuk pada 
penilaian kinerja.  

Untuk dapat mencapai tujuan 
perusahaan dengan menjalankan perusahaan 
secara  efektif dan  efisien, perlu 
mengoptimalkan tenaga kerja (Sumber Daya 
Manusia) yang ada sehingga dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan. Semua hal 
yang menyangkut sumber daya manusia, 
perusahaan tidak dapat lepas dari peranan 
Direktorat Human Capital and General Affair 
(HCGA) dalam meyediakan sumber daya 
manusia dengan kualitas dan kompetensi yang 
sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Human 
Resource Scorecard dapat membantu 
perusahaan menciptakan pola pikir yang sama 
dan budaya yang nantinya akan dijadikan 
sebagai pola (pattern) dalam menciptakan 
budaya perusahaan. HRSC dirancang untuk 
menunjukkan manajemen dari HR function, 
dan elemen dalam HRSC sebagai key leading 
indicator untuk Workforce Success. Buah 
perancangan yang dihasilkan oleh HRSC 
menjadi landasan penting dalam merancang 
WFSC.  

WFSC yang dirancang dengan baik 
dapat membantu perusahaan dalam 
penyusunan strategi tenaga kerja terhadap 
pengelolaan yang lebih baik di masa 
mendatang dan dapat mengukur secara 
strategis besarnya kontribusi/partisipasi 
tenaga kerja terhadap performansi perusahaan 
dalam mewujudkan visi misinya. Metode ini 
juga dapat digunakan untuk mengetahui 
kendala dan kebutuhan tenaga kerja dalam 
menjalankan pekerjaannya serta mengukur 
sejauh mana kontribusi tenaga kerja dalam 
mendukung strategi yang dijalankan agar 
performansi yang diinginkan dapat tercapai. 
Sehingga pada akhirnya dapat mengevaluasi 
apakah pengelolaan tenaga kerja pada 
TELKOM Divre X Jatim sudah efektif dan 
efisien atau belum.  Sama halnya seperti BSC 
dan HRSC, WFSC juga menggunakan empat 

perspektif sebagai ukuran kinerjanya, yaitu 
sukses tenaga kerja, perilaku dan 
kepemimpinan tenaga kerja, kompetensi 
tenaga kerja serta budaya dan proses pola 
pikir tenaga kerja. 
 
B.  Prosedur Penelitian 

Perancangan BSC dimulai dengan 
perumusan Visi, Misi,  Tujuan dan Strategi 
TELKOM yang diturunkan ke dalam empat 
perspektif. Selain dari strategi dari perusahaan 
perlu dilakukan analisa SWOT untuk lebih 
menjabarkan dan mengecek ulang strategi 
yang telah ditetapkan agar dapat diturunkan 
ke dalam empat perspektif dan  tujuan-tujuan 
strategis BSC. Analisa lingkungan eksternal 
dilakukan dengan menggunakan lima 
kekuatan bersaing Porter dan Analisa Internal 
menggunakan analisis Value chain. Dari 
tujuan strategis BSC tersebut diturunkan ke 
HRSC untuk direktorat HCGA dan WFSC 
untuk “A” position. Diperoleh tiga peta 
strategis yang saling berhubungan. Dari 
ketiga peta strategis dapat dilihat hubungan 
antara BSC, HRSC dan WFSC 
 
C. Pembahasan  

Analisa SWOT dilakukan dengan 
melakukan Analisa eksternal dan internal. 
Analisa lingkungan eksternal berguna untuk 
melihat faktor-faktor yang berpengaruh bagi 
perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, 
mendesain strategi untuk tujuan jangka 
panjang, dan mengembangkan kebijakan yang 
diperlukan. Berikut adalah analisis eksternal 
untuk bidang telekomunikasi tahun 2008. 
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ANCAMAN MASUKNYA 
PENDATANG BARU

1. Perkembangan teknologi 
yang pesat.

2. Perubahan gaya hidup 
yang sifatnya mobile.

3. Pertumbuhan ekonomi 
Jatim positif.

4. Brand image dan 
demand kuat

KEKUATAN TAWAR-
MENAWAR PEMBELI

1. Tersedianya banyak 
pilihan.

2. Keinginan haraga yang 
kompetitif.

3. Kualitas yang bagus.
4. Fitur yang beragam

INTENSITAS 
PERSAINGAN INDUSTRI
1. Disebabkan munculnya 

operator baru,baik operator 
GSM maupun CDMA
2.Semakin mudahnya 
penerbitan ijin ISP dari 

regulator.
3. Semakin kompetitifnya 

tarif dan layanan.

KEKUATAN TAWAR-
MENAWAR SUPPLIER

1. Biaya produksi 
cenderung menurun.
 2. Jumlah pemasok 

banyak.
  3. Pilihan produk 

beragam. 

ANCAMAN PRODUK 
DAN JASA PENGGANTI

1. Munculnya provider 
untuk telefon dan akses 

internet tanpa biaya 
tambahan.

2. Semakin banyaknya 
produk sejenis dipasaran.

 
Gambar 1: Kekuatan Yang Mempengaruhi 

Persaingan Industri 
Telekomunikasi 
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Salah satu alat (metode) yang digunakan 
untuk mengidentifikasi faktor internal 
perusahaan adalah Value chain yang berfokus 
pada analisa unit sistem bisnis. Prinsip 
pokoknya adalah semua tugas atau pekerjaan 
dilaksanakan oleh organisasi bisnis yang 
dibagi menjadi sembilan kategori. Lima 
diantara kategori tersebut disebut aktifitas 
utama dan empat sisanya disebut aktifitas 
pendukung.  

Analisis Lingkungan Internal 
bermanfaat untuk mengetahui kekuatan dan 
kelemahan yang dimiliki perusahaan dan 
mengkombinasikannya dengan peluang dan 
ancaman untuk menciptakan strategi. 
Pengelolaan semua proses bisnis di TELKOM 
Divre X mengacu kepada strategi perusahaan 
(CSS/Corporate Strategy Scenario) yang 
berorientasi kepada pelanggan (Customer 
Centric). Berarti seluruh aktifitas dan proses 
berawal dari kebutuhan pelanggan (Customer 
and other Stakeholder Requirement)  dan 
berakhir pada kepuasan pelanggan (Customer 
and other Stakeholder Satisfaction).  

Dari strategi tersebut kemudian 
ditetapkan nilai untuk proses utama maupun 
proses pendukung beserta persyaratan 
masing-masing proses dan terakhir ditetapkan 
KPI (Key Performance Indicator) proses 
tersebut. Dalam mengelola proses-proses 
tersebut Telkom Divre X telah 
mengimplementasikan On-line T-QMS ( 
Telkom-Quality Management System) 
bersertifikasi ISO 9001:2000 untuk 
memastikan bahwa semua proses konsisten 
sesuai persyaratan pelanggan, pemerintah dan 
partner/ mitra. 

Untuk mengidentifikasi lingkungan 
internal perusahaan, terdapat beberapa proses 
yang perlu dianalisa (Critical Success Factor) 
yaitu proses-proses yang menentukan  
keberhasilan perusahaan. Proses-proses 
tersebut meliputi yaitu : 
• Proses dari kegiatan pendukung seperti 

manajemen perusahaan, manajemen 
sumber daya manusia, teknologi, dan 
pengadaan.  

• Proses kegiatan utama dari internal 
perusahaan yaitu  pembangunan, 
operasional, pemasaran dan penjualan 
serta pelayanan. Berikut adalah bentuk 
dari Value Chain pada TELKOM Divre 
X:   

    INFRASTRUKTUR PERUSAHAAN

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

PROSES PENGADAAN

-      Memiliki Sevice level Agreement sebagai acuan pengelolaan HR                     -    Memiliki sistem remunerasi yang baik
-      Melakukan pelatitihan berkala untuk pengembangan kompetensi 
        dan layanan kepada pelanggan
 

-      Penerapan teknologi DSLaM dan MSAN untuk konvergensi layanan
-      Sistem mekanisasi administrasi, pengelolaan pelanggan dan pengelolaan aset perusahaan telah menggunakan IT system yang 

terhubung secara online di seluruh Indonesia

-      Sistem pengelolaan perusahaan sudah sangat jelas, dimana visi dan misi perusahaan diterjemahkan menjadi program 
kerja jangka panjang dan jangka pendek untuk periode bulanan dan tahunan serta dijabarkan menjadi program kerja unit 
hingga ke individu

-      Memiliki budaya perusahaan yang kuat yaitu THE TELKOM WAY 135
-      Proses bisnis selalu up-to date karena selalu dilakukan improvement

-     Pengadaan logistik dilakuakn dengan sistem tender dan disesuaikan dengan target sales dan service perusahaan
-     Pengadaan dilakukan secara terorganisir untuk mendapatkan jumlah dan kualitas yang optimal
-     Pengadaan dilakukan dengan skala yang besar untuk mendapatkan harga yang ekonomis
-     Sistem pengadaan dilakukan menggunakan IT system yang disebut  e-auction

LOGISTIC/GENERAL 
AFFAIR

SISTEM 
OPERSIONAL

LOGISTIK BARANG 
KELUAR

PENJUALAN DAN 
PEMASARAN PELAYANAN

Pengelolaan Manajemen 
Asset Existing

Tidak Perlu  gudang

Infrastruktur baik

Alat produksi ber-fixed 
wireline,jaringan akses 
tembaga &serat optik.

Fixed Wireless

Melakukan survei dan 
Bussiness Inteligent.

Pemasaran dilakukan 
di Plasa Telkom dan 

counter-counter 
layanan.

Terdapat Service Level 
Guarantee

Layanan Call Centre 147

Plaza TELKOM

Gambar 2: Value Chain 
 

Setelah melakukan analisis eksternal 
dengan menggunakan Lima kekuatan 
persaingan Porter dan analisis internal dengan 
menggunakan Value Chain, maka didapatlah 
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 
yang sedang dihadapi perusahaan. Kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman tersebut 
akan digunakan sebagai input dalam Matriks 
SWOT untuk mendapatkan strategi SO, WO, 
ST dan WT . Berikut adalah Matriks SWOT 
untuk TELKOM Divre X.. 

Kekuatan ( Strength ) Kelemahan ( Weakness )

Peluang ( Opprtunity )

Ancaman  ( Threat )

1 .Jumlah kanal distribusi yang relatif kuat (coverage) 
untuk
 segmen konsumer. 

2. Pengalaman dalam mengelola bisnis fixed wireline dan 
fixed wireless. 

3. Brand image yang kuat di bisnis retail fixed phone, fixed
 wireless dan multimedia.

4. Infrastruktur telekomunikasi fixed wireline, fixed wireless
 dan multimedia yang tersebar luas.

5. Customer Loyality yang masih tinggi

1. Penanganan personal potential customer relative 
lemah.
2. Pengelolaan kanal distribusi belum optimal.
3. OSS, BSS dan CSS belum optimal dan belum 

terintegrasi.
4. Improvement bisnis proses dalam rangka 

peningkatan kualitas layanan dan optimalisasi internal 
kontrol belum optimal.

5. Kualitas beberapa produk existing harus 
ditingkatkan.

6. Harus bisa menyediakan produk dan layanan sesuai 
dengan kebutuhan pelanggan.

7. Customer Satisfaction yang rendah (hasil survey frontier 
2007).

1. Kondisi Ekonomi Jawa Timur yang cukup stabil 
2. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur jalan raya 

(MER/Middle East Ringroad) di Jawa Timur
3. Semakin tingginya tingkat perekonomian masyarakat 

Jawa Timur yang ditandai dengan turunnya jumlah 
penduduk miskin dan naiknya daya beli masyarakat

4. Potensi demand  terhadap layanan fixed 
wireless dan multimedia masih relatif tinggi.

5. Potensi untuk lebih mengembangkan bisnis SLI dilihat 
dari semakin berkembangnya nilai ekspor Jawa Timur 
dari tahun ke tahun

6. Munculnya teknologi akses baru memberikan layanan 
yang lebih baik dengan biaya lebih murah.

7. Kecenderungan pelanggan  mobile lifestyle.
8. Brand Awareness Flexi yang cukup baik di masyarakat

1. Munculnya operator baru di bisnis telekomunikasi, 
yaitu Esia, Ceria dan Three

2. Perlindungan hak-hak konsumen yang memerlukan 
improvement bisnis proses dan kualitas produk, dan 
perusahaan dituntut untuk memberikan pelayanan 
dengan fully provided service provision

3. Entry dan exit barriers pasar Indonesia masih sangat 
rendah, sebagai akibat lemahnya cost advantages, 

brand loyalty dan economies of scale.
4. Switching cost pelanggan khususnya pelanggan flexi 

sangat rendah. 
5. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang 

multimedia service
6. Rencana pemerintah propinsi Jawa Timur untuk 

memperketat ijin pembangunan BTS di wilayah Jawa 
Timur. 

Strength Opportunity Strategy Weakness Opportunity Strategy

Strength Threat Strategy Weakness Threat Strategy

1 Pembangunan/ penambahan BTS untuk melancarkan traffic 
pelanggan pada jam sibuk. (S1,S5,P1,P2,P3)

2. Peningkatan kualitas media fixed phone (kabel tembaga) yang
 bisa dimanfaatkan untuk pelanggan speedy (internet), dan 
hot spot di berbagai tempat ramai pengguna media tersebut.
 Serta perluasan pembangunan kabel serat optik untuk 
memenuhi demand multimedia dan mobile 
lifestyle.(S2,S3,S4,P2,P4,P5,P7)

1 Mengintegrasikan OSS,BSS,dan CSS, serta
 build in training untuk para karyawan yang menangani 
potential customer. (W1,W2,W3,W4,O2,O3,O4,O5)

2. Mendeliver/ mengenalkan tarif yang lebih terjangkau,
misalnya Flexi dan feature/fitur dalam pemenuhan 
kebutuhan pelanggan.(W5,W6,O3,O6,O7) 

3. Pemenuhan kebutuhan penggan dengan mengenalkan
 segala fitur yang dikemas dalam satu paket (terintegrasi) 
sehiingga pelanggan lebih loyal dan puas.(W7,O6,O7,O8)

1 Pembangunan BTS di seluruh area kecamatan maupun
 pelosok desa di Jawa Timur dengan mematuhi peraturan 
PEMDA . (S1,S2,T1,T2,T3)

2. Mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan pendukung
 operasional dan bisnis bagi pelanggan dengan teknologi
 informasi, serta sosialisasi produk dan fitur mengenai 
  multimedia service.(S3,S4,S5,T2,T4,T5) 

1 Peningkatan pelayanan (potential customer) dengan bisnis 
proses yang jelas dan peningkatan kualitas produk melalui 
sistem manajemen informasi yang 
terpadu.(W1,W2,W3,W4,T1,T2,T3)

2. Sosialisasi kualitas produk dan pengenalan multimedia
 service yang disesuaikan dengan segmentasi pelanggan.
(W5,W6,W7,T4,T5,T6)

 
Gambar 3: Matriks SWOT TELKOM 
Divre X 
 
Balanced Scorecard (BSC) 

 
Perancangan BSC dilakukan dengan 

menurunkan tujuan TELKOM Divre X 
berdasarkan target yang telah ditetapkan dan 
disepakati dalam bentuk Kontrak Manajemen 
(KM) dari Kantor Pusat PT. Telkom yang 
ingin dicapai setiap tahunnya yang 
dirumuskan ke dalam empat Perspektif BSC 
sebagai berikut : 
1.   Perspektif Keuangan  

Dalam upaya pencapaian kinerja terbaik, 
yaitu  target pendapatan, dilakukan 
efisiensi biaya operasional dan 
peningkatan pendapatan bersih (net 
income ). 

2.   Perspektif Pelanggan 
Dalam upaya menjadi pusat unggulan 
pelayanan untuk meningkatkan kepuasan 
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pelanggan, shareholders dan stakeholders 
dilakukan melalui penyelenggaraan 
pelayanan yang berkualitas untuk 
meningkatkan citra layanan kepada 
pelanggan untuk mendukung strategi 
perusahaan. 

3.   Perspektif Proses Bisnis Internal 
Dalam upaya  memenuhi dan memahami 
apa yang menjadi nilai  keinginan 
pelanggan berusaha menciptakan 
kapabilitas internal  yang unggul melalui 
proses bisnis yang jelas antar departemen 
yang ada sehingga tujuan menjadi Divre 
terbaik (best Divre) dapat dicapai. 

4. Perspektif Pembelajaran dan 
Pertumbuhan 
 Selalu berupaya untuk menciptakan 
lingkungan kerja yang mendorong proses 
pembelajaran, kemampuan organisasi dan 
inovasi dalam merespon perubahan. 
Melalui analisa kebutuhan pelatihan 
(training need analysis) untuk 
mewujudkan sumber daya yang 
berkualitas, maka PT. Telkom Divre X 
memberikan pelatihan-pelatihan secara 
berkala pada karyawannya agar 
mempunyai kompetensi yang 
tinggi,memiliki integritas dan komitmen 
yang kuat terhadap organisasi yang 
berpengaruh terhadap pencapaian target 
perusahaan sesuai visi dan misinya.  
 

Hubungan antara strategi dan tujuan 
strategis dalam perspektif Balanced Scorecard 
ditunjukkan dengan alignment yang yang 
dikaitkan dengan strategi SWOT untuk 
mencapai tujuan perusahaan melalui tujuan 
strategis pada empat perspektif di Balanced 
Scorecard menjelaskan strategi yang dimiliki 
oleh perusahaan dalam menjalankan 
bisnisnya.  Alignment tersebut di gambarkan 
sebagai berikut: 

STRATEGI PT. 
TELKOM DIVRE V SURABAYA

Pemenuhan kebutuhan 
pelanggan

Meningkatkan profitabilitas 

Penguatan brand 
(Flexi;Speedy;TeNi)

Risk Management

Improvement process

STRATEGI BISNIS 
BERDASARKAN SWOT

PERSPEKTIF BALANCED 
SCORECARD

TUJUAN STRATEGIS 
PT TELKOM DIVRE V SURABAYA

Describe the Strategy

Measure the Strategy

Manage the Strategy

Pembangunan BTS untuk 
penambahan akses

Peningkatan kualitas fixed 
phone dan pembangunan  

optical fiber

Perluasan BTS pada area 
terpencil, seperti pelosok 

desa

Integrasi pendukung 
operasional dan bisnis 

dengan IT

Integrasi sistem dan build 
in training  

Pengenalan tarif murah 
dan fitur 

Sosialisasi kualitas produk

Meningkatkan EBITDA

Meningkatkan 
pertumbuhan konsumsi 

produk tambahan

Meningkatan kepuasan 
customer

Meningkatkan respons 
proses layanan

KEUANGAN

PELANGGAN

PROSES BISNIS 
INTERNAL

PERTUMBUHAN DAN 
PEMBELAJARAN

Meningkatkan utilisasi 
asset

Sinergi & Alignment 
Organisasi

Dukungan aplikasi IT untuk 
operasi &layanan

Pemenuhan Kebutuhan 
SDM

Gambar 4: Alignment strategi bisnis 
berdasarkan strategi perusahaan,  SWOT, 
tujuan strategis dan kaitannya dengan 
keempat perspektif BSC 

 
Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, 

peta strategi di bawah ini dapat menunjukkan 
hubungan kritikal dan memberikan penyajian 
secara visual dari tujuan kritikal perusahaan 
tersebut.  Hal ini sangat penting dalam 
menyusun suatu sistem manajemen BSC. Dari 
sini diperoleh gambaran untuk segala bentuk 
strategi yang dijalankan dan hasil atau sasaran 
yang didapat oleh perusahaan, misalnya 
hubungan sebab-akibat dari sebuah strategi. 
Untuk itu dalam mewujudkan visi dan misi 
perusahaan, peta strategi ini sangat 
diperlukan.  

 
PERSPEKTIF
KEUANGAN

PERSPEKTIF
PELANGGAN

PERSPEKTIF
PROSES BISNIS 

INTERNAL

PERSPEKTIF
PEMBELAJARAN DAN 

PERTUMBUHAN

Sinergi & Alignment 
Organisasi

Dukungan aplikasi IT untuk 
operasi & layanan

Meningkatkan respons proses 
layanan

Meningkatkan kepuasan 
customer

Meningkatkan utilisasi assetMeningkatkan profitabilitas

Pemenuhan kebutuhan SDM

* Komposisi SDM isesuai 
kebutuhan

* Organisasi berjalan sinergi *Operasional & layanan berjalan 
lancar 

Risk Management

Meningkatkan pertumbuhan 
konsumsi produk tambahan

Penguatan Brand 
(Flexi;Speedy;TeNi)

* Pengguna multiple produk 
meningkat

* CLI (Customer Loyality Index) 

* CSI (Customer Satisfaction 
Index)

* waktu layanan respon cepat* No Break system

* produktifitas aset
* Net income/revenue

Meningkatkan EBITDA

Operating income

Improvement Process

*Efektifitas proses

 
Gambar 5  Peta strategi BSC PT 

TELKOM Divre X  
 

Human Resource Scorecard (HRSC) 
 
TELKOM Divre X sebagai perusahaan 

yang bergerak di bidang penyediaan jasa, 
sangat berkaitan erat dengan peran Sumber 
Daya Manusia (SDM). Dalam hal ini peran 
SDM sangat penting karena terkait dengan 
proses penciptaan nilai (value creation) yaitu 
proses penyediaan jasa oleh TELKOM Divre 
X.  

Para era knowledge-based global 
economy, hampir 80% value dalam sebuah 
perusahaan berasal dari intangible assets 
seperti human capital (Kaplan & Norton, 
2006). Selain itu, salah satu misi dari 
direktorat Human Capital and General Affair 
(HCGA) dari PT. TELKOM menetapkan 
untuk menjadikan SDM sebagai strategic 
partner dari perusahaan dalam kegiatan 
pengelolaan bisnis perusahaan. HR Centre 
mempunyai perwakilannya di setiap area 
Divisi Regional (Divre) dengan tujuan 
mempermudah pelaksanaan kewajibannya 
sebagai pelaksana kebijakan SDM dan juga 
sebagai fungsi kontrol.  

Sebelumnya, perwakilan HR Centre 
masih berada di bawah Divre dalam satu 
bidang yaitu bidang SDM yang dipimpin oleh 
seorang Senior Manager SDM yang 
berkedudukan di bawah Kepala Divisi 
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Regional (KADivre). Pada tahun 2006 bidang 
SDM dipisahkan dari Divre dan berdiri secara 
independen dengan nama HR Area 05. Latar 
belakang pemisahan ini bertujuan supaya 
kinerja DIVRE lebih terfokus pada 
pengelolaan dan penjualan produk dari 
PT.TELKOM dibanding dengan kegiatan 
pengelolaan SDM. Masing – masing HR Area 
mempunyai tugas yang sama seperti HR 
Centre.  

Penyelarasan sistem SDM dengan 
strategi perusahaan merupakan salah satu 
pemanfaatan SDM yang efektif dan efisien. 
Sehingga diperlukan adanya pengukuran 
keberhasilan terhadap strategi SDM 
menggunakan HRSC untuk mengukur dan 
mengelola kontribusi strategik dari peran 
human resource dalam menciptakan nilai 
untuk mencapai strategi perusahaan.  

HRSC merupakan suatu sistem 
pengukuran sumber daya manusia yang 
mengaitkan orang-strategi-kinerja untuk 
menghasilkan perusahaan yang unggul, 
dengan menjabarkan strategi perusahaan 
menjadi aksi sumber daya manusia yang 
dapat diukur kontribusinya. HRSC ini 
merupakan turunan dari BSC, dimana 
keduanya sama – sama digunakan untuk 
pengukuran kinerja dan meninjau kinerja 
dengan empat perspektif yang sama, yaitu 
perspektif keuangan, perspektif pelanggan, 
perspektif bisnis internal dan perspektif 
pertumbuhan dan pembelajaran. Namun 
keduanya memiliki fungsi yang berbeda. 
Balanced Scorecard digunakan untuk 
mengukur kinerja perusahaan, sedangkan HR 
Scorecard  digunakan untuk mengukur 
kinerja sistem sumber daya manusia (SDM). 
Berikut merupakan Peta strategi HR Divre X:  

PERSPEKTIF
KEUANGAN

PERSPEKTIF 
PELANGGAN

PERSPEKTIF
 BISNIS INTERNAL

PERSPEKTIF 
PERTUMBUHAN DAN 

PEMBELAJARAN

F3 : Mencapai competitive 
sustainable growth 

perusahaan

IBP 1: Pemenuhan 
kebutuhan SDM 

disesuaikan dengan 
pengelolaan bisnis 

perusahaan

C2 :Mewujudkan peran 
SDM sebagai strategic 

partner dalam pengelolaan 
bisnis perusahaan

IBP2 : Career Planning 
yang tepat untuk SDM

C1 : Meningkatkan 
Employee Satisfaction dari 

SDM Divre 5 

IBP3: Pengelolaan SDM 
untuk mendukung 

pencapaian sasaran Divre 
5 

LG1 : Membentuk SDM 
dengan kompetensi yang 
adaptif terhadap teknologi 

dan bisnis perusahaan
LG3 :Pengembangan 

suistanable competitive 
advantage dari SDM 

secara menyeluruh dan 
merata melalui knowledge 

management 

* Employee Satisfaction Index (ESI)

· Persentase jumlah jabatan yang telah 
memiliki succession planning yang jelas 

· Succession Plan Ratio

· Persentase Training terlaksana sesuai 
     Training plan
· Jumlah pelatihan karyawan/ thn
· Return Of Invesment (ROI) kegiatan pelatihan

· Rata-rata waktu yang dibutuhkanuntuk 
melakukan rekrutmen guna mengisi 
posisi kosong

· Jumlah karyawan yang direkrut dari 
program rekrutmen 2008

· Persentase karyawan baru dibanding 
biaya rekrutmen

· Persentase karyawan yang
       mengakses KAMPIUN

· Efektifitas program HR Area
· Rata – rata pencapaian indikator SLA

F2 : Efisiensi biaya SDM

F4 :Peningkatan 
produktifitas SDM

F1 : Mendukung pencapain 
value  dan perbaikan 
portfolio perusahaan

*Persentase pertumbuhan revenue
 Divre 5

* Produktifitas karyawan

* Persentase penurunan biaya 
pengelolaan SDM

*Persentase penghematan biaya
 program HR 

*Persentase peningkatan Nett Profit dari 
Divre 5

* Employee Dissatisfaction Index (EDI)
* Frekuensi Keluhan Karyawan
* Tindaklanjut ESI sesuai kewenangan

* Rata – rata Human Capital 
         Value Added 
* Profit per Staff
* Persentase competency requirement 
yang    dievalusi per periode

LG2 : Peningkatan 
terbentuknya employee 

behavior sesuai nilai The 
Telkom Way 135

· Persentase Adaptability karyawan

· Persentase karyawan yang
       mengisi content KAMPIUN

Gambar 6 Peta Strategi HRSC TELKOM 
Divre X  
 
 
Workforce Scorecard (WFSC) 
 

Berdasarkan hasil tujuan strategis dari 
BSC yang telah dibuat, TELKOM Divre X 

memiliki 12 tujuan strategis yang hendak 
dicapai dalam mewujudkan visi & misi 
perusahaan, namun yang menunjukkan 
adanya korelasi antara BSC dan HRSC dalam 
terdapat pada perspektif Financial, Customer 
serta Learning and Growth  yaitu : 
1. Meningkatkan EBITDA 
2. Meningkatkan profitabilitas 
3. Meningkatkan kepuasan customer 
4. Pemenuhan kebutuhan SDM 
Diperoleh tiga peta strategi WFSC untuk 
ketiga departemen yang termasuk pada “A” 
Position yaitu:  
1. Departemen Marketing dan Sales 
2. Departemen Unit Billing Collection 
3. Departememen Access Network Plan 

Performance 
 

Berikut ini adalah Peta Strategi WFSC untuk 
departemen Marketing and Sales. 

Memiliki motivasi dan 
kedisiplinan dalam 

bekerja 

Keterbukaan (jujur) & 
sadar akan peraturan

Kerjasama dan 
kesatuan visi; 

Pengembangan Diri & 
Kepuasan dalam 

bekerja

Kompetensi intiPersonal Quality  Pengetahuan 
Marketing 

Integritas 

Profesionalitas Proaktif Bertanggung jawabKepemimpinan 

Mencapai kinerja 
penjualan terbaik Workforce Success

Workforce Behaviors

Workforce 
Competencies

Workforce Mind-set / 
Culture

· Orientasi produktifitas
· Orientasi pelangan
· Kerjasama

· Manajemen produk
· Manajemen penjualan
· Manajemen pemasaran
· Manajemen jalur distribusi

* level motivasi dan  
semangat belajar

* level kejujuran dan 
tanggung jawab

* level kerjasama dan 
kesatuan visi

* level kedisiplinan 
dan kepuasan kerja 
karyawan

* Level tanggung jawab* level profesionalitas * level proaktif, inovatif
* Level kepemimpinan

* Level integritas

* Meningkatkan penjualan 
dan produktifitas 

Pengambilan 
Keputusan

* level keputusan

Komunikatif

· Level komunikasi
· Kemampuan berorganisasi
· Berfikir secara konsep
· Pengembangan diri
· Membuat keputusan

 
Gambar 7:   Peta Strategi WFSC  untuk 
Departemen Marketing & Sales (MARSAL) 
 
Hubungan antara BSC, HRSC dan WFSC. 
 

Keterkaitan/hubungan dari ketiga 
metode tersebut (BSC, HRSC dan WFCS) 
dituangkan dalam gambar hubungan dibawah 
ini: 
 

HR Scorecard Workforce Scorecard Balanced Scorecard

Learning and Growth 
Perspective

1.   Pemenuhan kebutuhan SDM
2.   Sinergi & alignment Organisasi 
3.   Dukungan aplikasi IT untuk 

operasi & layanan

Workforce Competency
1. Komunikatif

2. Personal Quality

3.  Kompetensi Inti

4.  Pengetahuan Marketing

Workforce Mind-set and Culture
1.   Memiliki motivasi dan kedisiplinan dalam 

bekerja
 2.   Kerjasama dan kesatuan visi
3.    Keterbukaan (jujur) & sadar akan 

peraturan
4.    Pengembangan Diri & Kepuasan dalam 

bekerja

Workforce Bahaviors
1.   Integritas
2.   Profesionalitas
3.   Kepemimpinan
4.   Bertanggung jawab  
5.   Proaktif
6.   Pengambilan keputusan
 

HR Workforce Competency

1.  Pengembangan pengetahuan, 
pelayanan terbaik, pengembangan 
diri dan produktifitas SDM Divre 5 
Jatim

HR System
1.  Meningkatkan pelayanan terbaik untuk SDM
2.  Pengadaan pelatihan dan pengembangan 

karyawan 
3.  Pengelolaan dukungan fungsi SDM 

(sarana&prasarana), serta competency 
development, administration & service

4.  Implementasi The Telkom Way 135
5.  Pengembangan pengetahuan dan jenjang karir 

Financial Perspective 

1.   Meningkatkan revenue (EBITDA) 
2.   Meningkatkan profitabilitas
3.   Meningkatkan utilisasi asset

Workforce Success and 
Customer Perspective

1.  Meningkatkan pertumbuhan 
konsumsi produk tambahan

2.  Meningkatkan kepuasan customer
3.  Penguatan Brand (Flexi, Speedy, 

TeNi)

Internal Business Perspective

1.   Risk management

2.   Improvement Process

3.   Meningkatkan respons layanan

HR Practice
1.  Pengembangan knowledge manajemen 
2.  Peningkatan employee behavior
3.  Pembentukan SDM berkompetensi dan adaptif
4.  Pengelolaan SDM
5.  Career Planning untuk SDM
6.  Pemenuhan kebutuhan SDM
7.  Mewujudkan peran SDM sebagai partner strategic
8.  Meningkatkan employee satisfaction
9.  Peningkatan produktifitas SDM
10.Pencapaian competitive sustainable growth 

perusahaan
11.Efisiensi biaya SDM
12.Pencapaian value dan perbaikan portfolio

 
  
Gambar 8: Keterkaitan Balanced Scorecard, 

HR Scorecard, dan Workforce 
Scorecard 
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Dari gambar di atas dapat dikatakan 

bahwa pembuatan WFSC harus dimulai dari 
pembuatan BSC karena akan menentukan 
Workforce Success yang harus dipenuhi oleh 
tenaga kerjanya untuk mencapai tujuan 
strategis  BSC. WFSC juga berhubungan 
dengan HRSC karena Direktorat HCGA yang 
bertanggung jawab menyiapkan mindset and 
culture untuk tenaga kerjanya. 
 
Kesimpulan 

Perancangan sistem pengukuran kinerja 
tenaga kerja TELKOM Divre X pada 
penelitian ini adalah dengan metode 
Workforce Scorecard melalui tahapan dari 
pengecekan strategi bisnis dengan analisa 
SWOT menurunkan pada tujuan strategis dari 
perusahaan dan peta strategi BSC dan 
membuat peta strategi HRSC untuk 
mengetahui tujuan strategis pada perspektif 
Mindset and Culture. Tujuan utamanya adalah 
meningkatkan revenue (EBITDA) yang 
terdapat pada perspektif Financial. Pada tiga 
prespektif lainnya, merupakan jembatan untuk 
mendukung tujuan utama strategis 
perusahaan.  

Untuk mencapai itu semua diperlukan 
Human Capital (Sumber Daya Manusia) yang 
memiliki kapasitas dan kapabilitas diri yang 
memadai untuk dapat meng-execute 
(mewujudkan) tujuan strategis perusahaan.  
Kontribusi Human Resource (HR) Area 05 
pada Divre X sangat dibutuhkan untuk 
menentukan aset perusahaan yang memiliki 
nilai diri yang mampu menjadi penopang 
kinerja perusahaan. Dari enam Departemen 
pada PT.TELKOM Divre X  yang menjadi 
obyek penelitian,  tiga Departemen termasuk 
“A” Position yaitu departemen Marketing and 
Sales (MarSal),Unit Billing Collection 
(UBC), dan Access Network Plan 
Performance (ANPP),  salah satu departemen 
digambarkan peta strategi nya yaitu untuk 
Departemen Marketing and Sales. Terdapat 
hubungan yang erat antara ketiga scorecard. 
Untuk bisa lebih bermanfaat perancangan 
WFSC harus dimulai dengan BSC dan HRSC. 
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ABSTRAK 

Koperasi Pengolahan Susu (KPS) merupakan lembaga yang bertindak sebagai mediator antara peternak 
dengan industri pengolahan susu. KPS X juga telah menjadi industri kecil menengah dengan mengolah 
susu menjadi yoghurt. Proses produksi pembuatan yoghurt diawali dari proses penerimaan bahan baku, 
dengan tahapan proses penerimaan bahan baku, pendinginan, pasteurisasi, pencampuran dengan gula, 
pendinginan, pencampuran  dengan lactobacillus dan strepsococcus thermophilus, penyimpanan pada 
incubator, pendinginan, pencampuran dengan perisa dan pewarna, pengemasan. Pada proses peroduksi 
pembuatan yoghurt dihasilkan limbah cair, padat dan emisi udara. Limbah cair berasal dari sisa larutan 
pada panci, dari hasil pengujian, sisa dari truk dan sillo. Limbah padat berasal dari plastik sisa tutup 
kemasan. Emisi udara dihasilkan dari proses pasteurisasi untuk memanaskan susu, pengurangan emisi 
bisa dilakukan dengan pengaturan pembuangan sehingga asapnya langsung keluar dari ruangan 
produksi. KPS X di Jawa Barat sudah cukup optimal dalam menerapkan produksi bersih. Opsi produksi 
bersih yang terpilih dilakukan oleh koperasi pengolahan susu adalah melakukan  proses pengolahan 
limbah cair, terutama karena Koperasi Pengolahan Susu juga telah mendapat hibah dari Pemerintahan 
Belanda. 
 
Kata kunci : Produksi Bersih, Koperasi Pengolahan Susu, Limbah  

 
Pendahuluan  

Produksi Besih adalah strategi 
pengolahan lingkungan yang sifatnya 
mengarah pada pencegahan dan terpadu agar 
dapat diterapkan pada seluruh siklus produksi 
[6] dalam [3] 

Dari sisi kelembagaan, sebagian besar 
peternak sapi perah yang ada di Indonesia 
merupakan anggota Koperasi Pengolahan Susu.  

Koperasi  Pengolahan Susu merupakan 
lembaga yang bertindak sebagai mediator 
antara peternak dengan industri pengolahan 
susu. 

Koperasi Pengolahan Susu X juga telah 
menjadi industri kecil menengah dengan 
mengolah susu menjadi yoghurt 
Permasalahan Lingkungan Koperasi 
Pengolahan Susu 

Kegiatan koperasi pengolahan susu 
perlu memperhatikan daya dukung dan kualitas 
lingkungan. Usaha koperasi pengolahan susu 
dan industry pengolahan susu skala kecil 
menengah yang ada di dalamnya akan 
menimbulkan pencemaran terhadap 
lingkungan. Pencemaran ini disebabkan oleh 
pengelolaan limbah yang belum dilakukan 
dengan baik, tetapi kalau dikelola dengan baik, 
limbah tersebut memberikan nilai tambah bagi 
usaha koperasi pengolahan susu dan 
lingkungan di sekitarnya. Sistem usaha 
koperasi pengolahan susu dengan penerapan 
produksi bersih merupakan salah satu upaya 
yang dapat dilakukan dalam meminimisasi 

limbah susu dan sisa hasil proses produksi 
yoghurt. 

 
Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui manfaat produksi bersih koperasi 
pengalahan susu dan mengetahui berapa besar 
zat pencemar yang dihasilkan dapat 
diminimisasi. Hasil penelitian diharapkan dapat 
memberikan gambaran tentang produksi bersih 
koperasi pengolahan susu yang menerapkan 
produksi bersih, sekaligus sebagai informasi 
dan masukan bagi pemerintah dan swasta 
dalam pengembangan sistem usaha koperasi 
pengolahan susu yang ramah lingkungan, serta 
untuk mengetahui proses produksi industri 
pengolahan susu, mengidektifikasi 
kemungkinan timbulnya limbah pada proses 
pengolahan, produk yang dihasilkan, sisa 
produksi, memberikan alternative penanganan 
masalan limbah dengan menerapkan kosep 
produksi bersih.  

 
Metodologi  Penelitian  
 Ada tiga tahapan utama dalam 
penerapan minimasi perusahaan yaitu [7] 
dalam [3]: 
1.perencanaan dan struktur organisasi 
2.mengidentifikasi limbah dan 
3.penerapan,pengawasan dan pengontrolan. 
 Metodologi Penelitian berdasarkan studi 
literatur produksi bersih dan peninjauan 
langsung ke lapangan dengan mengunjungi 
Koperasi Pengolahan Susu X di Jawa Barat. 
Aspek adalah kajian dititikberatkan pada 

mailto:rinauda@yahoo.com
mailto:rinaf@trisakti.ac.id
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penerapan produksi bersih di Koperasi 
Pengolahan Susu X di Jawa Barat dari hasil 
pendinginan susu dan pengolahan yoghurt. 
 Metodologi Penelitian dapat dilihat pada 
gambar 1. 

Tujuan Penelitian

Pengumpulan 
Data 

Proses Produksi 
Yoghurt

Peluang 
Penerapan Proses 

Produksi Bersih

Implementasi 
Produksi Bersih

Studi Pustaka

Identifikasi 
Permasalahan 
Produksi Bersih

Metodologi 
Penelitian

Analisis Studi 
Kelayakan

Limbah Koperasi 
Pengolahan Susu

Hasil penilaian 
atau ranking opsi 

penerapan 
produksi bersih

 
Gambar 1 Metodologi Penelitian 

Hasil dan Analisa 
Bahan Baku Pembuatan Yoghurt 

Bahan baku pembuatan Yoghurt di 
Koperasi Pengolahan Susu X Jawa Barat untuk 
membuat 230 cup yoghurt dengan isi per cup 
sebesar 180 ml adalah sebagai berikut : 
• Susu sapi murni sebanyak 40 l 
• Gula sebanyak 1 kg 
• Streptococcus Thermophilus sebanyak 2,5 

% 
• Lactobacillus Bulgarricus sebanyak 2,5 % 
• Perisa sebanyak 100 ml, perisa yang 

digunakan ada 5 macam yaitu duren, 
anggur, strawberry, mocca dan melon 

• Pewarna.sebanyak 100 ml 
Peralatan dan Mesin Produksi 

Tabel 1 Daftar Peralatan dan Mesin yang 
digunakan dalam Proses Pembuatan 

Yoghurt 
Alat/Mesin Spesifikasi Fungsi 
Panci 
Stainless 
Stell 

Stainless 
Stell 

Untuk tempat 
penampungan 
proses 
produksi 
yoghurt  

Kompor  Gas Untuk 
Pasteurisasi 

Mesin 
Shealer  

 Untuk melem 
Tutup Cup 

Mixer  Stainless 
Stell 

Untuk 
mengaduk 
perisa dan 
pewarna 

Pengaduk  Stainless 
Stell  

Untuk 
mengaduk 
Streptococus 
Thermophilus 
dan 
Lactobacillus 
Bulgarius  

Sillo Stainless 
Stell 

Tempat 
penampungan 
susu segar dari 
petani 

Timbangan  Untuk 
menimbang 
bahan baku  

Mesin 
Pendingin 

Stainless 
Stell 

Untuk 
mendinginkan  

Proses Produksi Pembuatan Yoghurt 
 Deskripsi Proses Produksi 
 Urutan proses pembuatan yoghurt di 
Koperasi Pengolahan Susu X di Jawa Barat 
adalah dapat dilihat pada gambar 2. 
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Pasteurisasi dan 
pengadukan

Gula 4 kg

Didinginkan selama 3 
jam

Pencampuran

Disimpan di 
inkubator pada suhu 
37-40 o C selama 4-6 

jam

Didinginkan pada 
suhu 4 o C selama 6 

jam 

Pencampuran 
memakai mixer

Perisa 100 ml dan 
Pewarna 100ml

Yoghurt dimasukkan 
ke cupCup

Pemasangang tutup 
cup dan dilem 

menggunakan mesin 
Shealer

Tutup Cup

Pemotongan tutup 
cup

Susu segar 40 l

Streptococcus 
Thermophilus dan 

Lactobacillus 
Bulgarricus

Sisa Plastik

Yoghurt 230 cup

Sisa Yoghurt di Panci 
Stailess Stell dan yang 
tumpah  sebanyak 1 l

Susu segar dari 
Petani

Tipping 

Penimbangan

Pendinginan

Tidak lolos uji Susu segar yang mengandung antibiotik

Susu segar yang diambil sampel untuk dites

Susu segar yang tersisa di truk

Uji uji fisik 
dan kimiawi, 
mikrobiologi, 

organoleptis.dan 
antibiotik

Dilakukan uji fisik, kimiawi, 
dan organoleptik Tidak lolos Uji

Susu segar bermutu rendah

Gambar 2 Diagram Alir Proses Pembuatan 
Yoghurt di Koperasi Pengolahan Susu X 
 
PELUANG PENERAPAN PRODUKSI 
BERSIH  
Penanganan Susu Segar 
Penanganan  susu  segar  sangat diperlukan 
untuk memperlambat penurunan  kualitas susu 
atau memperpanjang massa  simpan susu.  
Didalam penanganan air susu dituntut 
keterampilan dalam hal:  
a.  Penanganan kandang dan kamar air susu  
Jangan biarkan air susu terlalu lama di daerah 
kandang pemerahan, dan jangan simpan air 
susu pada ruang/kamar air susu yang berbau 
atau baru dicat.  
b.  Pengaturan ransum sapi yang sedang laktasi  
Hendaknya makan yang diberikan kepada sapi 
sedang berlaktasi jangan berbau, oleh karena 

bau dari makanan akan diserap air susu melalui 
peredaran darah.  
c.  Teknis pemerahan  
Baik tukang perah maupun alat-alat perah 
misalnya ember, bus, saringan hendaknya 
bebas dari kuman. Untuk alat-alat perah dicuci 
dengan desinfektan, kemudian dibilas dengan 
air sebersih mungkin dan dijemur. Perlakuan  
terhadap  ambing mendapat perhatian khusus. 
Ambing berfungsi sebagai mesin memproduksi 
air susu. Bila terjadi kelainan maka produksi 
dapat terganggu.  
d.  Pasca panen  
Yang diartikan pasca panen ialah 
perawatan/penanganan air susu setelah diperah 
hingga air susu dikonsumsi oleh konsumen. 
Hal  ini meliputi processing, storage,  pachage, 
transportasi dan pemasaran. Setiap fase 
penanganan diatas dengan mudah mengalami 
penurunan mutu dan  
jumlah.  
Penanganan Susu Hasil Pemerahan    
   Cara penanganan air susu sesudah 
pemerahan adalah sebagai berikut:  
1.  Air susu hasil pemerahan harus  segera 
dikeluarkan dari kandang  untuk menjaga 
jangan sampai susu tersebut berbau sapi atau 
kandang.  
Keadaan ini penting terutama jika keadaan 
ventilasi kandang tidak baik.  
2.  Air susu tersebut disaring dengan saringan 
yang terbuat dari kapas atau kain putih  dan 
bersih, susu tersebut  disaring langsung dalam 
milk can.  Segera setalah  selesai penyaringan 
milk can tersebut ditutup rapat. Kain penyaring  
harus dicuci bersih dan digodok  kemudian 
dijemur. Bila kain penyaring  tersebut hendak 
dipakai  kembali sebaiknya  disetrika terlebih 
dahulu.  
3.  Tanpa menghiraukan  banyaknya  kuman 
yang telah ada, air susu  perlu didinginkan 
secepat  mungkin sesudah pemerahan dan 
penyaringan sekurang-kurangnya pada suhu 
4oC–7oC selama 2 atau 3 jam. Hal ini dilakukan 
untuk mencegah berkembangnya kuman yang 
terdapat didalam  
air susu.bila tidak mempunyai alat pendingin 
maka pendinginan tersebut dilakukan dengan 
menggunakan  balok es, dalam hal  ini milk can 
yang telah berisi susu dimasukkan kedalam bak 
yang berisi es balok dan ditutup rapat.  

Jika peternakan tidak mempunyai alat 
pendingin, susu  harus dibawa ke cooling unit 
atau KUD yang mempunyai alat pendingin 
dalam waktu tidak lebih dari 2,5 jam sesudah 
pemerahan. Bila tidak dapat  ditempuh dalam 
waktu 2,5jam maka dianjurkan menambahkan 
H2O2  (Hidrogen Peroksida) dengan kepekatan  
35% sebanyak 2 cc untuk setiap liter air susu. 
Dengan perlakuan demikian air susu dapat 
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tahan selama 24 jam di daerah tropis. Tanpa 
perlakuan penanganan, susu tidak dapat 
disimpan lebih dari 12 jam. Berdasarkan uji 
reduktase, penambahan  H2O2   0,06%, air 
susu dapat disimpan selama 48 jam, sedangkan  
berdasarkan  uji alkohol, susu dapat disimpan 
selama 24 jam. Susu masak dan susu kukus 
dapat disimpan selama 24 jam berdasarkan uji 
reduktase dan 12 jam berdasarkan uji alkohol  
Limbah Koperasi Pengolahan Susu 
 Limbah Koperasi Pengolahan Susu 
terbagai menjadi limbah cair, limbah padat dan 
limbah gas. 

Limbah padat terdiri dari : 
1. Limbah kertas dari kantor 
2. Plastik sisa pengguntingan penutup cup 

yoghurt 
Berikut adalah pengolahan limbah 

padat :  
1. Kertas, plastik sisa dibuang dan diangkut 

oleh petugas kebersihan 
Limbah gas berupa gas yang dihasilkan oleh 

pasteurisasi  
1. Gas dibuang ke udara 
 Limbah cair terdiri dari sumber proses 
produksi, sisa yoghurt yang menempel pada 
panci, sisa susu yang menempel pada truk, 
tempat pendinginan akan dicuci dan dibuang ke 
tempat pengolahan limbah cair.  
 Gambar Pengolahan Limbah Cair 
dapat dilihat di Lampiran. 
Studi Kelayakan 
 Penerapan produksi bersih pada 
sebuah koperasi pengolahan susu didasarkan 
kepada kelayakan dari peluang penerapan 
produksi bersih tersebut.  Untuk pengambilan 
keputusan mengenai peluang produksi bersih 
yang akan diterapkan, maka dilakukan studi 
kelayakan dari opsi tersebut.  Studi kelayakan 
yang dilakukan meliputi studi kelayakan teknis, 
ekonomi dan lingkungan.  Tujuan dari 
dilakukannya studi kelayakan dari berbagai 
aspek tersebut adalah untuk menentukan opsi-
opsi produksi bersih yang mungkin dapat 
diterapkan maupun tidak, baik ditinjau dari segi 
kemudahan dalam melaksanakan opsi, biaya 
yang dikeluarkan, manfaat dari penerapan opsi 
dan dampaknya terhadap lingkungan setelah 
opsi tersebut diterapkan.  Hasil studi kelayakan 
opsi produksi bersih dapat dilihat pada Tabel 2.
   
Tabel 2 Studi Kelayakan Opsi Produksi Bersih 

pada Koperasi Pengolahan Susu 
Proses     

 
Masalah Solusi 

Produksi 
Bersih 

Manfaat  
Ekonomi  

Manfa
at  

Lingku
ngan 

Uji 
fisik,ki

mia, 
organo
leptik 

Susu 
segar 
yang 

dijadikan 
sampel 

Diolah di 
tempat 

pengolah
an 

limbah 

Meningkat-
kan 

kepercaya-
an 

masyarakat 

Mengur
a-ngi 

pencem
aran 

akibat 

dan 
antibio

tik 

terbuang cair terhadap 
koperasi 

limbah 

 Susu 
segar 

mengand
ung 

antibiotik 

Diberika
n ke anak 

sapi 

Susu yang 
mengandun
g antibiotik 

tidak 
terbuang 

Mengur
angi 

pencem
aran 

akibat 
limbah 

 Susu 
segar 

bermutu 
rendah 

Memberi
kan 

pengarah
an 

kepada 
petani 

bagaima-
na 

menanga
ni susu 

segar dan 
susu hasil 
pemera-

han 

Susu dapat 
meningkat 
kualitasnya 
sehingga 

harga susu 
dapat 

meningkat 

 

Tippin
g 

Susu 
segar 

tertinggal 
di truk 

Pada saat 
pencucia
n diolah 

di  
tempat 

pengolah
an 

limbah 
cair 

Meningkatk
an 

kepercayaa
n 

masyarakat 
terhadap 
koperasi 

Mengur
angi 

pencem
aran 

akibat 
limbah 

Proses 
Uji 
fisik,ki
miawi 
dan 
organo
leptik 
produk 
jadi 

Yoghurt 
yang 
dijadikan 
sampel 
untuk 
diuji  
dibuang 

Pada saat 
pencucia

n 
dibuang 

ke tempat 
pengolah

an 
limbah 

cair 

Meningkatk
an 

kepercayaa
n 

masyarakat 
terhadap 
koperasi 

Mengur
angi 

pencem
aran 

akibat 
limbah 

Proses 
pemas
ukan 
yoghur
t ke 
cup 
 

Ada 
yoghurt 
yang 
tertinggal 
di panci 
dan ada 
yang 
tumpah 

Pada saat 
pencucia

n 
dibuang 

ke tempat 
pengolah

an 
limbah 

cair 

Meningkatk
an 

kepercayaa
n 

masyarakat 
terhadap 
koperasi 

Mengur
angi 

pencem
aran 

akibat 
limbah 

Pemot
ongan 
tutup 
cup 

Sisa  
plastic 
dipotong 
dari yang 
melebihi 
diameter 
lingkaran 
cup 

Plastik 
didaur 
ulang  

Meningkatk
an 

pendapatan 

Mengur
a- ngi 

pencem
aran 

akibat 
limbah 

 Opsi-opsi produksi bersih tersebut 
diubah dalam nilai-nilai kuantitatif dengan cara 
memberikan pembobotan agar diperoleh 
tingkat prioritas atau ranking dari opsi-opsi 
tersebut.  Hasil penilaian atau ranking opsi 
tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 

Tabel 3  Hasil penilaian atau ranking opsi 
penerapan produksi bersih 

No  

Opsi 
Produksi  
Bersih Penilaian 

Total 
Skala 

Prioritas     T E L 

 1 Limbah cair  3  3  3  9  1 
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dibuang ke 
tempat 

pengolahan 
limbah cair 

 2 

Susu yang 
mengandung 

antibiotik 
diberikan ke 

anak sapi  3  3  1  7  3 

  

Memberikan 
pengarahan 

kepada 
petani 

bagaimana 
menangani 
susu segar 
dan susu 

hasil 
pemerahan  2  3  3  8  2 

 3 
Plastik 

didaur ulang   1  2  3  6  4 
T=Teknis, E=Ekonomi, L=lingkungan 
Keterangan Skala Penilaian:  

Tabel 4 Skala Penilaian 
Skala Teknis Ekonomis Lingkungan 
3 Mudah 

sekali untuk 
dilaksanakan 

Memberi 
nilai 
tambah 
yang 
signifikan 

Memberi efek 
yang signifikan 
terhadap 
perbaikan 
lingkungan 

2 Relatif 
mudah untuk 
dilaksanakan 

Sedikit 
nilai 
tambah 
ekonomi 

Sedikit efek 
terhadap 
perbaikan 
lingkungan 

1 Susah untuk 
dilaksanakan 

Tidak ada 
nilai 
tambah 

Tidak ada efek 
terhadap 
perbaikan 
lingkungan 

 Berdasarkan hasil penilaian atau 
ranking opsi-opsi produksi bersih didapatkan 
bahwa skala prioritas 1 adalah Limbah cair 
dibuang ke tempat pengolahan limbah cair.  
 Pada studi kelayakan secara ekonomi, 
didalamnya memasukkan analisis financial 
seperti payback period (PBP) untuk opsi 1 
produksi bersih yang dapat dilihat pada tabel 5 
Tabel 5 Perhitungan Studi Kelayakan Finansial  

Opsi 1 Produksi Bersih Koperasi Susu  

Opsi Perhitungan Nilai  
Satua
n 

1.Limbah 
cair 
dibuang ke 
tempat 
pengolahan 
limbah cair       
Biaya yang 
dibutuhkan 
:       
Membeli 
paralon 

Rp.10.000/meter x 
20 meter 200000 Rp 

Membeli 
kerikil 

Rp.800.000/truk x 
5 truk 4000000 Rp 

Membeli 
pasir hitam 

Rp. 800.000 per 
truk x 5 truk 4000000 Rp 

Membeli 
tanaman 
walini 

Rp.5000/ikat x 100 
ikat 500000 Rp 

Membeli 
injuk dari 
tanaman 
kawung 

Rp.10.000/meter x 
20 meter 200000 Rp 

Membeli 
karpet 
tahan air 

Rp.50.000/meter x 
20 meter 1.000000 Rp 

Membeli 
bata  

Rp.50.000/colt x 5 
colt 250.000 Rp 

Membeli 
semen  

Rp.50.000/sak x 
10 sak 500.000 Rp 

Membei 
besi beton 

Rp. 50.000/batang 
x 20 batang 

1.000.00
0 Rp 

Membeli 
lele  

Rp. 20.000/kg x 5 
kg 100.000 Rp 

 Ongkos 
tukang (2 
orang) 

 Rp.50.000/hari/or
ang x 2 orang x 10 
hari 1.000000 Rp. 

  
12.750.0

00 Rp 
Hibah dari 
Pemerintah
an Belanda   

12.750.0
00   

Payback 
period   1   

 
Dari hasil perhitungan Payback Period untuk 
opsi 1 Limbah cair dibuang ke tempat 
pengolahan limbah cair didapatkan bahwa 
biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 12.750.00. 
Tetapi karena Koperasi Pengolahan Susu X 
mendapatkan hibah dari Pemerintah Belanda 
maka payback periodnya menjadi 1 karena 
semuanya didanai dari hasil hibah. 
Kesimpulan  
 Proses produksi pembuatan yoghurt 
diawali dari proses penerimaan bahan baku, 
dengan tahapan proses penerimaan bahan baku, 
pendinginan, pasteurisasi, pencampuran dengan 
gula, pendinginan, pencampuran  dengan 
lactobacillus dan strepsococcus thermophilus, 
penyimpanan pada incubator, pendinginan, 
pencampuran dengan perisa dan pewarna, 
pengemasan.  
 Pada proses produksi pembuatan 
yoghurt dihasilkan limbah cair, padat dan emisi 
udara. Limbah cair berasal dari sisa larutan 
pada panci, dari hasil pengujian, sisa dari truk 
dan sillo. Limbah padat berasal dari plastik sisa 
tutup kemasan. Emisi udara dihasilkan dari 
proses pasteurisasi untuk memanaskan susu, 
pengurangan emisi bisa dilakukan dengan 
pengaturan pembuangan sehingga asapnya 
langsung keluar dari ruangan produksi.  
 Koperasi Pengolahan Susu X di Jawa 
Barat sudah cukup optimal dalam menerapkan 
produksi bersih. Opsi produksi bersih yang 
terpilih dilakukan oleh koperasi pengolahan 
susu adalah melakukan  proses pengolahan 
limbah cair, terutama karena Koperasi 
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Pengolahan Susu juga telah mendapat hibah 
dari Pemerintahan Belanda. 
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ABSTRACT  

This study is aimed to design a generic Chaotics Management System on early warning system for tapioca 
agroindustry. The Chaotics Management  System was established  as controlling tools through formulating 
policies for managing crisis as impact of chaotic occurences. This integrated system consist of 3 stages 
which are: chaotic investigation model designed with chaos theory approach, construction of key scenarios 
with Issue Management Technology approach, and strategy selection. In alternative strategy selection, many 
criteria that must be considered are benefit, opportunity, expense and risk that can be happened. Analityc 
Network Process ( ANP) and Benefit Opportunities Cost Risk ( BOCR) are used to select the related 
alternatives which aim to get the priority rangking of alternative as reference in decision making. Exponent 
Lyapunov of cassava supply is 0,0493 bits/week, it is indicate that cassava supply is chaos and can’t be 
predicted more than 20,28 weeks. If decision makers focus on Realistic ((BxO) / (CxR)) then the first priority 
of policy strategy is develop technology on farm and supported by micro finance.  
 
Keywords : Cassava, tapioca, chaos theory, Early Warning System, Chaotic Management System, Analytic 

Network Process.  
 
 
Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara penghasil 
ubikayu terbesar ke 4 di dunia. Secara tradisional 
telah lama dibudidayakan  petani dan sebagai 
salah satu penunjang kebutuhan ekonomi 
keluarga. Kontribusinya terhadap Pendapatan 
Domestik Bruto (PDB) sektor tanaman pangan 
terbesar ketiga setelah padi dan jagung. Pada 
tahun 2003 kontribusi ubikayu terhadap PBD 
sebesar Rp.6,1 trilyun. Nilai tersebut hanya dari 
on-farm dan belum termasuk dari subsistem hulu 
dan hilir.  

Sentra produksi ubikayu di Indonesia 
adalah di Pulau Sumatera (70%) Jawa dan 
Sulawesi (30%). Rata-rata produksi Nasional 
adalah 20.411.327 ton ( BPS 2009 diolah). 

Produksi ubikayu di Indonesia sebanyak 55% 
dikonsumsi sebagai bahan pangan, 19,8% untuk 
produksi tapioka, 14,8% untuk keperluan ekspor, 
1,8% untuk pakan dan 8,6% untuk industri non 
pakan. 

Produksi tapioka di Indonesia dalam 
kurun waktu tahun 1996 hingga 2001 rata-rata 
per-tahun 16 juta ton ( dari Sumatera, Jawa dan 
Sulawesi) merupakan produsen nomor 2 didunia 
setelah Thailand sebesar 30 juta ton per-tahun.  
Jumlah produksi ini terserap pasar dalam negeri 
rata-rata 13 juta ton per-tahun dan permintaan 
akan naik rata-rata 10% pertahun. Proyeksi 
hingga tahun 2011 permintaan domestik 
diperkirakan akan menjadi 33,72 juta ton. 

Sebagaimana karateristik agroindustri 
pada umumnya, industri

tapioka rentan terhadap sitem pasokan 
bahan baku karena bersifat (1) musiman yang 
menyebabkan volume produksi berfluktuasi antar 
musim, (2) mudah rusak, (3) menempati ruang 
yang banyak, (4) memiliki keragaman yang tinggi 
baik pada segi kualitas maupun volume komoditi 
antar waktu maupun antar daerah. Hal ini akan 
membawa dampak resiko produksi dan tingkat 
ketidakpastian pasokan dan harga bahan baku. 
Kondisi ini bisa menyebabkan kekecauan (chaos) 
pada agroindustri tapioka. 

Sistem rantai pasokan agroindustri 
tapioka dari hulu hingga hilir diwarnai dengan 
permasalahan yang kompleks, dinamis, fluktuatif 
tidak terkendali dan sulit diprediksi atau disebut 
turbulensi. Perencanaan strategi dengan 
pendekatan konvensional didasarkan pada 
asumsi-asumsi, manajemen seringkali 
mengabaikan ketidak pastian. Pada kondisi 
turbulensi pendekatan ini tidak sesuai lagi, karena 
turbulensi terjadi secara acak dan tidak dapat 
diprediksi. Oleh karena itu kesalahan manajemen 

mailto:pudji_agus@yahoo.com
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dalam merespon turbulensi akan membawa sistem 
menjadi chaos.  

 
Tujuan Penelitian 
 Merancang sistem deteksi dini keadaan 
chaos dan sistem manajemen kontrol yang dapat 
digunakan oleh para pengambil keputusan dalam 
proses penentuan kebijakan dalam rangka 
antisipasi penanggulangan dampak chaos pada 
agroindustri tapioka  
  
Tinjauan Pustaka 
 
Teori Chaos 

Penggunaan kata chaos dalam istilah 
sehari-hari sering diartikan sebagai ”kekacauan 
yang menjadi-jadi”. Dalam bidang sains, chaos 
adalah bahasa teknis dari sebuah fenomena sistem 
nonlinier yang kelakuannya sangat bergantung 
secara sensitif pada kondisi awalnya (Wiggins 
1990). Sistem yang mengalami chaos disebut 
sistem chaotic. 

Penelitian mengenai chaos dimulai tahun 1890, 
ketika seorang astrinom dan matematikawan 
Prancis Henry Poincare mempelajari sistem tata 
surya. Poincare pertama kali menemukan konsep 
chaos dalam gerak orbit tiga obyek yang mana 
satu sama lain menggunakan gaya tarik untuk 
memaksa yang lainnya. Poincare menyatakan 
bahwa suatu sistem yang terdiri dari beberapa 
bagian berinteraksi dengan kuat maka ada 
kemungkinan terjadinya perilaku yang tidak dapat 
diprediksi (Chorafas, 1994). Konsep ini menjadi 
awal dari teori Chaos atau secara umum disebut 
dengan teori sistem non linier dinamik.  

Chaos dan keteraturan (order) dipandang 
saling berlawanan (antagonis). Hukum alam 
seperti hukum Newton dan hukum Keppler 
memperlihatkan keteraturan (order), sedangkan 
chaos dipahami sebagai wajah lain dari alam 
ketika kesederhaan atau hukum yang kompleks 
(complicated laws) menjadi tidak valid. Chaos 
tidak hanya dilihat sebagai kompleksitas dengan 
derajat tinggi atau bentuk yang lebih kompleks 
dari keteraturan, tetapi dipandang sebagai kondisi 
dimana alam gagal mematuhi hukum. 

Karakteristik penting dari sistem 
dinamik chaos, yang pertama dan paling penting 
adalah yang mempunyai ketergantungan yang 
sensitif terhadap kondisi awal. Sistem dinamik 
mempunyai sifat yang tidak dapat diprediksi 
untuk jangka panjang. Ketidakmungkinan 
prediksi ini terjadi karena sistem dinamik 
merupakan sistem umpan balik (feedback system), 
dimana keluaran saat ini menjadi masukan bagi 

keadaan selanjutnya. Karakteristik kedua adalah 
memiliki tingkat kritis. Sistem yang melewati titik 
kritisnya akan kehilangan kestabilan. Konsep ini 
dapat digambarkan seperti kejadian dimana suatu 
timbangan yang telah berada pada titik 
maksimum atau titik kritisnya, jika ditambah 
beban dengan berat sekecil apapun akan 
menyebabkan kehilangan kestabilan dan 
timbangan menjadi rusak. Karakteristik ketiga 
adalah memiliki dimensi fraktal. 

Mengukur Chaos 
Ketergantungan yang sensitif terhadap kondisi 
awal, dapat diukur dengan sebuah bilangan skalar 
eksponen Lyapunov. Eksponen Lyapunov 
mengukur berapa cepat orbit yang terdekat 
menyimpang dalam ruang fasa dan menandai 
bagaimana lintasan ruang fasa dan proses dinamik 
berkembang. Secara umum terdapat lebih dari 
satu bilangan Lyapunov tergantung dari dimensi 
permasalahannya, tetapi selama bilangan terbesar 
bertanda positif mengindikasikan adanya 
pertumbuhan tak tentu secara eksponensial. Maka 
bilangan Lyapunov memiliki indikasi yang sangat 
penting dalam mendeteksi chaos. Persamaan 
formal dari eksponen Lyapunov ( λ )      untuk 
dimensi yang ke i  adalah : 
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Dengan memanfaatkan fungsi logistik maka 
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Bilangan Lyapunov ini kemudian dapat dihitung 
dengan menggunakan komputer hingga derajat 
ketelitian tertentu yang ditentukan oleh nilai N 
pada berbagai nilai parameter r. Identifikasi 
Chaos terhadap bilangan Lyapunov adalah 
sebagai berikut: 

0<λ   orbit akan tertarik menuju titik stabil 
atau periodik stabil. Titik-titik tetap dan 
periodik superstabil memiliki bilangan 
Lyapunov −∞=λ  

0=λ  mengindikasikan sistem berada dalam 
keadaan steady state. 

0>λ  orbit ini bersifat tidak stabil dan 
mengalami chaos. Titik-titik yang berdekatan 
akan menyebar pada jarak yang sembarang. 
Satuan dari eksponen Lyapunov adalah 
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bits/iteration. Ketika diaplikasikan pada deret 
waktu maka satuan tersebut lebih sering disebut 
dengan bits/perioda pengukuran. Keakuratan bits 
mengukur seberapa besar kita mengetahui kondisi 
saat ini. Misalkan eksponen Lyapunov terbesar 
adalah 0,05 bit/hari, artinya kita kehilangan 0,05 
bit dari kekuatan prediksi tiap hari, sehingga 
informasi menjadi tidak berguna setelah 1/0,05 
atau 20 hari. 
 
Allan Wolf (1985) mengembangakn metode 
penghitungan eksponen Lyapunov, berdasarkan 
pada penghitungan jarak yang memisahkan 
lintasan yang bersebelahan di dalam ruang fasa. 
Jika jarak awal antara lintasan adalah  0N    maka 
setelah interval waktu yang pendek, jarak N yang 
baru dengan eksponen Lyapunov h, adalah: 

hteNN 0=             (3) 
Jika h<0 maka lintasan akan konvergen secara 
eksponesial, sedangkan jika h>0 maka lintasan 
akan divergen secara eksponensial. Prosedur yang 
dilakukan oleh Wolf adalah mengambil lintasan 
tertentu dalam ruang fasa dan menghitung rasio      
, dimana    jarak kepada lintasan terdekat. 
Hasilnya adalah rata-rata jarak sepanjang waktu 
pengamatan, sehingga bilangan Lyapunov dalam 
formula khusus adalah: 

∑
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Chaotics Management System 

Suatu fenomena pada alam semesta 
dapat digambarkan dengan dua keadaan yaitu 
normal dan abnormal. Normal diartikan sebagai 
keadaan sistem yang teratur, stabil, berjalan 
sebagaimana mestinya. Sedangkan abnormal 
berlaku kebalikan dari normal. Berdasarkan 
strukturnya, abnormal terbagi menjadi dua, yaitu 
abnormal terstruktur yang disebut sebagai krisis 
dan abnormal yang tidak terstruktur yang disebut 
sebagai chaos. (Fink,1996). 
 Teori ekonomi tradisional didominasi 
oleh model linier yang didasarkan pada konsep 
distribusi normal. Sebagai konsekuensinya masa 
depan menjadi tidak terhubung dengan masa lalu 
ataupun saat sekarang. Berlawanan dengan hal 
tersebut telah terbukti oleh beberapa temuan yang 
dimulai dari ketidakcocokan antara konsekuensi 
alamiah dengan perilaku data time series. Peter 
(1991) telah berhasil mengidentifikasi perilaku 
pasar keuangan yang memiliki perilaku non linier. 
Banyak usaha dilakukan untuk mengekstraksi 

informasi yang tepat terhadap perilaku harga 
dengan melibatkan diskripsi kerangka teori chaos.  

Chaotic Management System adalah 
suatu pendekatan sistematis untuk mendeteksi, 
menganalisis dan merepon turbulence dan chaos 
untuk mencapai Business Enterprize yang 
berkelanjutan.  

Pendekatan Chaotic Management System 
terdiri dari 4 tahapan yaitu (Kotler,2009): 
1. Mendeteksi sumber turbulence melalui 

pengembangan sistem deteksi dini 
2. Merespon dan menanggulangi chaos dengan 

mengkonstruksikan beberapa skenario 
strategi 

3. Memilih strategi berdasarkan pada prioritas 
skenario dan resiko. 

4. Mengimplementasikan Chaotic Strategic 
Management 
 

Analytic Network Process (ANP) 
 
Metode ANP merupakan pengembangan dari 
metode AHP (Saaty,1996) yang mampu 
mengakomodasi adanya saling keterkaitan dalam 
bentuk interaksi dan umpan balik dari elemen-
elemen dalam cluster (inner dependence) atau 
antar cluster (outer dependence).  
 
Klasifikasi Hirarki  
 Suatu jaringan mungkin merupakan 
modifikasi dari bentuk hubungan hirarki yang 
diubah pasangan komponennya dan dihubungkan 
di antaranya serta mempunyai inner dependence 
dan outer dependence. Oleh karena itu klasifikasi 
hirarki yang dimodifikasi menjadi jaringan umpan 
balik.  
 Struktur hirarki tergolong menjadi empat 
kelompok yaitu (Saaty, 1996) : 
a. Suparchy merupakan sebuah struktur seperti 

hirarki dengan pengecualian tidak ada tujuan 
tetapi mempunyai siklus umpan balik pada 
kedua level paling atas.  

b. Intarchy merupakan sebuah hirarki dengan 
siklus umpan balik antara dua level tengah 
secara berurutan.  

c. Sinarchy merupakan sebuah hirarki dengan 
siklus umpan balik pada dua level bawah.  

d. Hiernet merupakan sebuah jaringan yang 
disusun secara vertikal untuk memfasilitasi 
keanggotaan pada semua level-levelnya. Hal 
ini mungkin untuk sebuah sistem yang 
mempunyai komponen yang interaktif, 
dimana semua komponen memberikan 
pengaruh kepada semua komponen lain 
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sehingga terbentuk suatu sistem yang 
interaktif.   

 
Analisa Benefit, Opportunities, Cost, Risk ( 
BOCR ) Sebagai Analisa Strategis 
Pengumpulan data untuk menentukan kriteria 
control dalam analisa strategis berdasarkan : “ 
pertimbangkanlah kriteria yang diinginkan 
sebagai keuntungan ( Benefits ) dan kriteria yang 
tidak diinginkan sebagai biaya ( Cost ) dan juga 
terdapat peristiwa-peristiwa yang mungkin juga 
akan terjadi sehingga akan dipertimbangkan 
sebagai hal yang negative atau positif dan dibagi 
menjadi kriteria kesempatan ( Opportunities ) dan 
resiko ( Risk ) ” ( Saaty, 2001 a ). Didalam 
penelitian hubungan antara Benefits, 
Opportunities, Cost dan Risk dipengaruhi dengan 
faktor-faktor umum ( Saaty & Cho, 2001 b ). 
Untuk melakukan Analisa Benefits, 
Opportunities, Cost dan Risk sebagai analisa 
strategis, perhitungannya menggunakan metode 
Pairwise Comparasion. Secara struktural, sebuah 
keputusan dibagi menjadi tiga bagian, pertama 
sistem penilaian, kedua merits dari keputusan 
benefit cost opportunities dan risk (BOCR) 
sebagai pertimbangan membuat keputusan, dan 
ketiga hirarki atau jaringan keterkaitan, fakta 
(objektif) yang membuat sebuah alternatif 
keputusan lebih di inginkan dibanding  yang 
lainnya (Saaty, 2001b). Hasil dari beberapa 
alternatif  yang di prioritaskan, didapatkan tiga 
hasil : kondisi umum (standard Condition) B/C, 
Pessimistic B/(CxR) dan Realistic (BxO)/(CxR).  
 
Metodologi 
 

Dalam perancangan model Sistem 
Manajemen Chaotic  pada penelitian ini 
mencakup 3 tahap, yaitu: 1) perancangan sistem 
deteksi dini melalui pengujian eksistensi chaos, 2) 
Mengkonstruksikan skenario kunci 3) pemilihan 
strategi pasokan bahan baku. Untuk lebih jelasnya 
kerangka pikir model ini digambarkan pada 
gambar 1. 

 

 
 
Gambar 1. Kerangka pikir Sistem Manajemen 
Chaotic ( Sumber: Kotler 2009) 
 

Sistem deteksi dini (Early Warning 
System) dilakukan untuk mendeteksi apakah 
sistem berpotensi Chaos. Salah satu karateristik 
penting yang menandai sistem chaos adalah 
sistem sensitif terhadap kondisi awal. Sistem 
nyata sulit diformulasikan, oleh karena itu 
digunakan pendekatan teori chaos untuk 
menghitung bilangan eksponen Lyapunov. Jika 
ditemukan bilangan eksponen Lyapunov positif 
menandakan sistem sensitif terhadap kondisi 
awal, dengan demikian dapat dikatakan sistem 
berpotensi chaos. 

Untuk menghitung eksponen Lyapunov 
digunakan persamaan (1) dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1. Merekonstruksi ruang fasa dari data dengan 

menggunakan embedding dimension dan time 
lag. 

2. Memilih 2 titik berjarak sedikitnya satu 
periode orbital. Setelah sebuah inerval waktu 
yang tetap (periode evolusi),  jarak kedua 
titik diukur. Jika jaraknya terlalu panjang, 
sebuah titik pengganti dengan sudut orientasi 
yang sama dengan titik asli akan ditemukan. 
Orientasi titik yang baru harus sedekat 
mungkin dengan pasangan awal. 

3. Menggunakan persamaan (1) untuk 
menghitung divergensi. Di dalam teori 
digunakan data yang bebas dari noise yang 
tidak berhingga, sedangkan pada 
kenyataannya kita dihadapkan pada data yang 
banyak noise dengan jumlah tertentu, berarti 
dimensi masukannya m, waktu tunda t dan 
maksimum serta minimum jarak yang 
diperbolehkan harus dipilih secara hati-hati 
(Peter, 1991). 
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4. Setelah penghitungan dilakukan secara 
lengkap, harusnya data konvergen menuju 
nilai yang stabil. Jika tidak tercapai 
konvergen secara stabil, parameter yang 
digunakan belum tepat, atau kekurangan data, 
atau sistem tidak benar-benar bersifat non 
linier. 

Penghitungan eksponen Lyapunov ini 
menggunakan MATLAB 7.1. 
 
 Tahap mengkonstruksikan scenario 
kunci dilakukan dengan Issue Management 
Technology, yaitu salah satu teknik merumuskan 
model konseptual dari suatu kebijakan publik 
melalui survei pakar.  Menurut Eriyatno (2007) 
teknik ini lebih merupakan suatu prosedur yang 
dihadapkan dalam satu ”perihal”, yaitu segala 
sesuatu yang mempengaruhi atau akan 
mempengaruhi kinerja lembaga atau 
bagian dari lembaga saat ini atau selama jangka 
waktu tertentu dimasa yang akan datang. Langkah 
penting dalam prosedur IMT ini adalah 
penyusunan analisa perihal yang dilakukan 
dengan cara 1) tim inti menyarankan segala 
perihal yang 
cocok dengan definisi yang di rekomendasikan,  
melalui proses debat terbuka atau disebut juga 
temu pakar (expert panel) dengan memanfaatkan 
Focus Group Discussion (FGD); 2) dilakukan 
tabulasi prioritas dimana setiap perihal 
diprioritaskan atas dasar dampaknya terhadap 
realisasi tujuan dan tingkat kepentingan untuk 
ditanggulangi. Luaran dari tahap ini adalah 
beberapa strategi kebijakan dalam rangka 
pengembangan agroindustri tapioka untuk 
mengantisipasi dan menanggulangi dampak 
chaos. 
 Tahap pemilihan strategi yang dimaksud 
adalah memilih alternatif kebijakan, metoda yang 
digunakan adalah ANP-BOCR. Sebagai 
responden yang mengisi kuisioner perbandingan 
berpasangan adalah stake holder dan para pakar 
yang terkait dengan industri tapioka. Tahap ini 
meliputi: 
1. Menetapkan tujuan yaitu pemilihan alternatif 

kebijakan pengembangan agroindustri 
tapioka untuk mengantisipasi dan 
menanggulangi dampak chaos pasokan 
ubikayu.  

2. Menetapkan BCOR merit beserta kriterianya.  
3. Mengidentikasi keterkaitan alternatif, kriteria 

dan subkriteria kemudian menyusunnya 
dalam diagram jejaring analitik..  

4. Melakukan penilaian terhadap preferensi 
responden (pakar) atas elemen-elemen 

tersebut dengan menggunakan kuisioner 
perbandingan berpasangan.  

5. Menilai konsistensi atas preferensi responden 
dan selanjutnya bobot tingkat  kepentingan 
dari BCOR, alternatif dan sub-kriteria dengan 
bantuan software superdecision. 

 
 

Hasil dan pembincangan 
 
Hasil pengumpulan data produksi 

ubikayu di wilayah kabupaten Bogor selama 200 
minggu dari Juli 2005 hingga Juni 2009  sangat 
berfluktuasi. Beberapa faktor yang menjadi 
penyebabnya antara lain : 1) petani 
membudidayakan ubikayu dengan cara turun 
temurun, belum menerapkan teknologi budidaya 
ubikayu (penggunaan bibit unggul, pemupukan 
dan perawatan tanaman), 2) faktor perubahan 
iklim, 3) fluktuasi harga ubikayu yang 
mengakibatkan berkurangnya ketertarikan petani 
untuk menanam ubikayu, dan 4) berkurangnya 
luas lahan . 

 

 
Gambar 2. Data pasokan ubikayu 2005-2009 
 

Hasil simulasi dengan MATLAB 7.1 
bilangan eksponen Lyapunov konvergen menuju 
0,0493 pada evolusi ke 183. Dengan demikian 
ditemukan bilangan eksponen Lyapunov terbesar 
bertanda positif 0,0493 bits/minggu yang 
mengindikasikan pasokan ubikayu sensitif 
terhadap kondisi awal. Eksponen Lyapunov 
terbesar yang bertanda positif memberikan 
informasi kecepatan meluruh dari informasi yang 
diketahui tentang data time series. Kecepatan 
kehilangan untuk memprediksi adalah sebesar 
1/0,0493=20,28 minggu. Sehingga pasokan 
ubikayu sangat cepat berubah dan tidak dapat 
diprediksi lebih dari 5 bulan. Hal ini  akan 
mengakibatkan sistem produksi tapioka 
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berpotensi chaos. Oleh karena itu perlu dirancang 
strategi untuk   mengantisipasi chaos sehingga 
tercipta industri tapioka yang berkelanjutan. 

 

 
Gambar 3. Bilangan eksponen Lyapunov 

pasokan ubikayu 
 
Konstruksi skenario kunci 

Persoalan agroindustri tapioka 
merupakan persoalan yang kompleks dan rumit, 
apabila tidak dipecahkan maka akan terus 
berpotensi Chaos. Oleh karena itu masalah 
agroindustri ubikayu tidak bisa dipecahkan pada 
mekanisme pasar, strategi penentuan kebijakan 
harus menggunakan pendekatan struktural/ 
institusional yang melibatkan campur tangan 
pemerintah.   
  Dalam proses akuisisi pengetahuan,  pola 
pemikiran para pakar dalam mengisi setiap 
strategi kebijakan difokuskan pada uraian sebagai 
berikut: 
1).Peningkatan teknologi budidaya ubikayu. 

Kebijakan ini ditujukan: 
- untuk meningkatkan pendapatan petani 
- sebagai upaya pengamanan pasokan bahan 

bahan baku industri tapioka 
2).Penataan kelembagaan petani ubikayu. 

Kebijakan ini ditujukan: 
- untuk memperoleh jaminan pasar ubikayu 
- sebagai sarana pengembangan teknologi 

budidaya ubikayu secara terus-menerus 
- untuk memperoleh jaminan permodalan 

melalui koperasi 
3).Penyediaan Kredit Usaha Kecil Mikro 

(KUKM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).  
Kebijakan ini ditujukan: 

- sebagai pemberian kredit lunak kepada 
petani ubikayu untuk mengatasi masalah 
permodalan. 

4). Penentuan harga dasar dan sistem 
tataniaga ubikayu. Kebijakan ini ditujukan: 
- sebagai upaya penataan sistem tataniaga 

ubikayu sebagai komoditi pangan dan 
energi yang strategis. 

 
Dalam menentukan alternatif strategi 

diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi 
petani ubikayu, industri tapioka, industri hilir, 
pemerintah daerah, perekonomian nasional dan 
lingkungan. Untuk mengevaluasi strategi yang 
dapat mengakomodir aspek-aspek tersebut 
masing-masing alternatif akan dinilai berdasarkan 
manfaat, biaya, peluang dan resiko terhadap aspek 
: 1) Ekonomi ,2) Politik, 3) Sosial, 4)  
Lingkungan . 
 
Definisi kriteria strategis 
 
1. Benefit 
  Strategi yang dapat memberikan manfaat atau 

keunggulan bagi masyarakat petani dan pelaku 
agroindustri ubikayu dari segi, ekonomi, 
politik, sosial, dan lingkungan. Diharapkan 
mampu memberikan manfaat secara nasional. 

  
2. Cost 
 Yang dimaksud cost disini adalah pengeluaran 

pemerintah setempat berkenaan dengan 
diterapkannya strategi pengembangan 
agroindustri ubikayu dari segi ekonomi, 
politik, social, dan lingkungan. 

 
3. Opportunity 
 Yang dimaksud dengan Opportunity disini 

adalah kemungkinan meraih kesempatan yang 
menguntungkan dari aspek ekonomi, politik, 
social, dan lingkungan  akibat adanya 
pengembangan agroindustri ubikayu. 

 
4. Risk 
 Yang dimaksud Risk disini adalah resiko yang 

harus ditanggung pemerintah dari aspek 
ekonomi, politik, social, dan lingkungan. 
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Tabel 1. Hasil pembobotan kriteria  
 

 
Apabila  memperhatikan segi manfaat dan 
peluang maka bobot terbesar adalah aspek 
ekonomi,  sedangkan apabila memperhatikan segi 
biaya dan resiko maka bobot terbesar adalah 
aspek sosial.  Hal ini menunjukkan bahwa strategi 
yang dibutuhkan untuk pengembangan 
agroindustri tapioka harus menekankan pada 

sektor pendapatan petani, kelangsungan produksi 
tapioka dan kebijakan manajemen yang 
kompatibel dengan budaya yang berkembang di 
masyarakat setempat. 
 
  Analisis BCOR seperti yang ditampilkan 
pada tabel 5 menunjukkan bahwa keputusan yang 
berfokus pada Realistic (BxO/CxR) mengarah 
pada peningkatan teknologi budidaya ubikayu 
yang didukung oleh penyediaan kredit usaha 
kecil. Dari aspek ekonomi dan sosial, alternatif ini 
lebih diperlukan dalam rangka untuk 
meningkatkan pendapatan petani dan sebagai 
upaya pengamanan pasokan bahan bahan baku 
industri tapioka. 

 
 

 
 

Tabel 2. Bobot Alternatif Strategi 
Alternatif Strategi Benefit Opportunities Cost Risk B/C B/(CxR) (BxO)/(CxR) 
Peningkatan 
teknologi 
budidaya ubikayu 0.330 0.455 0.243 0.245 1.358 5.541 2.519 
Penataan 
kelembagaan 
petani ubikayu 0.213 0.218 0.214 0.328 0.995 3.039 0.661 
Penyediaan 
KUKM dan KUR   0.270 0.237 0.312 0.168 0.866 5.165 1.224 
Penentuan harga 
dasar dan sistem 
tataniaga ubikayu 0.187 0.091 0.231 0.260 0.810 3.115 0.283 

 
 
Kesimpulan 
 
1. Kelangsungan agroindustri tapioka sangat 

rentan terhadap ketidakpastian pasokan 
ubikayu  

2. Ditemukan karateristik chaos pada pasokan 
ubikayu yang ditandai dengan ditemukannya 
nilai eksponen Lyapunov positif sebesar 
0,0493 bits/minggu. Sifat ini menunjukkan 
bahwa pasokan ubikayu tidak dapat 
diprediksi dalam jangka lebih dari 5 bulan.  

3. Strategi kebijakan mengarah pada 
peningkatan teknologi budidaya ubikayu 
yang didukung oleh penyediaan kredit usaha 
kecil dalam rangka untuk meningkatkan 
pendapatan petani dan sebagai upaya 
pengamanan pasokan bahan baku industri 
tapioka. 
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ABSTRAK 

Dalam dunia bisnis terdapat kebutuhan terhadap sebuah strategi yang didefinisikan dengan baik. Maintenance 
Scorecard (MSC) digunakan untuk mengukur kinerja sekaligus menerjemahkan tujuan perusahaan ke dalam berbagai 
indikator yang tersusun dalam enam perspektif: productivity, cost effectiveness, safety, quality, learning, dan  
environmental. Sebagai sebuah metodologi, MSC dibangun dalam penggunaan indikator manajemen yang dikenal 
sebagai Key Performance Indicator.PT EMHO adalah organisasi maintenance contracted services di bidang 
pertambangan. Dalam rangka pencapaian voice of customer dan voice of business PT EMHO memerlukan strategi yang 
tepat. Penggunaan MSC dalam pengukuran kinerja pada PT EMHO diharapkan mampu menjabarkan visi, misi dan 
strategi menjadi kerangka kerja yang jelas dan terukur, sehingga dapat mengukur keberhasilan pencapaian implementasi 
strategi. Selanjutnya  bobot kontribusi masing-masing KPI ditentukan dengan metode Analytical Hierarchy Process 
sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi KPI yang paling berpengaruh terhadap pencapaian suatu tujuan.Dari 
hasil proses perancangan MSC pada level corporate, strategic dan functional diperoleh 50 KPI yang direkomendasikan, 
yaitu 15 KPI pada productivity perspective, 10 KPI pada cost effectiveness perspective, 10  KPI pada quality perspective 
dan 15 KPI pada learning  perspective. Dari hasil pembobotan diketahui KPI yang paling besar bobotnya pada setiap 
level, yaitu: Quality Perspective, Percentage of Benchmarks Achieved, Percentage of Target Achieved, dan Mean Time 
First Stoppage After Preventive Maintenance. 

 
Kata kunci:  Maintenance Scorecard, Analytical Hierarchy Process, Contracted services organization, Interpretes the 

company goal and  measure the  performance  
 
 
Pendahuluan 
 
Strategi menurut George Steiner merupakan jawaban 
dari pertanyaan apa tujuan yang dicari  dan  bagaimana 
seharusnya  tujuan tersebut didapatkan [1]. Dalam 
dunia bisnis saat ini terdapat kebutuhan yang jelas 
untuk sebuah strategi yang didefinisikan dengan baik. 
Tingkat kecepatan perubahan dan tekanan yang 
dihadapi menuntut organisasi harus mampu 
merencanakan dan menjelaskan bagaimana 
mendapatkan keuntungan kompetitif jangka pendek 
dan jangka panjang yang merupakan esensi dari 
strategi. Tentu saja yang penting adalah strategi itu 
harus diimplementasikan, dan diawasi secara teratur, 
atau diubah secara menyeluruh, saat kondisi ekonomi 
atau permintaan pelanggan menuntut demikian. Untuk 
mengawasi kemajuan implementasi strategi, maka 
diperlukan sebuah pengukuran.  
 
Maintenance Scorecard (MSC) diperkenalkan sebagai 
sebuah pendekatan yang komprehensif untuk 
membangun dan mengimplementasikan strategi dalam 

area manajemen asset [2]. MSC digunakan untuk 
mengukur kinerja sekaligus menerjemahkan tujuan 
perusahaan ke dalam berbagai ukuran atau indikator-
indikator yang tersusun dalam enam perspektif: 
productivity, cost effectiveness, safety, quality, 
learning, dan environmental. MSC dibangun dalam 
penggunaan indikator manajemen yang dikenal sebagai 
Key Performance Indicator (KPI) dalam tiga level 
yaitu; corporate, strategic dan functional untuk menuju 
ke pengembangan dan implementasi strategi.  
 
Penggunaan MSC dalam pengukuran kinerja 
diharapkan mampu menjabarkan visi, misi dan strategi 
menjadi kerangka kerja yang jelas dan terukur, 
sehingga dapat mengukur keberhasilan pencapaian 
implementasi strategi. Selanjutnya  bobot kontribusi 
masing-masing KPI ditentukan dengan metode 
Analytical Hierarchy Process sehingga memungkinkan 
untuk mengidentifikasi KPI yang paling berpengaruh 
terhadap pencapaian suatu tujuan. 
 
Satu dari diantara beberapa konsep yang keliru 
sehubungan dengan manajemen asset adalah 
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kepercayaan bahwa manajemen asset adalah fungsi 
manajerial generik yang bisa saja dicangkokkan dari 
satu industri ke industri yang lain. Aplikasi teknik 
manajemen asset berbeda antara satu industri dengan 
industri yang lain, bahkan dalam satu industri bisa jadi 
sangat berbeda tergantung pada lingkungan operasional 
saat itu [3].  
 
Prosedur Penelitian 
 
Penelitian ini dilakukan pada PT EMHO yang 
merupakan organisasi maintenance contracted service  
di bidang pertambangan.  Penelitian ini diawali dengan 
melakukan penelitian pendahuluan dan studi literatur. 
Hal ini bertujuan agar bisa dilakukan proses 
pengidentifikasian masalah. Agar penelitian fokus 
maka dilakukan proses penetapan tujuan penelitian dan 
pembatasan  masalah. Proses inti dalam penelitian ini 
adalah perancangan maintenance scorecard dan 
penentuan bobot KPI dengan menggunakan metode 
Analytical Hierarchy Process. 
 
Perancangan maintenance scorecard secara 
implementasi penuh terdiri dari tiga tahap yaitu: 
development, creation dan embedding [4]. Yang akan 
dilakukan pada perancangan maintenance scorecard di 
PT EMHO hanya  tahap development saja. Hal ini 
dikarenakan pada tahap creation dan embedding sudah 
mencakup teknis pelaksanaannya di lapangan. 
 
Langkah pertama pada tahap development adalah 
pendefinisian hirarki yang dilakukan pada level 
corporate. Hal ini dilakukan dengan pendefinisian 
competitive advantages dari asset management. Hal ini 
adalah level atau tingkatan yang dibutuhkan 
perusahaan agar dapat bersaing dengan kompetitor 
lainnya. 
 
Untuk menentukan competitive advantages atau level 
performa yang ingin dicapai, terlebih dahulu harus 
diidentifikasi lingkungan operasi dimana perusahaan 
berada. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 
merumuskan analisis SWOT perusahaan [5]. Dari 
analisis SWOT dapat diketahui kondisi internal dan 
eksternal, sehingga perusahaan diharapkan mampu 
menentukan strategi yang efektif dalam rangka 
menghadapi ancaman dan memanfaatkan peluang yang 
ada dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dan 
meminimalkan kelemahan. Tahap development ini 
terdiri dari tiga bagian, yaitu: 
1. Penelaahan analisis SWOT dengan perspektif 

maintenance scorecard 
2. Penyusunan model maintenance scorecard pada 

setiap level perusahaan 
- Penelaahan competitive advantage pada 

corporate level  
- Penelaahan strategic  objective pada strategic 

level 

- Penelaahan strategic asset  pada  functional 
level 

3. Pendokumentasian proses maintenance scorecard 
 
Setelah proses pendokumentasian perancangan MSC 
selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan 
penelitian tahap pertama. 
 
Pada proses perancangan Maintenance Scorecard  
yang  telah dilakukan pada tahap sebelumnya, 
diperoleh beberapa KPI pada masing-masing perspektif 
pada setiap level perusahaan.  KPI ini diperoleh 
berdasarkan hasil brainstorming dengan beberapa 
pihak yang berkompeten di PT. EMHO dan dari  
literatur. Untuk melihat apakah KPI yang telah 
dikumpulkan benar-benar perlu ada dan dapat 
menggerakkan strategi perusahaan serta untuk 
mengetahui apakah ada KPI lain yang sebaiknya ada 
pada PT. EMHO, maka dibuat kuesioner. Responden 
dari kuesioner ini adalah pihak-pihak yang 
berkompeten pada PT. EMHO/ expert. Responden 
pada Tahap I ini terdiri dari 5 orang. 
 
Berdasarkan jawaban dari responden, maka didapatkan 
calon-calon KPI pada setiap level perusahaan dan skor 
total yang diperoleh. Perhitungan skor total adalah 
penjumlahan dari nilai bobot yang diberikan oleh 
setiap responden terhadap masing-masing KPI. 
Misalnya, untuk KPI X pada corporate level terdapat 3 
responden yang memberikan bobot 4 dan 2 responden 
lainnya memberikan bobot 5, maka jumlah skor yang 
diperoleh KPI  X adalah: 4 + 4 + 4 + 5 + 5 = 22. Skor 
minimum yang menyatakan suatu KPI diterima atau 
digunakan adalah 15, yang berasal dari perkalian 
jumlah responden dengan nilai bobot ”sedang”  (5 x 3).  
 
Setelah KPI pilihan responden diperoleh (nilai 
minimum 15), maka tahapan selanjutnya adalah 
menentukan target dari masing-masing KPI tersebut. 
 
Tanpa sebuah target tidak akan ada kontrol atau 
dorongan untuk perubahan [6]. Oleh karena itu perlu 
ditentukan target dari setiap KPI. Dengan adanya 
target, setiap orang bisa memahami gap atau perbedaan 
antara kinerja sekarang dengan yang diinginkan. Target 
KPI pada PT EMHO ditentukan oleh pihak 
manajemen. Dalam penentuan target disesuaikan 
dengan kemampuan perusahaan dalam mencapainya. 
Karena terget yang tidak realistis atau target yang 
terlalu rendah tidak akan mampu untuk melihat kinerja 
yang sebenarnya. 
 
Langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian 
tahap II, yang merupakan pembobotan KPI. Proses 
perancangan hirarki merupakan langkah pertama dan 
sangat penting untuk memecahkan persoalan dalam 
pendekatan metode AHP [7]. Penyusunan hirarki 
permasalahan merupakan langkah untuk 
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mendefinisikan masalah yang rumit dan kompleks 
sehingga menjadi lebih jelas dan detail. Hirarki 
keputusan disusun  berdasarkan pandangan pihak-
pihak yang memiliki keahlian dan pengetahuan di 
bidang yang bersangkutan. Keputusan yang akan 
dijadikan sebagai tujuan yang dijabarkan menjadi 
elemen-elemen yang lebih rinci. 
 
Pada penelitian ini, terdapat 5 level yaitu: 
- Level 1: Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan 
prioritas KPI, yaitu KPI yang paling berpengaruh 
terhadap pencapaian tujuan perusahaan.  

- Level 2: Perspektif pada Maintenance Scorecard 
Pada level ini terdapat 4 perspektif Maintenance 
Scorecard. 

- Level 3: KPI pada Corporate Level 
Pada level ini terdapat beberapa KPI pada setiap 
perspektif.  

-  Level 4: KPI pada Strategic Level 
KPI yang ada pada level ini, akan mendukung 
pencapaian KPI pada corporate level. Dengan 
mengetahui bobot masing-masing KPI, maka 
dapat diidentifikasi KPI yang paling berpengaruh 
atau mempunyai kontribusi paling besar terhadap 
pencapaian KPI pada corporate level. 

-  Level 5: KPI pada Functional  Level 
KPI yang ada pada level ini, akan mendukung 
pencapaian KPI pada strategic level. Dengan 
mengetahui bobot masing-masing KPI, maka 
dapat diidentifikasi KPI yang paling berpengaruh 
atau mempunyai kontribusi paling besar terhadap 
pencapaian KPI pada strategic level. 

 
Setelah hirarki keputusan terbentuk, langkah 
selanjutnya dari metode AHP adalah membobotkan 
kriteria-kriteria pada hirarki keputusan menggunakan 
perbandingan berpasangan. Untuk melakukan 
perbandingan berpasangan, dibuat kuesioner yang 
disebarkan kepada responden untuk dijawab. 
Kuesioner Tahap II ini adalah kuesioner dengan 
jawaban tertutup sehingga responden tidak dapat 
menambahkan sendiri pilihan yang diberikan. 
Responden pada Penelitian Tahap II ini sama dengan 
responden Penelitian Tahap I, dimana responden terdiri 
dari 5 orang. 

 
Setelah responden memberikan bobot pada setiap KPI 
yang dibandingkan (Kuesioner II), maka langkah 
selanjutnya adalah memeriksa konsistensi jawaban dari 

setiap responden. Konsistensi jawaban yang valid 
adalah 90%, sehingga inkonsistensi yang diizinkan 
adalah maksimal 10%. Untuk item perbandingan yang 
inkonsistensinya lebih dari 10%, maka responden 
diminta untuk memberikan nilai kembali sehingga 
inkonsistensi jawabannya lebih kecil dari atau sama 
dengan 10%. Penilaian inkonsistensi ini menggunakan 
perangkat lunak Expert Choice 2000.  
 
Hasil pengolahan data Kuesioner Tahap II adalah 
perbandingan tingkat kepentingan antar KPI dalam 
matriks perbandingan. Nilai ini diperoleh dari rata-rata 
geometrik jawaban setiap responden. 
 

Perhitungan bobot berdasarkan matriks perbandingan 
berpasangan dihitung dengan bantuan perangkat lunak 
Expert Choice 2000. Dengan perangkat lunak ini 
proses penghitungan bobot setiap KPI dapat dilakukan 
dengan lebih mudah dan cepat. Dengan menggunakan 
Expert Choice ini, indeks inkonsistensi dari setiap 
matriks perbandingan berpasangan dan secara 
keseluruhan juga  dapat langsung diketahui. Bobot  
untuk setiap KPI dinyatakan dengan dua simbol, yaitu 
L dan G. Simbol L berarti bobot lokal terhadap level di 
atasnya. Simbol G berarti bobot global terhadap tujuan/ 
goal. Berdasarkan hirarki keputusan tersebut, dapat 
diketahui urutan tingkat kepentingan setiap KPI yaitu 
berdasarkan level dan nilai bobot yang ada pada simbol 
G (global). Bobot global menunjukkan tingkat 
kepentingan KPI tersebut terhadap tujuan secara 
keseluruhan, dalam hal ini yaitu mendapatkan prioritas 
KPI.  
 
Setelah hasil perancangan dan pembobotan diperoleh, 
maka tahapan selanjutnya adalah melakukan proses 
analisa. 
 
Untuk mengetahui kondisi pencapaian kinerja 
perusahan saat ini maka dilakukan proses pengukuran 
dan analisis terhadap hasil yang diperoleh. 
 
Hasil dan Pembincangan   
 
Hasil yang diperoleh pada proses perancangan MSC 
adalah berupa KPI yang tersusun dalam tiga level 
perusahaan. Pada tulisan ini akan disajikan KPI dalam 
2 perspektif, yaitu quality dan productivity yang dapat 
dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2. 

 
 
 
 
 

Tabel 1 Dokumentasi Maintenance Scorecard pada Quality Perspective 
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Tabel 2 Dokumentasi Maintenance Scorecard pada Productivity Perspective 
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Setelah proses pendokumentasian selesai, maka 
selanjutnya adalah melakukan proses pembobotan 
diantara KPI yang ada. Sehingga dapat diidentifikasi 
KPI yang paling berpengaruh terhadap pencapaian 
suatu tujuan. Pada Tabel 3 dapat dilihat KPI yang 
mempunyai bobot global paling besar pada setiap level. 
 

Tabel 3 Bobot Prioritas 
 

Level Nama Elemen Bobot 
Global 

Level 2 Quality Perspective 0.453 

Level 3 Percentage of Benchmarks 
Achieved 0.347 

Level 4 Percentage of Target  Achieved 0.347 

Level 5 
Mean Time to First Stoppage 
After Preventive Maintenance 
(MTFS After PM) 

0.111 

(Sumber: Pengolahan Data Expert Choice) 
 
 

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa dari hasil proses 
pembobotan yang dilakukan terhadap perspektif 
maintenance scorecard (level 2),  diperoleh bobot yang 
paling besar adalah Quality Perspektif sebesar 45,3%. 
Dengan baiknya kualitas yang diberikan kepada 
konsumen, maka diharapkan PT EMHO sebagai 
perusahaan contracted service dapat memberikan 
dukungan yang optimum terhadap proses produksi 
pelanggan. Hal ini dalam jangka pendek akan 
memberikan kepuasan kepada konsumen, sedangkan  
untuk jangka panjang diharapkan mampu menjaga 
loyalitas konsumen. Disamping itu, yang diharapkan 
adalah adanya keseimbangan antar perspektif, karena 
setiap perspektif mempunyai tujuan dan saling 
mendukung dalam mencapai suatu tujuan.  
 
Pada level 3 dapat dilihat bahwa KPI Percentage of 
Benchmarks Achieved mempunyai nilai bobot yang 
paling besar  terhadap pencapaian tujuan perusahaan 
yaitu  34,7%. 
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Pada level 4 KPI Percentage of Target Achieved 
mempunyai nilai bobot yang paling besar  terhadap 
pencapaian tujuan perusahaan yaitu 34,7%. 
 
Pada level 5 KPI yang mempunyai bobot terbesar 
terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara 
keseluruhan adalah MTFS After PM dengan bobot 
11,1%. Ini berarti bahwa pelaksanaan kegiatan 
maintenance secara efisien sangat penting untuk 
dilakukan, sehingga target perusahaan yang ditetapkan 
untuk core operational dapat dicapai. Lebih lanjut 
diharapkan benchmarks juga dapat dicapai. 
 
MTFS After PM adalah indikator yang digunakan 
untuk melihat kualitas kerja pelaksanaan kegiatan 
maintenance yang dilakukan secara terjadwal. Hasil 
yang diharapkan adalah antara pelaksanaan PM dengan 
PM berikutnya, mesin tidak mengalami breakdown 
yang tidak terjadwal. Sehingga proses produksi 
pelanggan tidak terganggu. Dan bagi perusahaan, biaya 
yang tidak dianggarkan dapat diminimalkan dalam 
rangka memperoleh margin sesuai yang diharapkan. 
 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 
baiknya kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh bagian 
operasional, maka akan berdampak baik terhadap 
perusahaan secara keseluruhan. Dan dengan bagusnya 
pencapaian perusahaan pada quality perspektif ini, 
maka akan berdampak baik juga terhadap perspektif 
lainnya secara keseluruhan.  
 
Untuk memudahkan melihat performa perusahaan 
berdasarkan KPI yang ada, maka ditampilkan  dalam  
bentuk  radar chart yang dapat dilihat pada Gambar 1. 
Radar chart memudahkan untuk mengetahui KPI yang 
mencapai target dan KPI yang  pencapaiannya belum 
sesuai dengan yang diharapkan. 
 

RADAR CHART  PENCAPAIAN KINERJA

0%

50%

100%
Redo Cost

Planned Vs Breakdown
Events Ratio

Flat Rate Variance

MTBS

Availability

Operating Hours

MTFS After PM

MTTR

Percentage of Turnover

Process Performance Rating

Cabang A
Cabang B
Target

 
 

Gambar 1 Radar Chart Pencapaian Kinerja 
 

Dari hasil pengukuran yang diperoleh, maka dapat 
dikatakan bahwa performa perusahaan masih belum 

optimal. Diperlukan usaha dan proses perbaikan yang 
berkesinambungan dalam rangka pencapaian target 
yang telah ditetapkan. 
 
Kesimpulan 
 
Dari proses penelitian yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Dari hasil proses penyusunan MSC pada level 

corporate, strategic dan functional  diperoleh 50 
KPI yang direkomendasikan, yaitu 15 KPI pada 
productivity perspective, 10 KPI pada cost 
effectiveness perspective,  10 KPI pada quality 
perspective dan 15 KPI pada learning  perspective. 

2. Dari hasil pembobotan KPI yang dilakukan 
dengan menggunakan metode Analytical 
Hierarchy Process dapat diketahui indikator yang 
paling besar bobot atau kontribusinya terhadap 
pancapaian tujuan perusahaan (voice of customer 
dan voice of business) pada setiap level, yaitu: 
Quality Perspective  pada level 2 dengan bobot 
global 0,453, Percentage of Benchmarks Achieved 
pada level 3 dengan bobot global 0,347, 
Percentage of Target Achieved pada level 4 
dengan bobot global 0,347 dan Mean Time First 
Stoppage After Preventive Maintenance (MTFS 
After PM) pada level 5 dengan bobot global 0,111. 

3. Dari proses pengukuran performa yang dilakukan 
dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja belum 
optimal. 
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ABSTRAK 
Dalam sistem reentrant flowshop, setiap job memiliki alur produksi yang sama. Job dibedakan 
menjadi single pass lot dan double pass lot. Penjadwalan job dengan metode PSO-EDD  merupakan 
kombinasi antara metode PSO dan EDD yang bertujuan untuk meminimasi tardiness. Sebagai metode 
pembanding, diperlihatkan dengan metode Heuristic Lot Based. Hasil yang lebih kecil pada total 
tardiness, number of tardy dan makespan diperoleh dengan menggunakan metode PSO-EDD. 
 
Kata kunci : Reentrant Flowshop, Penjadwalan, Tardiness, Particle Swarm Optimization-Earliest 

Due Date  
 
 

Pendahuluan 

PT. SJCI divisi DISI (Digital Imaging 
System Indonesia) adalah perusahaan 
manufaktur yang bergerak di bidang industri 
perakitan kamera. Salah satu komponen dalam 
kamera yang diproduksi pada departemen 
Surface Mounting Technology (SMT) 
Department adalah Printed Circuit Board 
(PCB). Surface Mounting Technology memiliki 
Line DSC (Digital Still Camera) yang terdiri 
dari lini mesin DSC 1 sampai DSC 16. Lini 
mesin tersebut dikelompokkan menjadi 3 
kelompok berdasarkan tipe dan model PCB 
yang dikerjakan pada masing-masing 
kelompok lini.  

Kelompok lini 1 terdiri dari lini DSC 1, 
DSC 2, DSC 3, DSC 4, DSC 5, DSC 6. 
Kelompok lini 2 terdiri dari lini DSC 7, DSC 
13, DSC 14, DSC 15, DSC 16. Kelompok lini 3 
terdiri dari lini DSC 8, DSC 9, DSC 10, DSC 
11, DSC 12. Sistem produksinya yang bersifat 
reentrant flowshop. Setiap job memiliki alur 

produksi yang sama. Job dibedakan menjadi 
single pass lot dan double pass lot. Single pass 
lot hanya mengalami satu kali urutan proses 
seperti pada pure flowshop, dan double pass lot 
terbagi menjadi 2 yaitu first past lot untuk job 
yang pertama kali diproses dan second pass lot 
untuk job yang mengalami dua kali urutan 
proses.  

Pada penelitian ini difokuskan pada 
kelompok lini yang mengalami keterlambatan, 
yaitu kelompok lini 2 yang memiliki pesanan 
69 job yang harus dialokasikan. Keterlambatan 
lini ini berakibat pada lini selanjutnya dan 
menyebabkan order seringkali tidak terpenuhi. 
Pada penelitian ini, aliran job yang diteliti 
adalah kelompok lini 2 seperti terlihat pada 
gambar 1. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 
melakukan penjadwalan dengan menggunakan 
metode Particle Swarm Optimization-Earliest 
Due Date untuk meminimasi tardiness. 

 
 

mailto:ti_di_tya@yahoo.com
mailto:mimi_batubara,
mailto:mimi_batubara,
mailto:rmauli@yahoo.com
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Gambar 1. Aliran proses produksi kelompok lini 2 

 
Tinjauan Pustaka 
 
Particle Swarm Optimization (PSO) 
Algorithm 

Particle Swarm Optimization (PSO) 
sangat berbeda dari metode evaluasi lainnya, 
dimana PSO tidak menggunakan operasi 
filtering (crossover/mutasi). Dalam PSO, 
setiap anggota disebut partikel dan setiap 
partikel akan bergerak di sekitar ruang 
multidimensi dengan kecepatan masing-
masing. PSO dengan local neighborhood dan 
PSO dengan global neighborhood merupakan 
dua jenis varian dari Particle Swarm 
Optimization (PSO). Global Neighborhood 
berarti setiap partikel berpindah terhadap 
posisi terbaik sebelumnya dan berpindah 
terhadap partikel terbaik di dalam ruang 
multidimensi yang disebut dengan gbest. 

Dalam local variant disebut lbest dimana setiap 
partikel berpindah terhadap posisi terbaik 
sebelumnya dan terhadap partikel terbaik di 
dalam tetangga yang berdekatan. 

Setiap partikel akan dievaluasi dengan 
menggunakan permutasi untuk menghitung 
harga fungsi objektif (makespan). Setelah 
dievaluasi, algoritma PSO akan mengulangi 
langkah-langkah tersebut secara iterasi. Dengan 
posisi, kecepatan, dan fungsi objektif, setiap 
partikel akan mengembangkan kemampuan 
terbaik yang dimiliki (harga terbaik untuk setiap 
partikel). Di saat lain, partikel terbaik dari suatu 
kumpulan dengan posisi dan fungsi objektif 
yang dimiliki digunakan untuk memperbaharui 
posisi partikel seluruhnya. Selanjutnya 
kecepatan dari partikel diperbaharui dengan 
mengguakan kecepatan sebelumnya, 
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pengalaman yang terbaik yang dimiliki oleh 
partikel, dan partikel yang terbaik. 

 
Elemen Dasar dari Algoritma Particle Swarm 
Optimization 
1. Partikel :  t

iX  dimana I merupakan 
urutan partikel dalam kumpulannya pada 
saat iterasi t. Setiap partikel bergerak di 
dalam ruang multidimensi (n) ke arah 
posisi partikel terbaik di dalam populasi. 
Posisi partikel t

iX  dapat ditulis sebagai 
t
iX = [ ]n

t
i

t
i

t
i

t
i xxxx ,...,,, 321           (1) 

2. Populasi : populasi merupakan kumpulan 
beberapa partikel pada iterasi t, 
{ }NPiX t

i ,...,3,2,1, =     (2) 
3. Permutasi : Permutasi dinotasikan dengan 

[ ]niiiii
t
i

0
3

0
,2

0
1

00 ,...,,, ππππππ =  

dimana n
t
iπ  adalah tugas dari pekerjaan 

n pada partikel i di dalam permutasi saat 
iterasi t. 

4. Partikel velocity : t
iV  adalah kecepatan 

partikel i pada saat iterasi t. Setiap 
partikel memiliki posisi dan kecepatannya 
masing-masing di dalam ruang 
multidimensi. Oleh karena itu, kecepatan 
partikel i pada iterasi t dalam n dimensi 
dapat ditulis sebagai berikut : 

[ ]niiii vvvV 0
2

0
1

00 ,...,,=  
 (3) 

5. Inertia weight dan koefisien akselerasi : 
Inertia weight merupakan suatu parameter 
untuk mengontrol dampak dari kecepatan 
sebelumnya pada kecepatan saat ini. Hal 
tersebut mempunyai dampak pada 
pertukaran antara kemampuan eksplorasi 
secara global maupun lokal pada partikel. 
Pada permulaan pencarian, inertia weight 
digunakan untuk mengembangkan 
eksplorasi global. Sedangkan koefisien 
akselerasi dinotasikan dengan c1 dan c2. 
Koefisien akselerasi berguna untuk 
mengontrol ukuran langkah maksimum 
pada partikel yang dapat dilakukan. 

6. Personal Best: Personal best 
melambangkan posisi terbaik dari partikel 
dengan nilai fungsi obyektif terbaik pada 
saat iterasi t. Sehingga posisi terbaik 
dapat disamakan dengan nilai fungsi 
obyektif terbaik dari partikel yang 
dadapat sejauh ini. Untuk setiap partikel 
dalam populasinya, t

iP  dapat ditetapkan 
dan dikembangkan pada setiap iterasi t. 

Untuk meminimasi nilai fungsi obyektif, 
apabila nilai fungsi obyektif permutasi i 
pada iterasi t-1 maka nilai personal best 
menjadi : 

     )(),()( 1 t
i

pb
i

t
i

t
i ffff πππ =≤ −

      (4) 
Untuk setiap partikel, personal best 
dinotasikan dengan 

{ }n
t
i

t
i

t
i

t
i pppP ...,,, 21=  

7. Global best : global best didefinisikan 
sebagai posisi terbaik secara global dari 
partikel terbaik yang sejauh ini didapat pada 
seluruh partikel dalam populasi. Untuk 
alasan ini, global best dapat dilambangkan 
sebagai )()( t

i
t ff ππ ≤  dimana )( tf π  

merupakan nilai fungsi obyektif personal 
best t

iP  untuk permutasi t
iπ . Untuk 

menyederhanakan fungsi kesesuaian dari 
global best, maka dinotasikan sebagai : 

                       )( tgb ff π=           (5) 
8. Pembatas Kriteria : suatu kondisi yang 

membatasi proses pencarian. Dapat berupa 
jumlah maksimum iterasi atau batas nilai 
fungsi obyektif yang dikehendaki. 

 
Particle Swarm Optimization-Earliest Due 
Date (PSO-EDD) Algorithm (Hatice Ucar, M. 
Fatih Tasgetiren, 2006) 

Hariri dan Potts (1989) mengembangkan 
algoritma pertama untuk masalah jumlah 
pekerjaan terlambat bagi permutasi flowshop, 

∑ iUFm . Pada sistem manufaktur dengan 
aliran flowshop, mesin yang berbeda ditetapkan 
secara seri, dan setiap tugas yang dilakukan 
pada semua mesin. Terdapat n jumlah pekerjaan 
yang tersedia untuk diproses pada sejumlah m 
mesin. Meminimalkan jumlah pekerjaan 
terlambat adalah penting bagi produsen untuk 
menghindari hilangnya pelanggan, sehingga itu 
merupakan hal yang sangat menarik dalam 
industri. Untuk dapat menentukan pekerjaan 
sebagai earliness atau lateness, kita harus 
menghitung waktu penyelesaian dan 
keterlambatan setiap pekerjaan. Pekerjaan 
pekerjaan permutasi di mana n job akan 
diurutkan melalui m mesin yang sama dengan 
menggunakan permutasi, maka masalah ini 
adalah untuk menemukan pekerjaan permutasi 
terbaik yang valid untuk setiap mesin. 
Perhitungan waktu penyelesaian pekerjaan 
untuk n job m mesin diberikan sebagai berikut: 

          ( ) ( ) 




−= jdm,jCjT πππ   (6) 



Seminar Nasional Teknologi Industri 2010            ISBN : 978-979-18265-2-5 
 

 TI 9 - 4 

Dimana ( )jd π  adalah due date dari job 

jπ , dan jika kita label )(πlc sebagai 

total job yang terlambat 
( )
( )





>

≤
=

0 jika     1,

0 jika     ,0

jT

jT
jU

π

π

             (7)        
 
Metodologi 
Langkah-langkah Particle Swarm 
Optimization (PSO)-EDD adalah : 
1. Set t = 0, dan NP = dua kali dari jumlah 

dimensi. Dimensi itu sendiri 
menggambarkan jumlah job. 

2. Tentukan partikel-partikel NP, 
{ },...,3,2,10 NPiX i == dimana 

[ ]niiiii xxxxX 0
3

0
2

0
1

00 ,...,,,=  dengan 
menggunakan rumus :  

1minmaxmin
0 *)( rxxxx ji −+=

 (8) 
Dimana x min = 0.0, x max = 4.0, dan r 1   
merupakan nilai acak uniform antara 0 
dan 1.  

3. Tentukan initial velocity untuk setiap 
partikel dengan rumus : 

2minmaxmin
0 *)( rvvvv ji −+=      (9) 

dimana v min = 0.0, v max = 4.0, dan r 1   
merupakan nilai acak uniform antara 0 
dan 1.  
Velocity dinotasikan dengan 
{ },...,3,2,10 NPiVi ==  dimana 

[ ]niiiii vvvvV 0
3

0
2

0
1

00 ,...,,,=   (10) 
4. Tentukan permutasi 

[ ]niiiii
0

3
0

2
0

1
00 ,...,,, πππππ =  dari 

partikel 0
iX , dimana i = 1,2,…,NP 

dengan menggunakan aturan Smallest 
Position Value (SPV). 

5. Hitung nilai makespan untuk setiap 
partikel di dalam swarm. Nilai makespan 
setiap partikel dinotasikan dengan 0

1f  
dimana i = 1,2,...,NP. 

6. Set == 000 ; iii PXP
[ ]niniiiii xpxpxp 00

2
0

2
0

1
0

1
0 ,...,, ===  (11) 

   (10) 
Untuk setiap partikel di dalam swarm 
bersamaan dengan nilai personal bestnya. 

7. Tentukan nilai ”The best fitness value” di 
dalam swarm. The best fitness value ini 
berarti nilai makespan terbaik di antara 

semua partikel yang berada di dalam 
swarm. Nilai makespan tersebut dinotasikan 
dengan NPiff i ,...,2,1,min 0

1 ==  

sesuai dengan nilai dari partikel X 0
i . 

8. Set global best == 000 ;GXG ii  

[ ]
ninii xgxgxg ,2,21,1 ,...,, ===   

     (11) 
dengan nilai i. 

9. Perbaharui iterasi, t = t+1 
10. Perbaharui bobot kelemahan (inertia 

weight) ;  
β*1−= tt ww   (12) 

, dimana β  ialah faktor decreament. 
11. Perbaharui velocity :  

)( 11
11

11 −−−− −+= t
ij

t
ij

t
i

t
j

t
i xprcvwv

 )( 11
22

−− −+ t
ij

t
i xgrc  (13) 

Dimana c 1  dan c 2  adalah koefisien 

akselerasi, dan r 1 , r 2  adalah nilai acak 
uniform antara 0 dan 1. 

12. Perbaharui posisi partikel : 

j
t
ij

t
ij

t
i vxx += −1  (14) 

13. Cari permutasi dengan menggunakan SPV, 
[ ]niiiii

1
3

1
2

1
1

11 ,...,,, πππππ = , untuk i = 
1,2,3,...,NP. 

14. Perbaharui personal best 
Setiap partikel dinilai dengan menggunakan 
permutasi untuk melihat apakah personal 
best akan diperbaiki. Bila pb

i
t

i ff < , i = 
1,2,3,...,NP, maka personal best akan 
diperbaharui dengan t

i
t

i XP =  dan 
t

i
pb

i ff =  
15. Perbaharui global best 

Tentukan nilai minimum dari personal best, 
}min{ pb

i
t

i pf = , i = 1,2,...,NP; 

},...,,2,1;{ NPiil =∈  

Bila gb
i

t
i ff < , maka global best akan 

diperbaharui dengan t
l

t XG =  dan 
t

l
gb ff =  

Setelah mendapatkan urutan terbaik dengan 
metode PSO, kemudian dilanjutkan dengan 
EDD: 

( ) ( ) 




−= jdmjCjT πππ ,   
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Dimana ( )jd π  adalah due date dari job 

jπ , ( )mjC ,π sebagai completion time, 

( )jT π  sebagai tardiness 

( )
( )





>

≤
=

0 jika     1,

0 jika     ,0

jT

jT
jU

π

π

  

 
Hasil dan Pembahasan 
Hasil PSO pada penelitian ini dilanjutkan dengan metode EDD untuk setiap urutan yang telah 
dialokasikan ke masing-masing lini mesin mengingat due date penyelesaian job yang berbeda-beda. 
Tabel 1 menunjukkan hasil pengerjaan dengan metode PSO-EDD untuk periode satu bulan. 

Tabel. 1. Waktu penyelesaian pekerjaan dengan Algoritma PSO-EDD 
Urutan 

Job 
Jumlah 
Order 

Tanggal 
dimulai 

Tanggal 
selesai 

Tanggal 
Siap Kirim 

Due 
Date Tardiness 

53 4534 6-Feb-09 7-Feb-09 7-Feb-09 6-Feb-09 1 
30 6476 5-Feb-09 8-Feb-09 8-Feb-09 5-Feb-09 3 
17 2882 7-Feb-09 9-Feb-09 9-Feb-09 7-Feb-09 2 
     TOTAL 6 

Urutan pengerjaan job adalah : 
J15- J64 - J68- J16 - J45 - J41 - J12 - J24 - J18 - J13 - J21 - J19 - J5 - J27 - J59 - J17 - J4 - J44 - J10 - 
J51 - J29 - J61 - J6 - J32 - J55 - J49 - J31 - J62 - J65 - J54 - J50 - J26 - J48 - J56 - J33 - J30 - J63 - J35 
- J36 - J38 - J8 - J57 - J43 - J22 - J3 - J34 - J11 - J28 - J1 - J2 - J58 - J47 - J20 - J69 - J46 - J42 - J67 - 
J60 - J9 - J53 - J39 - J37 - J14 - J25 - J23 

Sebagai pembanding adalah algoritma Heuristic Lot Based yang merupakan modifikasi dari 
algoritma NEH. Tujuannya untuk meminimasi total keterlambatan (total tardiness) dari job yang ada. 
Algoritma ini bekerja pada sistem produksi yang bersifat reentrant flowshop. Algoritma heuristic lot 
based mengurutkan job dari due date tercepat menjadi prioritas utama. Apabila terdapat job dengan 
due date yang sama, maka diprioritaskan job dengan waktu proses terlama (Longest Processing Time). 
  

Tabel 2. Perbandingan metode 
 Awal Heuristic Lot Based PSO-EDD 

Tardiness 22 hari 8 hari 6 hari 
number of tardy 8 job 8 job 3 job 
Makespan  426.88 jam 469.23 jam 386.52 jam 

 
Tabel 2 menunjukkan perbandingan metode 
dalam penelitian ini. Penurunan yang terjadi 
terhadap kondisi awal adalah penurunan 
tardiness sebesar 16 hari ( 72,73%), penurunan 
makespan sebesar 40,36 jam (9.45%) dan 
penurunan number of tardy job adalah 62,5%.  

Pada algoritma PSO saja, hasil yang 
diperoleh adalah minimasi makespan saja, 
karena tidak memperhatikan due date order. 
Namum, setelah mengkombinasikan algoritma 
PSO dengan EDD, jumlah tardiness dapat 
berkurang sekaligus mengurangi makespan. 
Pada penelitian ini, dapat diketahui 
karakteristik PSO lainnya yaitu dapat 
mengerjakan 69 job, dan setelah algoritma PSO 
dikombinasikan dengan EDD (PSO-EDD), 
berarti metode ini dapat diterapkan untuk 
permasalahan due date order yang berbeda-
beda dan job yang banyak, dalam penelitian ini 
terdapat 69 job.  

 
Kesimpulan 

Metode PSO-EDD memberikan hasil 
penjadwalan yang lebih baik untuk 
meminimasi tardiness. Hasil penjadwalan 
dengan metode PSO-EDD menunjukkan 
makespan, number of tardy job, dan total 
tardiness yang lebih kecil dibandingkan dengan 
menggunakan metode Heuristic Lot Based. 
Dari hasil penjadwalan, menunjukkan bahwa 
metode PSO-EDD dapat digunakan untuk 
jumlah job sebanyak 69 job. Maka masih perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut yang 
memungkinkan dapat mengolah job dengan 
jumlah yang lebih besar. 
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PENGALOKASIAN JUMLAH TEMPAT TIDUR YANG OPTIMAL 
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1,2Jurusan Teknik Industri , Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti  

Email : winnie_septiani@yahoo.com 
 
 

ABSTRAK 
RSUD Pasar Rebo merupakan perusahaan yang  bergerak di bidang pelayanan jasa, yang menyediakan 
jasa pelayanan gawat darurat, pelayanan dokter spesialis rawat jalan, rawat inap dan pelayanan lainnya 
di bidang kesehatan. Saat ini Rumah Sakit, ingin meningkatkan pelayanan di ruang rawat inap.Penelitian 
ini bertujuan untuk merancang model konseptual untuk mengoptimalkan jumlah tempat tidur di setiap 
unit perawatan rawat inap dengan memperhatikan nilai dari bed occupancy rate (%utilitas tempat tidur). 
Nilai  bed occupany rate (BOR) pada saat ini mencapai 30-90%, sedangkan nilai BOR optimal yang 
ditargetkan oleh pihak Rumah Sakit adalah 50-80%. Selanjutnya model ini akan dikembangkan untuk 
model simulasi dan analisis sistem. Varibel-variabel yang digunakan  meliputi jumlah pasien, waktu 
kedatangan pasien, jumlah pasien pada unit perawatan rawat inap, jumlah tempat tidur,  average length 
of stay (rata-rata lama rawat inap), dan % utilitas tempat tidur. 
 
Kata kunci : Model Konseptual, BOR, Optimalisasi, Rawat Inap 
 
 
Pendahuluan  
  

Rumah Sakit Umum Daerah Pasar 
Rebo (RSUD Pasar Rebo) adalah Rumah Sakit 
dengan Badan Usaha Perseroan Milik Pemda 
DKI Jakarta. Pelayanan yang disediakan oleh 
rumah sakit ini meliputi jasa pelayanan gawat 
darurat, pelayanan dokter spesialis rawat jalan, 
rawat inap dan pelayanan lainnya di bidang 
kesehatan. 

Pada saat ini pelayanan yang ingin 
ditingkatkan oleh pihak RSUD Pasar Rebo 
adalah pelayanan di unit perawatan rawat inap 
dengan mengoptimalkan jumlah tempat tidur di 
setiap unit perawatan rawat inap. Indikator yang 
dapat digunakan untuk mengevaluasi jumlah 
tempat tidur yang optimal dapat diukur dengan  
memperhatikan nilai dari bed occupancy rate 
(% utilitas tempat tidur) pada setiap unit 
perawatan rawat inap. Nilai bed occupancy rate 
pada saat ini mencapai 30-90%, sedangkan nilai 
bed occupancy rate yang ditargetkan oleh pihak 
Rumah Sakit adalah 50-80%.  

Penelitian-penelitian lain yang 
berkaitan dengan optimalitas jumlah tempat 
tidur diantara adalah  dilakukan oleh Cochran, 
J.K dan Bharti (Thn), mengenai  ”a multi stage 
stochastic methodology for whole hospital bed 
planning under peak loading” dengan  tujuan 
untuk menyeimbangkan presentase utilitas 
tempat tidur pasien dengan melakukan 
pengalokasian tempat tidur menggunakan 
skenario ”what-if” . Simulasi dilakukan pada 
sebuah Rumah Sakit di Southwestern USA. 
Penelitian lain yang telah dilakukan adalah 

Elbeyli dan Krishnan (thn) dengan judul ”in 
patient flow analysis using promodel simulation 
package” dengan tujuan untuk mengevaluasi 
terjadinya bottlenecks (penumpukkan) 
kedatangan pasien dan bertujuan untuk 
mengurangi waktu tunggu pasien di ruang 
emergency, dengan melakukan penambahan 
jumlah tempat tidur pada ruang rawat inap 
menggunakan skenario ”what-if” dengan 
simulasi. 

Pada penelitian ini akan dirancang 
model konseptual untuk pengalokasian jumlah 
tempat tidur yang optimal di RSUD Pasar Rebo.  
Perancangan dan pembuatan model simulasi 
dikhususkan untuk ruang perawatan rawat inap 
pediatrics, high care, intensive care unit, cardio 
vaskuler cardiac care, gynecology, penyakit 
dalam, paru-paru, bedah umum, instalasi gawat 
darurat, dan poliklinik pada  Rumah Sakit 
Umum Daerah Pasar Rebo di wilayah Pasar 
Rebo, Jakarta Timur. 

Prosedur Penelitian  
 Tahapan-tahapan penelitian yang 
dilakukan : 

1. Pengumpulan Data Penelitian 
2. Penentuan variabel sistem 
3. Pendefinisian Sistem 
4. Pembangunan Model Koseptual 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data diperoleh 

berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki 
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perusahaan dan laporan tahunan perusahaan.. 
Data yang diperlukan antara lain adalah : 
a. Data umum Rumah Sakit 

Data umum Rumah Sakit merupakan data 
yang berisi gambaran umum RSUD Pasar 
Rebo, yang diperoleh berdasarkan dokumen 
RSUD Pasar Rebo.  

b. Data jumlah pasien instalasi gawat darurat 
(IGD) dan poliklinik 
Data jumlah pasien IGD dan poliklinik 
diperoleh dari hasil perhitungan sensus data 
kedatangan pasien yang dihitung oleh 
bagian rekam medis RSUD Pasar Rebo.  

c. Data waktu kedatangan pasien IGD dan 
poliklinik 
Data waktu kedatangan pasien IGD dan 
poliklinik berisi mengenai keterangan pada 
pukul berapa masing-masing pasien 
melakukan proses pendaftaran ke bagian 
pendaftaran IGD dan poliklinik. 

d. Data waktu pendaftaran pasien 
Data waktu yang dibutuhkan oleh pasien 
pada saat melakukan proses pendaftaran, 
baik pada saat proses pendaftaran pada 
bagian pendaftaran IGD, poliklinik, dan 
front office. 

e. Data jumlah pasien pada unit perawatan 
rawat inap 
Data jumlah kedatangan pasien pada setiap 
unit perawatan rawat inap. 

f. Data jumlah tempat tidur  
Data jumlah tempat tidur dihitung pada 
setiap unit perawatan rawat inap, poliklinik, 
dan IGD. 

g. Data waktu pemeriksaan pasien IGD dan 
poliklinik 
Data waktu yang dibutuhkan oleh seorang 
pasien pada saat melakukan proses 
pemeriksaan pada unit pemeriksaan IGD 
dan poliklinik. 
Data jumlah tempat tidur dihitung pada 
setiap unit perawatan rawat inap, poliklinik, 
dan IGD.  

 
h. Data  average length of stay (ALOS) 

Data average length of stay (ALOS) 
merupakan data yang berisi mengenai 
waktu rata-rata lama rawat seorang pasien, 
dimana pasien tersebut telah melakukan 
perawatan rawat inap di unit perawatan 
rawat inap RSUD Pasar Rebo.  

i. Data bed occupancy rate 
Data bed occupancy rate (% utilitas tempat 
tidur) adalah data yang berisi mengenai 
nilai penggunaan tempat tidur . 
 

2. Penentuan Variabel Sistem 
 Variabel yang digunakan dalam 
perancangan model ini meliputi Pasien (jumlah 
dan waktu antar kedatangan),  Jumlah tempat 
tidur yang tersedia di setiap ruang rawat inap. 
Evaluasi sistem dilakukan berdasarkan nilai Bed 
Occupancy Rate (BOR). 
 
3. Pendefinisian Sistem 

Sistem yang dimaksud disini adalah 
sekumpulan variabel penting yang dapat 
menjelaskan perilaku sistem yang nyata pada 
waktu tertentu dan memiliki tujuan tertentu 
(Djati, 2007). Sistem yang akan diamati  
dimulai dari kedatangan pasien dari poliklinik 
maupun dari UGD, masuk ke tempat 
pendaftaran sampai ke ruang inap seperti 
terlihat pada Gambar 1. dan Gambar .2.  

Jumlah tempat tidur yang 
terdefinisikan dalam sistem ini terdiri dari 272 
tempat tidur yang didistribusikan pada 8 unit 
perawatan rawat inap dan 2 unit pemeriksaan, 
dengan penjelasan sebagai berikut : 
1. Instalasi gawat darurat (IGD) : Unit dimana 

pasien gawat darurat datang dan melakukan 
pemeriksaan dini sebelum dilakukan 
pengobatan lanjutan. IGD memiliki 18 
tempat tidur. 

2. Poliklinik : Unit dimana pasien poliklinik 
melakukan pemeriksaan sebelum dilakukan 
perawatan lanjutan. Poliklinik memiliki 21 
tempat tidur. 

3. Pediatrics (PEDS) : Unit perawatan anak 
dengan diagnosa bervariasi, seperti  

 

    
Pasien Poli      Tempat Pendaftaran   Ruang Tunggu      Poliklinik               Front office         Ruang Tunggu         8 Ruang  
                                                                                                                                                                                   Rawat Inap 

    
                             Pasien IGD       Tempat Pendaftaran    Ruang Tunggu            IGD              8 Ruang Rawat Inap 

Gambar 2.  Jalur Pasien IGD menuju Ruang Inap 

Gambar 1.  Jalur Pasien Poliklinik Menuju Ruang Inap 
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4. penyakit dalam, bedah, paru dan saluran 

pernafasan. Unit perawatan PEDS memiliki 
49 tempat tidur. 

5. High Care  (HC) : Ruang intensif bagi 
anak, dengan level perawatan yang lebih 
tinggi. Unit perawatan HC memiliki 2 
tempat tidur. 

6. Intensive care unit (ICU) : Ruang 
perawatan intensif bagi pasien dewasa yang 
membutuhkan level perawatan lebih tinggi 
dengan diagnosa bervariasi, contohnya 
adalah kanker, gangguan pernafasan, dan 
pengobatan umum lainnya. Unit perawatan 
ICU memiliki 2 tempat tidur. 

7. Cardio vaskuler cardiac care (CVCU) : 
Ruang perawatan intensif jantung dan 
pembuluh darah. Unit perawatan CVCU 
terdiri dari 2 tempat tidur. 

8. Gynecology (GYN) : Ruang kebidanan dan 
kandungan yang menyediakan pelayanan 
pengobatan dan pembedahan. Unit 
perawatan GYN memiliki 45 tempat tidur. 

9. Ruang penyakit dalam (PD) : Unit ini 
menyediakan perawatan khusus bagi pasien 
yang menderita penyakit dalam, seperti 
gangguan ginjal, diabetes, dan penyakit 
demam berdarah. Unit perawatan PD 
memiliki 43 tempat tidur. 

10. Ruang penyakit paru-paru (PP) : Unit ini 
menyediakan perawatan khusus bagi pasien 
yang menderita penyakit paru-paru, seperti 
penyakit bronchitis. Ruang PP memiliki 36 

tempat tidur. 
11. Ruang bedah umum (BU) : Unit ini 

melayani pasien dengan kebutuhan 
pembedahan umum. Ruang BU memiliki 
54 tempat tidur. 

 
4. Pembangunan Model Konseptual 

Model konseptual merupakan cara 
untuk merumuskan suatu model dari masalah 
sistem yang ada dan dari pemecahan masalah 
yang diusulkan. Pada penelitian ini model 
konseptual digunakan untuk menguraikan 
variabel-variabel yang harus diperhitungkan 
supaya dapat memberikan usulan sebagai 
pemecahan masalah.  

Permasalahan yang terdapat pada 
RSUD Pasar Rebo adalah permasalahan tidak 
tercapainya target nilai presentase utilitas 
tempat tidur pada beberapa unit perawatan 
rawat inap, sehingga untuk mengatasi 
permasalahan tersebut perlu dilakukan 
pengalokasian tempat tidur pada ruang rawat 
inap sebagai pemecahan masalah yang akan 
diusulkan.  

Ada dua tipe pendaftaran yang dapat 
dilalui oleh pasien, yaitu pendaftaran melalui 
IGD dan poliklinik. Model konseptual yang 
menggambarkan diagram alir pasien dari dua 
lokasi pendaftaran dapat dilihat pada Gambar 2 . 
(dimana gambar bintang menunjukkan jumlah 
pasien yang datang selama bulan Maret 2007) 
dan presentase yang terdapat pada diagram alir 
pasien didapat berdasarkan jumlah pasien yang 

 

Pemeriksaan

Rawat Jalan

AnakDewasa

Lainnya GYN

2006

50,95%
2,15%48,30%

97,81%

77,89% 22,11%

100% 100%

96,53 %

52,38 % 47,62 % 45,58 % 27,68 % 26,74 % 100 %

3,47%

81,20%

93,90%

ICU CVCU Penyakit Dalam
(PD)

Bedah Umum
(BU)

Paru-Paru
(PP)

Pengobatan/
Pembedahan*

Pediatrics
(PEDS)

High Care
(HC)

Perawatan Intensif Pengobatan/Pembedahan

Instalasi Gawat 
Darurat Poliklinik

Pemeriksaan

Rawat Inap

Rawat Jalan

Pengobatan/
PembedahanPerawatan Intensif Perawatan IntensifPerawatan Umum

24780

6,10%

18,80%

Perawatan Anak 
Umum

Perawatan Anak 
Intensif

Rujuk

0,75%
Rujuk

0,04%

Keluar

Gambar 3.   Model Konseptual yang Menggambarkan Aliran Pasien dari dua Lokasi Pendaftaran  
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datang dan mendaftar disetiap proses. 
 

 

Gambar 4. Model Konseptual  Pengalokasian Jumlah Tempat Tidur yang Optimal 
 
Pola kedatangan pasien bertujuan 

untuk mengetahui ketidak-homogenan 
(ketidaksamaan) banyaknya jumlah pasien yang 
datang pada sebuah Rumah Sakit, baik ketidak-
homogenan pada setiap harinya atau setiap 
jamnya. Selain itu pola kedatangan pasien 

bertujuan untuk mengetahui apakah ada 
perbedaan yang signifikan antara jumlah pasien 
yang mendaftar melalui IGD dan poliklinik. 
Perhitungan jumlah kedatangan pasien per hari 
dan per jam dibedakan berdasarkan jenis 

 Pelaku dalam sistem (Pasien RSUD Pasar Rebo)

Proses kedatangan pasien menuju ruang perawatan rawat inapProses kedatangan pasien menuju ruang perawatan rawat inap

CVCUCVCU HCHCPEDSPEDSGYNGYNBUBUPPPPPDPDICUICU

Sistem = Unit perawatan rawat inap

Perhitungan performansi tempat tidur 
pada setiap unit perawatan rawat inap :
1. % Utilitas
2. % Idle
3. % Blocked
4. Jumlah pasien

Perhitungan performansi tempat tidur 
pada setiap unit perawatan rawat inap :
1. % Utilitas
2. % Idle
3. % Blocked
4. Jumlah pasien

% Utilitas tempat tidur 
berada dalam target 

(50%-80%)?

% Utilitas tempat tidur 
berada dalam target 

(50%-80%)?
Jumlah tempat tidur optimalJumlah tempat tidur optimal

Eksperimen model usulan dengan melakukan pengalokasian 
tempat tidur menggunakan skenario “what-if” 

Eksperimen model usulan dengan melakukan pengalokasian 
tempat tidur menggunakan skenario “what-if” 

% Utilitas tempat tidur 
model usulan berada 

dalam target (50%-80%)?

% Utilitas tempat tidur 
model usulan berada 

dalam target (50%-80%)?

Hasil Model usulan dengan menggunakan jumlah tempat tidur 
optimal (% utilitas sesuai target 50%-80%)

Hasil Model usulan dengan menggunakan jumlah tempat tidur 
optimal (% utilitas sesuai target 50%-80%)

Instalasi Gawat Darurat 
(IGD)

Instalasi Gawat Darurat 
(IGD)

Sistem = Unit pemeriksaan

Perhitungan performansi tempat tidur 
pada setiap unit pemeriksaan :
1. % Utilitas
2. % Idle
3. % Blocked
4. Jumlah pasien

Perhitungan performansi tempat tidur 
pada setiap unit pemeriksaan :
1. % Utilitas
2. % Idle
3. % Blocked
4. Jumlah pasien

Proses kedatangan pasien menuju ruang pemeriksaanProses kedatangan pasien menuju ruang pemeriksaan

PoliklinikPoliklinik

Ya

Tidak

Ya

Tidak
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pendaftaran, yaitu pendaftaran IGD dan 
poliklinik. 

 
 

MulaiMulai

Pasien menunggu di 
ruang tunggu IGD

Pasien menunggu di 
ruang tunggu IGD

Apakah ada tempat 
kosong di IGD?

Apakah ada tempat 
kosong di IGD?

Apakah pasien harus 
rawat inap?

Apakah pasien harus 
rawat inap?

Apakah ada tempat?Apakah ada tempat?

Pasien diantar ke ruang rawat inapPasien diantar ke ruang rawat inap

Pasien menunggu di ruang tunggu poliklinikPasien menunggu di ruang tunggu poliklinik

Apakah pasien harus 
rawat inap?

Apakah pasien harus 
rawat inap?

Apakah ada tempat?Apakah ada tempat?

Pasien diantar ke ruang rawat inapPasien diantar ke ruang rawat inap

SelesaiSelesai

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

TidakYa

Ya

Ya

Ya

Tidak

Pasien mendaftar di tempat 
pendaftaran poliklinik

Pasien mendaftar di tempat 
pendaftaran poliklinikPasien mendaftar di tempat 

pendaftaran IGD
Pasien mendaftar di tempat 

pendaftaran IGD

Pemeriksaan oleh dokter di 
ruang IGD

Pemeriksaan oleh dokter di 
ruang IGD

Pemeriksaan oleh dokter di 
ruang poliklinik

Pemeriksaan oleh dokter di 
ruang poliklinik

Pasien mendaftar ke bagian 
front office

Pasien mendaftar ke bagian 
front office

CVCUCVCUICUICU HCHC PDPD PPPP BUBU GYNGYN PEDSPEDS

Pasien pulang/dirujukPasien pulang/dirujuk

Pasien pulangPasien pulang

Apakah ada tempat 
kosong di IGD?

Apakah ada tempat 
kosong di IGD?

TidakYa

Salah satu variabel yang harus 
diperhitungkan dalam menguraikan model 
konseptual adalah proses yang harus dijalani 
oleh pasien, sebelum akhirnya pasien tersebut 
berada pada ruang perawatan rawat inap. Pada 
Gambar 5.  diperlihatkan diagram alir proses 
kedatangan pasien menuju ruang perawatan 
rawat inap. 

Data bed occupancy rate (% utilitas 
tempat tidur) adalah data yang berisi mengenai 
nilai penggunaan tempat tidur selama bulan 
Maret 2007. Data bed occupancy rate 
digunakan untuk tujuan validasi % utilitas 
tempat tidur, yaitu untuk menentukan apakah 
nilai % utilitas tempat tidur model awal yang 
disimulasikan tidak berbeda secara nyata 
dengan nilai % utilitas tempat tidur aktual. Pada 

Tabel 1. diperlihatkan nilai bed occupancy rate 
RSUD Pasar Rebo.  
Tabel 1. Nilai Bed Occupancy Rate di RSUD 
Pasar Rebo 

Unit Perawatan Bed 
Occupancy (%) 

Pediatrics (PEDS) 73 
High Care (HC) 58 
Intensive care unit (ICU) 54 
Cardio vaskuler cardiac care 
(CVCU) 

56 

Gynecology (GYN) 38 
Penyakit Dalam (PD) 98 
Paru-Paru (PP) 82 
Bedah Umum (BU) 36 
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Kesimpulan  
Model konseptual dan diagram alir yang 
dirancang untuk mengalokasikan jumlah tempat 
tidur yang optimal dengan simulasi meliputi : 
(1) Model konseptual yang menggambarkan 
pendistribusian pasien ke ruang rawat inap dari 
Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Poliklinik, 
(2) model konseptual untuk mengalokasikan 
jumlah tempat tidur yang optimal, (3) Diagram 
alir proses yang kedatangan pasien 
Selanjutnya  untuk memperoleh penyelesaian 
persoalan pengalokasian jumlah tempat tidur 
model konseptual ini akan ditransformasi 
menjadi model simulasi. 
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ABSTRAK  
Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah meminimasi total ongkos persediaan. Kebijakan 
persediaan melibatkan model persediaan continuous review dan periodic review dengan kondisi 
backorder yang mempertimbangkan reduksi lead time. Ukuran lot pemesanan, safety stock, dan lead 
time yang optimal merupakan variabel keputusan. Permintaan selama lead time diasumsikan 
berdistribusi normal. Model kebijakan persediaan yang mempertimbangkan reduksi lead time 
memberikan penghematan ongkos yang cukup signifikan.   
 
Kata kunci : continuous review, periodic review, backorder, lead time, reorder point  
 
Pendahuluan  
 Permasalahan persediaan sering ditemui 
pada industri manufaktur, maupun industri jasa 
seperti jasa pemeliharaan dan operasional bisnis 
secara umum. Kekurangan persediaan  
(stockout) merupakan kondisi yang kerap 
dihadapi perusahaan, dan diasumsikan bahwa 
kekurangan yang terjadi akan dipenuhi dengan 
cara backorder atau sebaliknya lost sales, yaitu 
perusahaan akan kehilangan kesempatan 
penjualan [1].  
 Pada konsumen dengan produk yang 
unit, cenderung untuk memilih cara backorder 
terhadap pesanan mereka ketika terjadi stockout. 
Pada saat ini, model persediaan seperti 
continuous review dan periodic review telah 
dikembangkan untuk kondisi backorder oleh 
beberapa peneliti [2], [4] dan [5]. Selain kondisi 
backorder, kondisi lain yang diperhatikan dalam 
penelitian ini adalah lead time pemesanan yang 
seringkali diposisikan sebagai suatu variabel 
konstan [7]. Pada kenyataannya, penetapan lead 
time sebagai variabel konstan dianggap kurang 
realistis karena lead time pemesanan umumnya 
terdiri atas komponen waktu untuk persiapan 
pemesanan, proses produksi dan proses 
pengiriman [3]. Berdasarkan kondisi ini, lead 
time pemesanan dapat direduksi dengan 
menambah biaya crashing. Adapun manfaat 
yang diperoleh dengan melakukan reduksi 
terhadap lead time pemesanan, antara lain 
memperkecil jumlah safety stock, jumlah 
stockout, dan meningkatkan service level 
perusahaan. Pada tahap awal, kebijakan 
persediaan yang digunakan adalah model 
persediaan dengan continuous review yang 
menempatkan lead time pemesanan sebagai 
variabel keputusan yang nilainya dapat 
direduksi. Pada tahap berikutnya, hal yang sama  
 

 
dilakukan pula terhadap kebijakan persediaan 
dengan pendekatan model periodic review.  

Tujuan yang ingin dicapai dari makalah 
ini adalah mempelajari pengaruh yang 
dihasilkan dari adanya reduksi lead time 
terhadap sistem persediaan,  untuk selanjutnya 
memberikan model persediaan optimal yang 
lebih realistis dengan keadaan nyata 
berdasarkan minimasi total biaya persediaan. 
Dalam bab berikutnya akan disajikan notasi dan 
asumsi yang digunakan dalam perhitungan, 
pengembangan model dasar dari setiap model 
persediaan, analisis sensitivitas, dan diakhiri 
dengan kesimpulan. 

 
Notasi dan Asumsi 

Model matematis untuk masing-masing 
model persediaan dalam makalah ini 
berdasarkan notasi dan asumsi berikut 
 
Parameter: 
D = laju permintaan per tahun (unit/tahun) 
d = rata-rata permintaan/bulan (unit/bulan) 
σ = standar deviasi permintaan /unit 
A = biaya pesan per sekali pesan (Rp./pesan) 
H = biaya simpan/unit/tahun (Rp/unit/tahun) 
μ = biaya stockout per unit (Rp./unit) 
μ0 = keuntungan yang hilang karena lost sales  

   (Rp/unit) 
i = komponen lead time (i = 1,2,3)  
j = notasi untuk perhitungan i 
ci = biaya crash per unit waktu (Rp./hari) 
ai = durasi minimum (hari) 
bi = durasi normal (hari) 
L0 = lead time awal sebelum crash (hari) 
Li = lead time setelah crash untuk masing- 

   masing komponen lead time (hari) 
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Variabel : 
Q = ukuran lot pemesanan ekonomis (unit) 
T = interval periode pengamatan (hari) 
R = reorder point (unit) 
R  = target level (unit) 
L = lead time (hari) 
K = safety factor 
Ψ(k) = probabilitas terjadinya kekurangan 
Ф(k) = 1- service level = probabilitas 

    kekurangan yang tidak dapat dipenuhi 
Q = probabilitas stockout yang diijinkan 
Β = fraksi kekurangan yang dipenuhi 

dengan backorder (0≤β≤1) 
 
Asumsi 

Pada model persediaan continuous review 
lead time reduction untuk kondisi backorder, 
adalah 1) Persediaan diamati secara kontinu, 
untuk menentukan lot ukuran pemesanan 
ekonomis (Q) ketika persediaan mencapai 
reorder point (r), 2) Reorder point (r) adalah 
permintaan selama lead time (dL) ditambah 
dengan safety stock (k σL ). 

Pada model persediaan periodic review 
lead time reduction untuk kondisi backorder, 
adalah: 1) Peninjauan bahan baku di gudang 
dilakukan pada setiap akhir periode T, 2) Target 
Level (R) adalah permintaan selama interval 
peninjauan d(T+L) ditambah dengan safety 
stock (k σL ), 3) Jumlah unit yang dipesan 
adalah selisih antara target level (R) dengan 
persediaan yang terdapat di gudang, 4) Nilai 
service level ditentukan terlebih dahulu. 
 
 Asumsi yang digunakan pada kedua model 
persediaan, adalah;  
1) Lead time (L) terdiri atas 3 komponen (i), 

yaitu Proses Purchase Order (i=1), Proses 
Manufaktur (i=2) dan Proses Pengiriman 
(i=3),  

2) Setiap komponen lead time memiliki durasi 
minimum (ai), durasi normal (bi), dan biaya 
crashing per unit waktu (ci) untuk i = 1,2,3. 
Untuk memudahkan, nilai c disusun dengan 
c1≤ c2≤ c3., dengan demikian reduksi lead 
time harus dilakukan pada komponen lead 
time pertama karena komponen tersebut 
memiliki biaya crashing per unit waktu yang 
paling minimum, dilanjutkan dengan 
komponen kedua, dan seterusnya. Gambar 1 
menjelaskan komponen lead time (i) yang 
dimaksud.  

3)  Penentuan L0 sebagai total waktu dari durasi 
normal ketiga komponen lead time, dan Li 
adalah wsaktu untuk setiap komponen lead 
time (i) yang di lakukan crashed menjadi 
durasi minimum (i = 1,2,3). L0 dan Li dapat 
diperoleh melalui persamaan,  

L0 = ∑
=

n

j
jb

1
                                             (1)   

Li = ∑
=

i

j
jb

1
- ∑

=

−
i

j
jj ab

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

Berdasarkan biaya crashing lead time per 
siklus untuk L∈[Li, Li-1] diperoleh,  

R(L) = ci (Li-1 – L) + ∑
−

=

−
1

1
)(

i

j
jjj abc       (3)  

Model Continuous Review dengan  
reduksi Lead Time                                              

Model dikembangkan berdasarkan model 
Ouyang et al [6], dengan biaya pesan sebagai 
variabel konstan dan tidak dipengaruhi oleh  
adanya reduksi lead time. Tujuan dari model 
persediaan adalah meminimasi total biaya 
persediaan, yang terdiri atas biaya pesan, biaya 
simpan, biaya stockout dan biaya lead time 
crashing. Persamaan total biaya persediaan 
adalah sebagai berikut : 

 

( ) ( )

( )[ ] ( ) )(1                         

1
2

),,(

0 LR
Q
DrX

Q
D

rXDLrQhA
Q
DLkQEAC

+−Ε−++

+
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+

+

βππ

β
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Ketika permintaan selama lead time mengikuti 
distribusi normal, dengan mean dL dan standar 
deviasi σ L , menghasilkan persamaan r = dL 

+ k σ L , maka 
 

E (X - r)+ = ∫
∞

−
r

xdFrx )()(   

   = ∫
∞

Φ−
k

zdkzL )()(σ  

   = )]}(1[)({ kkkL Φ−−φσ  

               = )(kLψσ                          (5)     
 
dimana φ  dan Φmenandakan standard normal 
probability density function (p.d.f) dan density 
function (d.f). Oleh karena itu, safety factor  (k), 
dapat diperlakukan sebagai variabel keputusan 
disamping reorder point (r). Dalam hal ini, 
persamaan (5) dapat diubah kedalam bentuk 
persamaan berikut : 

( ) ( ) )()()1(1

2
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0 LR
Q
DkL

Q
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Q
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 ++=
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σ

(6)  
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i = 1 i = 2 i = 3
Proses Purchase Order Proses Manufaktur Proses Pengiriman

Lead Time Total (L = L0)

b1 = durasi normal untuk i=1

a1 = durasi minimum untuk i=1

b2 = durasi normal untuk i=2 b3 = durasi normal untuk i=3

a2 = durasi minimum untuk i=2 a3 = durasi minimum untuk i=3

c2 = biaya crashing untuk i=2c1 = biaya crashing untuk i=1 c3 = biaya crashing untuk i=3

 
Gambar 1. Komponen Lead Time (i) 

  
Turunan pertama persamaan (6) terhadap Q dan 
k adalah: 
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Oleh karena itu, untuk solusi akhir Q dan k, 
maka total biaya persediaan per tahun yang 
diharapkan akan berada pada titik akhir dari 
interval (Li, Li-1).Berdasarkan nilai L∈(Li, Li-1), 
dan persamaan (7) terhadap Q dan persaman 
(8) terhadap k sama dengan nol, diperoleh : 
 

})()]1([)(){(2
0 kLLRA

h
DQ ψσβππ −+++=

(9) 

=Φ )(k
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1
0 βππβ −++−

−
DhQ
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Secara teoritis, untuk L ∈  (Li, Li-1) yang 

telah ditetapkan, dari persamaan (9) dan (10) 
dapat diperoleh nilai Q dan k (yang dinotasikan 
sebagai Q* dan k*) yang berarti solusi optimal 
dari nilai Q dan k yang diharapkan  memberikan 
total biaya persediaan yang minimum.  

Untuk memperoleh solusi optimal tersebut, 
dibutuhkan beberapa langkah yang saling 
berkaitan, karena untuk menemukan nilai dari 
satu persamaan dibutuhkan nilai persamaan lain, 
sehingga untuk menyelesaikannya disusun suatu 
algoritma iterasi untuk mencari solusi optimal 
dari nilai Q, k, L dan r.  Berikut ini adalah 
langkah-langkah dari algoritma iterasi yang 
digunakan : 

 

Algoritma pencarian solusi pada model 
persediaan continuous review lead time 
reduction dengan backorder. 
Langkah 1: Menghitung nilai L0 dengan                  
persamaan (1) 
Langkah 2: Menghitung nilai Li untuk i = 1,2,3 
dengan persamaan (2) 
Langkah 3:Menghitung lead time crashing cost 
(R(Li) untuk i = 0,1,2,3 dengan  persamaan (3) 
Langkah 4: Tetapkan iterasi (u) = 1. Mulai 
dengan k iu = k i1 = 0 (u menandakan iterasi dari 
perhitungan, untuk u = 1,2,...,n), diperoleh 
ψ (ki1) = 0,39894 dan Φ (k i1) = 0,5 
berdasarkan tabel distribusi normal [4]. Untuk 
setiap Li (i = 0,1,2,3) ikuti langkah 5 sampai 
langkah 7 
Langkah 5:Substitusi ψ (ki1) yang diperoleh 
dari langkah 4 ke dalam persamaan (9) untuk 
mendapatkan Qi1 
Langkah 6: Tetapkan iterasi (u) = u + 1 = 2. 
Gunakan Qi1 ke dalam persamaan (10) untuk 
mendapatkan Φ (ki2). Berdasarkan nilai Φ (ki2) 
temukan nilai ki2 dan ψ (ki2) dari tabel 
distribusi normal. 
Langkah 7: Substitusi ψ (ki2) yang diperoleh 
dari langkah 6 ke dalam persamaan (9) untuk 
mendapatkan Qi2. Ulangi langkah 6 dan langkah 
7 sampai tidak ada perubahan dari nilai Qin dan 
kin dengan nilai Qiu dan kin-1. Tetapkan nilai Qin 
dan kin tersebut sebagai Q* dan k* 
Langkah 8: Menghitung nilai reorder point (r) 
untuk setiap komponen lead time (i = 0,1,2,3) 
dengan persamaan r = dL + k σ L   (11) 
Langkah 9: Untuk setiap nilai i = 0,1,2,3, 
hitung EAC (Q*, k*, Li) dengan persamaan (6). 
Langkah 10: Untuk setiap komponen lead time 
(i = 0,1,2,3) hitung EAC (Q*, k*, Li) dan 
tentukan Min EAC (Q*, k*, Li). Nilai (Q*, k*, 
Li) yang menghasilkan EAC yang paling 
minimum merupakan nilai (Q, k, L) yang 
optimal. 
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Model Periodic Review dengan reduksi 
Lead Time 

Sebagaimana model persediaan continuous 
review, maka model persediaan periodic review 
juga memiliki tujuan meminimasi total biaya 
persediaan [5], dengan total biaya persediaan 
yang terdiri atas biaya pesan, biaya simpan, 
biaya stockout dan biaya lead time crashing. 
Persamaan untuk meminimumkan total biaya 
persediaan adalah sebagai berikut : 
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Ketika permintaan selama lead time mengikuti 
distribusi normal, dengan mean D(T+L) dan 
standar deviasi σ LT + , maka diperoleh 
persamaan Target Level   

(R) = D(T+L) + k σ LT + , sehingga 
 

E (X - R)+ = ∫
∞

−
r

xdFrx )()(   

   = ∫
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dengan fz (z) adalah probability density function 
(p.d.f) dari standard normal random variable Z 

dan G(k) = ∫
∞

−
k

z dzzfkz )()( . Oleh karena itu, 

persamaan (11) dapat diubah sebagai berikut : 
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Dengan demikian, untuk setiap nilai 
safety factor (k) yang diperoleh, akan selalu 
dihasilkan nilai (k) > 0. Selanjutnya dilakukan 
penurunan terhadap persamaan (13) untuk 
memperoleh nilai T dan L, : 
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           (15) 
Oleh karena itu, untuk solusi akhir T, total biaya 
persediaan tahunan yang diharapkan akan 
berada pada titik akhir dari interval (Li, Li-1). 
Berdasarkan nilai L ∈(Li, Li-1) dan persamaan 
(14) sama dengan nol maka diperoleh : 
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          (16) 
Secara teoritis, untuk L ∈(Li, Li-1) yang telah 
ditetapkan, dari persamaan (16) dapat diperoleh 
nilai T (yang dinotasikan sebagai T*) yang 
berarti solusi optimal dari nilai T yang 
diharapkan dapat memberikan total biaya 
persediaan yang minimum.  
 
Algoritma Model Persediaan periodic review 
lead time reduction dengan Backorder 
 
Langkah 1: Menghitung nilai L0 dengan 
menggunakan persamaan (1) 
Langkah 2: Menghitung nilai Li untuk i = 1,2,3 
dengan menggunakan persamaan (2) 
Langkah 3: Menghitung lead time crashing 
cost (R(Li), i = 0,1,2,3) dengan  persamaan (3) 
Langkah 4: Tentukan nilai Service Level (SL). 
Berdasarkan nilai SL maka nilai q (probabilitas 
stockout yang diijinkan) dapat dihitung yaitu q 
= 1 – SL.  
Langkah 5: Berdasarkan nilai q yang telah 
diperoleh pada Langkah 4, dapat diperoleh nilai 
k (safety factor) dari tabel distribusi normal [4] 
Langkah 6:Untuk setiap Li (i = 0,1,2,3), hitung 
nilai Ti dengan menggunakan persamaan (16) 
Langkah 7:Untuk setiap pasang (Ti,Li), hitung 
nilai target level dengan persamaan 
Ri = D(Ti + Li) + kσ ii LT +                (17) 
Langkah 8: Untuk setiap pasang (Ti,Li) total 
biaya persediaan EAC (Ti,Li), i = 0,1,2,3 dengan 
persamaan (13). Pasangan (Ti,Li) yang 
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memberikan nilai EAC yang paling minimum 
adalah pasangan (Ti,Li) yang optimal.  
 
Analisis Sensitivitas 

Untuk menjelaskan prosedur perhitungan 
pada kedua model, maka ditetapkan suatu 
sistem persediaan dengan data-data sebagai 
berikut: D = 12.000 unit per tahun, A = Rp 
50.000 per pemesanan, h = Rp 3.000 per unit 
per tahun, π = Rp 6.000 per unit, π0 = Rp 1.000 
per unit, μ = 1.000 unit per bulan, σ = 371,7282 
unit per bulan, dan lead time memiliki tiga 
komponen (Tabel 1). 

Diasumsikan bahwa keadaan 
perusahaan adalah fully-backordered (β = 1) 
yang artinya semua kekurangan akan dipenuhi 
secara backorder dan tidak ada lost sales. 

Dengan mengaplikasikan algoritma 
prosedur solusi untuk model continuous review 
dengan reduksi lead time, maka diperoleh hasil 
perhitungan seperti yang dapat dilihat pada 
Tabel 2. 

 
Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan 
adalah untuk mengamati pengaruh reduksi lead 
time terhadap model persediaan continuous 
review dan periodic review yang melakukan 
cara backorder pada pelanggannya, apabila 
permintaan tidak terpenuhi pada saat dilakukan 
pemesanan. Hasil perhitungan menunjukkan 
bahwa reduksi lead time memberikan 
penghematan secara signifikan terhadap 
perusahaan, apabila dibandingkan dengan 
kondisi tanpa melakukan reduksi lead time. 

 
Tabel 1 : Data Komponen Lead Time 

 
 

Tabel 2 : Solusi untuk Model Continuous Review Lead Time Reduction  
untuk Kondisi Backorder 

 
 

Tabel 3 : Solusi untuk Model Periodic Review Lead Time Reduction  
untuk Kondisi Backorder 
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ANALISA PREFERENSI KONSUMEN UNTUK 
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INDUSTRI BUMBU MASAK INSTANT  
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Email: Tiena_amran@yahoo.com,  
 

ABSTRAK  
Agar tetap bertahan hidup dalam persaingan terutama apabila industri berada dalam pasar 
yang sama, perlu dikembangkan strategi yang tepat untuk dapat bersaing dan unggul. 
Dengan menerapkan strategi Blue Ocean, perusahaan dapat keluar dari pasar yang penuh 
persaingan, dan mendissosiasikan dirinya dari persaingan. Dalam strategi Blue Ocean, 
pasar dapat dipetakan dalam sebuah kanvas stategi. Dan untuk mengembangkan strategi 
tersebut diperlukan beragam tingkat atribut bunga investasi, kepuasan pelanggan, dan 
preferensi pelanggan bumbu instan. Untuk menentukan preferensi pelanggan digunakan 
analisis conjoint dengan bantuan diagram IPM. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan 
bagi penelitian ini, ada satu atribut yang dieliminasi, empat atribut yang dikurangi, empat 
atribut dtingkatkan, dan empat atribut diciptakan untuk menghasilkan strategi Blue Ocean.    

Kata kunci : Blue Ocean strategy,bubu instant, diagram IPM, conjoint analysis. 

 
I. PENDAHULUAN 

Banyak perusahaan di dunia  berusaha 
mengembangkan strategi yang tepat bagi 
perusahaan mereka, salah satu strategi yang 
dapat dikembangkan agar dapat tetap 
bertahan terhadap krisis ekonomi global ini 
adalah Blue Ocean Strategy. Menurut Kim 
dan Mauborgne (2005), ”Strategi Blue 
Ocean menciptakan ruang pasar yang belum 
ada pesaingnya, kata ”kompetisi” menjadi 
tidak relevan. Strategi Blue Ocean berfokus 
pada menumbuhkan permintaan dan 
menjauh dari kompetisi”.  
 Menurut PT. Sarimunik Mandiri 
(2008) industri bumbu masak instant  
jumlah penjualan rata-rata di atas 10.000 pcs 
per bulan sejak tahun 2000, untuk semua 
jenis keragaman produk.Tingkat pesaing 
juga semakin tinggi dengan  terdapatnya 
sejumlah produsen bumbu masak instant 

yang berada dalam satu pasar (Gambar 1).  
Dengan menggembangkan strategi Blue 
Ocean, diharapkan PT. Sarimunik Mandiri 
dapat keluar dari red ocean persaingan 
industri bumbu masak instant tersebut. 
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Gambar 1. Kondisi Pasar Bumbu Masak 
Instant 

Tujuan dari penelitian ini adalah adalah 
mengembangkan strategi baru bagi PT. 
Sarimunik Mandiri, agar keluar dari 

persaingan industri bumbu masakan instant 
dengan menciptakan blue ocean strategy.  

 
II TINJAUAN PUSTAKA 
Gil, Jose M., and Sanchez. (1997) didalam 
Consumer Preference for Wine Attributes : a 
Conjoint Approach. British Food Journal 
melakukan penelitian tentang preferensi 
konsumen dalam memilih minuman keras 
(wine) di Aragon dan Navarra (Spanyol) 
dengan 3 atribut yaitu harga, asal pembuatan, 
dan tahun pembuatan. Hasil penelitian  atribut 

paling penting bagi konsumen Navarra adalah 
harga,  tahun dan asal pembuatan. Bagi 
konsumen Aragon, atribut tahun pembuatan 
lebih penting dari pada  atribut harga dan asal 
pembuat. 

Tendero, Antonio and Bernabéu, Rodolfo 
(2005). Preference Structure for Cheese 
Consumers : A Spanish Case Study. 
Universidad de Castilla-La Mancha. Penelitian 
ini  menyebutkan atribut yang menjadi 

mailto:Tiena_amran@yahoo.com
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pertimbangan bagi warga Spanyol untuk 
memilih keju adalah atribut tipe keju, harga, 
dan sertifikasi. Murphy, Maurice., Cowan, 
Cathal., and Meehan, Hilary. (2004). A 
Conjoint Analysis of Irish Consumer 
Preferences for Farmhouse Cheese. The 
National Food Centre, menganalisis atribut 
produk  pilihan konsumen pada pasar keju 
pertanian Irlandia adalah semua pemakan keju, 
pembeli makanan, kelompok ABC1 sosial-
ekonomi, dan wanita.  

Olenick, Michael (2008). Nintendo Wii Blue 
Ocean Strategy–Canvas Strategy. Blue Ocean 
Strategy and Technology business(.www. value 
innovation. net). Pene litian ini 
mengembangkan pasar baru, dengan 
menghapuskan movie playing, mengurangi 
graphics & physics, mening- katkan fun, serta 
menciptakan Wiimote. Dengan pengembangan 
wiimote perusahaan Nintendo telah 
menciptakan sebuah pasar baru dalam industri 
perangkat game. Wiimote digunakan sebagai 
pengganti stick konvensional, dengan 
memanfaatkan teknologi wireless. 

Lee, Seungwhan., and Kwak, Dong Kyun.  
(2005). TV in Your Cell Phone: The 
Introduction of Digital Multimedia 
Broadcasting (DMB) in Korea.  
Telecommunications Policy Research. Hasil 

penelitian ini pengembangan inovasi ini, 
pengguna telepon genggam tidak hanya dapat 
mendengarkan musik dan bermain game 
melalui sebuah telepon genggam, melainkan 
juga dapat menonton siaran televisi.  

Goodrich, Nina. and Smith, Lynda Aiman. 
(2007). What Does Your Most Important 
Customer Want?. Research Technology 
Management. Canada. Penelitian ini 
menghasilkan tiga tingkatan utama dalam 
proses value innovation pada Alcan 
Pharmaceutical Packaging. Hasil dari 
penelitian ini pengembangan packaging farmasi 
yang sesuai dengan keinginan konsumen. 
 
II.1. Strategi Blue Ocean 

Strategi Blue Ocean  merupakan sebuah strategi 
baru yang dikembangkan oleh Profesor W. 
Chan Kim dan Profesor Renée Mauborgne dari 
INSEAD, Fountainebleau, Prancis  tahun 2005. 
Strategi Blue Ocean berfokus pada 
menumbuhkan permintaan dan menjauh dari 
kompetisi. Batu pijak dari strategi Blue Ocean 
adalah inovasi nilai yang meningkatkan nilai 
dengan mengandalkan teknologi, pelopor pasar 
atau futuristik, dan sering membidik sesuatu 
yang belum siap diterima dan dikonsumsi oleh 
pembeli (Kim dan Mauborgne, 2005).  

Dalam menerapkan strategi Blue Ocean, 
diperlukan kerangka kerja analitis yang terdiri 
dari: kanvas strategi. Kerangka kerja empat 

langkah ada dalam, skema hapuskan-kurangi-
tingkatkan-ciptakan, dan tiga ciri strategi yang 
baik. 

Di dalam kurva nilai strategi Blue Ocean yang 
efektif memiliki tiga buah kriteria yang saling 
melengkapi, yaitu: fokus, divergensi atau gerak 
menjauh, dan moto yang memikat. Tanpa 
kriteria ini, strategi perusahaan akan kabur, 
tidak khas, sulit di komunikasikan dan struktur 
biaya tinggi. Ketiga kriteria ini mengarahkan 
perusahaan  melaksanakan proses rekonstruksi 
demi mencapai terobosan nilai bagi pembeli 
dan diri mereka sendiri. 

II.2.Analisis Konjoin (Conjoint Analysis) 

Analisis konjoin (conjoint analysis) merupakan 
salah satu teknik analisis multivariant  yang 
digunakan untuk mengetahui preferensi 
konsumen terhadap suatu produk baik berupa 
barang atau jasa. Analisis konjoin (conjoint 
analysis) didasarkan atas premis sederhana 
bahwa konsumen mengevaluasi nilai suatu 
produk/ jasa/ide dengan mengkombinasi jumlah 
- jumlah yang terpisah dari nilai yang 
disediakan oleh masing-masing faktor (Hair, 
Rolph E, Ronald L, Black, 2003). 
  

II.3. Model Analisis Konjoin 

Metoda analisis konjoin berusaha menguraikan 
preferensi konsumen baik dalam bentuk produk 
atau jasa aktual maupun hipotesis yang 
diperagakan kepada responden untuk 
dievaluasi,  responden akan memberikan 
pernyataan preferensinya terhadap produk atau 
jasa.Ada dua model konjoin tradisional, yaitu 
conjoint main effect only model dan conjoint 
main effect plus selected interaction model. 
Model conjoint main effect only model secara 
matematis dapat dinotasikan sebagai berikut : 

Vh = ∑∑
= =

m

i

n

k

h
ikik XV

1 1

)(
   (1) 

Dimana : 
Vh =  evaluasi menyeluruh responden 
untuk alternatif profil h 
Vik =  part-worth pada tingkatan k dari 
atribut i 
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Xik
(h) = variabel dummy yang mewakili 

tingkatan k dari atribut i yang berhubungan 
dengan alternatif h 
Sedangkan conjoint main effect plus selected 
interaction model dinotasikan sebagai berikut : 

Vh = ∑∑
= =

m

i

n

k

h
ikik XV

1 1

)(
 + 

∑∑∑
= += =

m

i

m

ij

n

k

h
ijkijk XV

1 1 1

)(
  (2) 

Dimana : 
Vh =  evaluasi menyeluruh responden 
untuk alternatif profil h 
Vik =  part-worth pada tingkatan k dari 
atribut i 
Xik

(h) = variabel dummy yang mewakili 
tingkatan k dari atribut i yang berhubungan 
dengan alternatif h 
Vijk = part-worth yang terhubung dengan 
interaksi i x j 
Xijk

(h) = variabel dummy yang mewakili 
interaksi i x j berhubungan dengan alternatif h 

 
III.METODA PENELITIAN 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

Kerangka pemikiran penelitian sebuah 
model dasar dari keseluruhan penelitian 
pada gambar 2 berikut 
 

Penelitian 
Pendahuluan Penelitian Utama Analisa Hasil 

Penelitian
Pengembangan 
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Masak Instant

Tingkat 
Kepuasan 
Konsumen 
Terhadap 

Bumbu Munik

Identitas 
Responden

Prefensi 
Konsumen

Importance 
Performance 

Matrix

Analisa Konjoin
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Strategi Blue 

Ocean
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Kepuasan 
Konsumen 
Terhadap 

Bumbu Munik

Analisa Identitas 
Responden

 
Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian 

IV. HASIL DAN ANALISA  

Visi: “menciptakan produk bumbu yang 
tidak susah untuk disiapkan, dan nikmat 
dalam rasa”.  Misi  menghasilkan masakan 
dengan cita rasa Asia dalam beberapa menit.  
 
Produk bumbu instant Munik merupakan 
bumbu dengan cita rasa khas Indonesia dan 
Asia. Bumbu instant Munik saat ini 
memiliki 36 jenis keragaman produk yang 
dihasilkan, Bumbu Sayur Asam,Bumbu Soto 
Betawi, Bumbu Ayam Goreng, Bumbu Soto 
Mie, Bumbu Rendang, Bumbu Rawon, 
Bumbu Pecel, Bumbu Sambal Petai, Bumbu 
Gulai Ayam, Bumbu Soto Ayam, Bumbu 
Tom Yam, Bumbu Laksa, Bumbu Nasi 
Goreng, Bumbu Empal, Bumbu Gulai 
Kepala Ikan, Bumbu Semur, Bumbu Sambal 
Udang, Bumbu Sambal Goreng Hati, Bumbu 

Tumis Kangkung, Bumbu Ayam Woku, 
Bumbu Pesmol Ikan, Bumbu Ayam 
Panggang, Bumbu Kari Kambing, Bumbu 
Cakar Ayam, Bumbu Kepiting Saos Padang, 
Bumbu Satai Padang, Bumbu Cumi Garing, 
Bumbu Gado-Gado, Bumbu Opor Ayam, 
Bumbu Tumis Kerang, Bumbu Balado 
Ayam, Bumbu Nasi Kuning, Bumbu Pepes 
Ikan, Bumbu Ayam Kecap, Bumbu Sup 
Buntut, Bumbu Teri Kacang. 

Kondisi Pasar ; Sebagai langkah awal dalam 
pengembangan Blue Ocean Strategy, maka 
perlu diketahui terlebih dahulu kondisi 
persaingan yang terjadi saat ini dalam 
industri bumbu masak instant. Pesaing 
industri bumbu masak instant terdapat 10 
merek Munik,  Indofood, Pazar, Tusance, 
Podeda, Kokita, Mamasuka,Sajiku, Finna, 
Bamboe 

Tabel 1. Produk Bumbu Masak Instant Yang 
Pernah Digunakan Oleh Responden 

No Nama 
Produk 

Jumlah 
Pengguna 

1 Indofood 88 
2 Kokita 76 
3 Sajiku 64 
4 Munik 48 
5 Pazar 42 
6 Podeda 21 

Preferensi konsumen pada penelitian ini 
didasarkan kepada importance performance 
matrix (IPM) yang diperhitungkan dari rata-
rata tingkat kepentingan dan rata-rata tingkat 
kepuasan dapat dilihat pada tabel .   

Tabel 2. Rata–Rata Tingkat Kepentingan 
Dan Tingkat Kepuasan Bumbu Munik 

No Atribut 
Rata-Rata 
Tingkat 

Kepentingan 

Rata-Rata 
Tingkat 

Kepuasan 
1 Harga 4,29 2,82 
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2 
Jenis 
keragaman 
produk 

4,01 3,90 

3 
Kemasan 
yang 
menarik 

3,62 3,69 

4 
Kepraktisan 
dalam 
penggunaan 

2,72 4,54 

5 Ingredients 
/ komposisi 4,04 2,94 

6 

Instruksi 
penggunaan 
tertulis 
jelas 

2,76 3,82 

7 Tempat 
penjualan 3,58 2,85 

8 
Jaminan 
keamanan 
pangan 

4,34 4,43 

9 

Promosi 
melalui 
berbagai 
media 

2,98 2,68 

10 Kuantiti  3,97 3,91 

11 

Masa 
berlaku 
(expired 
date) 

3,38 3,32 

12 
Cita rasa 
tradisional 
nusantara 

2,20 4,12 

 Rata-rata 3,49 3,59 
 
Nilai rata-rata tabel dari diagram importance 
performance matrix (IPM) didapatkan batas 
nilai  tingkat kepentingan adalah 3,49 
artinya  pada level ini atau diatasnya 
mencerminkan proporsi atribut yang sangat 
penting. Tingkat kepuasan adalah 3,59 
artinya kepuasan pada level ini atau 
diatasnya mencerminkan proporsi konsumen 
yang sangat puas terhadap bumbu Munik. 
Diagram importance performance matrix 
(IPM) bumbu Munik  gambar  3.dibawah 
ini. 
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Gambar 3 . Diagram IPM  Bumbu Munik 

Pada gambar diagram importance 
performance matrix (IPM) Bumbu Munik 
diatas dapat juga dilihat dalam bentuk tabel.  

Tabel 3. Posisi Atribut Berdasarkan Kuadran 
I, II, III, Dan IV 

Kuadran Atribut 
I 

Penting, Tidak 
Puas 

Harga 
Ingredients / komposisi 
Tempat penjualan 

II 
Penting, Puas 

Kemasan yang menarik 
Jenis keragaman produk 
Jaminan keamanan pangan 
Kuantiti  

III 
Tidak Penting, 

Tidak Puas 

Promosi melalui berbagai 
media 
Masa berlaku (expired date) 

IV 
Tidak Penting, 

Puas 

Kepraktisan dalam 
penggunaan  
Instruksi penggunaan tertulis 
jelas 
Cita rasa tradisional 
nusantara 

 
Untuk hasil pengolahan data identitas dari 
100 responden, diketahui jenis kelamin 
perempuan 32% dan laki laki 68%, usia 
responden terbesar 20-29 tahun (56%), 30-
39 tahun (32%) dan 40-49% adalah 12%. 
Pendidikan  tertinggi sarjana (52%), diploma 
28% dan SMU 20%. Pekerjaan respionden 
terbesar adalah karyawan swasta 46%, ibu 
rumah tangga 27% dan pelajar 14% dan lain 
lain pedagang, wirausaha 7%.  Pengeluaran 
tiap bulan terbesar R 3 juta-Rp 4 juta dan 
menggunakan bumbu instant terbanyak  2 
kali 34 %dan lebih dari 2 kali 38%. 
    

 
Gambar 4. Hasil Pengolahan Data 

Preferensi Konsumen Dengan SPSS 

  Tabel 4. Tingkat Kepentingan dan 
Utilitas Atribut Dan Sub Atribut Pada  
  Kuadran I 
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Atribut Sub Atribut Utilitas Tingkat 
Kepentingan 

Harga 

Rp. 10.000 – 
Rp 15.000 0,8611 

39,77 % Rp. 15.000 – 
Rp 20.000 

-
0,2089 

Rp. 20.000 – 
Rp 25.000 

-
0,6255 

Ingredients 
/ 

Komposisi 

Bahan alami 0,7144 

35,08% 

Bahan alami 
dan bahan 
kimia yang 
diijinkan 
BPOM 

-
0,0556 

Bahan kimia 
yang diijinkan 
BPOM 

-
0,6589 

Tempat 
Penjualan 

Pasar 
swalayan dan 
toko retail 

0,5011 

25,16 % Pasar 
swalayan 

-
0,1756 

Toko retail -
0,3256 

● Analisa Preferensi Konsumen 

Analisa preferensi konsumen berguna untuk 
mengetahui apa yang menjadi prioritas / 
keinginan dari konsumen dalam memilih 
bumbu masak instant.  
 

 
Gambar 5. Hasil Pengolahan Data Dengan 
Conjoint Analysis 

Berdasarkan hasil pengolahan data 
untuk preferensi konsumen, diketahui bahwa 
atribut harga menempati peringkat pertama 
dengan nilai 39,77%, diikuti dengan 
ingredients / komposisi dengan nilai 
35,08%, dan terakhir adalah tempat 
penjualan dengan nilai 25,16%.  

1. Harga 
 Berdasarkan preferensi konsumen untuk 

atribut harga, Rp 10.000 – Rp 15.000 
menempati urutan pertama, diikuti 
dengan Rp 15.000 – Rp 20.000 di 
urutan kedua, dan Rp 20.000 – Rp 
25.000 di urutan ketiga. Hal ini 
didukung oleh keinginan konsumen 
untuk memperoleh suatu produk dengan 

harga terendah, termasuk bumbu masak 
instant. 

2. Ingredients / komposisi 
 Berdasarkan preferensi konsumen 

terhadap atribut ingredients / komposisi, 
penggunaan bahan alami menempati 
urutan pertama, diikuti dengan 
penggunaan bahan alami dan bahan 
kimia yang diijinkan BPOM pada 
urutan kedua, serta penggunaan bahan 
kimia yang diijinkan BPOM menempati 
urutan ketiga. Hal ini sangat 
dimungkinkan, karena konsumen saat 
ini bersifat sangat kritis terhadap 
kesehatan, efek samping dari 
penggunaan bahan kimia dalam 
makanan.   

3. Tempat penjualan 
 Berdasarkan preferensi konsumen 

terhadap atribut tempat penjualan, pasar 
swalayan dan toko retail menempati 
urutan pertama, diikuti oleh pasar 
swalayan diurutan kedua, dan toko 
retail urutan ketiga. Konsumen yang 
menginginkan kemudahan  memperoleh 
bumbu masak instant.  

Pengembangan Strategi Blue Ocean 

Strategi blue ocean merupakan strategi yang 
menekankan pada penciptaan sebuah ruang 
pasar baru, dengan menjauh dari kompetisi. 
Setelah melakukan analisa preferensi 
konsumen, maka dapat dikembangkan 
strategi Blue Ocean dalam kerangka kerja 
analitis  kerangka kerja empat langkah, 
skema hapuskan-kurangi-tingkatkan-
ciptakan, dan tiga ciri strategi yang baik.  

1. Kanvas Strategi  
Kanvas strategi merupakan kerangka aksi 
sekaligus diagnosis untuk membangun 
strategi Blue Ocean yang baik. Fungsi dari 
kanvas strategi adalah untuk merangkum 
situasi terkini dalam ruang pasar yang sudah 
dikenal, sehingga mempermudah dalam 
memahami dimana kompetisi saat ini sedang 
tercurah, memahami faktor-faktor apa yang 
sedang dijadikan ajang kompetisi dalam 
produk, jasa, dan pengiriman, serta 
memahami apa saja yang didapatkan 
konsumen dari penawaran kompetitif yang 
ada di pasar (Kim dan Mauborgne, 2005). 
Untuk kanvas strategi  yang dikembangkan 
bagi PT. Sarimunik Mandiri dapat dilihat 
pada gambar 7. 
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Kanvas Strategi Pengembangan
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Gambar 6.Kanvas Strategi Yang Dikembangkan  

               Eliminate 
(Hapuskan) 

Penggunaan bahan 
pengawet makanan 

Create (Ciptakan) 
- Rumah makan / 

Restaurant 
- Paket Idul Fitri 
- Pemesanan secara online 
- Paket Individu 

Reduce (Kurangi) 
- Harga 
- Masa berlaku 

(expired date) 
- Penggunaan 

penyedap rasa 
- Kuantiti 

Raise (Tingkatkan) 
- Tempat penjualan 
- Jenis keragaman produk 
- Promosi  
- Cita rasa nusantara 

Gambar 7. Skema Hapuskan-Kurangi-
Tingkatkan-Ciptakan 

2. Tiga Ciri Strategi Yang Baik 
Ketika dituangkan dalam kurva nilai, 
strategi blue ocean yang efektif memiliki 
tiga buah kriteria yang saling melengkapi, 
yaitu: fokus, divergensi atau gerak menjauh, 
dan moto yang memikat. 

● Fokus-Menurut W. Chan Kim dan 
Renée Mauborgne, sebuah strategi 
hebat memiliki fokus. Fokus perusahaan 
adalah menciptakan bumbu masak 
instant yang bebas dari bahan pengawet, 
memiliki banyak keragaman produk, 
mudah diperoleh, dan harga yang 
terjangkau. 
● Divergensi- gerakan menjauh dari 
pasar yang ada saat ini. Dengan  strategi 
blue ocean, perusahaan menjaga pasar 
lama dan membuat pasar baru. 
● Moto yang memikat -strategi yang 
baik memiliki moto yang jelas dan 
memikat. Moto dari PT. Sarimunik 
Mandiri adalah ”Bumbu dengan banyak 
pilihan dan bebas bahan pengawet”. 

V. KESIMPULAN 

1. Atribut utama yang terpenting yang 
mempengaruhi konsumen dalam 
memilih produk bumbu masak instant 

adalah jaminan keamanan pangan, 
harga,  ingredients / komposisi, jenis 
keragaman produk, kuantiti, kemasan 
yang menarik, dan tempat penjualan. 

2. Terdapat tujuh atribut yang memiliki 
nilai di atas rata-rata tingkat kepuasan 
konsumen terhadap bumbu Munik. 
Yaitu praktispenggunaan, jaminan 
keamanan pangan, cita rasa tradisional 
nusantara, kuantiti, jenis keragaman 
produk, instruksi penggunaan tertulis 
jelas, dan kemasan yang menarik. 

3. Konsumen pengguna produk bumbu 
masak instant adalah berjenis kelamin 
wanita, usia  20 – 29 tahun, lulusan S1, 
bekerja sebagai karyawan swasta,  
pengeluaran per bulan berkisar antara 
Rp. 3.000.001 – Rp 4.000.000, dan  
menggunakan produk bumbu masak 
instant  2 kali dalam satu bulan. 

4. Pengembangan produk bumbu masak 
instant terbaik berdasarkan preferensi 
konsumen terhadap atribut pada 
kuadran I, adalah dengan harga berkisar 
antara Rp 10.000 – Rp 15.000, 
menggunakan bahan alami dalam 
komposisinya, serta tempat penjualan 
yang terdapat di pasar swalayan dan 
toko retail.  
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ABSTRAK 
PT. Bank XYZ merupakan salah satu bank terbaik terutama sebelum krisis moneter tahun 1997. 
Setelah melewati 5 dekade dengan visi ingin menjadi 5 bank terbesar di Indonesia,  kini PT. Bank XYZ 
telah menetapkan Visi barunya menjadi bank universal terdepan di Indonesia. Permasalahan yang 
dihadapi adalah bagaimana perusahaan dapat merealisasikan perubahan visinya apabila karyawan 
menolak untuk berubah. Hal ini menyebabkan tingkat kemampuan belajar organisasi menurun dan 
mengakibatkan perusahaan tidak akan berkembang dengan visinya. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisa dan memperbaiki kelemahan pada PT. Bank XYZ, pertama dilakukan dengan 
mengidentifikasi konsep pemikiran tentang organizational learning capability,  kedua penentuan 
atribut-atribut dari setiap variabel indikator  lalu dilakukan pengukuran tingkat kepentingan dan 
dilanjutkan dengan mengidentifikasi pengaruh-pengaruh dari Organizational learning capability 
dengan menggunakan metode Structural Equationing Modelling (SEM). Keluaran Analisa 
menyimpulkan bahwa dimensi pengambilan resiko tidak signifikan terhadap kemampuan belajar 
organisasi (organizational learning capability). Hal ini mengindikasikan bahwa sikap dan perilaku 
karyawan cenderung tidak ingin berubah. Maka selanjutnya perlu diadakan usulan perbaikan untuk 
perusahaan dengan menggunakan metode management of change agar perusahaan diharapkan lebih 
siap mengahadapi perubahan. 
Kata Kunci: organizational learning capability, perubahan, Structural Equationing Modelling 
 
1. PENDAHULUAN 
PT. Bank XYZ  didirikan pada tanggal 26 
September 1955. Pada awalnya 
merupakan salah satu bank terbaik 
terutama sebelum krisis moneter. 
Perkembangan historis Bank XYZ telah 
mengalami peristiwa yang membawa 
bank ini menjadi salah satu bank terbesar 
di Indonesia.  Tahun 1974 Bank XYZ 
menjalin kerjasama Technical assistance 
Agreement dengan Citibank dan 
memperoleh izin usaha sabagai bank 
devisa dari Bank Indonesia, 1987 Bank 
XYZ mulai mengoperasikan ATM dan 
merupakan bank pertama di Indonesia 
yang menyediakan layanan ATM, 1989 
Bank XYZ menawarkan penawaran 
saham (go public) di pasar modal., 2002 
Pemerintah melalui BPPN melakukan 
divestasi saham Bank XYZ kepada 
Commerce Asset-Holding Berhad 
(CAHB) sehingga pemerintah 
memperoleh dana, 2004 Bank XYZ 
melakukan pembentukan unit Usaha 
Syariah, 2004 – 2007 Bank XYZ 
Menargetkan jumlah rekening mencapai 
4 juta Account. 

 
Memasuki Tahun 2004 kinerja keuangan Bank 
XYZ menunjukkan pertumbuhan signifikan. Total 
aktiva menunjukkan pertumbuhan sebesar 16 % 
dari Rp. 23.749 milyar pada akhir tahun 2003 
menjadi Rp. 27.548 milyar per September 2004. 
Dana pihak ketiga meningkat sebesar 12,6 % dari 
Rp. 19.332  menjadi Rp. 21.762 milyar per 
September 2004. Pertumbuhan paling signifikan 
terjadi pada kredit yang diberikan dengan 
pertumbuhan sebesar 29,5 % dari 14.435 menjadi 
Rp. 18.698 milyar per September 2004. sementara 
itu Bank XYZ mencatat laba bersih per September 
2004 sebesar Rp. 435 milyar atau meningkat 31,82 
% dibandingkan periode sama tahun lalu. 
Namun upaya perkembangan kinerja keuangan 
tersebut diatas, juga dilandasi perilaku dari 
perusahaan dalam menerapkan organisasi 
pembelajaran, dalam hal ingin berkembang  
perusahaan harus beradaptasi dan bertransformasi 
menjadi learning organization. Dengan adanya 
penggunaan organization learning capability, 
maka perusahaan diharapkan dapat menciptakan 
model baru untuk berfikir tentang pembelajaran 
dalam sebuah organisasi yang akan terus berubah. 

mailto:Tiena_amran@yahoo.com
mailto:Tiena_inovasi@trisakti.ac.id
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II.TINJAUAN PUSTAKA 
II.1. Definisi  
Menurut Marquardt (1996, dalam Beyond 
The Learning Organization), learning 
organization adalah sebuah institusi yang 
mempelajari dengan kekuatan dan secara 
bersama-sama, terus-menerus merubah 
dirinya sendiri untuk peraturan yang lebih 
baik dan menggunakan pengetahuan 
untuk keberhasilan perusahaan, 
memberikan semangat dalam diri 
karyawan dan diluar perusahaan untuk 
belajar sebagaimana karyawan bekerja 
dan menggunakan teknologi untuk 
memaksimalkan pembelajaran dan 
produksi. Learning organization 
menggabungkan beberapa dimensi dan 
karakteristik penting, yaitu : 

 
1)Pembelajaran disempurnakan oleh 
system organisasi secara keseluruhan, 
bahkan jika organisasi tersebut dijalankan 
oleh satu orang. 2)Anggota organisasi 
mengetahui pentingnya pembelajaran 
organisasi yang dilakukan secara terus-
menerus dan luas untuk keberhasilan 
organisasi saat ini dan masa yang akan 
datang. 3) Pembelajaran merupakan hal 
yang terus-menerus, melalui proses 
secara stategis, terintegrasi dan berjalan 
dengan selaras dengan bekerja. 4) 
Terdapat fokus pada pembelajaran 
kreativitas dan berdasarkan generasi. 5) 
Sistem berpikir merupakan dasarnya. 6) 
Karyawan memiliki akses informasi dan 
sumber data yang dapat digunakan secara 
terus-menerus yang merupakan hal 
penting untuk keberhasilan perusahaan. 
7) Iklim perusahaan yang mendukung, 
memberikan penghargaan, dan 
mempercepat pembelajaran individu dan 
kelompok. 8) Para karyawan bekerja 
dalam budaya perusahaan yang inovatif, 
baik di dalam dan luar organisasi. 9) 
Mendukung perubahan, dimana hal-hal 
yang tidak terduga dan bahkan kegagalan 
merupakan kesempatan belajar. 10) 
Learning organization merupakan hal 
yang cepat dan fleksibel. 11) Setiap orang 
dikendalikan oleh hasrat untuk kemajuan 
yang berkualitas dan terus-menerus. 12) 
Aktivitas-aktivitas dikarakteristikkan oleh 
aspirasi, refleksi, dan konseptualisasi. 13) 
Organisasi dapat beradaptasi, 
memperbarui diri, dan revitalisasi dirinya 
sendiri secara terus-menerus dalam 
memberikan respon terhadap perubahan 
lingkungan. 
 

II.2 Learning Capability 
Learning capability atau lebih sering 
disebut dengan organizational learning 
capability telah diteliti dan dipelajari oleh 
beberapa peneliti dan penulis buku-buku 
literatur, masing-masing dari mereka 
memberikan definisi mengenai apa 
sebenarnya yang dimaksud dengan 
organizational learning capability :  
Goh,S.C. (1998). Mendefinisikannya 
sebagai berikut : organizational learning 
capability refers to the extent of  which 
an Organization posses OLS ( 
Organizational learning system/Learning 
capability)  to support the process 
through which an organization 
continuously acquires new knowledge 
and adjusts in order to successfully adapt 
to external and internal environmental 
changes and to maintain sustainable 
existence and development. 
 
Secara konsep Learning capability 
berhubungan dengan 3 aspek yaitu: 
learning ( pembelajaran), change 
initiatives(inisiatif untuk berubah) dan 
culture change (perubahan budaya). 
Mengenai learning atau pembelajaran 
sendiri telah diterangkan sedikit diatas 
yakni transfer pengetahuan antar 
individu, unit dan fungsi.Change 
initiatives(inisiatif untuk berubah) berarti 
adalah suatu tindakan yang 
berkesinambungan untuk membuat dan 
melaksanakan program-program 
perubahan secara spesifik.Tidak sama 
halnya dengan pendeklerasian misi baru 
tetapi lebih bisa diartikan sebagai proses 
reengineering dan TQM(total Quality 
Management).Sedangkan Culture change 
disini mengacu pada seberapa jauh 
perusahaan mampu menanamkan, 
memodifikasi dan mengubah nilai-
nilai,kepercayaan, persepsi dan perilaku 
nya  yang mendukung perubahan dan dua 
aspek sebelumnya. 
 
Ketiga aspek diatas belum memberikan 
model atau acuan yang cukup jelas 
mengenai learning capability.Oleh karena 
itu diusulkan suatu model penelitian yang 
mencangkup 3 (tiga) variabel/ elemen 
pembangun yang mendasari tigkat 
learning capability organisasi/perusahaan 
yang dapat diukur dan dianalisa. Berdasar 
model tersebut,maka learning capability 
sebuah organisasi didasarkan pada 
kemampuan perusahaan untuk 
(1)(Generating Ideas) mendapatkan atau 
menemukan ide-ide; (2) (Generalizing 
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Ideas) menyebarluaskan ide-ide tersebut; 
(3) Mengidentifikasikan ketidakmampuan 
belajar.       (Arthur K Yeung et al,1999). 
 
Dalam prakteknya,banyak perusahaan 
yang sebenarnya sudah memiliki sumber 
daya yang dibutuhkan manajer untuk 
melakukan proses eksperimen dan 
inovasi.Mereka mencoba strategi 
pemasaran baru, proses manufaktur baru 
dan perbaikan organisasi; biasanya 
inisiatif ini berhasil. Tetapi dalam kasus 
ini, mereka hanya melakukan proses 
penemuan ide-ide atau metode,tetapi 
tidak mensosialisasikan ide-ide tersebut. 
Selama tidak ada proses 
mengeneralisasikan/mensosialisasikan 
ide keseluruh organisasi, ke level lain,ke 
unit lain dalam organisasi, maka ide 
tersebut tidak akan mempunyai dampak 
nyata yang bertahan lama. 
 
Dalam konteks organizational learning, 
atau pembelajaran organisasi, hal yang 
utama ialah; memiliki dampak.Artinya 
terjadi perubahan substansial,dan dengan 
adanya perubahan tersebut menandakan 
bahwa pembelajaran telah 
terjadi.Rutinitas, kebiasaan,dan ide non 
strategis dapat disosialisasikan 
menembus batasan-batasan organisasi 
dengan mudah,tapi juga tanpa efek yang 
berarti.Dalam dunia bisnis,kata impact 
atau dampak didefinisikan sebagai 
menambahkan value/nilai kepada para 
stakeholders perusahaan dalam waktu 
yang lama (memberikan dampak yang 
lama). 
 
II.3 STRUCTURAL EQUATION 
MODEL (SEM) 
 
Metode analisis model persamaan 
struktural, disebut juga latent variable 
analysis, structural analysis, LInear 
Structural RELationships (LISREL), atau 
lebih popular dikenal dengan sebutan 
Structural Equation Modeling (SEM) 
(Schumacker & Lomax, 1996: 68; 
Kerlinger, 1990) baru dikembangkan 
pada tahun 1970-an oleh para pakar 
statistika yang berkolaborasi terutama 
dengan para pakar sosiolog, psikologi, 
dan para ekonom. 
 
Hair, Anderson, Tatham & Black (1998) 
mengkonsepkan SEM sebagai berikut : 
SEM, sering diteruskan sebagai LISREL 
(salah satu nama software yang terkenal), 
merupakan tehnik multivariat yang 

menggabungkan aspek perkalian regresi            
(penggantian hubungan dependen) dan 
faktor analisis (mewakili konsep tak 
terukur -faktor- dengan variabel 
perkalian) untuk menilai serangkaian 
hubungan dependen sekaligus ini 
merupakan karakter dari dua dasar 
komponen ; (1) Model Struktural dan (2) 
ukuran Model. Model Struktural adalah 
“jalan” model, yang menghubungkan 
independent variabel ke dependen 
variabel. Model ukuran memperbolehkan 
peneliti untuk memakai beberapa 
variabel/indikator untuk satu variabel 
independen atau variabel dependen. 
 

3.METODE  PENELITIAN 
Untuk keperluan penelitian ini, model penelitian 
digunakan untuk memperjelas hubungan antar 
variabel-variabel yang diteliti.  Model tersebut 
dapat dilihat pada gambar 1, Model penelitian 
yang dibuat adalah model organizational learning 
capability. 
Dengan mengadaptasi model dari Richardo Chiva, 
et al (2007) didapatkan konsep model penelitian 
sebagai berikut : 
 

Gambar 1 : Model konsep penelitian 
organizational learning capability oleh Richardo 

Chiva, et al (2007) 
 

4. HASIL DAN ANALISA 
 
Penjelasan Hasil (Output) Kovarian Matriks 
Variabel yang digunakan dalam kovarian matriks 
disingkat untuk memfasilitasi pengolahan data 
adalah sebagai berikut: 
V1= Dukungan menyampaikan ide baru. 
V2= Keberanian menciptakan ide baru 
W1= Keberanian mengambil resiko. 
W2= Keberanian memasuki lingkungan baru 
X1= Mendapatkan dan menyampaikan informasi 
dari lingkungan luar perusahaan 
X2= Hambatan dalam menyampaikan informasi 
dari lingkungan luar perusahaan 
X3= Keberanian berinteraksi dengan lingkungan 
luar perusahaan 
Y1= Keberanian berkomunikasi 
Y2= Keterbukaan dan kebebasan berkomunikasi 
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Y3= Fasilitasi komunikasi 
Y4= Tim kerja dengan lintas divisi 
Z1= Atasan melibatkan karyawan dalam 
pengambilan keputusan 
Z2= Pengaruh karyawan dalam pembuatan 
peraturan 
Z3= Karyawan merasa terlibat dalam pengambilan 
keputusan 
Exp= Eksperimentasi 
Risk= Pengambilan Risiko 
ENV= interaksi dengan lingkungan luar 
perusahaan 
DIALOG= komunikasi 
PAR= Partisipasi pengambilan keputusan 
OLC= Organizational Learning Capability 
Penjelasan dibawah adalah mengenai matriks 
kovarian hasil (output). 
 
IV.1 Model Dasar T-value 
Pada gambar 2 Basic Model T-value menunjukkan 
signifikan atau tidak signifikan hubungan antar 
variabel, baik variabel laten maupun variabel 
manifes. Warna merah pada nilai t menunjukkan 
bahwa koefisien bobot faktor tidak signifikan 
(misalnya, nilai t pada variabel RISK sebesar 
1.55). Sedangkan warna hitam pada nilai t 
menunjukkan koefisien bobot faktor yang 
signifikan (misalnya, nilai t pada variabel EXP 
sebesar 2.31). Pembahasan lebih lanjut pada bab 
berikutnya. 
 

 
 
Gambar 2. Model T-value dasar Organizational 
Learning Capability (OLC) 
 
Ringkasan Statisktik Model Struktural 
Pada gambar 3 di bawah ini, menyajikan 
ringkasan hasil komputasi statistic model 
pengukuran. Penjelasan tentang pengisian gambar 
3 diuraikan sebagai berikut : 
 

 
 
Gambar 3. Standardized Solutions, Struktural 
Organizational Learning Capability 
 
Dengan menggunakan tabel di bawah ini, dapat 
ditarik kesimpulan dari gambar di atas, antara lain 
sebagai berikut 
Tabel 2. Keluaran Model T-value OCL 

T -
results   
(  α    

= 0.05) 
Path 
coeff 

Stand-
error 
(SE) 

T- 
valu

e 

 Structural Press  
Endoge

nous 
Variabl

es 

Exoge
nous 

variabl
es 

S 0.58 0.22 2.64 EXP OLC 

TS 0.38 0.25 1.5 RISK OLC 

S 0.81 0.2 4.07 ENV OLC 

S 0.56 0.19 3.02 
DIALO

G OLC 

S 0.6 0.2 3.01 PAR OLC 
 

Dari tabel 2. diatas dapat ditarik kesimpulan anatar 
lain : -OLC (Organizational Learning Capability) 
secara nyata dan positif dipengaruhi oleh EXP 
(Experimentation) dengan nilai 0.58. -OLC 
(Organizational Learning Capability) secara nyata 
dan positif dipengaruhi oleh RISK (Risk Taking) 
dengan nilai 0.38. -OLC (Organizational Learning 
Capability) secara nyata dan positif dipengaruhi 
oleh ENV (Interaction With The External 
Environment) dengan nilai 0.81. -OLC 
(Organizational Learning Capability) secara nyata 
dan positif dipengaruhi oleh DIALOG (Dialogue) 
dengan nilai 0.56. -OLC (Organizational Learning 
Capability) secara nyata dan positif dipengaruhi 
oleh PAR (Participative Decision Making) dengan 
nilai 0.60 
 
IV.2 Persamaan Pengukuran Struktural 
Hasil yang diperoleh dari persamaan pengukuran 
dan struktural diperoleh dari hasil software 
LISREL 8.71 dalam bentuk OUT. 
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Persamaan struktural yang muncul adalah sebagai 
berikut: 
(1) Y1 = ( )

1111 ελ +Etay  = 65.060.0 1 +Eta  

(2) Y2 = ( )
2121 ελ +Etay  = 63.061.0 1 +Eta  

(3) Y3 = ( )
3232 ελ +Etay  = 74.051.0 2 +Eta  

(4) Y4 = ( )
4242 ελ +Etay  = 40.077.0 2 +Eta  

(5) Y5 = ( )
5353 ελ +Etay   = 52.069.0 3 +Eta  

(6) Y6 = ( )
6363 ελ +Etay   = 63 86.038.0 +Eta  

(7) Y7 = ( )
7373 ελ +Etay   = 64.060.0 3 +Eta  

(8) Y8 = ( )
8484 ελ +Etay   = 62.062.0 4 +Eta  

(9) Y9 = ( )
9494 ελ +Etay   = 88.034.0 4 +Eta  

(10)Y10= ( )
104104 ελ +Etay = 70.054.0 4 +Eta  

(11)Y11= ( )
114114 ελ +Etay = 68.056.0 4 +Eta  

(12)Y12= ( )
125125 ελ +Etay = 69.055.0 5 +Eta  

(13)Y13= ( )
135135 ελ +Etay = 64.060.0 5 +Eta  

(14)Y14= ( )
145145 ελ +Etay = 64.060.0 5 +Eta  

Persamaan model struktural  antar variabel laten : 
Eta1 =  1111 ςγ +Ksi   =  67.058.0 1 +Ksi  

Eta2 =  2112 ςγ +Ksi   =  86.038.0 1 +Ksi  

Eta3 =  3113 ςγ +Ksi   =  35.081.0 1 +Ksi  

Eta4 =  4114 ςγ +Ksi   =  69.056.0 1 +Ksi  

Eta5 =  5115 ςγ +Ksi   = 63.060.0 1 +Ksi  
 
IV.3. Analisis Data Kualitatif 
Selain beberapa data kuantitatif diatas ternyata 
perusahaan juga memiliki tanggung jawab 
terhadap perilaku karyawan yang tidak mau 
berubah yaitu dengan beberapa data kualitatif 
perusahaan yang ada. Untuk informasi / data 
kualitatif ini, peneliti dibatasi oleh PT.Bank XYZ 
seperti yang ditampilkan pada tabel 3 berikut : 
 

Tabel 3. : Data kualitatif PT.Bank XYZ  

Data  
Kualitatif 

Implementasi Keterangan  

Sistem 
Penghargaan 

ada Sistem 
penghargaan 

belum fleksibel  
Sistem 

Penilaian 
ada Penerapan climate 

survey yang 
belum 

sepenuhnya 
berjalan 

Direct Conflict ada Penerapan 
punishment yang 

masih bersifat 
baku 

Career ada Penerapan sistem 

Planning penilaian secara 
manajerial dan 
teknikal sudah 

baik 
Pelatihan 

perubahan Visi 
 Tidak Ada Informasi yang 

berfokus kepada 
“apa” dan 

“kenapa”  dalam 
program 

perubahan belum 
ada 

 

Penerapan Usulan Untuk Perusahaan 
Berdasarkan indentifikasi data kualitatif diatas 
maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa 
usulan yang dapat diterapkan dengan 
menggunakan agenda of change dari metode 
change of management. Seperti tabel 4 berikut : 
 

4.4 Pembahasan 
Tujuan pembahasan ini adalah untuk menjawab 
pertanyaan mengenai penelitian yang dilakukan 
apakah keinginan organisasional untuk belajar 
beradasarkan analisis komprehensif faktor yang 
memfasilitasi pembelajaran organisasional. 
Setelah menganalisis mengenai pentingnya 
informasi yang diperoleh dan adanya keterkaitan 
variable antara pengambilan risiko (atau 
pengambilan risiko untuk organizatinal learning 
capability, dengan organizational learning 
capability tidak signifikan). Hal ini 
mengindikasikan bahwa tidak adanya pengaruh 
terhadap perilaku perusahaan yang akan berubah. 
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Tabel 4. Managemen Perubahan yang diusulkan  

Data Kualitatif Implementasi Keterangan Agenda perubahan 
yang harus 
dilakukan 

Pelatihan 
perubahan 
Visi 

 Tidak Ada Informasi 
yang 
berfokus 
kepada 
“apa” dan 
“kenapa”  
dalam 
program 
perubahan 
belum ada 

Mendesain suatu 
program 
edukasi/pelatihan 
yaitu memberikan 
pelatihan Managing 
change,Interpersonal 
skill, motivation. 

Sistem 
Penghargaan 

ada Sistem 
penghargaan 
belum 
fleksibel 

Memberikan Sistem 
penghargaan yang 
fleksibel yang 
mengambil 
perbedaan individu 
dari karyawan 
seperti : pembagian 
laba, pembayaran 
berdasarkan 
pengetahuan atau 
pembagian 
keuntungan 

Sistem 
Penilaian 

ada Penerapan 
climate 
survey yang 
belum 
sepenuhnya 
berjalan 

Membuat suatu 
sistem penilaian 
seperti : Atitude, 
skill, knowledge dan 
Performance related  
matters  

Direct 
Conflict 

ada Penerapan 
punishment 
yang masih 
bersifat baku 

Penggunaan 
paksaan yang jelas 
dan lengkap seperti 
memaksa orang-
orang untuk 
menjalankan 
perubahan dengan 
cara-cara meliputi : 
kehilangan 
pekerjaan, 
kehilangan 
kesempatan promosi, 
kehilangan 
kesempatan kenaikan 
pangkat/jabatan atau 
pemecatan atau 
pemindahan 
karyawan. 

 
 
5. KESIMPULAN 
Hasil dari pengukuran dan analisis organizational 
learning capability adalah sebagai berikut: 
Eksperimentasi tenyata sangat berpengaruh baik 
untuk pencapaian organizational learning 
capability perusahaan, hal ini mengindikasikan 
bahwa semakin beraninya karyawan untuk 
menciptakan ide-ide baru maka akan semakin 
membuat perusahaan lebih siap menghadapi 
perubahan-perubahan dalam visi-misinya. 
Interaksi dengan lingkungan luar perusahaan 
sangat berpengaruh baik untuk pencapaian 
organizational learning capability perusahaan. 
Hal ini mengindikasikan bahwa   segala sesuatu  
informasi yang diserap atau dikelolah di dalam 
perusahaan maka akan semakin mempengaruhi 
kapasitas belajar perusahaan untuk pencapaian-

pencapain tujuannya. Komunikasi sangat 
berpengaruh baik terhadap organizational 
learning capability perusahaan. Hal ini 
mengindikasikan bahwa keterbukaan dan 
kebebasan berkomunikasi di dalam perusahaan 
sangatlah penting terutama komunikasi antar 
divisi. Partisipasi pengambilan  keputusan sangat 
berpengaruh baik terhadap organizational 
learning capability perusahaan.  Hal ini 
mengidikasikan bahwa keterlibatan karyawan 
dalam hal pengambilan keputusan akan semakin 
membuat karyawan untuk belajar. 
Mengambil resiko memiliki hasil pengukuran 
yang kurang signifikan namun berpengaruh 
terhadap organizational learning capability 
perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa 
kurangnya  tingkat keberanian karyawan untuk 
menerima tantangan atau berani mengambil resiko 
di dalam lingkungan  perusahaan yang akan 
berubah. 
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ABSTRAK 
Seringkali perusahaan mengalami kesulitan dalam menentukan jumlah produksi yang optimal untuk 
setiap bulan, salah satu penyebabnya adalah permintaan konsumen yang tidak menentu. Untuk 
memecahkan permasalahan ini, dilakukan perencanaan produksi agregat.  Perencanaan agregat 
mendahului jadwal induk. Menurut Arman Hakim Nasution (2006), tujuan utama dari perencanaan 
agregat adalah menentukan kombinasi optimal dari tingkat produksi, tingkat tenaga kerja dan 
persediaan yang ada. Perencanaan produksi dilakukan untuk mendapatkan Jadwal Induk Produksi, yaitu 
rincian jumlah produk yang harus diproduksi per periode perencanaan yang ada. Perencanaan produksi 
dapat dilakukan dengan beberapa metode salah satunya Linear programming. Tujuan formulasi Linear 
Programming adalah meminimasi ongkos total yang berbentuk linier terhadap kendala-kendala linier 
(Hendra Kusuma, 2002). Linear Goal Programming merupakan generalisasi/ perluasan dari Linear 
programming untuk menangani pengukuran tujuan yang bertolak belakang dan lebih dari satu tujuan. 
Masing-masing pengukuran memberikan tujuan atau nilai target yang akan dicapai yang bisa dilihat dari 
nilai deviasi. Jika  perusahaan memiliki lebih dari satu tujuan yang ingin dicapai, seperti memenuhi 
permintaan pelanggan, meminimasi jumlah produk overtime dan meminimasi total biaya produksi.  
 
Kata Kunci: Linear Goal Programming, Jadwal Induk Produksi 

 
PENDAHULUAN 

 
Menurut Chase & Aquilano (1996), 
perencanaan agregat mendahului jadwal induk 
produksi. Tujuan utama dari perencanaan 
agregat adalah menentukan kombinasi optimal 
dari tingkat produksi, tingkat tenaga kerja dan 
persediaan di tangan. Tingkat produksi 
berkenaan dengan banyaknya unit yang selesai 
per satuan waktu (misalnya per jam atau per 
hari). Tingkat tenaga kerja adalah jumlah 
pekerja yang dibutuhkan untuk produksi 
(produksi= tingkat produksi x tingkat tenaga 

kerja). Persediaan di tangan adalah persediaan 
yang tidak digunakan yang berasal dari periode 
sebelumnya.  Berikut ini adalah pernyataan 
formal dari masalah perencanaan agregat: 
Diberikan peramalan permintaan Ft untuk 
masing-masing periode t pada horison 
perencanaan yang diperluas selama T periode, 
tentukan tingkat produksi Pt, tingkat persediaan 
It dan tingkat tenaga kerja Wt untuk periode t= 
1,2,...,T yang meminimasi biaya-biaya relevan 
selama horison perencanaan.  

 
TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Arman Hakim Nasution (2006: 257), 
ada beberapa metode yang dapat digunakan 
untuk menyelesaikan permasalahan perencanaan 
produksi agregat, yaitu: 
1. Jumlah tenaga kerja tetap dan struktur biaya 

linier 
a. Trial and error  

Metode yang digunakan ialah Pure 
Strategy, yaitu: 
- Chase Strategy (Zero Inventory), 

berproduksi sesuai dengan jumlah 
peramalan dengan cara menembah 
tenaga kerja, mengurangi tenaga kerja 
atau lembur. 

- Level Strategy, berproduksi pada 
tingkat produksi konstan yang dapat 
mengakibatkan terjadi persediaan atau 
backorder. 

- Mixed Strategy, berproduksi dengan 
menggunakan chase strategy dan level 
strategy. 

b. Transportation Model  
Hasil perencanaan yang diperoleh 
dapat optimal dengan asumsi 
optimistik bahwa tingkat produksi 
(yang dipengaruhi hiring dan training 
pekerja) dapat dirubah dengan cepat.  

mailto:nurlailah_ms@yahoo.co.id


Seminar Nasional Teknologi Industri 2010 ISBN : 978-979-18265-2-5 
 

 TI 14 - 2 

Persoalan perencanaan agregat harus 
diformulasikan sehingga:  
o Kapasitas tersedia (supply) 

dinyatakan dalam unit yang sama 
dengan kebutuhan (demand). 

o Total kapasitas untuk horison 
perencanaan harus sama dengan 
total peramalan kebutuhan. Jika 
tidak sama, ditambahkan variabel 
bayangan (dummy) sebanyak 
selisih tersebut. 

o Semua hubungan biaya merupakan 
hubungan linier. 

c. Program Linier  
Asumsi utama model program linier 
dalam perencanaan agregat adalah 
biaya variabel-variabel bersifat linier 
dan variabel-variabel tersebut dapat 
berbentuk bilangan riil. Tujuan 
formulasi program linier adalah 
meminimasi ongkos total yang 
berbentuk linier terhadap kendala-
kendala linier.  

d. Program Dinamis 
2. Jumlah tenaga kerja berubah-ubah dan 

struktur biaya linier 
       - Programa Linier 
3. Jumlah tenaga kerja berubah-ubah dan 

struktur biaya  non linier 
a. Linear Decision Rule 
b. Heuristic Search 

 
Linear Goal Programming (LGP) merupakan 
pengembangan Linear Programming (LP). LGP 
diperkenalkan oleh Charnes dan Cooper pada 
awal tahun enampuluhan. Perbedaan utama 
LGP dan LP terletak pada struktur dan 
penggunaan fungsi tujuan. Dalam LGP semua 
tujuan apakah satu atau beberapa digabungkan 
dalam sebuah fungsi tujuan. Ini dapat dilakukan 
dengan mengekspresikan tujuan itu dalam 
bentuk sebuah kendala (goal constraint), 
memasukkan suatu variabel simpangan 
(deviational variable) dalam kendala itu untuk 
mencerminkan seberapa jauh tujuan itu dicapai, 
dan menggabungkan variabel simpangan dalam 
fungsi tujuan. Karena penyimpangan-
penyimpangan dari tujuan-tujuan itu 
diminimumkan, sebuah model LGP dapat 
menangani aneka ragam tujuan dengan dimensi 
atau satuan ukuran yang berbeda.  
  
Terminologi LGP (Sri Mulyono, 2004) 
Berikut ini adalah definisi dari beberapa istilah 
dan lambang yang biasa digunakan dalam LGP. 

1. Decision variables: seperangkat variabel 
yang tak diketahui (dalam model LGP 
dilambangkan dengan xj, di mana j = 
1,2,…,n yang akan dicari nilainya. 
(Variabel keputusan). 

2. Right Hand Side values (RHS): nilai-nilai 
yang biasanya menunjukkan ketersediaan 
sumber daya (dilambangkan dengan bi) 
yang akan ditentukan kekurangan atau 
kelebihan penggunaannya. (Nilai sisi 
kanan). 

3. Goal: keinginan untuk meminimumkan 
angka penyimpangan dari suatu nilai RHS 
pada suatu goal constraint tertentu. 
(Tujuan). 

4. Goal constraint: sinonim dari istilah goal 
equation, yaitu suatu tujuan yang 
diekspresikan ke dalam persamaan 
matematik dengan memasukkan variabel 
simpangan. (Kendala tujuan). 

5. Preemptive priority factor: suatu system 
urutan (yang dilambangkan dengan Pk, di 
mana k = 1,2,…,K dan K menunjukkan 
banyaknya tujuan dalam model) yang 
memungkinkan tujuan-tujuan disusun 
secara ordinal dalam model LGP. Sistem 
urutan itu menempatkan tujuan-tujuan 
dalam susunan dengan hubungan seperti 
berikut: 
P1 > P2 >>> Pk, P1 merupakan tujuan yang 
paling penting 

6. Deviational variables: variabel-variabel 
yang menunjukkan kemungkinan 
penyimpangan negatif dari suatu nilai RHS 
kendala tujuan (dalam model LGP 
dilambangkan dengan di

-, di mana i = 
1,2,…, m dan m adalah banyaknya kendala 
tujuan dalam model) atau penyimpangan 
positif dari suatu nilai RHS (dilambangkan 
dengan di

+. Variabel-variabel ini serupa 
dengan slack variable dalam LP. (Variabel 
simpangan). 

7. Differential weight: timbangan matematik 
yang diekspresikan dengan angka cardinal 
(dilambangkan dengan wki di mana k = 
1,2,…, K; i = 1,2,…, m) dan digunakan 
untuk membedakan variabel simpangan i di 
dalam suatu tingkat prioritas k. (Bobot). 

8. Technological coefficient: nilai-nilai 
numeric (dilambangkan dengan aij) yang 
menunjukkan penggunaan nilai bi per unit 
untuk menciptakan xj.  

 
Fungsi Tujuan 
Ada tiga jenis fungsi tujuan dalam LGP, yaitu : 
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+− +=
m

i
iikki ddPWZ

1

 

untuk k = 1, 2, …, K 
Fungsi tujuan yang pertama digunakan jika 
variabel simpangan dalam suatu masalah tidak 
dibedakan menurut prioritas atau bobot. Fungsi 
tujuan kedua digunakan dalam suatu masalah di 
mana urutan tujuan-tujuan diperlukan, tetapi 

variabel simpangan di dalam setiap tingkat 
prioritas memiliki kepentingan yang sama. 
Dalam fungsi tujuan ketiga, tujuan-tujuan 
diurutkan dan variabel simpangan pada setiap 
tingkat prioritas dibedakan dengan 
menggunakan bobot yang berlainan wki. Jadi 
fungsi tujuan yang akan digunakan tergantung 
pada situasi masalahnya.  
 
Kendala Tujuan 
Ada enam jenis kendala tujuan yang berlainan. 
Maksud setiap jenis kendala itu ditentukan oleh 
hubungannya dengan fungsi tujuan.  Berikut ini 
adalah tabel mengenai jenis-jenis kendala tujuan 
: 

Tabel 1: Jenis-Jenis Kendala Tujuan 

 
Kendala Non Negatif 
Seperti dalam LP, variabel-variabel dalam LGP 
biasanya bernilai lebih besar atau sama dengan 
nol. Semua model LGP terdiri dari variabel 
simpangan dan variabel keputusan, sehingga 
pernyataan non negatif dilambangkan sebagai : 
xj, di

-, di
+ ≥ 0 

 
METODOLOGI PENELITIAN 
Pengolahan Data 
1. Peramalan permintaan dilakukan sebagai 

input bagi perencanaan produksi. Adapun 
langkah-langkah peramalan permintaan 
ialah: 
a. Membuat plot data penjualan produk 

jadi berdasarkan data historis 
penjualan, misalnya diambil 48 periode 
sehingga diketahui metode peramalan 
yang sesuai. 

b. Menetapkan metode peramalan yang 
sesuai dengan plot data penjualan 
berdasarkan nilai MSE terkecil. 

c. Hasil peramalan dengan metode 
terpilih dapat dipakai menjadi 
peramalan permintaan terbaik untuk 6 
periode berikutnya 

2. Perencanaan produksi dilakukan untuk 
mendapatkan Jadwal Induk Produksi, yaitu 

rincian jumlah produk yang harus 
diproduksi per periode perencanaannya 
Tujuannya yaitu memenuhi permintaan 
pelanggan, meminimasi jumlah produk 
overtime dan meminimasi total biaya 
produksi dengan menggunakan LGP. 

 
Kebijakan Perusahaan Mengenai 
Perencanaan Produksi 

Beberapa kebijakan perusahaandalam 
menjalankan perencanaan produksi, misalkan: 
1. Dalam periode perencanaan produksi, tidak 

terdapat penambahan atau pengurangan 
jumlah tenaga kerja.  

2. Dalam memenuhi permintaan pelanggan, 
perusahaan tidak melakukan subkontrak 
dengan perusahaan lain. 

 
Penentuan Variabel Keputusan  
Variabel keputusan merupakan seperangkat 
variabel yang tak diketahui yang akan dicari 
nilainya, yaitu: 
Rt = Jumlah produk yang dihasilkan pada jam 
kerja regular (regular time) 
Ot = Jumlah produk yang dihasilkan pada jam 
kerja lembur (overtime) 
,dimana t = periode perencanaan produksi, 
misalkan diambil 6 periode 

Kendala Tujuan Variabel Simpangan 
Dalam Fungsi Tujuan 

Kemungkinan 
Simpangan 

Penggunaan Nilai RHS 
yang Diinginkan 

aijxj + di
- = bi di

- Negative = bi 
aijxj - di

+ = bi di
+ Positif = bi 

aijxj + di
- - di

+ = bi di
- neg dan pos bi atau lebih 

aijxj + di
- - di

+ = bi di
- neg dan pos bi atau kurang 

aijxj + di
- - di

+ = bi di
- dan di

+ neg dan pos = bi 
aijxj - di

+ = bi di
+ (artf.) tidak ada pas = bi 
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Formulasi Fungsi Tujuan dan Kendala 

Ada tiga fungsi tujuan dalam perencanaan 
produksi ini, yaitu: 
1. Tujuan pertama adalah memenuhi 

permintaan (demand) pelanggan, sehingga 
fungsi tujuan pertama ialah meminimasi 
penyimpangan-penyimpangan, yaitu: 
 Penyimpangan jumlah produk yang 

dihasilkan dengan regular time dan 
overtime lebih kecil dari permintaan 
(demand) untuk periode perencanaan 

 (Min ∑
=

−
6

11
id ).  

 Penyimpangan jumlah produk yang 
dihasilkan pada regular time lebih 
besar dari kapasitas produksi reguler 
untuk periode perencanaan  

(Min∑
=

+
12

7i
id ) 

 Penyimpangan jumlah produk yang 
dihasilkan pada overtime lebih besar 
dari kapasitas produksi overtime untuk 

periode perencanaan  (Min∑
=

+
18

13i
id ). 

Fungsi Tujuan 1: 

Min Z1= ∑∑
=

+

=

− +
18

7

6

11 i
ii dd  

      Kendala: 
      a. Rumus Umum :  

   tttt DIOR ≥++ , 

    t ∈ }54,53,52,51,50,49{  
    Ket: It = jumlah persediaan  
                 (inventory) pada periode t 
           Dt = jumlah permintaan  
                  (demand) pada periode t 

      b. Kendala kapasitas regular :  
           tt CRR ≤ , t ∈ }54,53,52,51,50,49{  
           Ket : CRt = kapasitas produksi  
                              reguler  
       c. Kendala kapasitas produksi  
          overtime : 
      tt COO ≤ , t ∈ }54,53,52,51,50,49{  
       Ket : COt = kapasitas produksi  
                          overtime  
 
2. Tujuan kedua ialah meminimasi jumlah 

produk overtime. Diharapkan bahwa tidak 
ada produk yang dihasilkan dengan 

overtime. Dengan demikian, fungsi tujuan 
kedua ialah meminimasi penyimpangan 
jumlah produk yang dihasilkan secara 

lembur lebih besar dari nol (Min ∑
=

+
24

19i
id ) 

Fungsi Tujuan 2: Min Z2= ∑
=

+
24

19i
id  

      Kendala: 0≥tO  , 

       t ∈ }54,53,52,51,50,49{  
3. Tujuan ketiga ialah meminimasi total biaya 

produksi. Hasil perhitungan 
mempertimbangkan komponen-komponen 
biaya produksi, yaitu biaya pembelian, 
biaya produksi reguler dan overtime, biaya 
persediaan dan biaya produksi langsung. 
Fungsi tujuan ketiga ialah meminimasi 
penyimpangan terhadap total biaya 

produksi yang diinginkan (Min ∑
=

+
25

25i
id ). 

Fungsi Tujuan 3: Min Z3= ∑
=

+
25

25i
id  

      Kendala:  Total Biaya Produksi:   

     

0)()(

)()()(
54

49

=++

+++∑
=

ttttt

tt
t

tttt

ORDCICI

DPCOCORCR
 

      t ∈ }54,53,52,51,50,49{  
     Ket: RCt = biaya produksi reguler  

      OCt = biaya produksi overtime  
      PCt = biaya pembelian  
              (purchase cost)  
      ICt = biaya persediaan  
               (inventory cost) 
      DCt = biaya produksi langsung  
               (direct production cost)  

 
1. Fungsi kendala Non negatif 

R49, R50, R51, R52, R53, R54, O49, O50, O51, O52, 
O53, O54, d1

+ , d2
+ , d3

+ , d4
+ , d5

+ , d6
+ , d7

+ , 
d8

+ ,d9
+ , d10

+ , d11
+ , d12

+ , d13
+ , d14

+ , d15
+ , 

d16
+ , d17

+ , d18
+ , d19

+ , d20
+ , d21

+ , d22
+ , d23

+ , 
d24

+ , d25
+ , d1

- , d2
- , d3

- , d4
- , d5

- , d6
- , d7

- , d8
- 

, d9
- , d10

- , d11
-, d12

-, d13
- , d14

-, d15
- , d16

- ,d17
-

,d18
- ≥ 0 

Keterangan: (d1
+ sampai d24

+ dalam satuan Ton, 
sedangkan d25

+ dalam Rupiah) 
d1

+= jumlah produk yang dihasilkan dengan 
regular time dan overtime di periode 49 
(R49 dan O49) lebih besar dari permintaan 
di periode 49 (D49).  
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d1
-= jumlah produk yang dihasilkan dengan 

regular time dan overtime di periode 49 
Dengan menggunakan software Win 

QSB, maka output metode Linear goal 
programming yang merupakan Jadwal Induk 
Produksi yaitu jumlah produksi optimal yang 
akan diproduksi selama 6 periode. Untuk ketiga 
tujuan, bisa tercapai semua bisa juga hanya dua 
yang tercapai, misalnya tujuan pertama untuk 
memenuhi permintaan pelanggan terpenuhi, 
tujuan kedua juga tercapai, tidak ada produk 
yang dihasilkan dengan overtime. Tujuan ketiga 
untuk memenuhi biaya produksi tidak tercapai. 
Semua hal ini bisa dilihat dari nilai deviasi. 

 
KESIMPULAN 
 
Perencanaan produksi dilakukan untuk 
mendapatkan Jadwal Induk Produksi, yaitu 
rincian jumlah produk yang harus diproduksi 
per periode perencanaan yang ada. Perencanaan 
produksi dapat dilakukan dengan beberapa 
metode salah satunya Linear programming. 
Linear Goal Programming merupakan 
generalisasi/ perluasan dari Linear 
programming untuk menangani pengukuran 
tujuan yang bertolak belakang dan lebih dari 
satu tujuan. Masing-masing pengukuran 
memberikan tujuan atau nilai target yang akan 
dicapai. Perencanaan Agregat dilakukan dengan 
menggunakan metode Linear Goal 
Programming, jika  perusahaan memiliki lebih 
dari satu tujuan yang ingin dicapai, seperti 
memenuhi permintaan pelanggan, meminimasi 
jumlah produk overtime dan meminimasi total 
biaya produksi. Output dari Linear Goal 
Programming pencapaian multi tujuan ketiga 
yang bisa dilihat dari nilai deviasi. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengolah informasi yang diinginkan konsumen terhadap minuman ringan vitazone 
dalam rangka pengambilan keputusan yang dilakukan untuk pengembangan produk.Proses penelitian 
dilakukan dengan menyebarkan kuesioner penelitian kepada konsumen yang tersebar di wilayah 
Jakarta.Bedasarkan hasil pengolahan data diperoleh sepuluh atribut kebutuhan konsumen (Whats) dan 
sembilan belas karakteristik teknis (Hows).Kebutuhan konsumen akan minuman Isotonik “ Terbuat dari 
bahan dan proses yang aman”, menjadi kebutuhan yang terpenting, hal ini dilihat dari tingkat kepentingan 
relatif sebesar 29.56 %, karakteristik teknis terpenting adalah”Jumlah jenis elektrolit”dengan tingkat 
kepentingan relatif sebesar 11.51%,sedangkan tujuan pengembangan produk adalah memaksimalkan tingkat 
pengembangan karakteristik teknis.Kriteria kepuasan konsumen merupakan kriteria tujuan terpenting 
dengan tingkat kepentingan relatif sebesar 45.77 %.Karakteristik teknis yang perlu dipertimbangkan 
perusahaan adalah : jumlah elektrolit, jumlah jenis vitamin, penyesuaian harga produk,jenis kemasan, 
ukuran kemasan,jumlah distributor,sertifikasi jaminan pangan nasional,sertifikasi jaminan pangan 
internasional,pedoman proses produksi higienis, dan kandungan bahan pengawet.Usulan pengembangan 
yang diberikan  adalah menambah jenis elektrolit dan vitamin,penyesuaian ukuran kemasan, serta perbaikan 
botol. 
 
Kata kunci: Kebutuhan konsumen ,karakteristik teknis , pengembangan produk. 
 

PENDAHULUAN 

Industri minuman ringan merupakan 
salah satu jenis Industri yang sedang 
berkembang pesat di Indonesia, hal ini 
ditandai dengan semakin banyaknya 
produk minuman ringan yang beredar di 
pasaran. 

Persaingan yang ketat dalam Industri 
pangan memaksa setiap perusahaan untuk 
menghasilkan produk yang lebih unggul 
dibandingkan dengan para pesaingnya 
karena konsumen memiliki banyak 
pilihan produk dan mereka hanya akan 
memilih produk yang paling sesuai 
dengan harapannya. Perusahaan harus 
senantiasa melakukan pengembangan-
pengembangan pada produknya yang 

dapat memenuhi kepuasan konsumen dan 
menciptakan sebuah keunggulan 
dibandingkan dengan para pesaingnya. 

PT.Tirta Fresindo Jaya adalah 
perusahaan yang bergerak di bidang 
produksi minuman Isotonik bermerek 
Vitazone. Berdasarkan wawancara 
pendahuluan diketahui bahwa pada saat 
ini perusahaan mengalami kekurangan 
informasi keinginan konsumen minuman 
Isotonik sehingga menyulitkan 
perusahaan dalam upaya untuk 
menghasilkan produk yang sesuai dengan 
harapan konsumen dan memenangi 
persaingan.  

Berdasarkan permasalahan diatas 
maka penelitian ini ditujukan untuk 
mengidentifikasi faktor-faktor yang 
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berkaitan dengan proses pengembangan 
kualitas produk Vitazone dan 
memberikan usulan pengembangan 
produk Vitazone. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT 

Cohen (1995) menyatakan bahwa 
QFD adalah metode perancangan dan 
pengembangan produk secara terstruktur 
dimana tim pengembang dapat 
mengidentifikasi kebutuhan konsumen 
lalu mengevaluasi produk usulan yang 
menjawab kebutuhan konsumen tersebut.  

  Ide utama dari QFD adalah sebuah 
keyakinan bahwa desain produk harus 
merefleksikan keinginan dan selera 
pelanggan, meskipun demikian fungsi-
fungsi pemasaran, rekayasa desain dan 
manufaktur harus turut dikoordinasikan. 
House of quality menyediakan sebuah 
kerangka kerja untuk menerjemahkan 
kepuasan konsumen ke dalam spesifikasi 
kecocokan yang dapat diidentifikasi dan 
diukur untuk desain produk atau 
pelayanan (Cohen, 1995). Berikut ini 
adalah bentuk dari House Of Quality. 
 

E.
Innerdependence

Technical
Response

C. Technical Response

D.

Relationships
(Impact of Technical Response

on Customer Needs and
Benefits)

A.

Customer
Needs and
Benefits

B.

Planning
Matrix
(Market

Research and
Strategic
Planning)

F.
Technical Matrix

(Overall priorities of
technical response and

additional Goals)

G.
Innerdependence
Customer needs

 

Gambar 1. House Of Quality 
(Karsak, 2002) 

Terdapat 7 elemen dalam House Of 
Quality seperti yang tertera dalam 
gambar 1 antara lain: 
A. Customer needs & Benefit 

Bagian ini berisi daftar kebutuhan 
dan keinginan konsumen terhadap 
produk. 

B. Planning matrix 
Berisi data riset pasar seperti: tingkat 
kepentingan relatif kebutuhan 
konsumen, Tingkat kepuasan 
konsumen, produk pesaing. 

C. Technical Response 
Atribut/karakteristik teknis dari 
sebuah produk yang merupakan 
respon dari produsen untuk 
menjawab kebutuhan dan keinginan 
konsumen. 

D. Relationship 
Mengandung penilaian tim 
pengembangan mengenai kekuatan 
hubungan antara tiap elemen 
karakteristik teknis dengan setiap 
kebutuhan dan keinginan konsumen. 

E. Innerdependence technical response 
Berisi hubungan keterkaitan antara 
karakteristik teknis. 

F. Technical matrix 
Berisi nilai tingkat kepentingan 
secara keseluruhan dari karakteristik 
teknis untuk memenuhi kepuasan 
konsumen. 

G. Innerdependence Customer needs 
Berisi hubungan keterkaitan antara 
atribut kebutuhan dan keinginan 
konsumen. 

 
House Of Quality tidak hanya 

berperan sebagai sumber daya yang 
berharga bagi para perancang produk 
tetapi juga berfungsi sebagai sebuah cara 
untuk merangkum dan mengubah suara 
konsumen menjadi informasi penting 
bagian produksi. 
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METODOLGI PENELITIAN   
 
Penilitian ini dilakukan dengan langkah 
langkah sebagai berikut : 
1. Melakukan penyebaran kuesioner 

pendahuluan dan penelitian  kepada 
responden yang berada di wilayah 
Jakarta. 

2. Mengidentifikasi kebutuhan 
karakteristik teknis. 

3. Menentukan bobot antara kebutuhan 
konsumen dengan karakteristik 
tekinis. 

4. Membentuk House of Quality. 
5. Formulasi Model ke Zero One Goal 

Programming. 
 
 HASIL PENELITIAN       
 DAN PEMBAHASAN  
 
Berdasarkan penyebaran kuesioner yang 
disebarkan , ternyata kebutuhan dan 
keinginan konsumen terhadap produk 
minuman Isotonik adalah sebagai berikut: 
1. Terbuat dari bahan proses yang aman 

(Cn1) 
2. Mencukupi kebutuhan mineral tubuh 

(Cn2) 
3. Memberi tambahan vitamin (Cn3)  
4. Menghilangkan dahaga (Cn4) 
5. Pilihan rasa beragam (Cn5) 
6.   Desain kemasan menarik (Cn6) 
7.   Ukuran kemasan yang ideal (Cn7) 
8. Kemasan minuman tahan terhadap 

suhu panas (Cn8) 

9. Harga yang terjangkau (Cn9) 
10. Mudah didaptkan (Cn10) 
 
Sedangkan untuk menterjemahkan  
kebutuahn konsumen kedalam 
karateristik teknis dilakukan dengan 
wawancara para pakar yang berada di 
perusahaan dan studi literatur adalah 
sebagai berikut : 
 
 
1. Kandungan bahan pengawet (Ptr1) 
2. Kandungan pemanis buatan (Ptr2) 
3. Jenis bahan pewarna (Ptr3) 
4. Sertifikasi jaminan pangan nasional 

(Ptr4) 
5. Sertifikasi jaminan pangan 

internasional (Ptr5) 
6. Serifikasi halal (Ptr6) 
7. Proseshigienis (Ptr7) 
8. Proses strilisasi kemasan (Ptr8) 
9. Proses sterilisasi produk (Ptr9) 
10. Proses pengisian produk (Ptr10) 
11. Jumlah jenis vitamin (Ptr11) 
12. Kandungan gula (Ptr12) 
13. Jumlaj jenis eletrolit (Ptr13) 
14. Jumlah pilihan rasa (Ptr14) 
15. Ukuran kemasan (Ptr15) 
16. Jenis kemasan (Ptr16) 
17. Jenis Label (Ptr17) 
18. Penyesuaian harga produk (Ptr18) 
19. Jumlah distributor (Ptr19) 
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PEMBENTUKAN HOUSE OF QUALITY 

Berikut ini adalah House Of Quality yang merangkum seluruh hasil pengolahan data. 

 
FORMULASI MODEL ZERO ONE GOAL PROGRAMING  

Kegunaan 
dari pendekatan Zero One Goal 

Programing (ZOGP) pada penelitian ini 
adalah untuk menguji apakah 
karakteristik teknis layak untuk 
dipertimbangkan jika terdapat beberapa 
pertimbangan selain kepuasan konsumen 
dalam proses pengembangan produk. 
Karakteristik teknis yang akan diuji 
kelayakannya pada penelitian ini dibatasi 
hanya 10 karakteristik teknis dengan 
bobot tertinggi. Berikut ini adalah 
beberapa hal yang dipertimbangkan 
perusahaan dalam proses pengembangan 
produk. 

1. Kepuasan konsumen 
2. Tingkat kesulitan penerapan 

karakteristik teknis  
3. Tingkat pengembangan 

karakteristik teknis 
 

Langkah pertama yang dilakukan 
adalah dengan menghitung preferensi 
pakar terhadap tingkat kesulitan 
penerapan karakteristik teknis (WTD) dan 
tingkat pengembangan karakteristik 
teknis (WE) 
 

WTD  = 

0,1888 
0,1476 
0,0608 
0,0441 
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WE' = 

0,2556 
0,2045 
0,0443 
0,1556 
0,1153 
0,0574 
0,0326 
0,0897 
0,0248 
0,0202 

 
 

Langkah kedua adalah melakukan penyesuaian preferensi pakar dengan hubungan 
keterkaitan antara karakteristik teknis dengan cara mengkalikan WTD, WE' dengan matriks 
W4 sehingga diperoleh hasil sebagai berikut: 
 

WE' = W4 x WE = 

0.1490 
0.1570 
0.0774 
0.1267 
0.0996 
0.0606 
0.0720 
0.0688 
0.0531 
0.0336 

 
Langkah ketiga adalah menghitung bobot dari setiap kriteria tujuan tambahan dari 

proses pengembangan produk melalui preferensi pakar. 
 

 ANP TD EXT Bobot Deviasi 
ANP (Kepuasan konsumen) 1 1 4 0.4577 d1 

TD 1 1 3 0.4160 d2 
EXT 1/4 1/3 1 0.1263 d3 

 
Tahapan selanjutnya adalah membuat model ZOGP dengan menggunakan data yang 

telah terkumpul.  
 
Fungsi tujuan: 1.Memaksimalkan kepuasan konsumen  
  2.Meminimalkan Tingkat kesulitan penerapan karakteristik teknis  
  3.Memaksimalkan Tingkat pengembangan karakteristik teknis  
 = deviasi negatif dari target goal untuk kriteria i  

0,1135 
0,0836 
0,0324 
0,2844 
0,0247 
0,0201 

WTD' = W4 x WTD = 

0.1501 
0.1174 
0.0583 
0.0562 
0.0839 
0.0881 
0.0741 
0.0709 
0.1112 
0.0635 
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 = deviasi positif dari target goal untuk kriteria i  
    Dimana i = 1,2,3  
 
Fungsi tujuan : Min (Z) = 0.4577 d1-  +  0.4160 d2+  +  0.1263 d3-  
Persamaan kendala: 

• 0.1151Ptr13 + 0.1090Ptr11 + 0.0873Ptr18 + 0.0808Ptr16 + 0.0796Ptr15 + 0.0719Ptr19 
+ 0.0680Ptr4 + 0.0643Ptr5 + 0.0496Ptr7 + 0.0438Ptr1 + d1- - d1+ = 0.7693  
 

• 0.1501Ptr13 + 0.1174Ptr11 + 0.0583Ptr18 + 0.0562Ptr16 + 0.0839Ptr15 + 0.0881Ptr19 
+ 0.0741Ptr4 + 0.0709Ptr5 + 0.1112Ptr7 + 0.0635Ptr1 + d2- - d2+ = 0.8738 
 

• 0.1490Ptr13 + 0.1570Ptr11 + 0.0774Ptr18 + 0.1267Ptr16 + 0.0996Ptr15 + 0.0606Ptr19 
+ 0.0720Ptr4 + 0.0688Ptr5 + 0.0531Ptr7 + 0.0336Ptr1 + d3- - d3+ = 0.8979 

 
Model ZOGP diselesaikan dengan menggunakan software WinQSB dan diperoleh hasil 

sebagai berikut. 
 

Variabel Karakteristik teknis nilai 

Ptr 13 Jumlah jenis Elektrolit 1 

Ptr 11 Jumlah jenis Vitamin 1 

Ptr 18 Penyesuaian harga produk 1 

Ptr 16 Jenis kemasan 1 

Ptr 15 Ukuran kemasan 1 

Ptr 19 Jumlah distributor 1 

Ptr 4 Sertifikasi jaminan pangan nasional 1 

Ptr 5 Sertifikasi jaminan pangan Internasional 1 

Ptr 7 Pedoman proses produksi higienis 1 

Ptr 1 Kandungan bahan pengawet 1 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Metode QFD digunakan untuk 

mempertemukan kebutuhan konsumen 
dengan karakteristik teknis produk 
biasanya berdasarkan preferensi 
konsumen dan pakar tanpa 
memandang adanya pola hubungan 
antar elemennya. 

2. Dengan mengkombinasikan ANP dan 
ZOGP mampu merepresentasikan 
keinginan konsumen dan aspirasi-
aspirasi manufaktur yang 
mengoptimalkan pengambilan 
keputusan pada sumberdaya yang 
terbatas. 

3. Kebutuhan konsumen akan minuman 
Isotonik yang “Terbuat dari bahan dan 
proses yang aman” merupakan 
kebutuhan konsumen terpenting 
dengan bobot senilai 0.2956, 
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4. Karakteristik teknis jumlah jenis 
elektrolit merupakan karakteristik 
teknis terpenting dengan nilai bobot 
sebesar 11.51% 

5. Usulan pengembangan produk yang 
mempertimbangkan hasil pengolahan 
data antara lain: Menambah jumlah 
jenis elektrolit dan vitamin, menambah 
variasi ukuran kemasan, Menambah 
variasi bentuk botol. 
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ABSTRAK 
Ketidakpastian permintaan sehingga mengakibatkan variabilitas pesanan di  supply chain yang dikenal dengan 
bullwhip effect,  menyebabkan kelebihan persediaan dan pemborosan di supply chain. Faktor ini mendorong 
terciptanya suatu kebutuhan untuk mengintegrasikan supply chain sehingga dapat  mendukung kolaborasi 
perencanaan peramalan dan pengisian kembali persediaan, dengan tujuan meningkatkan penjualan dan 
mengurangi investasi persediaan dan waktu siklus di ritel.  Selain dapat mengurangi pemborosan di supply 
chain, kolaborasi juga dapat meningkatkan kemampuan respon terhadap pasar, kepuasan pelanggan, dan daya 
saing antar mitra supply chain. Kemunculan teknologi Radio Frequency Identification (RFID) diharapkan 
mampu merevolusi banyak proses kolaborasi supply chain sehingga memberikan suatu keuggulan utama dalam 
pengelolaan supply chain. Implementasi RFID dalam kolaborasi supply chain dapat memungkinkan peritel untuk 
mencapai tingkatan performansi bisnis yang terbaik. Benefit yang diperoleh oleh peritel modern dengan 
penggunaan RFID yaitu : efisiensi operasional, meningkatkan visibilitas, mengurangi biaya, meningkatkan 
keamanan, meningkatkan pelayanan pelanggan, meningkatkan ketelitian informasi dan meningkat penjualan. 
Namun terdapat beberapa tantangan utama pada implementasi RFID yaitu : isu privacy, ketiadaan standar, 
mahal, pengintegrasian data, keengganan karyawan untuk berubah, keandalan teknologi, dan kebutuhan disain 
ulang proses bisnis. 
 
Kata Kunci : kolaborasi, supply chain, RFID, bullwhip effect, ritel modern 
 
1. PENDAHULUAN 

Supply Chain ritel terdiri dari dari semua 
pihak (pabrikan, pemasok, transporter, gudang, ritel, 
dan pelanggan)  yang terlibat baik  secara langsung 
ataupun tidak langsung dalam memenuhi 
permintaan pelanggan (Chopra dan Meindl, 2004). 
Peritel Modern adalah toko dengan sistem 
pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang 
secara eceran yang berbentuk Minimarket, 
Supermarket, Department Store, Hipermarket 
ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.Peritel 
mengolah informasi permintaan pelanggan yang 
kemudian dijadikan pesanan pembelian ke 
pemasok.  Namun pesanan pembelian itu  tidak 
mencerminkan  keseluruhan permintaan pelanggan, 
sehingga persediaan dapat meningkat pada tiap-tiap 
tingkatan supply chain. Efek variasi peningkatan 
persediaan dan biaya logistik dari peritel hingga 
pabrikan, tanpa mempertimbangkan permintaan 
pelanggan yang sesungguhnya, disebut "bullwhip 
effect"  (Holweg et al. 2005). Persoalan utama di 
supply chain ritel adalah tidak sinkronnya aktivitas 
di sepanjang supply chain, mulai dari titik penjualan 
merunut ke belakang sampai penyediaan bahan 
mentah. Para peritel tidak selalu tahu berapa aset 
yang mereka miliki ataupun keberadaannya (secara 
real time). Sebagai kompensasinya, mereka pun 

selalu menyetok barang. Solusi semacam ini jelas 
membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan tidak 
seluruhnya memecahkan masalah. Belum lagi, 
masalah-masalah yang terkait dengan 
ketidakcocokan antara jumlah barang dalam sistem 
persediaan dengan hasil pengecekan fisik pada saat 
proses stock opname misalnya, baik akibat salah 
input maupun akibat pengutilan barang.  

Supply chain management merupakan  
pengintegrasian proses bisnis dari pemakai akhir 
sampai para penyalur awal dalam menyediakan 
produk, jasa dan informasi untuk menambahkan 
nilai bagi pelanggan (Cooper et. al., 1997). 
Handfield dan Nichols (2002), menjelaskan 
pengintegrasian aktivitas-aktivitas melalui 
peningkatkan hubungan pada supply chain di 
perusahaan ritel, untuk mencapai suatu manfaat 
keunggulan bersaing yang berkelanjutan. 
Sedangkan tingkatan hubungan yang terbaik dalam 
pengintegrasian supply chain adalah Kolaborasi 
(Campbell dan Sankaran, 2005), yang didasarkan 
pada suatu derajat kepercayaan tinggi, komitmen 
dan sharing informasi sebagai suatu perusahaan 
yang saling ketergantungan dalam 
mengintegrasikan aktivitas-aktivitas dan arus 
informasi antar perusahaan (Tyndall et al., 1998). 
Kolaborasi memberikan pemahamam dan 
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kemampuan yang lebih baik bagi mitra supply chain 
untuk mengatasi variabilitas permintaan, terutama 
untuk mengatasi biaya logistik yang ditimbulkan 
oleh bullwhip effect (Disney, S.M, dan Towill 
2003).  Jika kolaborasi supply chain ritel dapat 
dilakukan, maka terciptalah suatu demand driven 
and networked economy yang sempurna. Dimana 
sebuah toko produk-produk yang dijualnya selalu 
tersedia kapan saja konsumen membutuhkannya, 
mustahil dijumpai barang-barang yang sudah 
kadaluarsa,  pengutilan barang sangat mudah 
terdeteksi, penghitungan sistem persediaan sesuai 
dengan hitungan persediaan barang secara fisik, dan 
proses bisnis dengan mitra dagang begitu akurat dan 
terotomatisasi. Selain itu di mana keberadaan, 
transparansi dan supply chain barang dibangun 
berdasarkan informasi supply dan demand secara 
real-time. Jual satu, datang satu, jual satu, datang 
satu … begitu seterusnya. Dengan demikian, terjadi 
penghematan modal kerja yang sangat besar. 
Dengan dimanfaatkan teknologi terbaru dari 
pengidentifikasi otomatis atau automatic 
identification (Auto-ID) oleh perusahaan ritel, maka 
permasalah di atas bisa teratasi. Teknologi baru 
yang dimaksud adalah electronic product codes 
(EPC) dan tag atau label radio frequency 
identification (RFID) diharapkan akan 
meningkatkan penghematan lebih nyata di berbagai 
industri. Menurut Wamba et al. (2006), sektor ritel  
merupakan sektor bisnis yang paling  potensial 
dalam penggunaan teknologi RFID untuk 
meningkatkan keunggulan kompetitif dan mencapai 
profitabilitas jangka pendek/panjang. Sedangkan 
menurut Bacheldor (2006), pasar global RFID 
untuk industri ritel mencapai $ 400.2 juta pada 
tahun 2004 dan diharapkan mencapai $ 4.0 milyar 
pada tahun 2011 dengan laju pertumbuhan 23 
persen per tahun. 
 
 
2 . RFID DAN  SUPPLY CHAIN RITEL 

RFID adalah  satu set teknologi yang 
digunakan untuk mengidentifikasi dan 
memancarkan informasi dari objek berlabel dengan 
menggunakan gelombang radio. Sedangkan 
Electronic Product Code (EPC) adalah identifikasi 

produk generasi baru, mirip dengan UPC (Universal 
Product Code) atau barcode (Want, 2004; Das, 
2002). Seperti halnya barcode, EPC terdiri dari 
angka-angka yang menunjukkan kode produsen, 
produk, versi dan nomor seri. Namun, EPC 
memiliki digit ekstra untuk mengidentifikasi item 
yang unik. Ukuran bit EPC yang mencapai 96-bit 
memungkinkannya secara unik mengidentifikasi 
lebih dari 268 juta produsen, masing-masing 
memiliki lebih dari satu juta jenis produk. 
Sementara sisanya masih mencukupi untuk melabel 
seluruh produk individualnya. EPC inilah informasi 
yang tersimpan dalam chip RFID. Teknologi RFID 
bergantung pada transmisi data nirkabel melalui 
medan elektromagnetik. Jantung teknologi ini 
adalah perangkat yang dinamakan RFID tag: sebuah 
label identifikasi berisi chip yang dapat diprogram, 
dilengkapi dengan sebuah antena mini. RFID tag 
bisa dibaca dengan sebuah reader yang dikendalikan 
komputer tanpa harus membutuhkan direct line-of-
sight seperti halnya pembaca barcode. Jangkauan 
reader ini bisa mencapai satu meter. Supaya 
informasi yang tersimpan di chip bisa dibaca, reader 
memancarkan medan frekuensi elektromagnetik 
yang diterima oleh antena mini di RFID tag. 
Melalui hubungan elektronis ini, data yang 
tersimpan bisa dibaca, diproses dan diedit. Tenaga 
chip terintegrasi ini dipasok melalui medan 
frekuensi radio yang dipancarkan oleh reader, 
sehingga RFID tidak membutuhkan sumber tenaga 
yang terpisah (Mithu, Chao-Hsien, Tracy 2007).  

Penggunaan RFID di supply chain ritel 
untuk menjejak dan melacak  produk-produk 
sehingga  dapat mengurangi persediaan  dan 
kolaborasi antara mitra supply chain menjadi  lebih 
baik (Wamba et al., 2006). Kebanyakan peritel  
melihat potensi teknologi RFID dalam 
pengintegrasian supply chain mereka dan 
meningkatkan efisiensi mereka dengan 
berkurangnya tingkat kesalahan, sehingga dapat 
mengurangi keseluruhan ongkos operasi secara 
signifikan. Integrasi supply chain ritel terdiri dari  
unsur-unsur utama yang ditunjukkan pada gambar 
1, dengan penjelasan singkat sebagai berikut : 

 



Seminar Nasional Teknologi Industri 2010            ISBN : 978-979-18265-2-5 
 

 TI 16 - 3 

 
  

Gambar 1. Integrasi Supply Chain Ritel (Callana (2006)) 
 

1) Merchandise planning : Pendekatan yang 
bertujuan untuk  memaksimalkan ROI melalui 
penyesuaian perencanaan penjualan dan 
persediaan. Pendekatan ini dilakukan dengan 
menyeimbangkan antara penjualan dengan 
persediaan  dalam rangka meningkat 
profitabilitas. 

2) Assortment Planning : Perencanaan peritel 
dalam penentuan  “kedalaman” dan “keluasan” 
barang dagangan (seperti : jenis dan jumlah 
barang dagangan) 

3) Sales planning : Proses bisnis untuk 
merencanakan pencapaian target pelanggan. 

4) Price management : Proses memahami, 
memanage, dan meningkatkan harga 
berdasarkan  pada data peramalan.Hal ini 
berdampak langsung pada laba. 

5) Promotion planning : Proses perencanaan 
promosi yang berdampak terhadap  permintaan 
dan laba. Proses ini  juga bergantung pada data 
peramalan. 

6) Replenish, allocation and scheduling : Proses 
pengisian kembali  produk untuk menghindari 
kehabisan persediaan. Proses ini bertujuan 
mengurangi persediaan dan berpengaruh dalam 
meningkatkan pelayanan pelanggan. 

7) Warehouse management : Proses untuk 
memperbaiki distribusi produk dengan 
menggunakan fasilitas berbeda. Proses ini 
berdampak untuk mengurangi persediaan. 

8) Distribution : Proses distribusi produk-produk 
yang dibutuhkan ke tujuan yang benar. 

9) In-store operation : Manajemen operasi 
penyimpanan seperti yang penerimaan, 
penyimpanan di rak, pemesanan produk untuk 
pengisian kembali  took, dan sebagainya. 

10) Sales : Manajemen  penjualan yang 
berhubungan langsung untuk mengenerasi 
pendapatan. 

11) Return : Manajemen pengembalian  barang 
dagangan untuk memperlancar reverse 
logistics. 

 
 
3.  BENEFIT IMPLEMENTASI RFID PADA 
RITEL MODEREN 

Beberapa penelitian tentang benefit 
implementasi RFID pada Ritel Modern, dijelaskan 
sebagai berikut : Jones et al. (2004) menyatakan 
manfaat yang besar serta tantangan pada 
implementasi RFID pada supply chain ritel di 
Inggris. Menurut Koh et al. (2006), manfaat yang 
paling penting adalah perbaikan manajemen 
persediaan, perbaikan operasi di toko,  terintegrasi 
bisnis ritel, percepatan siklus ritel, dan peningkatan 
profitabilitas. Bhattacharya et al. (2007), 
menjelaskan manfaat berupa efisiensi operasional 
(operational efficiency), peningkatan kelayakan 
(improved visibility), penurunan biaya (reduced 
cost), peningkatan keamanan (improved security), 
peningkatan pelayanan pelanggan (improved 
customer service levels), peningkatan ketelitian 
informasi (better information accuracy) dan  
peningkatan penjualan (increased sales). Diagram 
pie  pada gambar 2 menunjukkan persentase dari 
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masing-masing kategori benefit dari hasil penelitian 
Bhattacharya et al. (2007). 
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                                Sumber : Bhattacharya et al. (2007) 

Gambar 2: Benefits RFID pad  Industri Ritel 
 

 
 
Lebih rinci Bhattacharya et al. (2007) 

menguraikan benefit implementasi RFID pada Ritel 
Modern berdasarkan masing-masing kategori 
manfaat bersama dengan subkategorinya  pada tabel 
1 berikut ini. 

Efisiensi operasional dan peningkatan 
kemudahan merupakan benefit yang paling 
signifikan bila dibandingkan dengan benefit lainnya 
dalam impelentasi RFID. Hasil penelitian ini juga 
menunjukkan keterkaitan manfaat antara 
peningkatan manfaat satu kategori dengan kategori 
lainnya.  Sebagai contoh RFID dapat meningkatkan 
keamanan dalam  bisnis ritel yang sekaligus juga 
meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, 
sehingga mampu meningkatkan penjualan ritel yang 
berdampak terhadap peningkatan profitabilitas 
peritel.  

Peningkatan kemudahan berkaitan pula 
dengan penurunan stockout persediaan yang secara 
langsung berhubungan dengan peningkatan 
pelayanan pelanggan. Peningkatan ketelitian 
informasi berdampak  terhadap kemudahan 
perencanaan permintaan yang lebih baik sehingga 
dapat meningkatkan pelayanan pelanggan.  
tegangan tingkatan layanan pelanggan. Demikian 
pula dengan Peningkatan Penjualan dan penurunan 
biaya ritel akan berdampak terhadap harga jual 
barang yang lebih rendah kepada pelanggan. 
Dengan demikian benefit-benefit yang diperoleh 

oleh peritel berdampak signifikan terhadap 
peningkatan pelayanan pelanggan. 
 
 
4.  TANTANGAN IMPLEMENTASI  RFID 
PADA RITEL MODEREN 

Menurut Bhattacharya et al. (2007),  yanag 
menjadi tantangan utama dalam 
mengimplementasikan RFID pada ritel modern 
adalah isu privacy, ketiadaan standard, mahal, isu 
pengintegrasian data, keenggan karyawan untuk 
berubah, isu keandalan teknologi, dan kebutuhan  
disain ulang proses bisnis (gambar 3) 

Dari diagram pie di atas  bahwa isu privacy 
merupakan tantangan yang paling dominan sebelum 
RFID dapat diimplementasikan pada bisnis ritel 
modern. Isu privacy yaitu isu yang berkaitan dengan 
pengaksesan data pelanggan secara lebih detil 
sehingga memungkinkan untuk bisa disalahgunakan 
oleh peritel untuk berbagai kepentingan bisnis. 
Dengan adanya kemajuan teknologi,  cepat atau 
lambat kebanyakan tantangan implementasi RFID 
bisa diatasi. Tetapi isu privacy bagi pelanggan ritel 
memerlukan lebih dari kemajuan teknologi untuk 
mengatasinya. Untuk dapat mengimplementasikan 
RFID dengan baik, peritel harus dapat menyakinkan 
pelanggan akan manfaat yang lebih besar yang 
dapat  diterima pelanggan berupa pelayanan yang 
lebih baik dan harga yang lebih rendah 
dibandingkan terhadap  pelanggaran keleluasaan 
pribadi (privacy).  
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Dari benefit dan tantangan implementasi RFID pada 
Ritel Modern, maka dapat digambarkan suatu 
kerangka pengintegrasian implementasi RFID pada 
ritel modern yang ditunjukkan pada gambar 4.  
 

 
 

 
 

 
Tabel 1. Benefit implementasi RFID pada Peritel Modern 

 
Benefit Frekuensi Persentase (%)

Efisiensi operasional 84 36,84%
Penurunan stockout persediaan 37 16,23
Ketepatan, kecepatan & efisiensi proses 14 6,14
Pengiriman/penerimaan barang secara otomatis 10 4,39
Pengurangan persediaan 9 3,95
Peningkatan efisiensi operasi toko 9 3,95
Peningkatan produktivitas pekerja 4 1,75
Kelancaran proses 1 0,44
Peningkatan kemudahan 55 24,12%
Kemudahan informasi secara realtime 14 6,14
Kemudahan Penjejakan & Pelacakan 14 6,14
Kemudahan pemesanan dan penanganan persediaan 11 4,82
Kemudahan dalam manajemen aset 6 2,63
Kemudahan manajemen pengembalian barang rusak 6 2,63
Kemudahan pelacakan perilaku berbelanja 3 1,32
Kelancaran reverse logistics 1 0,44
Penurunan biaya 24 10,53%
Penurunan biaya pekerja 14 6,14
Penurunan biaya total 10 4,39
Peningkatan keamanan 21 9,21%
Kemanan dari pencurian 12 5,26
Penurunan biaya kehilangan barang 6 2,63
Perbaikan keamanan supply chain 2 0,88
Eliminasi kesalahan pengembalian barang 1 0,44
Peningkatan pelayanan pelanggan 18 7,89%
Peningkatan  ketelitian informasi 17 7,46%
Perbaikan pengepakan & ketepatan pengiriman 9 3,95
Business Intelligence 8 3,51
Peningkatan penjualan 9 3,95%
Total 228 100%  

 
. 
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                                     Sumber : Bhattacharya et al. (2007) 

Gambar 3. Tantangan Implementasi  RFID pada Ritel Moderen 
 
  
 

 
 

Gambar 4.  Kerangka pengintegrasian implementasi RFID pada ritel modern 
 
 
5. KESIMPULAN 
Pada paper ini dijelaskan tentang ketidakpastian 
permintaan yang mengakibatkan variabilitas 
pesanan di  supply chain yang dikenal dengan 
bullwhip effect yang menyebabkan kelebihan 

persediaan dan pemborosan di supply chain. Faktor 
ini mendorong terciptanya suatu kebutuhan untuk 
mengintegrasikan supply chain sehingga dapat  
mendukung kolaborasi perencanaan peramalan dan 
pengisian kembali persediaan, dengan tujuan 
meningkatkan penjualan dan mengurangi investasi 
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persediaan dan waktu siklus di ritel.  Selain dapat 
mengurangi pemborosan di supply chain, kolaborasi 
juga dapat meningkatkan kemampuan respon 
terhadap pasar, kepuasan pelanggan, dan daya saing 
antar mitra supply chain. Trend terbaru dalam 
kolaborasi supply chain ritel modern adalah 
penggunaan RFID. Implementasi RFID dalam 
kolaborasi supply chain ritel modern  dapat 
memungkinkan peritel untuk mencapai tingkatan 
performansi bisnis yang terbaik. Benefit yang 
diperoleh oleh peritel modern dengan penggunaan 
RFID yaitu : efisiensi operasional, meningkatkan 
visibilitas, mengurangi biaya, meningkatkan 
keamanan, meningkatkan pelayanan pelanggan, 
meningkatkan ketelitian informasi dan meningkat 
penjualan. Namun terdapat beberapa tantangan 
utama pada implementasi RFID yaitu : isu privacy, 
ketiadaan standar, mahal, pengintegrasian data, 
keengganan karyawan untuk berubah, keandalan 
teknologi, dan kebutuhan disain ulang proses bisnis. 
Pada bagian akhir paper ini juga digambarkan 
tentang Kerangka pengintegrasian implementasi 
RFID pada ritel modern yang menjelaskan kaitan 
berbagai faktor dalam implementasi.  
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ABSTRAK 
Formulasi inventori model probabilistik Q kasus lost sales  digunakan bila pelanggan  tidak mau menunggu barang 
yang diminta sampai dengan tersedianya di ritel dan pelanggan akan pergi serta mencari barang kebutuhannya di 
ritel lainnya. Supermarket “H” menghadapi persoalan sering terjadinya kekurangan inventori (lost sales) untuk 
barang-barang fast movingnya. Penggunaan model Q probabilistik kasus lost sales yang diusulkan dapat 
memecahkan persoalan yang dihadapi oleh Supermarket “H”, sehingga dapat direncanakan dengan baik untuk 
setiap jenis barang yang berada pada klasifikasi A berupa : ukuran pemesanan yang optimal (q*), titik pemesan 
kembali (r*), inventori pengaman (SS), serta total biaya inventori. 
 
Kata Kunci : lost sales, pemesanan optimal, titik pemesan kembali, inventori pengaman, total biaya inventori. 
 
 
1. PENDAHULUAN 

Model (s,Q)  dengan lost sales  pertama kali 
dibahas oleh Hadley & Whitin.  Mereka memperoleh 
suatu perumusan yang  tepat dari rata-rata biaya 
inventori untuk kebijakan (s,Q)  dengan permintaan 
berdistribusi Poisson dan lead time pemesanan 
konstan deterministik dengan  asumsi bahwa paling 
banyak satu pesanan dimuka (Melchiors et al. 1998).  
Mereka juga memperkenalkan suatu pendekatan  
yang mudah untuk menentukan  rata-rata biaya dan 
mengembangkan suatu prosedur iterative untuk 
mengoptimalkan parameter-parameter kebijakan 
inventori yang telah diadopsi berbagai buku literatur  
misalnya Silver (1985), Tersine (1994), dan Senator 
(2006). Lebih lanjut menurut Senator (2006), 
formulasi model dan solusi hanya berlaku bila 
kekurangan inventori diperlakukan secara lost sales. 
Dalam hal ini pemakai tidak mau menunggu barang 
yang diminta sampai dengan tersedianya di ritel dan 
pelanggan akan pergi serta mencari barang 
kebutuhannya di ritel lainnya. 

Supermarket “H”, sampai saat ini belum 
memiliki dasar yang jelas dalam hal kebijakan 
inventori. Penanganan inventori barang dagangan 
dilakukan berdasarkan intuisi pihak manajemen, 
dimana pemesanan dilakukan jika barang di gudang 
sudah sedikit atau hampir habis tanpa 
memperhitungkan jumlah barang yang dipesan dan 
komponen-komponen biaya yang akan 
mempengaruhi total biaya inventori. Supermarket 
“H” mengelola sekitar 10.000 jenis barang dagangan, 
dengan barang Heinz ABC terdapat sebesar ± 23%,  
Unilever ±  20%, Indofood ± 18%, Wings ± 13%, 

Garuda ± 12%, dan lain-lainnya ± 14%. 
Supermarket “H” menginginkan untuk dapat 
mengendalikan inventori barang Heinz ABC karena 
jumlah serta permintaannya paling besar dibanding 
barang dari jenis lainnya, serta adanya ketidakpastian 
permintaan dari periode ke periode. Kesulitan lainnya 
menetapkan prioritas barang,  menentukan jumlah 
barang yang harus dipesan dan cadangan pengaman 
yang harus disediakan pada leadtime yang telah 
ditentukan oleh pemasok. Ketidakmampuan 
merencanakan dengan baik inventori ini 
mengakibatkan perusahaan seringkali mengalami 
kekurangan inventori barang dari Heinz ABC yang 
terlihat kosong di rak-rak swalayannya. Hal ini 
menyebabkan perusahaan kehilangan kesempatan 
mendapatkan keuntungan yang seharusnya diperoleh 
karena pelanggan mencari barang yang dibutuhkan ke 
swalayan-swalayan lain yang terdapat di Bandung 
ketimbang harus menunggu sampai barang itu 
tersedia diSupermarket “H”. 

Untuk mengatasi kesulitan penentuan prioritas 
jenis barang dari Heinz ABC yang sangat banyak 
jumlahnya maka diusulkan  untuk menggunakan 
Analisis Prioritas ABC dan model Q untuk 
mengendalikan inventori jenis barangnya guna 
meredam ketidakpastian permintaan barang yang 
berfluktuasi. Model Q ini dipandang sangat cocok 
digunakan perusahaan karena model ini sangat 
responsif  terhadap fluktuasi permintaan barang yang 
besar dibandingkan dengan model inventori 
probabilistik P, dimana pemesanan barang dilakukan 
menurut  selang waktu yang tetap. 
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2.  METODOLOGI 
2.1. Langkah-langkah Pemecahan Masalah 

Untuk memecahkan persoalan dalam penelitian ini 
digunakan Langkah-langkah Pemecahan Masalah 
sebagai berikut (gambar 1). 
 

 
Mulai

Tema Sentral :
Pengendalian Persediaan Barang

Perumusan Masalah :
Menenetukan jenis barang produk Heinz ABC yang termasuk kategori A

dalam analisis ABC serta merencanakan persediaan jenis barang tersebut.

Pengumpulan Data :
- Data kebutuhan barang

- Biaya simpan
- Biaya pesan
- Pembelian

- Biaya kekurangan persediaan
- Lead Time

Fast Moving

Analisis ABC :
Kategori A

Pengujian Distribusi
Permintaan

Pengendalian Persediaan dengan
menggunakan Metode Probabilistik Q

Analisis

Kesimpulan

Selesai

Berdistribusi
Normal

Ya

Tidak

 
 

Gambar 1. Langkah-langkah Pemecahan Masalah 
 

2.2. Model Pemecahan Masalah 
2.2.1. Penentuan Jenis Barang yang Termasuk 

Kategori A Berdasarkan Analisis ABC 
Penentuan prioritas barang  untuk 

menggambarkan diagram pareto dan memilah barang 
atas kategori dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
1. Hitung junlah penyerapan dana untuk setiap jenis 

barang pertahun ( iM ) yaitu dengan mengalikan 
antara jumlah pemakaian tiap jenis barang per 
tahun ( iD ) dengan harga satuan barang ( ip ) 
secara matematis dapat dinyatakan : 

iii p x DM =  

2. Hitung jumlah total penyerapan dana untuk 
semua jeis barang. 

∑= iMM  
3. Hitung prosentase penyerapan dana untuk semua 

jenis barang ( iP ). 

100% x M/MP iii ∑=  
4. Hitung Prosentase setiap jenis item barang. 

100% x 1/NIi =  ; dimana N adalah jumlah 
jenis item barang. 

5. Urutkan prosentase penyerapan dana sesuai 
dengan urutan besarnya prosentase dana, dimulai 
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dari prosentase penyerapan dana terbesar sampai 
dengan yang terkecil. 

6. Hitung nilai kumulatif prosentase penyerapan 
dana dan nilai kumulatif prosentase jenis barang 
berdasarkan atas urutan yang diperoleh pada 
langkah 5. 

7. Gambarkan diagram pareto dengan 
menggunakan nilai prosentase jenis item sebagai 
sumbu ordinat dan prosentase penyerapan dana 
sebagai sumbu absis. 

8. Tentukan kategori barang berdasarkan prinsip 
Pareto. 

 
2.2.2.  Optimasi Inventori 
Untuk menghitung biaya inventori total maka terlebih 
dahulu perlu dihitung biaya-biaya inventori yang 
meliputi biaya pemesanan, biaya simpan, dan biaya 
kekurangan inventori. Formulasi biaya-biaya tersebut 
mengikuti distribusi peluang kebutuhan barang yang 
diperoleh dari hasil pengujian. Dasar perumusan yang 
digunakan dalam Model Q dengan kasus lost sales 
diformulasikan sesuai dengan distribusi adalah 
sebagai berikut: 

Model Q (G. Handley and T.M Within) Kasus Lost 
Sales 

a. Biaya pemesanan/tahun (Ordering Cost) : 
Op = 

Q
A λ   

b. Biaya Simpan/tahun (Holding Cost) : Os = 
[ ])(2/ rrQH l ηµ +−+  

c. Biaya kekurangan/tahun (Shortage Cost) : 

Ok = 
)(rQη

πλ   

      d. Ekspektasi kekurangan inventori selama lead 
time: 

( )[ ] ( )[ ]llllll rrrr σµφσσµµη //)()( −+−Φ−=

. ( )[ ] Z

ezfr ll
)2/1(

2
1)(/ −==−
π

σµφ  

( )[ ] )(/ rFr ll =−Φ σµ   
e. Biaya total inventori (Total Inventory Cost) :  

[ ] ))()(2/ rx
Q

rQH
Q
AOT l ηπλµλ

+−++=

 
f. Biaya inventori Pengaman (Safety Stock) : 

)(rrS l ηµ +−=  
g. Jumlah pemesanan (Order Quantity) : 

( )
H

rAQ )(2 πηλ +
=   

h. Probabilitas terjadinya kekurangan inventori 

: 
QH

QHrF
+

=
πλ

)(  

Keterangan : 
r  = Reorder point (unit) 
A  = Biaya setiap kali pesan (Rp/thn) 
H  = Biaya simpan per unit (Rp/thn) 
Q  = Ukuran jumlah pemesanan/thn (unit/thn) 
Q*  = Ukuran jumlah pemesanan optimal/thn 
(unit/thn) 
λ  = Kebutuhan barang untuk periode 

perencanaan/thn (unit/thn) 
µ  = Rata-rata kebutuhan barang selama lead time 
(unit/thn) 
π  = Biaya kekurangan inventori/unit/thn 
(Rp/unit/thn) 
 
Hasil dari metoda Q adalah untuk menentukan jumlah 
pemesanan optimal (Q*) serta titik pemesanan 
kembali (r*), sehingga biaya inventori total yang 
dihasilkan akan minimum. 
Langkah-langkah perhitungan Q* dan  r* yang 
optimal  adalah sebagai berikut (gambar 2): 
 
1. Mengunakan nilai Q deterministik sebagai nilai 

awal :  
H

AQ λ2
=   

2. Menghitung probabilitas  terjadinya kekurangan 
inventori F (r) dengan mengunakan nilai Q pada 
langkah 1, kemudian menghitung nilai r. 

3. menghitung nilai Q yang baru dengan 
mengunakan nilai r yang diperoleh dari langkah 
2 diatas dengan mengunakan rumus :  

( )
H

rAQ )(2 πηλ +
=   

4. Menghitung kembali nilai F (r) sesuai dengan 
kasus kekurangan inventori yang digunakan 
dengan megunakan nilai Q yang diperoleh dari 
langkah 3 sebagai masukan. 

5. Menghitung langkah 3 dan 4 di atas hingga 
diperoleh nilai r yang optimal. Dimana kriteria r 
yang optimal didapat jika antara nilai r hasil 
perhitungan terakhir dengan nilai r perhitungan 
sebelumnya tidak memberikan perbedaan yang 
berarti dalam satuan unit. 

 
Berdasarkan nilai Q* dan r*  yang telah optimal, 
maka dilakukan perhitungan nilai total biaya 
inventori dengan menjumlah biaya pemesanan, biaya 
simpan serta biaya kekurangan, sebagai berikut : 
OT    =  OP + OS +OK 

[ ] ))()(2/ r
Q

rQH
Q
AOT l ηπλµλ

+−++=  
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MULAI

I ( Item ) = 1, 2, 3, . . . n
J ( Iterasi ) = 1, 2, 3, . . . m

iHiQiλiμ
iHiQ

ijrF
+

=

Hitung
ijrF

Hitung dan Hitungijr )ijη(r

ijQHitung Dengan Menggunakan Persamaan

iH

iAi2λ
ijQ =

ijQHitung Dengan Menggunakan Persamaan

iH

))
ij

η(r
i

μi(Ai2λ

ijQ
+

=

Hitung ijrF

Hitung ijr dan Hitung )ijη(r

akhir ij
rawal ijr ≈

optimal ijr dan ijQ

SELESAI

j 1,iQ + 1j i,Q +

Ya

Tidak

 
 

Gambar 2.  Flowchart Optimasi Inventori  Model Q Probabilistik Kasus Lost Sales 
 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1.  Analisis ABC dan Pengujian Bentuk 

Distribusi  
Hasil analisis ABC terdapat 36 jenis barang yang 
termasuk dalam kategori A, dimana kategori A terdiri 
dari jenis barang yang menyerap dana sekitar 80% 
dari seluruh modal yang disediakan untuk persediaan 
dan jenis barangnya sekitar 20% dari semua jenis 
barang Heinz ABC. 
Untuk mengetahui bentuk  distribusi permintaan akan 
barang-barang Heinz ABC pada kalsifikasi A maka 
dilakukan uji Kolmogorov – Smirnov, dengan 
hasilnya yaitu masing-masing dari 36 jenis barang 
tersebut berdistribusi Normal. 
 
3.2.  Analisis Perhitungan Model Q probabilistik 

kasus Lost Sales 
Dari hasil perhitungan maka  diperoleh nilai-nilai 
parameter inventori serta biaya-biaya inventori yang 

meliputi biaya pemesanan, biaya penyimpanan dan 
biaya kekurangan persediaan,  yang direkap pada 
tabel 1 berikut ini. 
 
Berdasarkan tabel 1  dimana ekspektasi kekurangan 
persediaan selama lead time barang-barang Heinz 
ABC kategori A didapatkan hasil yang relatif kecil. 
Hal ini disebabkan karena probabilitas kekurangan 
persediaan selama lead time didapatkan hasil yang 
kecil, sehingga kekurangan persediaan sangatlah 
kecil, juga ditunjang dengan adanya safety stock 
untuk mencegah terjadinya kekurangan persediaan 
permintaan selama masa lead time sehingga dapat 
menekan risiko kehilangan pelanggan serta 
meningkatkan kinerja Supermarket ”H”.  Dengan 
demikian berarti dengan menggunakan model Q 
probabilistik kasus lost sales Supermarket ”H” akan 
mengalami risiko kekurangan persediaan yang relatif 
kecil. 
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Tabel 1.  Hasil Perhitungan Metode Q Probabilistik Kasus Lost Sales 

N
o NAMA BARANG 

Q
T
Y 
/L
ot 

LD
(lot 
/th
n) 

LS  
(Lo

t 
/thn

) 

N
(L
ot) 

q* 
(Lot

) 

r* 
(L
ot) 

Ss 
(Lo
t) 

Dem
and 
/thn  
(lot) 

Fre
k. 

Pes
an 

(Ka
li) 

pO  sO  kO  

Total 
Ongkos 
Persedia

an 

1 ABC Kecap Manis 
275 ML 24 64 1 1 285 64 1 7,699 28 1,488,47

3.33 
1,512,70

8.12 
647,20

2.25 
3,648,38

3.71 

2 Corned Beef Chili 
200 gr 24 9 2 1 88 11 3 1,026 12 642,415.

91 
724,006.

80 
408,18

4.77 
1,774,60

7.48 

3 ABC Kecap Manis 
325 ML 24 38 1 1 205 38 1 4,525 23 1,216,23

1.71 
1,241,32

9.32 
601,67

0.49 
3,059,23

1.52 

4 Sardines Tomato 
Besar ABC 24 23 1 1 139 24 1 2,790 21 1,105,96

4.03 
1,155,77

7.48 
737,40

3.02 
2,999,14

4.53 

5 Sardines Tomato 
Kecil ABC 60 19 1 1 119 19 1 2,216 19 1,026,06

3.87 
1,050,95

7.60 
735,19

0.59 
2,812,21

2.05 

6 Mackarel Chili Kecil 
ABC 155 60 12 1 1 82 12 1 1,423 18 956,186.

59 
992,376.

00 
931,89

1.46 
2,880,45

4.05 

7 ABC Sambal 
Bangkok 340 ML 24 24 1 1 167 24 1 2,831 17 934,060.

48 
951,436.

20 
433,80

4.13 
2,319,30

0.81 

8 ABC Kecap Pedas 
190 ML 24 33 1 1 225 35 2 3,973 18 972,943.

56 
1,013,85

9.00 
352,27

2.67 
2,339,07

5.22 

9 Mackarel Tomato 
Besar ABC 24 11 1 1 77 12 2 1,220 16 873,012.

99 
954,581.

76 
848,73

9.74 
2,676,33

4.49 
1
0 

ABC Sambal Extra 
Pedas 340 ML 24 15 1 1 116 16 1 1,818 16 863,550.

00 
910,800.

00 
540,69

8.28 
2,315,04

8.28 
1
1 

ABC Sambal Manis 
Pedas 340 ML 24 16 2 1 119 19 3 1,841 16 852,429.

41 
963,930.

00 
533,73

5.29 
2,350,09

4.71 
1
2 

Corned Beef Plain 
325 gr 24 9 2 1 72 12 3 1,026 15 785,175.

00 
946,176.

00 
766,08

0.00 
2,497,43

1.00 
1
3 

ABC Kecap Manis 
750 ML 12 22 2 1 177 25 3 2,598 15 808,755.

93 
872,404.

50 
314,62

2.20 
1,995,78

2.64 
1
4 

Mackarel Chili Besar 
ABC 425 gr 24 9 2 2 103 12 4 976 10 522,112.

62 
1,210,73

1.72 
922,97

3.83 
2,655,81

8.17 
1
5 

ABC CR Syrup 
Orange 635 ML 12 16 2 1 153 18 3 1,850 13 666,241.

83 
979,929.

72 
338,73

1.37 
1,984,90

2.92 
1
6 

ABC Sambal 140 
ML 48 13 1 1 116 13 1 1,478 13 702,050.

00 
796,556.

64 
390,95

6.48 
1,889,56

3.12 
1
7 Heinz TOM 340 ML 24 16 1 1 142 17 1 1,890 14 733,373.

24 
843,150.

00 
349,38

3.80 
1,925,90

7.04 
1
8 

ABC Kecap Manis 
625 ML 12 13 1 1 136 14 2 1,530 12 619,875.

00 
784,660.

80 
286,60

5.00 
1,691,14

0.80 
1
9 

ABC Kecap Manis 
Sedang 625 ML 12 13 3 2 166 18 5 1,577 10 523,450.

00 
1,008,84

9.60 
484,04

4.00 
2,016,34

3.60 
2
0 

Sardines Chili Besar 
ABC 425 24 10 1 1 107 12 2 1,137 11 585,501.

87 
913,306.

68 
390,38

4.17 
1,889,19

2.72 
2
1 

ABC Saus Tiram 200 
ML 24 12 1 1 116 12 1 1,372 12 651,700.

00 
709,331.

04 
323,17

6.97 
1,684,20

8.01 
2
2 

ABC SQ Lychee 630 
ML 12 14 2 2 166 17 3 1,672 11 554,983.

13 
843,205.

44 
438,68

8.48 
1,836,87

7.05 

2
3 

ABC T/P C'Cini 
Coffee Cream 200 
ML 

24 26 1 1 268 27 1 3,148 12 647,219.
40 

683,971.
20 

134,25
9.85 

1,465,45
0.45 

2
4 

ABC Kecap Manis 
Pet New 625 ML 12 12 1 1 137 14 2 1,396 11 561,456.

93 
741,826.

80 
240,27

5.04 
1,543,55

8.77 
2
5 

ABC SQ Mangga 
630 ML 12 13 3 2 168 17 4 1,549 10 508,035.

12 
862,369.

20 
401,57

8.25 
1,771,98

2.57 
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ABC Sambal 340 
ML 24 8 2 1 102 10 3 921 10 497,520.

59 
819,720.

00 
311,51

4.71 
1,628,75

5.29 
2
7 Heinz Sambal 310 gr 24 6 1 1 76 7 1 713 10 516,925.

00 
556,617.

60 
296,70

1.82 
1,370,24

4.42 
2
8 

ABC Sambal Masak 
340 ML 24 7 1 1 83 8 1 793 10 526,437.

35 
571,903.

20 
285,48

0.00 
1,383,82

0.55 
2
9 

ABC Sambal Masak 
250 ML 15 10 2 1 151 12 2 1,144 8 417,446.

36 
442,975.

50 
97,164

.24 
957,586.

10 
3
0 

Larisa Sari Udang 
Gondang 1 14 1 1 211 16 2 1,650 8 430,876.

78 
449,352.

75 
73,604

.86 
953,834.

39 
3
1 

ABC SP Grade 
Marquisa 630 ML 12 5 1 1 72 6 1 539 8 412,484.

72 
453,948.

00 
203,24

7.92 
1,069,68

0.64 
3
2 

ABC Kecap Manis 
Easy Squeeze 12 5 1 1 71 5 1 537 8 416,742.

25 
438,438.

00 
206,48

0.28 
1,061,66

0.54 
3
3 

ABC SP Grade 
Cocopandan Nanas 12 5 1 1 74 7 2 568 8 422,929.

73 
475,041.

60 
207,17

4.16 
1,105,14

5.49 
3
4 

ABC SP Grade 
Melon 630 ML 12 5 1 1 72 6 1 537 8 410,954.

17 
451,289.

52 
201,30

7.88 
1,063,55

1.56 
3
5 ABC SQ Nanas 630 12 6 1 1 89 6 1 670 8 414,797.

75 
435,975.

54 
163,93

9.21 
1,014,71

2.51 
3
6 

ABC Kecap Asin 
TRD 625 ML 12 11 1 1 172 12 1 1,278 8 409,405.

81 
425,726.

40 
81,695

.41 
916,827.

62 

 
Keterangan : 

LD  : Kebutuhan selama lead time (lot /tahun). 

LS  : Standar deviasi selama lead time (lot 
/tahun). 
N  : Ongkos kekurangan persediaan (lot). 
r* : Titik pemesanan kembali (lot). 
q* : Ukuran pemesana (lot). 
ss : Persediaan pengaman (lot). 
Op : Ongkos pemesanan pemesaan (Rp). 
Os : Onkos simpan (Rp). 
Ok : Ongkos kekurangan persediaan (Rp). 
OT : Ongkos Total Persediaan (Rp). 
 
 
4.  KESIMPULAN 
 Penggunaan model Q probabilistik kasus 
lost sales dapat memecahkan persoalan yang 
dihadapi oleh Supermarket “H”, sehingga dapat 
direncanakan dengan baik untuk setiap jenis barang 
yang berada pada klasifikasi A berupa : Ukuran 
pemesanan yang optimal (q*), Titik pemesan 
kembali (r*), Inventori pengaman (SS), serta total 
biaya inventori. 
Hasil optimasi ini memungkinkan  Supermarket 
“H” untuk dapat memenuhi permintaan pelanggan 
sehingga apabila terjadi lonjakan permintaan dapat 
menekan risiko kekurangan persediaan seminimal 
mungkin dan akan mengurangi risiko kehilangan 
pelanggan yang akan berdampak pada kepercayaan 
terhadap perusahaan. Hal ini diharapkan dapat 

meningkatkan pelayanan terhadap konsumen serta 
meningkatkan keuntungan. 
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