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Kata Pengantar 

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas 

berkat- Nya lah buku Prosiding Seminar Nasional Teknologi Industri (SNTI) 2016 dapat 

dirampungkan. SNTI merupakan seminar yang diselenggarakan setiap dua tahun oleh 

Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Tema seminar pada SNTI 2016 ini 

adalah “Inovasi Teknologi dan Energi Terbarukan Untuk Penguatan Industri Nasional”. 

Seperti halnya SNTI pada dua tahun sebelumnya, agenda yang  diselenggarakan pada  

SNTI  2016  ini  adalah  seminar  ilmiah  dan  kunjungan  industri. Seminar ilmiah 

diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2016 di Auditorium Fakultas Teknologi Industri,  

lantai  8  Gedung  Hery  Hartanto  (Gedung  F  &  G),  Universitas  Trisakti  Jakarta, 

sedangkan Kunjungan Industri dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2016. 

Penyelenggaraan SNTI 2016 ini dimaksudkan sebagai media diseminasi hasil 

penelitian di bidang Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Informatika 

dan Sistem Informasi, serta bidang keilmuan lainnya yang relevan. Besar harapan kami 

SNTI 2016 ini dapat berjalan dengan lancar dan melalui makalah-makalah yang masuk 

diharapkan dapat menjadi sarana pertukaran informasi, pengalaman, diskusi ilmiah, 

peningkatan kerja sama, dan sinergi kemitraan antara akademisi, pembuat kebijakan, dan 

praktisi di bidang Teknologi Industri, sehingga dapat saling melengkapi. 

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kontribusi dari semua pihak 

dalam penyelenggaraan SNTI 2016 ini, baik sebagai pembicara utama, reviewer, 

pemakalah, peserta, dan seluruh panitia yang terlibat. Apabila terdapat kekurangan dalam 

penyelenggaraan kegiatan ini dan kesalahan dalam penyusunan Prosiding SNTI 2016 ini, 

kami mohon maaf sebesar- besarnya. Semoga partisipasi dari semua pihak akan 

mendatangkan hasil yang positif bagi pengembangan keilmuan dalam bidang Teknologi 

Industri. 

Jakarta, 18 Mei 2016 

Ketua Panitia SNTI 2016 

Dorina Hetharia 
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Abstrak 

Makalah ini menyajikan hasil penelitian analisis pemetaan kompetensi teknisi pengecoran (studi kasus: pada 

industri pengecoran logam di Jawa Barat). Tujuannya adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis 

bagaimana peta kompetensi teknisi pada industri pengecoran logam di Jawa Barat sebagai upaya 

peningkatan kinerja perusahaan. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan analisis secara deskriptif 

terhadap kompetensi para teknisi dengan mengacu pada SKKNI pengecoran. Dimensi kompetensi yang 

diteliti adalah (1) kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja (K3), (2) inspeksi pengujian benda 

tuang, (3) pengoperasikan tanur peleburan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada enam industri 

pengecoran logam dengan mengambil sampel sekitar lebih dari 100 orang teknisi pengecoran logam. 

Hasilnya diketahui bahwa : (1) kompetensi teknisi dipersepsikan cukup baik sampai baik (nilai rata-rata 

sebesar 3,5647 dan standar deviasi 0,57958 dengan skala interval 2,98512 s/d 4,14428), (2) dimensi K3 

secara umum dikategorikan kurang baik karena kesadaran dan disiplin terhadap penggunaan perlengkapan 

safety masih belum optimal. Contohnya perusahaan telah memfasilitasi perlengkapan safety (safety shoes, 

baju kerja/apron, masker, helmet, dll) sesuai tuntutan tempat kerja masing-masing tetapi para teknisi kurang 

terbiasa menggunakannya, (3) kompetensi teknisi di industri pengecoran W-1 masih belum baik jika 

dibandingkan industri pengecoran lainnya karena memiliki nilai rata-rata rata paling kecil sebesar 3,307 

dan dimensi K3 sebesar 3,198. 

Kata kunci : kompetensi, SKKNI pengecoran, K3 

 

Pendahuluan 

Pada dasarnya sumber daya manusia (SDM) dalam suatu organisasi perusahaan peranannya 

sangat penting, karena bagaimanapun canggihnya teknologi dan peralatan, ia tidak akan berfungsi 

kalau tidak diimbangi oleh kemampuan SDM yang dapat memanfaatkannya. Sehingga teknologi 

bukan satu satunya pilihan yang dapat meningkatkan produktivitas. Namun demikian perlu diakui 

teknologi dapat memberikan andil besar terhadap peningkatan produktivitas [1]. 

Untuk mengantisipasi kemajuan teknologi, pembinaan kompetensi SDM mempunyai peranan 

yang sangat strategis, karena SDM merupakan faktor penentu tercapainya misi dan tujuan 

perusahaan. SDM yang dimiliki industri pengecoran adalah asset paling utama bila dibandingkan 

dengan bentuk asset lainnya. Karena selalu mengalami peningkatan nilai, sedangkan yang lainnya 

seperti fasilitas produksi yang berupa mesin dan peralatan akan mengalami penyusutan nilai. 

Produktivitas tenaga kerja Indonesia yang rendah masih merupakan masalah yang banyak 

dikeluhkan oleh para pengelola perusahaan di industri pengecoran logam nasional, yaitu: kesulitan 

untuk mendapatkan tenaga kerja yang trampil dan berpengalaman.  

Hasil penelitian awal kepada 30 orang responden mengenai kompetensi pegawai di industri 

pengecoran logam di Jawa Barat terdiri dari tiga dimensi [2], yaitu: keselamatan kerja di 

lingkungan kerja, inspeksi pengujian benda tuang dan mengoperasikan tanur peleburan. Penilaian 

terhadap responden digunakan skala Likert [3] yaitu: sangat baik dengan skor 5 (lima), baik dengan 

skor 4 (empat), cukup baik dengan skor 3 (tiga), tidak baik dengan skor 2 (dua), dan sangat tidak 

baik dengan skor 1 (satu). Diketahui bahwa ketiga dimensi kompetensi pegawai masih belum 

optimal dan perlu ditingkatkan lagi (Gambar 1).  

Secara umum kompetensi dapat dibagi atas kompetensi yang terkait dengan conceptual skill, 

human skill dan technical skill [4]. Untuk menghasilkan suatu produk cor yang memenuhi 

spesifikasi dan target yang ditetapkan, maka tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi harus 

memenuhi tiga persyaratan kompetensi [5], yaitu: (1) sikap kerja, (2) pengetahuan serta (3) 

keterampilan yang ditetapkan.  
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  Sumber: Data diolah peneliti, (2014) 
 

Gambar 1. Kompetensi pegawai industri pengecoran logam di Jawa Barat 
 

 Untuk memastikan bahwa seseorang sudah mencapai standar-standar kompetensi yang 

dipersyaratkan sesuai dengan pekerjaannya, diperlukan suatu alat (tools) serta metode dalam 

penilaian yang mampu menggambarkan secara akurat mengenai penguasaan terhadap kompetensi 

terkini (current competency) yang dimilikinya terhadap standar kompetensi yang ada [5]. Penilaian 

di tempat kerja (workplace assesment), menekankan kepada pengumpulan bukti-bukti yang 

dipersyaratkan sesuai dengan standar kompetensi yang akan dinilai, serta bukan kepada penilaian 

yang bersifat pengetesan/ujian. 

 Kompetensi pegawai menurut Badan Nasional Sertifikasi Indonesia [2] menyangkut 

beberapa aspek, yaitu: spesifikasi dari sikap, pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta 

penerapannya secara efektif dalam pekerjaan sesuai dengan standar kinerja yang dipersyaratkan. 

Sedangkan kompetensi sebagai karakteristik dari seseorang yang dapat diperhatikan [6], meliputi: 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dapat menghasilkan kinerja dan prestasi. Beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi kompetensi adalah keyakinan nilai-nilai, keterampilan, 

pengalaman, karakteristik kepribadian, motivasi, isu emosional, kemampuan intelektual, dan 

budaya organisasi [7]. 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, pembahasan penelitian ini dikhususkan untuk 

bidang pengecoran, karena pada saat ini industri pengecoran logam keberadaannya dapat 

mendorong laju pembangunan ekonomi daerah karena bisa memberikan rangsangan bagi 

pertumbuhan sektor-sektor industri lainnya. Penelitian yang dilakukan tujuannya adalah untuk 

mengetahui dan mengkaji lebih dalam bagaimana peta kompetensi teknisi atau operator pada 

industri pengecoran logam di Jawa Barat. Sebagai upaya peningkatan kinerja perusahaan yang 

mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pengecoran logam agar 

profesionalismenya lebih meningkat lagi. 

 

Studi Pustaka 

Kompetensi SDM Industri Pengecoran 

 Berdasarkan kepada tahapan proses pengecoran, maka kompetensi dan penjenjangan 

pegawai di industri pengecoran adalah sebagai berikut [8]: (1) teknisi pembuat pola (pattern 

making technician), (2) teknisi pembuat cetakan (moulding making technician), (3) teknisi 

peleburan dan penuangan logam (melting and pouring technician), (4) teknisi pengerjaan 

akhir/pembongkaran (fettling technician), (5) teknisi pengujian dan pengendalian kualitas (testing 

and quality assurance for casting technician). 

 

SKKNI Bidang Pengecoran 

 Menurut Badan Nasional Sertifikasi Profesi [2] untuk menghasilkan suatu produk yang 

memenuhi spesifikasi dan target yang ditetapkan, maka sumber daya manusia yang terlibat dalam 

proses produksi harus memenuhi persyaratan sikap kerja, pengetahuan serta keterampilan yang 

ditetapkan. Persyaratan-persyaratan tersebut dianalisis untuk menentukan standar-standar 
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kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan, sesuai dengan 

posisi/jabatan masing-masing di tempat kerja. 

 Penilaian di tempat kerja (workplace assessment), menekankan kepada pengumpulan bukti-

bukti yang dipersyaratkan sesuai dengan standar kompetensi yang akan dinilai, serta bukan kepada 

penilaian yang bersifat pengetesan/ujian. 

 Adapun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk bidang pengecoran 

di TUK-LM MIDC Kementerian Perindustrian saat ini adalah dapat ditunjukkan pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. SKKNI Unit Kompetensi Pengecoran 
 

No Kode Unit Judul Unit 

1 LOG.OO.01.002.01 Menerapkan prinsip-prinsip K3 

2 LOG.OO.01.003.01 Menerapkan prosedur-prosedur mutu 

3 LOG.OO.02.005.01 Mengukur dengan menggunakan alat ukur 

4 LOG.OO.04.001.01 Operasi tanur peleburan 

5 LOG.OO.04.004.01 Mempersiapkan dan mencampur pasir untuk cetakan logam 

6 LOG.OO.04.005.01 Membuat cetakan dan inti secara manual 

7 LOG.OO.04.007.01 Menuang cairan logam 

8 LOG.OO.04.008.01 Membersihkan dan pemotongan logam cor 

9 LOG.OO.04.009.01 Inspeksi/pengujian benda tuang 

10 LOG.OO.09.002.00 Membaca gambar teknik 

11 LOG.OO.04.010.01 Pengembangan dan pembuatan pola kayu 

Sumber: Diolah peneliti data diambil dari TUK-LM BBLM [9] 

 

Metodologi Penelitian 

  Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data primer dan sekunder. Data primer 

diperoleh tahun 2014 melalui survey lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung 

kepada perusahaan terpilih yang menjadi objek penelitian selain itu hearing dengan para teknisi 

dan para ahli. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur, Kementerian Perindustrian 

dan Perdagangan, Asosiasi Pengecoran Logam Indonesia (APLI), Biro Pusat Statistik (BPS), 

berbagai penerbitan dan laporan institusi terkait, jurnal, browzing internet. 

Lokus penelitian dilaksanakan di industri pengecoran logam di wilayah kajian Jawa Barat. 

Berdasarkan hasil pengumpulan informasi melalui observasi dan interview dengan pihak industri 

pengecoran logam di Jawa Barat yang berlokasi di Bandung, Bogor, Bekasi, Tangerang dan Jakarta 

(lihat Tabel 1), maka ditetapkan 6 perusahaan “terpilih. Sebagai kode etik penulisan dalam tulisan 

ini, nama industri pengecoran logam yang menjadi obyek penelitian hanya disebutkan inisialnya 

saja dengan singkatan perusahaan W-1 s/d W-6. 

Untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian digunakan rumus Slovin [3], yaitu: 

n = N / (1 + N.e
2
)            

(1) 

Dimana:  

n = Jumlah sampel, N = Total populasi, e = Taraf signifikansi (5%)  
 

 Sedangkan teknik penentuan jumlah responden pada masing-masing lokasi penelitian dilakukan 

secara proporsional menurut Rubbin dan Luck [10] dengan rumus sebagai berikut: 

n i = (Ni /N) x n              

(2) 

               Dimana: 

ni = Jumlah kuesioner perusahaan ke i,  

Ni = Jumlah karyawan perusahaan ke i,  

N = Jumlah seluruh karyawan perusahaan,  

n = Jumlah kuesioner yang disebarkan 

 

Urutan langkah-langkah penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.  
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Gambar 2. Diagram alir langkah-langkah metodologi penelitian 

 

Hasil dan Pembahasan 

Kondisi Industri Pengecoran 

 Dari hasil penelitian terkait kinerja pegawai dari enam industri pengecoran masih belum 

optimal. Berdasarkan data empiris jumlah produksi rata-rata ton/tahun, memperlihatkan bahwa 

masih tingginya produk cor yang dihasilkan dari bahan FC/FCD yang tidak membutuhkan 

teknologi tinggi. 

 Demikian juga reject ratio produk cor yang dihasilkannya masih tinggi sekitar 10% sampai 

dengan 30%. Negara maju seperti Koria dan Jepang angka tersebut berkisar 1-3%. 

 Salah satu hal yang menjadi kendala industri pengecoran logam dalam bersaing adalah 

rendahnya kinerja pegawai. Kinerja pegawai yang baik akan meningkatkan kinerja perusahaan 

secara keseluruhan [11]. 

 

Karakteristik Responden  

 Berikut ini disampaikan gambaran umum karakteristik responden dari 6 (enam) industri 

pengecoran logam di Jawa Barat dilihat dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan masa 

kerja para teknisi, seperti terlihat pada Gambar 3. 

 Pada Gambar 3a dapat dilihat bahwa jenis kelamin responden didominasi oleh teknisi yang 

berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 94%. Hal ini menunjukkan laki-laki merupakan 

teknisi yang relatif terbiasa bekerja di lingkungan yang membutuhkan fisik dan tenaga yang 

kuat serta keterampilan (skill) baik yang dibutuhkan oleh industri pengecoran logam. 

 Pada Gambar 3b menunjukkan kisaran usia terbanyak pada usia 40-50 tahun yaitu sebanyak 

33,33%, kemudian selanjutnya pada usia 30-40 tahun, usia 25-30 dan usia di atas 50 tahun serta 

di bawah 25 tahun masing-masing pada kisaran 31,87%, 20,10% dan 7,35%. Hal ini berarti 

responden didominasi oleh teknisi yang relatif tua, sehingga tentunya hal ini akan berpengaruh 

pada kompetensi pada industri pengecoran. Teknisi dengan usia yang relatif masih muda 

mempunyai fisik dan tenaga yang lebih kuat daripada pegawai yang lebih tua. Namun seorang 

teknisi yang sudah berusia tua mempunyai pengalaman yang tidak dimiliki oleh pegawai yang 

masih berusia muda. Oleh karena itu memadukan teknisi berusia tua dengan usia muda secara 

proporsional akan jauh lebih baik. 

 

 

 

 

Pengumpulan dan pengolahan data 

Mulai 

Penetapan perusahaan terpilih 

Populasi & sampling  

Analisis dan pembahasan 

Kesimpulan dan saran 

Selesai 

Studi awal lapangan Latar belakang Studi literatur 

Prosedur penelitian 
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       Gambar 3a. Berdasarkan jenis kelamin           Gambar 3b. Berdasarkan usia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 3c. Berdasarkan pendidikan     Gambar 3d. Berdasarkan masa kerja 

Sumber: Diolah peneliti diambil dari kuesioner (2015) 
 

Gambar 3. Karakteristik responden 

   

 Pada Gambar 3c dapat dilihat bahwa sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan 

terbanyak pada jenjang SMK/STM, yaitu sebanyak 47,06% dan SMU/SMA 26,50%. Hal ini 

tentunya sesuai dengan kriteria industri pengecoran logam yang banyak membutuhkan teknisi yang 

mempunyai skill dan knowledge dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

 Pada Gambar 3d dapat dilihat bahwa sebaran responden terbanyak pada masa kerja di atas 

20 tahun yaitu sebanyak 31,86% dan masa kerja antara 5 sampai dengan 10 tahun yaitu sebesar 

26,47%. Teknisi dengan masa kerja antara 0 sampai dengan 5 tahun dan masa kerja antara 15 

sampai dengan 20 tahun serta masa kerja antara 10 sampai dengan 15 tahun yaitu masing-masing 

sebesar 17,65%, 13,24% dan 10,78%. Teknisi dengan masa kerja tersebut di atas akan berpengaruh 

pada kompetensi terhadap industri pengecoran logam dimana mereka bekerja. Masa kerja di bawah 

5 tahun tentu kompetensi mereka terhadap perusahaan masih rendah karena hal ini sangat 

signifikan dengan usia responden yang masih relatif muda dan belum berpengalaman. 

 

Hasil Uji Kualitas Data 

Sebelum dilakukan analisis data, maka peneliti melakukan pengujian instrument. Berupa 

kuesioner yang disebarkan kepada responden dengan jumlah sampel sekitar lebih dari 100 orang 

teknisi di industri pengecoran logam di wilayah kajian propinsi Jawa Barat. Variabel penelitian 

yang diukur adalah kompetensi teknisi pengecoran, meliputi lima dimensi, yaitu: (1) kesehatan dan 

keselamatan kerja di lingkungan kerja (K3), (2) inspeksi pengujian benda tuang, (3) 

pengoperasikan tanur peleburan. 

Berdasarkan hasil analisis pengujian validitas, reliabilitas dan normalitas instrumen seluruh 

data terhadap kompetensi teknisi diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Hasil uji validitas dengan menggunakan program SPSS 20 menunjukkan bahwa seluruh 

instrumen pada variabel kompetensi teknisi dinyatakan valid karena nilai rhitung ≥ rtabel (0,30). 

2. Hasil uji reliabilitas dapat dinyatakan bahwa variabel kompetensi teknisi termasuk kategori 

reliabel, karena skornya > 0,700. 

3. Hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smimov yang dihasilkan dari Software 

SPSS Versi 20. Menunjukkan variabel kompetensi teknisi dinyatakan normal karena nilai p-

value < 0,05.  
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Analisis Kompetensi Teknisi pengecoran 

 Subyek yang dipakai untuk menganalisis deskripsi variabel kompetensi terdiri dari tiga 

dimensi, yaitu: (1) keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja (K3), (2) inspeksi 

pengujian benda tuang, (3) mengoperasikan tanur peleburan, ditunjukkan pada Tabel 1. Penentuan 

dimensi tersebut disesuaikan dengan karakteristik penelitian yang dihasilkan dari penelusuran 

secara teoritis yang bersumber dari SKKNI BNSP dan TUK-LM BBLM (2014). Hasil rekapitulasi 

dari jawaban responden mengenai kompetensi ditunjukkan pada Tabel 2 sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Rekapitulasi Kompetensi Teknisi Pengecoran 

 

No Dimensi 

Nilai 

Rata

-

Rata 

Standar 

De

via

si 

Rentang Nilai Kategori 

1 K3 3,550 0,701 2,849 s/d 4,251 Cukup Baik s/d Baik 

2 Inspeksi pengujian benda tuang 3,564 0,658 2,906 s/d 4,222 Cukup Baik s/d Baik 

3 Mengoperasikan tanur peleburan 3,574 0,622 2,952 s/d 4,196 Cukup Baik s/d Baik 

No Pernyataan 
Skor Jawaban Responden 

5 4 3 2 1 

Jumlah 1929 5221 1132 252 34 

Jumlah x Bobot 9645 20884 3396 504 34 

Total 34463 

Nilai Rata-Rata 3,5647 

Standar Deviasi 0,57958 

Rentang Nilai 2,985 s/d 4,144 

Kategori Cukup Baik s/d Baik 

Sumber: Diolah peneliti diambil dari data primer (2014) 

 

Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan terhadap deskripsi variabel kompetensi 

teknisi pengecoran sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 di atas, dapat diinterpretasikan bahwa 

variabel kompetensi memiliki nilai rata-rata sebesar 3,5647 dan standar deviasi 0,57958 dengan 

skala interval 2,98512 s/d 4,14428 dinyatakan termasuk kategori cukup baik menuju ke baik. Hal 

ini mengindikasikan bahwa kompetensi teknisi pengecoran di ke enam industri pengecoran logam 

di wilayah kajian Jawa Barat sudah baik. 

Dilihat dari penilaian individu dari masing-masing dimensi pada kompeten teknisi atau 

operator pengecoran dapat dikategorikan cukup baik sampai dengan baik. Namun jika 

diintegrasikan dengan dimensi-dimensi lainnya maka dapat diperoleh adanya kesenjangan antara 

hasil yang ditunjukkan nilai rata-rata setiap dimensi yang berada pada kompetensi. Kesenjangan 

yang cukup signifikan terjadi pada dimensi keselamatan dan kesehatan kerja yang memiliki nilai 

rata-rata terendah yaitu sebesar 3,550 dan nilai standar deviasi sebesar 0,701. Sedangkan penilaian 

hasil tertinggi diperoleh dari dimensi mengoperasikan tanur peleburan yang memiliki nilai rata-rata 

tertinggi yaitu sebesar 3,574 dengan standar deviasi sebesar 0,622. Hal ini mengindikasikan bahwa 

K3 di lingkungan kerja pengecoran merupakan hal yang sangat penting bagi para pegawai dengan 

mengikuti praktek-praktek kerja yang aman, melaporkan bahaya-bahaya di tempat kerja, mengikuti 

prosedur-prosedur darurat. 

 Selanjutnya dilakukan perhitungan deskripsi kompetensi teknisi pengecoran untuk masing-

masing industri pengecoran logam di wilayah kajian Jawa Barat. Hasil perhitungan untuk masing-

masing perusahaan, dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Berdasarkan Tabel 3 di bawah menunjukkan bahwa hasil kompetensi di masing-masing 

perusahaan ternyata perusahaan W-1 masih belum baik jika dibandingkan perusahaan lainnya 

karena memiliki nilai rata-rata paling kecil (3,307) dan dimensi K3 sebesar 3,198. Para teknisi di 

unit pengecoran perusahaan W-1 masih belum bisa mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini didasari dari keselamatan dan kesehatan kerja 
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yang masih belum bisa dipenuhi oleh perusahaan W-1 sehingga pegawai masih ragu-ragu/khawatir 

akan keselamatan dirinya dalam melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.  

 

Tabel 3. Deskripsi Variabel Kompetensi teknisi setiap perusahaan  

 

No Perusahaan 

Dimensi 

Rata-

Rata 
Keselamatan dan 

kesehatan kerja 

(K3) 

Inspeksi pengujian 

benda tuang 

Mengoperasikan 

tanur peleburan 

1 W-1 3,198 3,310 3,413 3,307 

2 W-2 3,470 3,375 3,473 3,439 

3 W-3 3,511 3,723 3,668 3,634 

4 W-4 3,711 3,638 3,640 3,663 

5 W-5 3,751 3,712 3,637 3,700 

6 W-6 3,367 3,598 3,613 3,526 

Sumber : Data diolah peneliti (2014) 

 

Pada Tabel 3 dapat melihat urutan nilai rata-rata responden dari setiap perusahaan mana 

yang menganggap variabel kompetensi pegawai termasuk kedalam kategori cukup baik dan sudah 

baik. Adapun urutannya adalah sebagai berikut: perusahaan W-1 dikategorikan memiliki 

kompetensi pegawai cukup baik. Sedangkan perusahaan W-2, W-6, W-3, W-4 dan W-5 

dikategorikan memiliki kompetensi pegawai yang sudah baik. 

Dimensi keselamatan kerja secara umum dikategorikan kurang baik karena kesadaran dan 

disiplin terhadap penggunaan perlengkapan safety masih belum optimal. Contohnya perusahaan 

telah memfasilitasi perlengkapan safety (safety shoes, baju kerja/apron, masker, helmet, dll) sesuai 

tuntutan tempat kerja masing-masing tetapi para teknisi kurang terbiasa menggunakannya. 

 Rochim Suratman (2005) menyatakan kompetensi di industri pengecoran penjenjangan 

pegawainya dikelompokkan berdasarkan pada proses pengecoran sebagai berikut: (1) teknisi 

pembuat pola, (2) teknisi pembuat cetakan, (3) teknisi peleburan dan penuangan logam, (4) teknisi 

pengerjaan akhir/pembongkaran, (5) teknisi pengujian dan pengendalian kualitas. Untuk 

menghasilkan suatu produk cor yang memenuhi spesifikasi dan target yang ditetapkan, maka SDM 

yang terlibat dalam proses produksi harus memenuhi persyaratan sikap kerja, pengetahuan serta 

keterampilan yang ditetapkan. 

Tentu saja semua teknisi pengecoran tersebut di atas harus dibina dan dikembangkan. Salah 

satu cara pembinaan dan pengembangan keahlian adalah melalui suatu proses pendidikan profesi 

dan pelatihan dengan struktur kurikulum tertentu yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan 

pelatihan tertentu sehingga hasil pendidikan dan pelatihannya dapat di akui ( di recognize) baik 

nasional maupun internasional. Mudah-mudahan hal ini semua sudah menjadi salah satu program 

dari foundry center MIDC dengan TUK-LM BBLM Kementerian Perindustrian ataupun dari 

asosiasi profesi pengecoran Indonesia (APLINDO) yang bergerak dalam bidang pengecoran. 

 Hasil empiris tersebut di atas dapat menjadi bahan pertimbangan dan saran-saran bagi 

manajemen di industri pengecoran logam dalam rangka meningkatkan kompetensi teknisi 

pengecoran, khususnya pada dimensi mengoperasikan tanur peleburan dengan indikator 

mengidentifikasi prosedur keadaan darurat/keselamatan kerja dan menindak lanjuti seperlunya. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapat beberapa kesimpulan dan 

saran sebagai berikut: 

1. Teknisi di industri pengecoran dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu: (a) teknisi pembuat 

pola, (b) teknisi pembuat cetakan, (c) teknisi peleburan dan penuangan logam, (d) teknisi 

pengerjaan akhir/pembongkaran, (e) teknisi pengujian dan pengendalian kualitas.  

2. Kompetensi teknisi pada industri pengecoran logam dipersepsikan cukup baik sampai dengan 

baik. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada dimensi mengoperasikan tanur peleburan dan 

terendah dimensi K3 di lingkungan kerja. 
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3. Kompetensi teknisi terhadap K3 dikategorikan kurang baik karena kesadaran dan disiplin 

terhadap penggunaan perlengkapan safety yang sudah difasilitasi perusahaan kurang terbiasa 

menggunakannya. 

4. Kompetensi teknisi di industri pengecoran W-1 masih belum baik jika dibandingkan industri 

pengecoran lainnya (perusahaan: W-2, W-3, W-4, W-5 dan W-6). 

5. Kompetensi teknisi harus terus ditingkatkan melalui dimensi kompetensi K3, inspeksi pengujian 

benda tuang dan pengoperasian tanur peleburan (SKKNI bidang pengecoran) karena akan 

berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan. 
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Abstrak 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dialami oleh PT.XYZ, sebuah perusahaan 

manufaktur peralatan elektronik rumah tangga, mengenai persentase produk cacat dan tingkat turnover 

operator yang tinggi. Kedua permasalahan ini tentu menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan sehingga 

perlu dilakukan identifikasi penyebab masalah serta mencari solusi terbaik. Kedua permasalahan tersebut 

disebabkan oleh beban kerja yang belum optimal, khususnya beban kerja mental. Beban kerja mental ini 

mempengaruhi produktivitas operator yang bekerja di lantai produksi. Perlu dilakukan pengukuran beban 

kerja mental sebagai panduan untuk menentukan jumlah operator lantai produksi sehingga setiap operator 

menerima beban kerja mental yang optimal dan tidak terjadi kelebihan beban kerja mental yang 

menimbulkan stress maupun kekurangan beban kerja mental yang berdampak pada menganggurnya 

operator. Pengukuran beban kerja mental akan dilakukan terhadap seluruh operator lantai produksi 

menggunakan metode NASA-TLX kemudian dilanjutkan dengan perhitungan jumlah operator optimal setiap 

stasiun kerja berdasarkan hasil pengukuran NASA-TLX. Berdasarkan hasil pengolahan data, rata-rata 

beban kerja mental operator yaitu sebesar 53.45,dimana terdapat 3 stasiun kerja, yaitu stasiun kerja C, F 

dan P, yang kelebihan beban kerja mental (akibat kekurangan jumlah operator) serta terdapat 2 stasiun 

kerja, yaitu stasiun kerja A dan I, yang kekurangan beban kerja mental (akibat kelebihan jumlah operator). 

Kerugian akibat stasiun kerja yang kekurangan operator yaitu persentase produk cacat bertambah, tingkat 

turnover operator bertambah serta fatigue pada diri operator. Sementara kerugian akibat stasiun kerja yang 

kelebihan operator yaitu idle time, menurunnya semangat kerja dan inefisiensi operator. Adapun solusi yang 

diusulkan untuk permasalahan beban kerja mental tersebut yaitu dengan mutasi operator dan pemberian 

kompensasi non finansial. 

Kata Kunci: Beban Kerja Mental, Pengukuran Beban Kerja Mental, NASA-TLX 

 

Pendahuluan 

 PT.XYZ adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan pemasaran 

peralatan elektronik rumah tangga. Produk utama yang dihasilkan oleh perusahaan ini yaitu 

Televisi LED. Perusahaan ini memiliki 44 operator (karyawan tetap) yang bekerja di lantai 

produksinya untuk memproduksi Televisi LED setiap harinya. Ada 2 lini produksi untuk perakitan 

Televisi LED, masing-masing lini memiliki 17 stasiun kerja (stasiun kerja A hingga Q) dimana 

setiap stasiun kerja memiliki jumlah operator yang berbeda-beda. Kapasitas produksi yang dimiliki 

oleh perusahaan ini cukup besar yaitu sebanyak 450 unit Televisi LED per hari. Namun ada 

permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan ini yaitu jumlah produk cacat yang dihasilkan setiap 

bulannya masih belum memenuhi target jumlah produk cacat yang diijinkan perusahaan yaitu 

sebesar 1%. Berdasarkan data dari Divisi QualityControl didapati bahwa jumlah produk cacat yang 

dihasilkan berkisar antara 2% hingga 4% dari total produksi setiap bulannya. Ada beberapa faktor 

penyebab kecacatan produk, salah satunya yaitu faktor tenaga kerja. Faktor tenaga kerja ini berupa 

kurangnya keterampilan pekerja atau beban kerja berlebih akibat kurangnya jumlah operator yang 

berdampak pada keletihan pekerja. Ada dua macam beban kerja yang dialami seseorang ketika 

bekerja yaitu beban kerja fisik dan beban kerja mental. Beban kerja fisik adalah pekerjaan yang 

dilakukan dengan mengandalkan kegiatan fisik semata dan mengakibatkan perubahan pada fungsi 

alat-alat tubuh yang dapat dideteksi melalui perubahan denyut nadi [1].Sementara beban kerja 

mental adalah kondisi yang dialami oleh pekerja dimana hanya menggunakan sumber daya mental 

atau pikiran dalam pelaksanaan tugasnya [2].  

Konsekuensi dari beban kerja mental berlebih (overmentalworkload) yang diterima oleh 

operator berpotensi menyebabkan stress, menurunkan konsentrasi dan motivasi kerja pada diri 

mailto:evan.wibawa@atmajaya.ac.id
mailto:wibawa.prasetya@atmajaya.ac.id
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operator [3]. Akibat konsentrasi yang menurun maka operator tidak dapat fokus melakukan 

pekerjaannya dan jumlah produk cacat yang dihasilkan akan bertambah. Adapun permasalahan lain 

yang dialami oleh perusahaan ini yaitu tingkat turnover karyawan perusahaan yang melebihi 

tingkat turnover rata-rata industri manufaktur, yaitu sebesar 8.4% per tahun [4]. Menurut Luthans, 

salah satu faktor yang mendorong terjadinya turnover karyawan di suatu perusahaan adalah beban 

kerja yang berlebih atau over workload [5].Perusahaan ini belum pernah melakukan pengukuran 

beban kerja mental pada operator di lantai produksi. Penentuan jumlah operator di setiap stasiun 

kerja lantai produksi dilakukan berdasarkan intuisi manager. Padahal perusahaan harus 

memastikan bahwa setiap operator menerima beban kerja (workload) yang sesuai dengan 

kemampuan dan kapasitasnya sehingga tidak terjadi kelebihan beban kerja (overworkload) maupun 

kekurangan beban kerja (underworkload) yang berdampak pada menganggurnya operator atau idle. 

 

Beban Kerja Mental 

 Aspek dari beban kerja mental adalah konsentrasi, ketelitian, kemampuan berhitung dan 

pengambilan keputusan [6]. Pengukuran beban kerja mental merupakan pengukuran beban kerja 

yang dilakukan secara subjektif dimana sumber data yang diolah merupakan data-data kualitatif. 

Pengukuran ini merupakan salah satu pendekatan psikologi dengan cara membuat skala psikometri 

untuk mengukur beban kerja mental. 

 

Metode NASA-TLX 

 Metode pengukuran beban kerja mental NASA-TLX merupakan suatu prosedur penilaian 

multi dimensional yang memberikan kuantifikasi beban kerja yang berdasarkan pada rata-rata 

bobot rating yang didasarkan pada enam indikator beban mental, yaitu Mental Demand, Physical 

Demand, Temporal Demand, Effort, Performance dan Frustration. Hasil pengukuran beban kerja 

mental oleh metode ini juga dapat menggambarkan beban kerja fisik yang dirasakan oleh 

responden karena ada faktor Physical demand (kebutuhan fisik) dan faktor Effort (usaha) yang 

termasuk dalam penilaian NASA-TLX [6]. Metode NASA-TLX dapat digunakan untuk mengukur 

beban kerja mental karyawan di suatu perusahaan manufaktur maupun jasa, dan metode ini 

merupakan metode yang paling baik (dibandingkan metode SWAT atau RSME) karena memiliki 

beberapa kelebihan [7] , diantaranya yaitu pengukuran secara multidimensi, sederhana dan cepat 

dalam penyajian hasil pengukuran serta biaya penelitian yang murah. Berikut langkah-langkah 

dalam pengukuran beban kerja mental dengan menggunakan metode NASA-TLX : 

1. Pemberian rating  

 Pada bagian pertama responden diminta memberi rating terhadap keenam indikator beban 

mental. Rating yang diberikan adalah subjektif tergantung pada beban mental yang 

dirasakan oleh responden tersebut.  

2.  Pembobotan  

Pada bagian kedua responden diminta untuk melingkari salah satu dari dua indikator yang 

dirasakan lebih dominan menimbulkan beban kerja mental terhadap pekerjaan tersebut. 

Lembar pengukuran yang diberikan berbentuk perbandingan berpasangan yang terdiri dari 

lima belas perbandingan berpasangan.  

3.  Menghitung Nilai MeanWeighted Workload (MWW) 

Setelah melakukan tahap pemberian rating dan pembobotan, maka selanjutnya akan 

dihitung besarnya beban kerja mental yang direpresentasikan melalui nilai MeanWeighted 

Workload untuk setiap responden dengan rumus berikut : 

 

𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑑 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑙𝑜𝑎𝑑 =
∑(𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑥 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡)

15
 

 

4. Menentukan Kategori Beban Kerja Mental 

   Setelah diperoleh Mean WeightedWorkloadmaka beban kerja mental responden dapat 

dikategorikan berdasarkan nilai tersebut. Kategori beban kerja mental tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 1 berikut ini. 

 

 



SNTI V-2016 Universitas Trisakti                                           ISSN: 2355-925X 

Prosiding SNTI FTI-USAKTI V-2016 Halaman 15 
 

Tabel 1. Kategori Beban Kerja Mental [8] 

 

 
 

Jika beban kerja mental termasuk dalam kategori Medium, maka operator tidak mengalami over 

workload maupun under workload dan jumlah operator di stasiun kerja tersebut sudah optimal. 

Namun jika beban kerja mental termasuk dalam kategori High atau Very High (Mean 

WeightedWorkload> 60), maka perlu dilakukan penambahan jumlah operator untuk stasiun kerja 

tersebut [8]. Sedangkan jika beban kerja mental termasuk dalam kategori Very Low atau Low 

(Mean Weighted Workload< 40), maka perlu dilakukan pengurangan jumlah operator untuk stasiun 

kerja tersebut.  

 

Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengukur beban kerja mental operator, menghitung jumlah 

operator optimal di setiap stasiun kerja, mengidentifikasi kerugian akibat jumlah operator yang 

belum optimal serta mengusulkan solusi untuk permasalahan tersebut. 

 

Metodologi Penelitian 

 Skema metodologi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini. 

 

Start

Pendahuluan

Latar belakang, Tujuan penelitian

Kajian Pustaka

Beban kerja mental, NASA-TLX

A

 
 

Gambar 1. Skema Metodologi Penelitian 

 

Pengumpulan Data

Lembar pengukuran NASA-TLX

Perhitungan beban kerja mental

Perhitungan jumlah operator optimal

Pengolahan Data

Analisis perhitungan beban kerja 

mental

Analisis Dan Pembahasan

Analisis kerugian jumlah operator 

yang belum optimal

Solusi yang diusulkan

Kesimpulan Dan Saran

End

A

 

Gambar 2. Skema Metodologi Penelitian (lanjutan) 

No Range Workload

1 0 - 20 Very Low

2 21 - 40 Low

3 41 - 60 Medium

4 61 - 80 High

5 81 - 100 Very High
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Hasil Dan Pembahasan 

 Operator cenderung memberikan rating yang rendah terhadap keenam faktor penilaian 

NASA-TLX jika elemen-elemen kerja yang dilakukan tidak terlalu rumit, tidak menguras tenaga 

serta waktu. Sementara operator cenderung memberikan rating yang tinggi jika elemen-elemen 

kerja yang dilakukan membutuhkan konsentrasi, ketelitian, kecepatan serta kehati-hatian yang 

tinggi dari operator. Besarnya pemberian bobot dipengaruhi oleh jenis tekanan atau tuntutan yang 

operator rasakan ketika bekerja (tuntutan fisik/ mental/ waktu/ performansi). Contoh perhitungan 

beban kerja mental (mean weighted workload) dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3 berikut ini. 

 

Tabel 2. Rekapitulasi Rating dan Bobot Stasiun Kerja A 

 

 
 

Tabel 3. Perhitungan Mean Weighted Workload Stasiun Kerja A 

 

 
 

Berikut adalah contoh perhitungan Mean Weighted Workload untuk operator 1 pada stasiun kerja A 

𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑑 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑙𝑜𝑎𝑑 =
∑(𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑥 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡)

15
 

𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑑 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑙𝑜𝑎𝑑 =
(30𝑥2) + (20𝑥3) + (30𝑥3) + (20𝑥2) + (30𝑥3) + (30𝑥2)

15
 

𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑑 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑙𝑜𝑎𝑑 =
400

15
→ 26.67 (𝑙𝑜𝑤) 

 

Setelah melakukan perhitungan beban kerja mental operator untukseluruh stasiun kerja (stasiun 

kerja A hingga Q) dengan metode NASA-TLX, diketahui bahwa rata-rata beban kerja mental 

operator yaitu sebesar 53.45 (kategori medium, mengacu pada Tabel 1) dan terdapat 2 stasiun kerja 

yang mengalami kekurangan beban kerja mental (stasiun kerja A dan I) serta terdapat 3 stasiun 

kerja yang mengalami kelebihan beban kerja mental (stasiun kerja C,F dan P). Selanjutnya 

perhitungan jumlah operator optimal dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini. 

 

Tabel 4. Perhitungan Jumlah Operator Optimal 

 

 

KM KF KW P U F KM KF KW P U F

1 30 20 30 20 30 30 2 3 3 2 3 2

2 30 30 40 20 30 10 2 1 4 2 4 2

3 20 30 30 20 30 10 2 2 3 2 4 2

4 30 20 30 20 30 10 3 2 3 2 3 2

Rating BobotStasiun 

Kerja
Operator

A

KM KF KW P U F

1 60 60 90 40 90 60 400 26.67

2 60 30 160 40 120 20 430 28.67

3 40 60 90 40 120 20 370 24.67

4 90 40 90 40 90 20 370 24.67

26.17Average Mean Weighted Workload

Mean Weighted 

Workload
Total

Stasiun 

Kerja
Operator

Rating x Bobot

A

1 Op. 2 Op. 3 Op.

A 4 26.17 Pengurangan 34.89 52.33 104.67 2

B 2 51.00 - - - - 2

Penambahan/

Pengurangan

Jumlah Operator 

Optimal

Jumlah OperatorStasiun 

Kerja

Jumlah Operator 

Saat Ini

Average Mean 

Weighted 

Workload
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Karena nilai average mean weighted workload pada stasiun kerja A termasuk dalam kategori Low, 

maka perlu dilakukan pengurangan jumlah operator. Berikut adalah contoh perhitungan jumlah 

operator optimal pada stasiun kerja A :  

 Average mean weighted workload (kondisi saat ini dengan 4 operator) 

= 26.17 (𝑙𝑜𝑤) 

 Average mean weighted workload (rekomendasi pengurangan 1 operator) 

=
26.67 + 28.67 + 24.67 + 24.67

(4 − 1)
→ 34.89 (𝑙𝑜𝑤) 

 Average mean weighted workload (rekomendasi pengurangan 2 operator) 

=
26.67 + 28.67 + 24.67 + 24.67

(4 − 2)
→ 52.33 (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚) 

 Average mean weighted workload (rekomendasi pengurangan 3 operator) 

=
26.67 + 28.67 + 24.67 + 24.67

(4 − 3)
→ 104.67 (𝑣𝑒𝑟𝑦 ℎ𝑖𝑔ℎ) 

 

Karena nilai average mean weighted workload ketika terjadi pengurangan 2 operator sudah 

mencapai kategori Medium, maka jumlah operator optimal pada stasiun kerja A adalah 4 – 2 = 2 

operator. Setelah melakukan perhitungan jumlah operator optimal untuk seluruh stasiun kerja, 

diketahui bahwa total operator yang dibutuhkan perusahaan yaitu sebanyak 46 operator, dimana 

jumlah operator optimal untuk stasiun kerja C,D,E,F,P dan Q sebanyak 4 operator sementara 

stasiun kerja selebihnya sebanyak 2 operator. 

 Banyak kerugian yang disebabkan stasiun kerja dengan jumlah operator belum optimal. 

Adapun kerugian dari stasiun kerja yang kekurangan jumlah operator yaitu :   

1. Persentase produk cacat bertambah 

Menurut Rice beban kerja mental berlebih (overmentalworkload) yang diterima oleh 

operator berpotensi menyebabkan stress, menurunkan konsentrasi dan motivasi kerja pada 

diri operator [3]. Menurunnya konsentrasi operator ini menyebabkan operator tidak dapat 

melakukan instruksi kerja atau SOP (Standard Operating Procedure) dengan benar sehingga 

tidak dapat menghasilkan produk sesuai spesifikasi yang diinginkan pihak perusahaan. 

2. Tingkat turnover operator bertambah 

 Menurut Robbins, beban kerja mental berlebih akan menghasilkan stress, dan stress berlebih 

yang diterima oleh operator berpotensi meningkatkan persentase kemangkiran operator yang 

jika dibiarkan akan berujung pada turnover operator [9]. 

3. Fatigue dan cedera ringan 

 Beban kerja mental berlebih yang diterima oleh operator berpotensi menyebabkan fatigue. 

Jika fatigue ini terus menerus dialami seseorang maka dapat mengganggu kesehatan fisik 

dan emosional orang tersebut. Beberapa gangguan kesehatan yang muncul akibat fatigue 

berkepanjangan yaitu sakit kepala, masalah pencernaan (asam lambung naik, diare) dan 

insomnia. 

Sementara kerugian dari stasiun kerja yang kelebihan jumlah operator yaitu :   

1. Idle time 

 Kekurangan beban kerja mental dapat menyebabkan idle time bagi operator di stasiun kerja. 

Idle time atau waktu menganggur merupakan suatu kondisi dimana operator tidak 

menghasilkan produk karena setup mesin, perawatan mesin (maintenance), kekurangan 

bahan baku atau menunggu WIP (Work InProcess) dari stasiun kerja lain [1]. Idle time ini 

secara tidak langsung dapat menurunkan produktivitas operator. 

2. Inefisiensi operator 

 Akan terjadi inefisiensi operator di  perusahaan apabila operator banyak menganggur atau 

melakukan aktivitas non produktif selama jam kerja berlangsung. Pihak perusahaan 

mengupah operator yang banyak melakukan kegiatan menganggur di stasiun kerjanya 

(inefisiensi biaya). 

Berikut adalah beberapa solusi yang diusulkan : 

1. Mutasi Operator 
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 Mutasi adalah suatu perubahan terhadap posisi/jabatan/tempat/pekerjaan karyawan yang 

dilakukan baik secara horizontal (transfer) maupun vertikal (promosi atau demosi) dalam 

suatu organisasi [10]. Mutasi yang diusulkan pada perusahaan ini yaitu mutasi horizontal 

(transfer), dimana dilakukan perubahan terhadap posisi/jabatan/tempat/pekerjaan operator 

tetapi tetap berada di level yang sama dalam organisasi tersebut. Sebaiknya 2 orang operator 

dari stasiun kerja A di mutasi ke stasiun kerja C dan 2 orang operator dari stasiun kerja I di 

mutasi ke stasiun kerja F. Lalu sebaiknya pihak perusahaan melakukan proses rekrutmen dan 

seleksi untuk mencari 2 orang operator baru yang akan ditempatkan di stasiun kerja P yang 

juga mengalami kekurangan jumlah operator. Setelah melakukan proses mutasi dan 

rekrutmen ini maka stasiun kerja A, C, F, I dan P sudah mencapai jumlah operator yang 

optimal dan beban kerja mental yang diterima juga sudah optimal. 

2. Kompensasi Non Finansial 

 Kompensasi non finansial merupakan kepuasan yang diterima oleh seseorang karena 

pekerjaan itu sendiri atau kepuasan yang didapat dari lingkungan kerjanya [12]. Bentuk 

kompensasi non finansial yang diusulkan untuk perusahaan ini yaitu dengan memberikan 

apresiasi serta pujian terhadap operator lantai produksi atas kerja kerasnya. Bentuk apresiasi 

ini dapat diberikan langsung oleh manager dan supervisor lantai produksi terhadap operator 

yang sedang bekerja. Apresiasi yang diberikan dapat menumbuhkan kepuasan dan 

penghargaan dalam diri operator sehingga mereka dapat bekerja dengan produktif [11]. 

Pemberian kompensasi non finansial ini akan mempengaruhi beban kerja mental pekerja  

karena secara tidak langsung dapat menurunkan tingkat stress dan frustrasi pekerja. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan yaitu : 

a) Rata-rata beban kerja mental operator yaitu sebesar 53.45, dimana terdapat 2 stasiun kerja 

yang mengalami kekurangan beban kerja mental (stasiun kerja A dan I) serta terdapat 3 

stasiun kerja yang mengalami kelebihan beban kerja mental (stasiun kerja C,F dan P). 

b) Jumlah operator optimal untuk stasiun kerja C,D,E,F,P dan Q sebanyak 4 operator sementara 

stasiun kerja selebihnya sebanyak 2 operator. 

c) Kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat adanya stasiun kerja yang kelebihan jumlah 

operator yaitu idle time dan inefisiensi operator sementara kerugian akibat kekurangan 

jumlah operator yaitu persentase produk cacat, tingkat turnover operator dan fatigue akan 

bertambah. 

d) Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan di perusahaan ini yaitu dengan mutasi 

operator serta pemberian kompensasi non finansial. 
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Abstrak 

Ketatnya persaingan bisnis hotel di Cilegon untuk memperoleh pelanggan di pasar  yang sama berakibat 

pada penurunan tingkat occupancy hotel, oleh sebab itu The Royale Krakatau hotel memerlukan perumusan 

strategi untuk untuk meningkatkan occupancy. Digunakan 3 tahapan perumusan strategi. Tahapan pertama 

yaitu tahap masukan yang digunakan untuk membuat IFE, EFE, dan CPM, tahapan kedua yaitu tahapan 

pencocokan  menggunakan IE matrix dan SWOT matrix serta tahap keputusan menggunakan QSPM matrix.  

Pada analisis Five forces model diperoleh posisi average atau medium. Berdasarkan persaingan dengan 

hotel kompetitor menggunakan competitive profile matrix  The Royale Krakatau berada di peringkat 3 dari 

total 5 hotel lainnya. Pada tahap input diperoleh  IFE sebesar 2,95 dan EFE sebesar 2,62. IE Matriks 

berada pada kolom v menunjukkan perusahaan harus melaksanakan strategi penetrasi pasar dan 

pengembangan produk.Alternative strategi yang diajukan oleh SWOT analysis berupa promosi 

menggunakan media online, mempertahankan kualitas hotel, bekerja sama dengan website pemesanan 

online lainnya, merenovasi atau menambah fasilitas hotel, lebih menggerakan penghijauan dan energi, 

menambah frekuensi promosi diarea padat leisure, social marketing online lebih ditingkatkan dan fokus 

menjangkau tamu hotel yang memiliki market terbesar diperusahaan. Dari matrix QSPM, hasil dari 

perhitungan attractive score menunjukkan bahwa strategi dengan total attractive score tertinggi di raih oleh 

penetrasi pasar. 

Kata kunci: Strategic Management, Porter Five Forces Model, Tahapan perumusan strategi. 
 

Pendahuluan 
 Persaingan pasar yang semakin ketat di Indonesia dengan meluncurnya produk-produk 

unggulan dari setiap perusahaan memicu tumbuhnya strategi pemasaran dari tiap-tiap perusahaan 

agar mendapatkan keuntungan yang optimal. Dengan adanya produk ataupun jasa yang semakin 

beragam menyebabkan konsumen akan selektif dalam memilih produk dan jasa yang akan 

digunakan, sehingga perusahaan harus bersaing mendapatkan hati konsumen untuk menggunakan 

produk ataupun jasa mereka dengan strategi pemasaran yang tepat. The Royale Krakatau adalah 

hotel pertama yang didirikan di kota Cilegon. Dalam mengetahui aspek kepuasan konsumen 

terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh pihak hotel , The Royale Krakatau Hotel Cilegon 

setiap bulannya melakukan pengolahan data suara konsumen dan hasil yang didapat yaitu hotel ini 

tergolong baik dari segi kualitas kamar dan restoran. Namun permasalahan yang ditemukan yaitu 

adanya pelanggan tetap hotel yang beralih menginap ke hotel pesaing sehingga terjadi penurunan 

occupancy. Oleh sebab itu diperlukan alternatif strategi yang sesuai untuk The Royale Krakatau 

Hotel Cilegon agar dapat meningkatkan occupancy hotel.      

 

Studi Pustaka 

 Menurut Fred.R. David terdapat teknik strategi formulasi yang dapat di integrasikan ke 

dalam tiga tahap pengambilan keputusan. Ketiga kerangka kerja ini dapat membantu 

mengidentifikasi, mengevaluasi,dan memilih strategi. Teknik tahapan pengambilan keputusan 

adalah sebagai berikut : 

 

Tahap Masukan: Pada tahap ini berisi informasi seputar perusahaan yang digunakan pada tahapan 

selanjutnya yang terdiri dari Matrix Evaluasi Faktor Eksternal (EFE), Matrix Evaluasi Faktor 

Internal (IFE), dan Matrix Profil Kompetitif (CPM). Informasi yang diperoleh dari ketiga matrix 

ini, memberikan informasi seputar input dasar untuk pencocokan dan tahap keputusan matrix yang 

akan dijelaskan nanti dalam bab selanjutnya . 

 

mailto:rudy.silalahi@uph.edu
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Tahap Pencocokan: Dalam tahapan ini akan diformulasikan strategi alternatif yang rasional dan 

bisa diaplikasikan dengan mencocokkan peluang dan ancaman eksternal dengan kekuatan dan 

kelemahan internal melalui SWOT Matrix dan IE Matrix. 

 

Tahap Keputusan: Dalam tahapan keputusan digunakan Quantitative Strategic Planning Matrix 

(QSPM). QSPM digunakan untuk mengevaluasi strategi secara objektif berdasarkan faktor internal 

dan eksternalnya. Pada tahapan sebelumnya yaitu tahapan pencocokan hanya dibahas seputar 

strategi alternatif yang layak untuk  diaplikasikan di perusahaan. Namun pada tahapan akhir ini 

strategi tambahan yang dihasilkan dari analisis pencocokan bisa dibahas dan ditambahkan ke daftar 

pilihan alternatif yang layak di tabel QSPM . Lalu selanjutnya bisa diberikan penilaian dari strategi 

tersebut dari skala 1 sampai 4 skala , sehingga daftar prioritas strategi terbaik bisa didapat . 

 

Metodologi Penelitian  
 Dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan studi pendahuluan berupa observasi dan 

wawancara. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui masalah yang ada dan kondisi yang terjadi di 

The Royale Krakatau Hotel Cilegon. Setelah proses observasi, dilakukan tahap penyusunan strategi 

berdasarkan studi pustaka dan masalah yang didapat dilapangan. Selanjutnya dilakukan penjabaran 

kondisi perusahaan saat ini menggunakan Porter Five Forces dengan menganalisa lima sifat 

kekuatan daya saing dalam industri kemudian untuk memformulasasikan alternatif strategi 

digunakan tiga tahapan perumusan strategi yaitu tahapan masukan berisi mengenai informasi 

seputar perusahaan seperti kondisi internal dan eksternal perusahaan yang dibuat dalam bentuk 

Matrix Evaluasi Faktor Eksternal (EFE), Matrix Evaluasi Faktor Internal (IFE), dan Matrix Profil 

Kompetitif (CPM). Selanjutnya dilakukan tahapan pencocokan dimana pada tahapan ini akan 

diformulasikan strategi alternatif yang rasional dan bisa diaplikasikan dengan mencocokkan 

peluang dan ancaman eksternal dengan kekuatan dan kelemahan internal melalui SWOT Matrix 

dan IE Matrix dan yang tahapan yang terakhir yaitu tahapan keputusan menggunakan Quantitative 

Strategic Planning Matrix (QSPM) untuk mengevaluasi strategi secara objektif berdasarkan 

alternatif strategi yang didapat pada tahap sebelumnya.  

 

Hasil dan Pembahasan  
1. Porter Five Forces Model 

 Analisa Porter Five Forces digunakan untuk mengetahui kondisi perusahaan berdasarkan 

lima sifat daya saing didalam industri. Lima daya saing tersebut meliputi ancaman dari pendatang 

baru, daya tawar pembeli, daya tawar supplier, ancaman produk pengganti, dan intensitas 

persaingan antar kompetitor. Di bawah merupakan hasil dari analisis The Royale Krakatau Hotel 

menggunakan Porter Five Forces Model : 

 

Gambar 1. Five Forces Model The Royale Krakatau Hotel Cilegon 

 

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan ancaman dari pendatang baru tergolong pada 

tingkat medium, daya tawar dari supplier juga tergolong pada tingkat medium, daya tawar dari 
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pembeli tergolong rendah, ancaman dari produk pengganti tergolong medium, dan intensitas 

persaingan antar kompetitor tinggi.  

2.  External Factor Evaluation Matrix (EFE) 

 Setelah dilakukan analisa faktor-faktor eksternal dari perusahaan, maka diperoleh jumlah 

weighted scores untuk eksternal yaitu sebesar 2,62. Nilai tersebut menunjukan bahwa The Royale 

Krakatau memiliki nilai di atas rata-rata, yang berarti hotel ini memiliki respon yang baik dalam 

menangkap dan memanfaatkan peluang dan mengantisipasi ancaman (1 = lemah, 2,5 = rata-rata, 4= 

kuat). Di bawah ini merupakan tabel dari EFE Matrix : 

 

Tabel 1. External Factor Evaluation Matrix The Royale Krakatau Hotel 

 

3. Internal Factor Evaluation Matrix (IFE Matrix) 

 Setelah dilakukan analisa faktor-faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan, maka 

diperoleh total weightes scores yaitu sebesar 2,95. Total weighted score yang didapat menunjukkan 

bahwa The Royale Krakatau memiliki nilai di atas rata-rata, yang berarti perusahaan dapat 

mengatasi kekurangannya dan mampu memanfaatkan kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan atau 

dengan kata lain kekuatan perusahaan lebih mendominasi dibandingkan dengan kelemahannya (1 = 

lemah, 2,5 = rata-rata, 4= kuat). Di bawah ini merupakan tabel dari IFE Matrix : 

 

Tabel 2. Internal Factor Evaluation Matrix The Royale Krakatau Hotel 

 

4. Competitive Profile Matrix ( CPM )      

 Analisis Profil Kompetitif Matrix dilakukan untuk mengetahui posisi dan faktor 

keberhasilan suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Hasil yang didapatkan dari pengolahan 

CPM menempatkan The Royale Krakatau Hotel di peringkat 3 dari 5 perusahaan lainnya. Di bawah 

ini merupakan tabel dari Competitive Profile Matrix The Royale Krakatau beserta peringkatnya : 

Weighted Score

Oppurtinity I II III Result I II III Result

Masyarakat banyak yang menyukai menginap di hotel 

berbintang
3 3 4 0.07 3 4 3 3.3333 0.23

Pendapatan perkapita penduduk Indonesia meningkat 3 3 3 0.07 3 4 3 3.33333 0.23

Adanya agenda rapat dan event dari pemerintahan yang 

dilaksanakan di kota Cilegon
5 5 5 0.1 4 4 4 4 0.4

Pemberlakuan MEA 4 3 4 0.09 3 4 3 3.33333 0.3

Adanya program Visit Banten dari Disbudpar Banten 5 4 5 0.1 4 4 4 4 0.4

Perkembangan	jalur	bisnis	dan	agrowisata	di	Cilegon	mulai	dibenahi3 3 3 0.07 3 3 3 3 0.21

Kemajuan teknologi informasi 4 4 4 0.09 4 4 4 4 0.36

Threat

Ekonomi makro 5 5 5 0.1 1 1 1 1 0.1

Kenaikan UMR Banten tahun 2015 2 2 3 0.05 1 2 1 1.33333 0.067

Banyak kompetitor hotel baru didaerah Cilegon 4 4 4 0.09 2 1 1 1.33333 0.12

Penawaran yang menarik dari kompetitor lainnya 5 5 5 0.1 1 1 1 1 0.1

Kenaikan inflasi 4 3 3 0.07 1 2 1 1.33333 0.093

47 44 48 1 2.62Total Weighted Score

Key Factor
Ranking

The Royale Krakatau Hotel

Weight 

Strength I II III Result I II III Result

Memiliki stuktur organisasi yang terintegrasi 

dengan baik
5 5 5 0.1 4 4 4 4 0.4

Hotel yang mendukung gerakan penghijauan dan 

hemat penggunaan energi
4 5 5 0.1 3 3 3 3 0.3

Fasilitas pendukung yang tidak dimiliki hotel lain 5 5 5 0.1 4 4 4 4 0.4

Hubungan pemimpin dan karyawan yang terjalin 

dengan baik 
3 3 3 0.08 3 3 3 3 0.24

Lahan hotel yang luas dan tersedia untuk 

perluasan
4 4 4 0.09 4 3 4 3.66667 0.33

Lokasi yang strategis 5 4 5 0.1 4 3 4 3.66667 0.37

Tersedianya ruang kamar yang luas dan banyak 

disertai fasilitas hotel yang lengkap
4 4 4 0.09 3 4 3 3.33333 0.3

Weakness

Struktur biaya (tenaga kerja organik eks PT. KIEC 

dengan standar gaji bukan standar gaji Hotel)
3 4 3 0.08 2 1 2 1.66667 0.13

Jangkauan pemasaran hotel masih kurang 3 2 3 0.06 3 2 2 2.33333 0.14

Keterbatasan dana yang dimiliki induk perusahaan 2 3 3 0.06 3 2 2 2.33333 0.14

Karena daerah hotel yang luas memerlukan biaya 

maintance yang besar
3 3 3 0.08 1 1 1 1 0.08

Segmen market perusahaan belom menjangkau 

kalangan leisure 
2 3 2 0.06 2 2 2 2 0.12

43 45 45 1 2.95Total Weighted Score

Key Factor Weight
The Royale Krakatau Hotel

Ranking
Weighted Score
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Tabel 3. Competitive Profile Matrix The Royale Krakatau Hotel Cilegon 

 

 

Tabel 4. Peringkat Kompetitor Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Internal External Matrix ( IE Matrix ) 

 Diperoleh total weighted score untuk internal factor evaluation ( IFE ) sebesar 2,95 

sedangkan untuk external factor evaluation ( EFE ) sebesar 2,62 sehingga jika dua buah titik ini 

digabungkan akan menempatkan posisi The Royale Krakatau pada tabel nomor lima di IE Matrix. 

Kolom lima pada IE Matrix menunjukkan perusahaan harus melaksanakan strategi yang bersifat 

hold and maintain. Strategi yang bersifat hold and maintain tersebut berupa market penetration dan 

product development. Dibawah ini merupakan gambar IE Matriks The Royale Krakatau Hotel 

Cilegon : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil faktor Internal Eksternal Matrik dari The Royale Krakatau Hotel Cilegon 

 

6. Strength Weakness Opportunity Threat Matrix ( SWOT ) 

 Formulasi strategi menggunakan SWOT Matrix didapat dari data-data IFE dan EFE berupa 

strength, weakness, opportunity, dan treat yang menghasilkan empat jenis strategi yakni SO, WO, 

ST, dan WT. Berikut ini merupakan SWOT Matrix The Royale Krakatau Hotel Cilegon  

 

 

 

 

RATING SKOR TERBOBOT RATING SKOR TERBOBOT RATING SKOR TERBOBOT RATING SKOR TERBOBOT RATING SKOR TERBOBOT

5 Tingkat occupancy hotel 0.15 2 0.3 2 0.3 4 0.6 4 0.6 3 0.45

4 Harga Kamar Hotel 0.095 2 0.19 2 0.19 3 0.285 4 0.38 4 0.38

5 Location 0.15 4 0.6 3 0.45 3 0.45 4 0.6 3 0.45

4 Jumlah kamar hotel 0.095 4 0.38 4 0.38 2 0.19 3 0.285 3 0.285

4 Tipe dan luas kamar hotel 0.095 4 0.38 4 0.38 3 0.285 1 0.095 2 0.19

5 Fasilitas kamar hotel 0.15 4 0.6 4 0.6 3 0.45 2 0.3 4 0.6

3 Tahun hotel berdiri 0.075 1 0.075 2 0.15 3 0.225 4 0.3 4 0.3

4 Fasilitas pendukung hotel 0.095 4 0.38 4 0.38 3 0.285 1 0.095 3 0.285

4 Ulasan Website 0.095 3 0.285 4 0.38 2 0.19 4 0.38 4 0.38

38 TOTAL 1 28 3.19 29 3.21 26 2.96 27 3.035 30 3.32

AMARIS FORBIS HORISON

BOBOT CRITICAL SUCCESS FACTOR TOTAL BOBOT

NILAI

THE ROYALE KRAKATAU LE DIAN RATU HOTEL
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Tabel 5. SWOT MATRIX The Royale Krakatau Hotel Cilegon 

 

 STRENGTH (S) WEAKNESS (W) 
 Memiliki stuktur organisasi 

yang terintegrasi dengan baik (S1) 

Stuktur biaya kerja organik 

eks PT. KIEC dengan 

 standar gaji bukan standar 

gaji Hotel  (W1) 

 Hotel yang mendukung 

gerakan hijau dan hemat 

penggunaan energi(S2) 

Jangkauan pemasaran hotel 

masih kurang ( W2 ) 

 

 Fasilitas pendukung yang 

tidak dimiliki hotel lain (S3) 

Keterbatasan dana yang 

dimiliki induk perusahaan ( W3 ) 

 Hubungan pemimpin dan 

karyawan yang terjalin dengan baik 

(S4) 

Karena daerah hotel yang 

luas memerlukan biaya maintance 

yang besar (W4) 

 Lahan hotel yang tersedia 

untuk perluasan (S5) 

Segmen market perusahaan 

belum menjangkau kalangan leisure 

(W5) 

 Lokasi yang strategis (S6)  

 Tersedia ruang kamar yang 

luas dan banyak beserta fasilitas 

hotel yang lengkap (S7) 

 

OPPORTUNITIES 

(O) 

STRATEGI SO STRATEGI WO 

Masyarakat banyak yang 

menyukai menginap di hotel 

berbintang ( O1 ) 

Melakukan promosi 

menggunakan media online 

merupakan strategi yang diusulkan 

dalam menangkap peluang dan 

menggunakan kekuatan yang ada 

pada S3, S7, O1, O2,dan O3 

Menambah promosi di 

wilayah padat leisure merupakan 

strategi yang diajukan dalam 

menangkap peluang dan mengurangi 

kelamahan yang ada pada W5, O5, 

dan O6. 

 

Pendapatan perkapita 

penduduk Indonesia meningkat ( O2 

) 

Meningkatkan kualitas 

pelayanan hotel merupakan strategi 

yang diusulkan dalam menangkap 

peluang dan memanfaatkan 

kekuatan yang ada pada S3, S6, O4, 

dan O5 

Social Marketing online 

lebih dijalankan merupakan strategi 

yang diajukan dalam menangkap 

peluang dan mengurangi kelamahan 

yang ada pada W2, W3, O3 , O7 

Adanya agenda rapat dan 

event dari pemerintahan yang 

dilaksanakan dikota Cilegon (O3) 

Bekerja sama dengan agen 

pemesanan online lainnya dan 

memberikan promo-promo yang 

menarik merupakan strategi yang 

diusulkan dalam menangkap 

peluang dan memanfaatkan 

kekuatan yang ada pada S7 dan O7. 

 

 

Pemberlakuan MEA (O4)   

Adanya program Visit 

Banten 2015 dari Disbudpar Banten 

( O5) 

  

Perkembangan jalur bisnis 

dan argowisata di Cilegon mulai 

dibenahi ( O6 ) 

  

Kenaikan inflasi ( T5 )   

THREAT (T) STRATEGI ST STRATEGI WO 
Ekonomi makro ( T1 ) Menyajikan paket menginap 

menarik untuk konsumen 

merupakan strategi yang diusulkan 

untuk mengatasi ancaman dan 

menggunakan keuntungan yang 

tertera pada S7, T4, dan T3 

Fokus menjangkau tamu 

hotel yang memiliki market terbesar 

diperusahaan merupakan strategi 

yang diajukan untuk mengatasi 

ancaman dan mengurangi 

kelemahan yang ada W2, W3, T1, 

T3, dan T4. 

Kenaikan UMR Banten 

tahun 2015 ( T2 ) 

Lebih menggalakan gerakan 

penghematan air dan energi kepada 

para karyawan/ staff hotel 
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merupakan strategi yang diusulkan 

dalam menangkap peluang dan 

memanfaatkan kekuatan yang ada 

pada S2, T2, T5 

Banyak kompetitor hotel 

baru di Cilegon  ( T3 ) 
  

Penawaran yang menarik 

dari kompetitor ( T4 ) 
  

Kenaikan inflasi ( T5 )   

 

7.  Quantitative Strategic Planning Matrix ( QSPM ). 

 Pada tahapan keputusan akan digunakan Quantitative Strategic Planning Matrix ( QSPM ). 

Pada kolom QSPM akan dicantumkan strategi alternatif  berdasarkan pada faktor-faktor eksternal 

dan internal yang telah diidentifikasi pada tahapan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian 

Attractive Score dilakukan berdasarkan persetujuan dan diskusi dengan pihak perusahaan 

dikarenakan membutuhkan penilaian intuitif yang baik. Tabel 6 merupakan QSPM Matrix dari The 

Royale Krakatau Hotel: 

 

 Tabel 6. QSPM Matrix dari The Royale Krakatau Hotel Cilegon 

 

  

Berdasarkan hasil perhitungan attractive score menunjukkan bahwa strategi dengan total 

attractive score tertinggi di raih oleh market penetration atau penetrasi pasar dengan score sebesar 

6,26. Penetrasi pasar merupakan strategi yang harus dilakukan pihak hotel dalam meningkatkan 

penjualan produknya ( produk lama ) di pasar yang lama atau sama. Peningkatan penjualan produk 

lama bisa dilakukan dengan cara menguatkan dibeberapa aspek seperti promosi yang lebih menarik 

dan variatif terhadap segmen market yang dituju. Dalam hal ini pihak hotel harus lebih 

meningkatkan lagi jumlah dari market share yang ada. The Royale Krakatau Hotel Cilegon 

memiliki market share terbesar digolongan perusahaan atau corporate sehingga diperlukan cara-

cara yang efektif dalam meningkatkan jumlah pangsa pasar perusahaan seperti yang terdapat pada 

SWOT Matrix. SWOT Matrix memberikan alternatif penetrasi pasar untuk target perusahaan 
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berupa memberikan promosi-promosi yang lebih menarik dari sebelumnya, menggunakan sarana 

media sosial  secara lebih efisien sebagai aspek pemasaran, bekerja sama dengan travel agency 

lainnya maupun pihak pemerintah dalam memasarkan produknya, dan fokus dalam menjangkau 

pergerakan konsumen terbesar hotel yaitu pihak corporate yang sedang mengalami penurunan 

occupancy di hotel. Selain itu penetrasi pasar yang bisa dilakukan dalam menanggapi hal ini yaitu 

dengan menambah benefit pada member corporate The Royale Krakatau Cilegon. The Royale 

Krakatau Hotel bisa memperluas dan menjalin relasi dengan perusahaan penyedia jasa lainnya 

seperti restoran, dan tempat rekreasi lainnya. Dimana tempat-tempat yang menjalin kerja sama 

tersebut bisa menyediakan produk atau service dengan harga khusus atau diskon bagi member 

corporate The Royale Krakatau Cilegon.  

 

Kesimpulan  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi perusahaan dan memformulasikan strategi 

pada The Royale Krakatau Hotel Cilegon dalam rangka meningkatkan occupancy. Berikut ini 

merupakan kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini: 

1. Berdasarkan analisis menggunakan five forces model industry didapatkan hasil secara 

kesulurahan bahwa The Royale Krakatu Hotel Cilegon di dalam intensitas persaingan 

bisnis hotel berada diposisi average atau medium, dimana dalam tahapan ini perusahaan 

berada di tengah-tengah kompetisi yaitu mampu bertahan dan berkompetensi dengan 

pesaingnya jika dilihat dari segi pendatang baru, daya tawar pembeli, daya tawar supplier, 

produk barang pengganti, dan persaingan antar kompetitor. 

2. Berdasarkan persaingan dengan hotel kompetitor lainnya menggunakan competitive profile 

matrix posisi The Royale Krakatau berada di peringkat 3 dari total 5 hotel lainnya dengan 

nilai total penilai 3,19. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan attractive score pada tabel QSPM menunjukkan bahwa 

strategi dengan total attractive score tertinggi di raih oleh penetrasi pasar dengan score 

sebesar 6,26. Penetrasi pasar merupakan strategi yang harus bisa dilakukan pihak hotel 

dengan memberikan harga promosi dan memberikan benefit lebih bagi para membernya. 
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Abstrak  
Salah satu faktor penyebab stres adalah adanya  beban kerja atau beban kognitif yang berlebihan. 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur beban kognitif  seseorang, seperti 

metode self-reporting, teknik pengukuran berdasarkan performa, metode galvanic skin response 

(GSR), NASA Task Load Index (NASA-TLX). Pada penelitian ini akan dibandingkan sensitivitas dua 

metode pengukuran beban kognitif yaitu metode galvanic skin response (GSR) dengan NASA-TLX. 

Metode GSR dilakukan dengan mengukur konduktansi listrik kulit, karena meningkatnya konduktansi 

kulit merupakan suatu indikasi peningkatan aktivitas psikologis atau fisiologis. NASA-TLX 

merupakan prosedur penilaian multi dimensi yang memberikan skor beban kerja keseluruhan 

berdasarkan penilaian terhadap enam dimensi, yaitu mental demand, physical demand, temporal 

demand, performansi, usaha, dan tingkat frustrasi. Beban kognitif yang digunakan dalam eksperimen 

adalah soal aritmatika dengan 3 tingkat kesulitan. Berdasarkan uji statistik menggunakan paired t-

test didapatkan hasil ada perbedaan signifikan  untuk rataan nilai GSR sebelum mengerjakan soal 

dan saat mengerjakan soal (pvalue=0,000). Namun berdasarkan hasil uji ANOVA disimpulkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan signifikan rataan nilai GSR untuk ketiga level soal (pvalue= 0,817). Uji 

ANOVA untuk skor NASA TLX menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan rataan skor NASA 

TLX untuk ketiga level soal (pvalue=0,003). Selanjutnya dilakukan uji korelasi antara keenam 

dimensi NASA TLX dengan skor akhir NASA-TLX dan didapatkan dimensi yang memiliki korelasi 

kuat adalah dimensi mental demand dan temporal demand. 

Kata kunci: beban kognitif, galvanic skin response, NASA TLX 
 

Pendahuluan 
Beban kerja atau bisa disebut dengan beban kognitif merupakan beban yang diterima setiap 

orang yang memaksa sistem kognitif untuk bekerja atau yang bisa mengakibatkan stres yang 

mempengaruhi kinerja dan dapat mengakibatkan kesalahan saat bekerja. Untuk mengukur beban 

kognitif yang diterima seseorang dapat dilakukan dengan beberapa metode. Pengukuran beban 

kognitif dapat dikelompokkan dalam dua dimensi yaitu: objektivitas (subjektif atau objektif) dan 

hubungan kausal (langsung atau tidak langsung) [1].  

Dimensi obyektif menjelaskan apakah suatu metode menggunakan data subjektif (self-

reported data) atau observasi secara objektif terhadap perilaku, kondisi fisiologis atau performansi. 

Dimensi hubungan kausal mengelompokkan metode berdasarkan jenis hubungan dari fenomena 

yang diamati dengan pengukuran dan atribut aktual yang diteliti. Salah satu metode subjektif yang 

umum digunakan adalah NASA TLX.  NASA TLX merupakan prosedur penilaian multi dimensi 

yang memberikan skor beban kerja keseluruhan berdasarkan penilaian terhadap enam dimensi, 

yaitu mental demand, physical demand, temporal demand, performansi, usaha, dan frustrasi. 

Beraneka ragam sinyal fisiologis bisa digunakan untuk mengukur beban kognitif, seperti denyut 

jantung, respon pupil mata, EEG, dan konduktansi kulit [2,3,4,5]. Di antara sinyal-sinyal fisiologis 

tersebut, galvanic skin response (GSR) atau electrodermal activity (EDA) merupakan metode yang 

berbiaya rendah serta mudah untuk didapatkan datanya [6]. 

Dalam penelitian ini ingin dibandingkan dua metode yaitu GSR dan NASA TLX, mana 

yang lebih sensitif untuk mengukur beban kognitif. Beban kognitif yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah soal aritmatika dengan 3 tingkat kesulitan (3 level).  

 

Studi Pustaka  

 Metode galvanic skin response (GSR) atau dikenal juga dengan electrodermal response 

(EDR), atau skin conductance response (SCR) adalah sebuah metode yang digunakan untuk 

menangkap respon dari sistem saraf otonom sebagai parameter dari fungsi kelenjar keringat. GSR 

ini digunakan untuk mengukur peningkatan fisiologis dalam tubuh. Biasanya saat seseorang 

mailto:agustina.christiani@uph.edu
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mendapatkan tekanan dari luar (stres) maka akan terjadi perubahan secara fisiologis seperti detak 

jantung,  perubahan pupil mata, resistansi kulit, dan tekanan darah. Oleh karena itu GSR dapat 

mengukur perubahan konduktansi kulit di dalam respon terhadap berbagai macam stimuli melalui 

resistansi kulit akibat dari perubahan aktifitas kelenjar keringat. Kelenjar keringat akan aktif bila 

manusia berada pada kondisi tertekan atau tubuh dalam kondisi stress. Ditambah lagi kulit manusia 

merupakan konduktor yang baik. Arus listrik lemah yang dikirimkan ke kulit akan memberikan 

perubahan sinyal pada konduktansi kulit sehingga dapat diukur. Satuan dari GSR adalah 

microSiemens (µS). Penelitian terdahulu yang dilakukan Nourbakhsh, Wang, Chen, dan Calvo [6] 

adalah mengenai penggunaan galvanic skin response untuk mengukur beban kognitif pada tugas 

aritmatik dan tugas membaca. Tugas aritmatik yang digunakan adalah menjumlahkan angka yang 

mencakup empat tingkat kesulitan soal, yaitu bilangan biner (0 dan 1), angka satu digit (0-9), angka 

dua digit, dan angka tiga digit. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai GSR sangat 

subjektif yaitu tergantung dari masing-masing individu. Oleh karena itu, dalam penelitian tersebut 

digunakan normalisasi data GSR untuk menghilangkan subjektivitas hasil. Penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa proses normalisasi secara efektif dapat meningkatkan perbedaan signifikan 

terhadap nilai GSR rata-rata dan akumulatif antar beban kognitif pada setiap tingkat kesulitan soal. 

 NASA-TLX adalah suatu alat pengukuran beban kerja subjektif. NASA-TLX adalah 

prosedur pemberian rating multi dimensi yang menghitung skor beban kerja keseluruhan 

berdasarkan nilai rating rata-rata yang telah diberi bobot dari enam dimensi. Keenam dimensi 

tersebut adalah Mental Demands, Physical Demands, Temporal Demands, performansi, usaha dan 

frustrasi. Tiga dimensi yang ada berhubungan dengan demands yang diberikan kepada subjek 

(mental demand, physical demand, dan temporal demand), dan tiga lainnya menunjukkan 

hubungan antara subjek dengan tugas yang diberikan (performansi, usaha, dan tingkat frustrasi). 

Mental demand menunjukkan seberapa besar aktivitas mental atau persepsi dibutuhkan (contohnya, 

berpikir, menghitung, mengingat, mencari, dan lainnya). Physical demand menyatakan seberapa 

besar aktivitas fisik dibutuhkan (contohnya, mendorong, menarik, berbalik, dan lainnya). Temporal 

demand mengungkapkan seberapa besar seseorang merasakan tekanan karena waktu yang 

diberikan untuk mengerjakan suatu tugas. Performansi adalah seberapa sukses seseorang menilai 

hasil kerjanya, dan seberapa puas seseorang akan hasil kerjanya. Usaha menunjukkan seberapa 

keras usaha (secara mental dan fisik) yang diperlukan untuk mencapai hasil pada tingkat tertentu. 

Tingkat frustrasi menunjukkan seberapa besar rasa tidak aman, jengkel, stres dan terganggu saat 

seseorang mengerjakan tugas. 

  

Metodologi Penelitian  

1. Studi pendahuluan dilakukan dengan mencari tinjauan pustaka melalui buku, website, serta 

jurnal yang berhubungan dengan pengukuran beban kognitif termasuk galvanic skin response 

(GSR) dan NASA TLX. 

2. Perumusan masalah yaitu apakah metode GSR atau NASA TLX  yang lebih sensitif untuk 

mengukur beban kognitif. 

3. Penetapan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah metode 

galvanic skin response (GSR) cukup sensitif untuk mendeteksi perubahan beban kognitif 

dibandingkan NASA TLX berdasarkan tingkat kesulitan soal aritmatik. 

4. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui eksperimen, dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Deskripsi tugas. Tugas yang akan diberikan kepada partisipan berupa soal penjumlahan dengan 

tiga tingkat kesulitan (level), yaitu penjumlahan angka satu digit, dua digit dan tiga digit.Untuk 

masing masing level diberikan 15 soal penjumlahan. Partisipan akan mengerjakan setiap level soal 

secara acak. 

b. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mindfield eSense Skin Response untuk 

mengukur nilai GSR dan kuesioner NASA-TLX untuk mendapatkan skor beban kerja. 

c. Partisipan adalah 12 mahasiswa Universitas Pelita Harapan jurusan Teknik Industri angkatan 

2014 yang terdiri atas 6 perempuan dan 6 laki-laki. Pemilihan partisipan dilakukan berdasarkan 

nilai mata kuliah kalkulus agar didapatkan partisipan yang memiliki kemampuan yang setara.  

d. Cara pengukuran GSR. Alat esense skin response dipasang pada jari telunjuk dan jari tengah 

partisipan. Pengukuran dilakukan sebelum responden mengerjakan soal (saat istirahat) yaitu selama 
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10 menit dan saat mengerjakan soal (waktu tidak dibatasi yaitu sampai partisipan selesai 

mengerjakan kelimabelas soal). Alat esense skin response dihubungkan ke perangkat handphone 

yang sudah memiliki aplikasi esense skin response, sehingga data hasil pengukuran GSR dapat 

disimpan.  

e. Pengisian kuesioner NASA TLX. Setiap partisipan yang sudah selesai mengerjakan lima belas 

soal penjumlahan akan diminta untuk mengisi kuesioner NASA-TLX. Pengisian kuisioner meliputi 

pemberian nilai bobot dan peringkat terhadap keenam dimensi yang mempengaruhi beban kognitif. 

5. Pengolahan data terdiri atas: 

a. Pengolahan nilai GSR. Normalisasi nilai GSR dilakukan untuk menghilangkan subjektivitas nilai 

GSR. Normalisasi dilakukan dengan membandingkan nilai GSR setiap partisipan dengan rata-rata 

nilai GSR partisipan tersebut saat mengerjakan ketiga level soal, dengan rumus sebagai berikut: 
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GSR inormalisas Nilai                (1) 

Dengan GSR (i,j,k) = nilai GSR untuk partisipan ke-i, level soal ke-j, data ke-k 

             m= jumlah level soal 

 n= jumlah data 

Kemudian dihitung nilai rata-rata GSR dengan rumus: 

Nilai rata-rata GSR(i,j) =
n

GSRinormalisasnilai
n

k

kji
1

),,(__

              (2) 

Setelah didapatkan nilai rata-rata GSR untuk setiap partisipan, maka dilakukan uji normal untuk 

mengetahui apakah data berdistribusi normal. Selanjutnya akan dilakukan uji perbandingan nilai 

rata-rata GSR untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara kondisi istirahat/belum mengerjakan 

soal aritmatik dengan saat menerima beban/mengerjakan soal aritmatik. Jika data berdistribusi 

normal maka uji perbedaan menggunakan paired t-test, namun jika data tidak berdistribusi normal 

maka uji perbedaan menggunakan Wilcoxon. Setelah itu akan dilakukan perbandingan nilai rata-

rata GSR antara level soal 1, 2, dan 3 untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan dari 

hasil pengukuran menggunakan metode GSR. Jika data berdistribusi normal maka uji perbedaan 

menggunakan ANOVA one-way, namun jika data tidak berdistribusi normal maka uji perbedaan 

menggunakan nonparametric..Uji statistik tersebut dilakukan dengan software minitab 17. 

 

b. Pengolahan data skor NASA-TLX. 

Skor akhir NASA-TLX akan diolah dengan menggunakan rumus: 

15
___

6

1


 i

ii xSW

TLXNASAakhirSkor            (3) 

Dengan Wi= bobot untuk dimensi ke-i 

              Si= skor untuk dimensi ke-i 

Setelah didapatkan skor akhir NASA-TLX untuk setiap partisipan, akan dilakukan uji normal, yang 

dilanjutkan dengan uji perbandingan skor akhir NASA-TLX untuk ketiga level soal. Uji korelasi 

juga dilakukan antara skor NASA-TLX masing-masing dimensi terhadap skor akhir NASA-TLX, 

yang bertujuan untuk mengetahui dimensi mana yang memiliki korelasi atau hubungan kuat dengan 

skor akhir NASA-TLX. 

 

 Hasil dan Pembahasan  

a. Galvanic Skin Response (GSR) 

 Hasil pengukuran nilai GSR untuk setiap partisipan sebelum mengerjakan soal (saat 

istirahat) dan saat mengerjakan soal (beban level 1, 2 dan 3) dinormalisasi menggunakan rumus (1), 

kemudian dihitung rata-ratanya menggunakan rumus (2). Nilai rata-rata GSR setiap partisipan pada 

berbagai kondisi  dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1. Rekapitulasi nilai rata-rata GSR 

 

Partisipan Istirahat 1 

(x10
-3

) 

Beban 1 

(x10
-3

) 

Istirahat 2 

(x10
-3

) 

Beban 2 

(x10
-3

) 

Istirahat 3 

(x10
-3

) 

Beban 3 

(x10
-3

) 

S1 1.3104 14.7786 1.7917 17.0778 1.8912 16.6059 

S2 1.8671 8.5306 1.8535 7.5809 1.2727 7.4168 

S3 1.5299 13.0486 1.6976 12.0229 1.7659 12.4992 

S4 1.4519 11.9924 1.9678 15.8636 1.5736 12.3772 

S5 1.7101 14.8484 1.3189 9.1243 1.9643 10.1985 

S6 1.7936 7.2767 1.4978 5.3615 1.7019 8.2803 

S7 1.8021 13.4524 1.9171 14.3609 1.2742 11.8850 

S8 1.5385 27.7572 1.7073 22.8706 1.7475 23.4584 

S9 2.0147 12.4225 1.2917 9.0763 1.6870 11.1073 

S10 1.6438 16.8232 1.6161 16.8436 1.7334 17.3349 

S11 1.8108 9.5413 1.6742 9.3212 1.5089 10.5628 

S12 1.4723 16.9133 2.0035 13.3338 1.5095 14.1252 

 

Data-data tersebut kemudian diuji normal. Nilai p-value untuk kondisi istirahat 1, beban 

level 1, istirahat 2, beban level 2, istirahat 3, beban level 3 berturut-turut adalah 0,756, 0,107, 

0,600, 0,713, 0,455, dan 0,247.  Semua nilai p-value lebih besar dari α (0.05) maka dapat 

disimpulkan semua data berdistribusi normal. 

Kemudian dilakukan uji paired t-test terhadap nilai rata-rata GSR pada keadaan istirahat 

dengan nilai rata-rata GSR saat menerima beban (mengerjakan soal aritmatik) untuk masing-

masing level soal. Hasil paired t-test menunjukkan nilai p-value untuk ketiga level soal = 0,000 

(<0,05), sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan signifikan antara nilai rata-rata GSR pada 

kondisi istirahat dengan saat menerima beban, untuk ketiga level soal. Selanjutnya ingin diketahui 

apakah ada perbedaan signifikan nilai rata-rata GSR antara beban level 1, 2, dan 3 menggunakan 

uji ANOVA. Hasil uji ANOVA menunjukkan nilai p-value sebesar 0,817 (lebih besar dari α=0.05), 

sehingga dapat disimpulkan tidak ada perbedaaan signifikan nilai rata-rata GSR antar beban level 

1, 2 dan 3. 

b. NASA-Task Load Index (NASA-TLX) 

Setelah dilakukan perhitungan skor akhir NASA-TLX untuk setiap partisipan setelah 

mengerjakan ketiga level soal menggunakan rumus (3), didapatkan hasil seperti pada tabel 2. Skor 

akhir NASA-TLX tersebut kemudian diuji normal dan didapatkan nilai p-value sebesar 0,188 (level 

1), 0,062 (level 2), dan 0,449 (level 3). Semua nilai p-value yang didapat lebih besar dari α (0.05) 

maka dapat disimpulkan semua data berdistribusi normal. 

 

Tabel 2. Skor akhir NASA-TLX untuk ketiga level soal 

 
Responden Level 1 Level 2 Level 3 

S1 17 28.33 41.33 

S2 31 40.67 46.33 

S3 26.33 69.33 74.67 

S4 8 17.67 37.67 

S5 26.67 36 39 

S6 10 22.33 57.33 

S7 22.67 35.33 47.33 

S8 14.67 24 33 

S9 53.67 54.33 76.67 

S10 13 21 22 

S11 8.33 22 28.67 

S12 3.33 16.33 18.67 
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Setelah diuji normal kemudian dilakukan uji ANOVA untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan signifikan antara skor akhir NASA-TLX beban level 1, 2, dan 3. Hasil uji ANOVA 

dengan p-value sebesar 0,003 < dari α (0.05), sehingga dapat disimpulkan ada perbedaaan 

signifikan pada skor akhir NASA-TLX antar beban level 1, 2 dan 3. 

Pada pengukuran yang dilakukan dengan kuesioner NASA-TLX terdapat enam dimensi 

yang dipertimbangkan yaitu, mental demand, physical demand, temporal demand, performansi, 

usaha, dan tingkat frustrasi. Keenam dimensi tersebut memiliki korelasi terhadap skor akhir 

NASA-TLX yang diperoleh, namun karena pada penelitian ini pekerjaan yang dilakukan tidak 

membutuhkan aktivitas fisik maka dimensi tersebut dianggap tidak memiliki korelasi sehingga 

diabaikan. Tabel 3 menunjukkan hasil uji korelasi untuk setiap level, untuk mengetahui dimensi 

mana yang memiliki korelasi terhadap skor akhir NASA-TLX. 

 

Tabel 3. Hasil Uji korelasi skor kelima dimensi terhadap skor akhir NASA-TLX 

 

Beb

an 

  Me

ntal 

demand 

Te

mporal 

demand 

perf

ormansi 

usa

ha 

Tin

gkat 

frustrasi 

Lev

el 1 

Sko

r akhir 

NASA-

TLX 

Pea

rson 

correlation 

0,8

05 

0,7

70 

0,19

7 

0,7

70 

0,4

99 

p-

value 

0,0

02 

0,0

03 

0,53

9 

0,0

03 

0,0

99 

Lev

el 2 

Sko

r akhir 

NASA-

TLX 

Pea

rson 

correlation 

0,8

40 

0,6

49 

0,40

9 

0,7

69 

0,0

69 

p-

value 

0,0

01 

0,0

22 

0,18

7 

0,0

03 

0,8

32 

Lev

el 3 

Sko

r akhir 

NASA-

TLX 

Pea

rson 

correlation 

0,8

20 

0,7

19 

0,02

3 

0,4

76 

0,3

35 

p-

value 

0,0

01 

0,0

08 

0,94

3 

0,1

18 

0,2

87 

 

Hasil uji korelasi pada tabel 3 menunjukkan bahwa dimensi mental demand dan temporal 

demand memiliki nilai pearson correlation yang lebih besar dari 0,5 untuk ketiga level beban.. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua dimensi tersebut memiliki korelasi yang kuat 

terhadap skor akhir NASA TLX. Selain itu didukung pula oleh nilai p-value untuk kedua dimensi 

tersebut yang lebih kecil dari 0.05 sehingga disimpulkan terdapat korelasi antar variabel. 

 

c. Perbandingan metode GSR dan NASA-TLX. 

Berdasarkan hasil uji statistik (paired t-test) di atas, dapat disimpulkan bahwa metode GSR 

sensitif untuk membedakan beban kerja kognitif saat istirahat dengan saat menerima beban. Namun 

berdasarkan uji ANOVA, disimpulkan bahwa metode GSR belum cukup sensitif untuk 

membedakan beban kognitif dengan tingkat kesulitan (level) yang berbeda. Sebaliknya, kuesioner 

NASA-TLX ternyata memiliki sensitivitas yang lebih tinggi, karena dapat membedakan beban 

kognitif antar level soal, berdasarkan hasil uji ANOVA. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini 

konsisten dengan hasil penelitian Hana [7] pada aktivitas visual memory search task with 

secondary counting task, yang menyimpulkan bahwa NASA-TLX memiliki sensitivitas yang lebih 

tinggi dibandingkan GSR dan HRV (Heart Rate Variability) karena NASA-TLX mampu 

membedakan antarlevel beban kerja yang berbeda. 
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Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa alat atau metode GSR 

cukup sensitif untuk membedakan beban kerja kognitif saat istirahat dengan saat menerima beban. 

Namun GSR kurang sensitif untuk dapat mendeteksi perubahan beban kognitif berdasarkan tingkat 

kesulitan soal aritmatik dibandingkan dengan kuesioner NASA TLX. Hal ini dapat dilihat pada 

nilai p-value hasil statistik uji ANOVA untuk kedua metode tersebut. Berdasarkan hasil uji korelasi 

keenam dimensi NASA-TLX dengan skor akhir NASA-TLX disimpulkan bahwa ada dua dimensi 

yang memiliki korelasi yang kuat terhadap skor akhir NASA TLX yaitu mental demand dan 

temporal demand. 
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Abstrak  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai bisnis online, salah satunya adalah ojek online. PT. 

Go-Jek Indonesia sebagai pencetus ojek online perlu terus mengembangkan dan memperbaiki layanannya 

agar tidak kalah bersaing dengan selalu memperhatikan kebutuhan konsumen. Kansei Engineering (KE) 

merupakan alat yang dapat mengukur dan menerjemahkan emosi konsumen ke dalam fitur-fitur produk. 

Dalam menganalisis kebutuhan konsumen, beberapa tools seringkali digunakan antara lain SERVQUAL dan 

Quality Function Deployment (QFD), namun kedua metode ini tidak dapat mengukur kebutuhan emosional. 

Untuk menutupi kekurangan tersebut, penelitian ini mengintegrasikan model SERVQUAL, KE, dan QFD. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi atribut-atribut layanan dan kansei words, mengukur 

kepuasan konsumen, menentukan urutan prioritas atribut-atribut layanan, dan menganalisis action plans 

yang perlu dilakukan untuk mengembangkan layanan. Hasil dari penelitian ini adalah 5 action plans yaitu 

safety education program, customer service training, peraturan dan regulasi untuk driver, sistem edukasi 

driver, dan sistem IT yang terdepan.  

Kata kunci: SERVQUAL, Kansei Engineering, Quality Function Deployment 
 

Pendahuluan 
Pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan tajam, bahkan Indonesia 

merupakan target pasar teknologi yang paling menjanjikan di Asia. Tingginya jumlah pengguna 

internet di Indonesia dengan perangkat telekomunikasi canggih membuat beragam bisnis berbasis 

internet semakin gencar [1], [2]. Hal ini didukung oleh hasil riset yang diprakarsai oleh Asosiasi E-

commerce Indonesia (idEA), Google Indonesia, dan TNS (Taylor Nelson Sofres) memperlihatkan 

bahwa tahun 2013 nilai pasar e-commerce Indonesia mencapai US$8 miliar (Rp 94,5 triliun) dan di 

tahun 2016 diprediksi naik tiga kali lipat menjadi US$25 miliar (Rp 295 triliun) [3]. 

Salah satu bisnis online baru yang kian merambah adalah Go-Jek. Pada Januari 2015, Go-

Jek meluncurkan aplikasi yang dapat diunduh pada smartphone berbasis Android dan iOS. 

Pelirisan aplikasi Go-Jek diikuti oleh GrabTaxi dengan meluncurkan layanan baru yaitu GrabBike 

di Indonesia pada Mei 2015. Perbandingan antara kedua perusahaan ini dapat dilihat pada Tabel 1 

[4], [5] yang menunjukkan bahwa pada Juli 2015, GrabBike sudah setengah jalan menyaingi Go-

Jek. Munculnya kompetitor yang kuat, menuntut pihak Go-Jek untuk terus meningkatkan 

pelayanannya demi mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasarnya. Produk dengan kualitas 

yang baik tidak cukup untuk memenangkan kompetisi pasar [6]. Oleh karena itu, bisnis yang ada 

saat ini perlu mengejar pemenuhan kepuasan konsumen dan customer-focus merupakan aspek 

paling penting dalam orientasi pasar untuk memperoleh kesuksesan dalam bertransaksi [7], 

[8].Organisasi dan perusahaan perlu mendengar dengan seksama kebutuhan terpendam konsumen. 

Kebutuhan terpendam ini adalah kebutuhan emosional yang tidak terucapkan namun dicari oleh 

konsumen dalam produk dan jasa. 

Sejak tahun 1970-an Kansei Engineering (KE) telah digunakan dalam perancangan dan 

pengembangan produk dengan mempertimbangkan kebutuhan emosional konsumen. Penggunaan 

KE sudah banyak diterapkan dalam perencanaan dan pengembangan berbagai produk, antara lain 

pengembangan desain mobil sport “Miyata” dari Mazda, interior design pada Eunos Roadster (MX 

5), bahkan Toyota dan Honda juga telah mengimplementasikan KE dalam perancangan produk [8]. 

Atribut layanan yang didapat dari kata-kata Kansei dipadukan dengan Quality Function 

Deployment (QFD) akan menjadi alat yang cocok dan menguntungkan dalam pengembangan 

produk maupun jasa [6]. Oleh karena itulah, peneliti tertarik untuk mengintegrasikan metode KE 

dan QFD, khususnya dalam bidang jasa Go-Jek yang sedang marak digunakan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi atribut-atribut layanan dan Kansei words yang berkaitan dengan 

kepuasan konsumen Go-Jek, mengukur kepuasan konsumen dari atribut-atribut layanan dengan 

mailto:ronaldmanutd@gmail.com
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perhitungan nilai gap, menentukan urutan prioritas atribut-atribut layanan transport Go-Jek yang 

perlu diperbaiki, dan menganalisis action plans yang tepat yang perlu dilakukan Go-Jek untuk 

mengembangkan layanan transport. 

 

Tabel 1. Go-Jek vs GrabBike 

 

  Go-Jek GrabBike 

Berdiri sejak Febuari 2011 Mei 2015 

Perilisan aplikasi Januari 2015 Mei 2015  

Daerah operasional Indonesia Vietnam dan Indonesia 

Jumlah pesanan (Juli 2015) 1 juta pesanan 500 ribu pesanan 

 

Studi Pustaka  

 

SERVQUAL 

Penggunaan model SERVQUAL telah digunakan secara luas untuk mengukur kualitas 

layanan. SERVQUAL merupakan sebuah tool yang ringkas untuk mengukur sejumlah item dengan 

memberikan nilai validitas dan reliabilitas yang baik yang dapat digunakan untuk memberikan 

pengertian yang lebih baik mengenai ekspektasi dan nilai yang didapatkan konsumen dari layanan 

tersebut. SERVQUAL memiliki 5 dimensi [10], antara lain : 

a. Tangibles – fasilitas fisik, peralatan, dan penampilan dari pekerja. 

b. Reliability – kemampuan untuk memberikan layanan sesuai dengan yang dijanjikan secara 

akurat dan dapat diandalkan. 

c. Responsiveness – kerelaan untuk membantu konsumen dan memberikan layanan secara cepat. 

d. Assurance – kesopanan dan kemampuan pekerja untuk mendapatkan kepercayaan konsumen. 

e. Empathy – kepedulian dan perhatian  

 

Kansei Engineering (KE) 

Kata “Kansei” berasal dari bahasa Jepang yang berarti perasaan psikologi dan pandangan 

konsumen terhadap suatu produk baru. Kansei Engineering (KE) adalah sebuah teknologi 

ergonomi yang bersifat customer-oriented yang digunakan untuk pengembangan produk, dimana 

metode KE ini berfokus pada perasaan/emosi dan kebutuhan dari konsumen dengan mengkonversi 

perasaan konsumen menjadi elemen-elemen desain dari produk [8].   

KE memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan dengan metode lainnya yang sejenis. 

Pertama, KE mampu meminimasi subjektivitas dengan membangun model matematis antara respon 

Kansei melalui panca indra dan stimulus eksternal. Kedua, KE mampu mengoptimalkan properti 

lainnya yang tidak terlihat. Ketiga, KE memiliki kemampuan yang kuat untuk mengakomodir tren 

abad ke-21 ini, yaitu hedonistik, kenikmatan, dan individualistis. Inilah mengapa konsumen 

cenderung lebih berfokus pada impresi emosional dibandingkan kegunaan produk secara 

fungsional [7]. 

 

Quality Function Deployment (QFD) 

QFD merupakan metode yang dikembangkan di Jepang oleh Yoji Akao pada tahun 1972. 

Pengaplikasian pertama dari QFD adalah oleh Mitsubishi di Jepang pada tahun 1972. QFD 

didefinisikan sebagai sebuah sistem untuk menerjemahkan kebutuhan konsumen ke dalam 

kebutuhan teknis yang sesuai pada setiap tahap dalam siklus hidup produk [11]. Untuk 

menerjemahkan kebutuhan konsumen ke dalam proses pengembangan produk dan jasa, digunakan 

sebuah format matriks yang disebut sebagai House of Quality (HOQ). Struktur HOQ (Gambar 1) 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah HOQ yang digunakan oleh Tan dan Pawitra [11].  
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Gambar 1. Struktur House of Quality (HOQ) 

 

Metodologi Penelitian  
Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah studi kasus, dimana objek penelitiannya adalah 

layanan transport Go-Jek. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

secara kuantitatif dan dilakukan satu kali dalam satu periode waktu (cross-sectional). Metodologi 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Bagan Metodologi Penelitian 

 

Hasil dan Pembahasan  

Penelitian dilakukan dengan 6 langkah utama, antara lain initial phase, span the semantic 

space, span the service attributes space, synthesis, adjustement for action, dan matriks HOQ. 

Initial phase dilakukan dengan menentukan area layanan yang akan diteliti, yaitu layanan transport 

Go-Jek dikarenakan pada layanan inilah konsumen banyak berinteraksi dengan driver Go-Jek 

sehingga perasaan emosional dapat lebih digali.  

Span the semantic space merupakan tahap pengumpulan kata-kata Kansei (Kansei words) 

yaitu perasaan emosional yang dirasakan oleh konsumen ketika menggunakan layanan transport 

Go-Jek. Kansei words ini dikumpulkan dari berbagai sumber dan diperoleh 15 kata, antara lain 

ramah, bersih, nyaman, menarik, modern, informatif, ramah lingkungan, aman, praktis, tepat 

waktu, hemat waktu, dapat diandalkan, ekonomis, familiar, dan inovatif. Skala yang digunakan 

adalah skala Likert 5 poin, yaitu “1 = Kansei negatif” hingga “5 = Kansei positif.” 

Span the service attributes space dilakukan dengan mengembangkan atribut-atribut 

layanan, dimana pada penelitian ini digunakan tool berupa SERVQUAL. Model SERVQUAL ini 

digunakan untuk mengidentifikasi gap antara perceived value dengan expected value, dan juga 
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mengidentifikasi level of importance. Oleh karena itu, model SERVQUAL akan dibedakan menjadi 

3 jenis pada kuesioner yang dibagikan.  

Sebelum melakukan langkah selanjutnya, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji 

reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Hasil dari uji validitas menunjukkan item E4 “Motor yang 

digunakan terlihat modern” tidak valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa kuesioner bersifat 

reliabel. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai gap, dan didapatkan item E1 “Secara visual 

menarik (motor, helm, dan jaket)” memiliki nilai gap positif yang artinya konsumen puas dengan 

atribut layanan tersebut. Berdasarkan hasil uji validitas, reliabilitas, dan identifikasi gap maka item 

E1 dan E4 tidak diikutsertakan dalam langkah berikutnya, sehingga tersisa 20 atribut layanan.  

Langkah keempat yaitu synthesis, dilakukan dengan tujuan untuk menghubungkan kansei 

words dengan atribut layanan. Langkah ini dilakukan dengan metode regresi linear berganda 

menggunakan SPSS, dimana Kansei words berperan sebagai variabel dependen dan atribut layanan 

sebagai variabel independen. Hasil dari synthesis ini berupa 15 model matematis yang digunakan 

untuk menentukan prioritas masing-masing atribut layanan.  

Langkah selanjutnya adalah adjustment for action yang dilakukan dengan menentukan 

skala prioritas untuk setiap atribut layanan. Penentuan prioritas didasarkan pada jumlah kansei 

words yang dipengaruhi oleh atribut layanan, dimana semakin banyak kansei words  yang 

dipengaruhi maka atribut layanan tersebut memiliki prioritas yang lebih tinggi. Selain jumlah 

kansei words, tingkat prioritas juga didasarkan pada nilai gap yang dimiliki oleh atribut layanan, 

semakin besar nilai gap maka semakin menjadi prioritas. Selanjutnya dihitung nilai adjusted 

importance level, dimana atribut layanan dengan prioritas utama diberikan score yang besar 

kemudian dinormalisasi. Sebagai contoh, item E5 merupakan prioritas 1 untuk diperbaiki sehingga 

item tersebut diberi score terbesar yaitu 20.  Dengan melakukan normalisasi maka didapatkan nilai 

adjusted importance level sebesar 0.095 (= 20/[1+2+3+…+20]). Kemudian dengan mengalikan 

nilai adjusted importance level dengan importance level yang didapatkan dari kuesioner, diperoleh 

nilai  adjusted importance level.  

Langkah terakhir adalah usaha untuk menutup  gap antara perceived value dengan expected 

value. Matriks HOQ dikembangkan dengan tujuan untuk  menganalisis action plans yang dapat 

dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan performa atribut layanan yang masih kurang 

memuaskan. Matriks HOQ dapat dilihat pada Gambar 3. Analisis perbaikan dilakukan dengan 

menggunakan matriks HOQ, dimana didapatkan sejumlah action plans yang dapat dilakukan. Akan 

tetapi, tidak memungkinkan bagi perusahaan untuk  melaksanakan semua action plans karena 

tentunya akan membutuhkan sumber daya yang besar, sehingga pertanyaannya adalah action plans 

manakah yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan? 

Pada matriks HOQ, didapatkan 5 action plans yang memiliki nilai persentase kepentingan 

yang cukup signifikan di antara yang lainnya, dengan persentase lebih besar dari 10%. Kelima 

action plans tersebut antara lain safety education program, customer service training, peraturan 

dan regulasi untuk driver, sistem edukasi driver, dan sistem IT yang terdepan. Kelima action plans 

ini perlu dilakukan karena mempengaruhi banyak kansei words yang artinya dapat meningkatkan 

pengalaman positif terhadap kansei yang  dirasakan oleh konsumen. Dengan melaksanakan kelima 

hal tersebut juga, perusahaan  telah memperbaiki 73.85%  dari ketidakpuasan yang timbul. 
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Gambar 3. Matriks HOQ 

 

Kesimpulan  
Dalam era globalisasi ini, organisasi dan perusahaan perlu mendengar dengan seksama 

kebutuhan terpendam konsumen (latent needs). Kebutuhan terpendam ini adalah kebutuhan 

emosional yang tidak terucapkan namun dicari oleh konsumen dalam produk dan jasa. Dalam 

menggali kebutuhan terpendam ini maka Kansei Engineering (KE) menjadi tool utama yang 

digunakan dengan mengintegrasikannya dengan SERVQUAL dan QFD. Hasil dari penelitian ini 

berupa kelima action plans yang telah dijelaskan sebelumnya dan juga saran bagi pihak perusahaan 

untuk melakukan riset secara berkala untuk melaksanakan continuous imporovement.  

Saran untuk penelitian selanjutnya, antara lain menggunakan atribut-atribut layanan dan 

kansei words lain yang mungkin berpengaruh dan belum ada dalam penelitian ini, mengembangkan 

pemograman komputer yang dapat secara langsung menghitung nilai SERVQUAL, 

menghubungkannya dengan kansei words, dan format HOQ secara langsung, dan menggunakan 

metode pengolahan data lainnya yang dapat memberikan hasil serupa sehingga dapat dibandingkan. 
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Abstrak 

Analisis penentuan harga pokok produksi (HPP) pembuatan komponen track link tank substitusi impor (studi 

kasus: di Workshop pengecoran MIDC) telah dilakukan. Tujuannya adalah menghasilkan komponen track 

link tank scorpion sekaligus dapat menentukan perhitungan HPP yang tepat sebagai dasar untuk 

menetapkan harga jual yang wajar sehingga diperoleh keuntungan dari hasil penjualannya. Metode 

penelitian yang dilakukan, meliputi: (1) litbang proses pengecoran dalam pembuatan komponen track link 

tank, (2) dilanjutkan perhitungan HPP, harga jual dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh dalam 

pembuatan komponen track link tank. Berdasarkan hasil litbang MIDC telah dihasilkan komponen track link 

tank yang mempunyai kualitas dan nilai tambah tinggi bagi pengguna dengan harga yang kompetitip. HPP 

track link tank scorpion berdasarkan hasil perhitungan adalah sebesar Rp 155.000 kemudian diproduksi 

secara massal sebanyak 7.500 buah oleh PT. K sebagai mitra binaan MIDC dan dijual kepada konsumennya 

seharga Rp. 250.000/buah sehingga diperoleh total keuntungan mencapai sekitar Rp. 641.250.000,-. 

Kata kunci: track link tank, harga pokok produksi, substitusi impor. 

 

Pendahuluan 

Industri manufaktur logam, khususnya industri pengecoran logam adalah industri yang 

menjadi tumpuan bagi industri barang modal yang banyak dipergunakan di berbagai sektor 

industri. Produk/komponen cor (casting) hasil produksi industri pengecoran digunakan untuk 

kebutuhan industri: mesin peralatan pabrik, perminyakan, pembangkit tenaga uap, peralatan militer 

(Alutsista) dan sebagainya. Sedemikian luas spektrum pemakai dari hasil coran sehingga 

menempatkan teknologi pengecoran pada posisi strategis dalam struktur industri suatu negara [1].  

Track link tank adalah bagian komponen tank yang menapak pada jalan dan secara 

keseluruhan berfungsi untuk menggerakan kendaraan tempur tank. Penggunaan komponen tersebut 

pada saat kendaraan tempur dioperasikan melalui medan yang berat sangat vital karena harus dapat 

menahan beban yang berat. Oleh karena itu sebagai komponen penggerak utama, maka 

dipersyaratkan harus memiliki sifat keamanan yang tinggi, sifat material yang tahan aus tetapi ulet, 

tahan lama dan keandalan yang tinggi serta umur pakai yang baik pula [2].  

Tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor produk komponen track link tank masih 

sangat tinggi, harganya mahal dan waktu pengadaannya cukup lama, sehingga mengganggu 

kesiapan operasional kendaraan tempur tank pada saat dibutuhkan. Kebutuhan komponen track link 

diperoleh dari negara-negara pembuat kendaraan tempur. Untuk mengganti komponen tersebut 

diperlukan waktu yang lama dengan birokrasi yang cukup panjang. Hal ini menyebabkan TNI 

mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi akan komponen ini dari negara asing [3]. 

 Sudah ada beberapa industri pengecoran nasional untuk memproduksinya namun 

kemampuan teknologinya belum dapat menghasilkan komponen track link dengan kualitas yang 

dipersyaratkan pengguna TNI. Beberapa masalah lainnya adalah masih tingginya biaya produksi 

sehingga harga jual produk cor yang ditawarkan sering tidak dapat bersaing. Hal ini menunjukkan 

bahwa manajemen operasi yang berkaitan dengan efisiensi, kualitas dan produktivitas di di industri 

pengecoran relatif masih belum optimal. Diperlukan litbang pembuatan komponen track link [4]. 

 Sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap kebutuhan komponen (suku cadang) 

impor, mempercepat laju pertumbuhan industrialisasi dan diperolehnya penghematan devisa negara 

serta menguatkan struktur industri dan pemerataan pembangunan. Metal Industries Development 

Centre (MIDC/BBLM) sebagai suatu lembaga litbang Milik Kementerian Perindustrian. Sejak 

tahun 2012 s/d 2015 (± 4 tahun ) telah melakukan penelitian dan pengembangan (litbang) 

pembuatan komponen track link tank yang bermutu dan bernilai tambah tinggi [5].  

mailto:hafidochan@yahoo.com
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 Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, untuk membantu kemampuan teknologi dan 

analisis manajemen di industri pengecoran logam. Maka tujuan dilakukan litbang ini adalah 

menghasilkan komponen track link tank jenis scorpion sekaligus menentukan perhitungan biaya 

produksi (HPP) yang tepat. Analisis penentuan harga pokok produksi (HPP) ini sangat berguna 

bagi para pembina atau pengelola perusahaan sebagai dasar untuk menetapkan harga jual yang 

wajar sehingga diperoleh keuntungan (profit) dari hasil penjualannya. 

 

Studi Pustaka 

Tata Hitung Ongkos Produksi 

 Pengertian tata hitung ongkos (cost accounting) dapat diuraikan dalam pengertian (cost) 

dan tata hitung (accounting). Ongkos adalah semua pengeluaran yang dapat di ukur dengan uang, 

baik masa yang telah lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang untuk menghasilkan 

sesuatu [6]. Tata hitung adalah sesuatu istilah pembukuan yang melakukan kegiatan 

pengelompokkan, pencatatan dan peringkasan dalam pembukuan yang kemudian dilakukan analisis 

dan pelaporan dari semua transaksi yang terjadi dalam kegiatan usaha [7].  

 Berangkat dari pengertian ongkos dan tata hitung tersebut di atas, maka pengertian tata 

hitung ongkos adalah bagian dari prosedur tata hitung suatu perusahaan yang tugasnya adalah 

mengelompokkan, mencatat, menyajikan, menginterpretasikan serta mengendalikan biaya dari 

proses, pekerjaan, pelayanan atau bagian/departemen dari perusahaan. 

 Untuk menawarkan suatu produk dengan harga yang wajar, manajemen perusahaan harus 

mempunyai pertimbangan yang tepat atas ongkos-ongkos yang dikeluarkan dalam pembuatan 

produk tersebut, oleh sebab itu perlu mengetahui elemen-elemen ongkos apa saja yang terlibat di 

dalam pembuatan produk tersebut [8]. Pada Gambar 1 ditunjukkan langkah-langkah analisis 

ongkos untuk menghitung HPP dan harga jual suatu produk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Diolah peneliti diambil dari Izuho [8] 

 

Gambar 1. Diagram analisis ongkos untuk menghitung HPP dan harga jual 

 

Harga Pokok Produksi 

 Elemen-elemen ongkos mencerminkan ongkos-ongkos yang terjadi di dalam kegiatan 

pembuatan suatu produk, mulai dari bahan mentah sampai menjadi produk jadi. Elemen ongkos [9] 

adalah: (1) ongkos pabrik (factory cost), yaitu: penjumlahan dari ongkos primer dengan ongkos 

tidak langsung pabrik, (2) ongkos yang terjadi di luar pabrik (commercial expenses), yaitu: 

penjumlahan dari ongkos penjualan dengan ongkos administrasi dan umum. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Gambar 1. 
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 Yang dimaksud Harga Pokok Produksi (HPP) menurut [10] adalah jumlah ongkos-ongkos 

yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk. Sedangkan Hongren [6], HPP adalah biaya 

barang yang dibeli untuk diproses sampai selesai baik sebelum maupun selama periode akuntansi 

berjalan. 

 Perhitungan HPP pada workshop pengecoran pada dasarnya tidak berbeda dengan yang 

dilakukan di industri manufaktur pengecoran lainnya. Variasi pada cara perhitungan dari industri 

satu dengan industri lainnya disebabkan oleh sifat dari pada proses yang berbeda dari industri-

industri tersebut. Semua perhitungan HPP akan didasarkan pada faktor-faktor ongkos sebagai 

berikut [11]: (1) bahan, (2) jam mesin, (3) jam orang (upah), (4) overhead pabrik, (5) administrasi 

dan penjualan, (6) pajak-pajak, dll. 

 

Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian ini menggunakan studi kasus yang berkonsentrasi pada analisis historis 

dan aplikasi teori tata hitung ongkos produksi. Penelitian historis diperoleh melalui survey 

lapangan berdasarkan data tahun 2015 dengan cara mengumpulkan, memeriksa dan mengevaluasi 

proses pembuatan track link tank di workshop pengecoran MIDC. 

 Gambar teknik dan prototip komponen track link tank scorpion yang dibuat selengkapnya 

tertera pada Gambar 1 dan Gambar 2 dengan spesifikasi teknis: (a) rentang sayap = 427mm, (b) 

panjang link depan dan belakang = 290mm dan 198mm, (c) diameter rumah bushing 26mm, (d) 

tinggi horn = 74mm, (e) tebal rumah rubber bushing = 6mm, (f) panjang dan lebar lubang sprocket 

= 64 mm dan 24 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah peneliti diambil dari MIDC [2] 

 

Gambar 2. Gambar teknik komponen   Gambar 3. Prototipe track link tank 

track link (tampak atas). 

 

 Tahapan proses pengecoran pembuatan komponen track link tank, meliputi: (1) pembuatan 

pola/model, (2) pembuatan cetakan dan inti, (3) peleburan dan penuangan, (4) pengakhiran, (5) 

pengujian dan pengendalian mutu [MIDC, 2014]. Untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Gambar 

3. 

 Pendekatan yang digunakan untuk pengambilan data primer dan sekunder adalah melalui 

aplikasi metode tata hitung ongkos untuk menentukan harga pokok produksi dengan cara: (1) studi 

literatur dari berbagai terbitan, (2) diskusi dengan melakukan wawancara secara langsung kepada 

para teknisi dan engineer serta manajemen di workshop pengecoran MIDC. 
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Sumber: Diolah peneliti diambil dari MIDC [12] 

Gambar 3. Proses pengecoran pembuatan track link tank 

 

Hasil dan Pembahasan 

Peluang Pasar 

Peluang pasar bagi industri pengecoran nasional yang dapat membuat komponen tapak 

rantai scorpion saja lebih dari 20.000 keping/tahun. TNI saat ini memiliki armada tank scorpion 

sekitar 123 unit tank dan kebutuhan untuk satu kendaraan sebanyak 167 buah dan merupakan 

komponen habis pakai (consumable) dengan umur pakai sekitar 1 tahun. Belum untuk kebutuhan 

komponen tapak rantai jenis lain, seperti: tank scorpion jenis double pin, PT 76, Leopard dan lain 

sebagainya. TNI saat ini memiliki armada tank sekitar 1.300 buah tank, sehingga kebutuhannya 

setiap tahun dapat mencapai lebih dari 200.000 buah/tahun. 

 

Perhitungan Harga Pokok Produksi 

 Untuk membuat suatu unit usaha dibutuhkan modal/investasi yang besarnya tergantung 

kapasitas produksi yang diinginkan. Mesin dan peralatan yang digunakan adalah fasilitas dapur 

peleburan, peralatan pembuatan pola dan inti, peralatan pembuatan cetakan, peralatan pengujian 

dan pengengendalian mutu, peralatan pengerjaan akhir dan dapur perlakuan panas (heat treatment). 

 Besarnya biaya operasional pembuatan tapak rantai, meliputi: (1) ongkos bahan, (2) 

ongkos tenaga kerja, (3) ongkos jam mesin, (4) ongkos tidak langsung (over head) adalah sebesar 

Rp.155.000/buah. Rincian hasil perhitungan harga pokok produksi (HPP)/kg komponen track link 

tank adalah ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil perhitungan HPP track link tank scorpion 
1. Ongkos bahan langsung                                  =  Rp. 22.224,- 

2. Ongkos karyawan langsung                             = Rp.      105,- 

3. Ongkos jam mesin                                            = Rp.  1.920,- 

4. Ongkos tidak langsung : 

a. Ongkos bahan tidak langsung                     = Rp.  1.250,- + 

Total  biaya peleburan                                = Rp.                   25.476,- 

5. Biaya pengujian: 

       Tarik, kekerasan, SEM/EDS (Machining)          = Rp.                          50,- 

   6. Biaya heat treatment                                           = Rp.                   12.500  + 

       HPP komponen track link tank/kg                                                          38.036 

Berat komponen track link tank/buah = 4 kg. 

Jadi HPP Komponen track link/buah = Rp. 38.036 x 4 kg = Rp. 155.000/buah (dibulatkan) 

      Sumber: Diolah peneliti diambil dari MIDC (2015) 
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Harga Jual dan Keuntungan 

 Saat ini sedang diproduksi komponen track link tank sebanyak 7.500 buah di industri 

pengecoran logam PT. K di Medan yang merupakan industri pengecoran binaan MIDC. Dasar 

pertimbangan pemilihan PT. K adalah karena perusahaan tersebut memiliki komitmnen yang kuat 

terhadap kualitas cor track link tank. Komponen track link yang telah diproduksi tersebut adalah 

pesanan PT. I untuk pengadaan komponen track link yang dibutuhkan TNI. Harga jual komponen 

track link scorpion adalah sekitar Rp 250.000/buah. Rincian hasil perhitungan harga jual track link 
tank/buah ditunjukkan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil perhitungan harga jual track link tank scorpion 

 
No Deskripsi Harga Harga (Rp) 

1 Ongkos tetap 40.700 

2 Ongkos variabel 38.026 

 Harga Pokok Produksi (Cost of good sold) 155.000 

3 Biaya administrasi dan umum   17.500 

4. Profit persentase (50 %) 77.500 

 Harga jual/buah 250.000 

    

   Sumber: Diolah peneliti diambil dari MIDC (2015) 

 

 PT. K menetapkan profit sebesar 50% dari harga pokok produksi sehingga perusahaan 

tersebut memperoleh keuntungan selama tahun 2015 sekitar Rp. 641.250.000. Berikut ini 
dipaparkan hasil perhitungan keuntungan perusahaan sebagai berikut: 

a. Total pendapatan usaha:  

b. Hasil penjualan = 7.500 keping x Rp. 250.000/buah = Rp 1.875.000.000,- 

c. Total pengeluaran = 7.500 buah x Rp 155.000 = Rp 1.162.500.000,- 

d.  Keuntungan kotor = Total pendapatan usaha – total biaya = (a - b) = Rp 712.500.000,- 

e. Pajak PPN: 10% x keuntungan kotor = Rp 71.250.000 

f. Keuntungan bersih = (c – d) = Rp 641.250.000 

 

Kesimpulan dan Saran 

 Berdasarkan litbang pengecoran MIDC telah berhasil dibuat prototipe komponen track 

link tank scorpion yang memenuhi spesifikasi teknik dari sifat fisik dan mekanis yang di 

persyaratkan pemesan dan layak untuk digunakan sebagai substitusi impor. 

 Dari hasil perhitungan diperoleh HPP track link tank scorpion sebesar Rp 155.000, 

kemudian untuk skala produksi massal PT. K sebagai mitra binaan MIDC telah memproduksi 

sebanyak 7.500 buah dan menjual dengan harga sekitar Rp. 250.000/buah sehingga diperoleh total 

keuntungan perusahaan mencapai sekitar Rp. 641.250.000,-. 

 Untuk mengurangi ongkos produksi dapat dilakukan dengan cara optimalisasi fasilitas 

produksi dan budaya kerja 5S melalui improvement penurunan biaya (cost down) terhadap elemen-

elemen ongkos yang terlibat dalam HPP dan harga jual dengan metode kaizen. 
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Abstrak 

Industri kecil menengah (IKM) agro-food tidak terlepas dari tuntutan menerapkan aktivitas logistik 

terbaik pada setiap proses logistiknya. Namun belum adanya evaluasi yang dilakukan pada 

performansi logistik pelaku pada tingkat IKM di industri agro-food, maka belum dapat didefinisikan 

secara spesifik kriteria pelaku terbaik untuk logistik di industri ini. Pada penelitian ini dilakukan 

pemetaan performansi logistik pelaku IKM agro-food. Pemetaan akan dilakukan dengan terlebih 

dahulu menyusun framework pengukuran, identifikasi atribut dan indikator performansi logistik. 

Obyek penelitian ini adalah IKM Keripik Tempe di Malang dengan pertimbangan bahwa industri ini 

merupakan industri andalan kota Malang dan sedang berkembang dan perlu mendapat dukungan 

sehingga dapat meningkatkan daya saing dan keuntungannya. Sumber data diambil dari lima IKM, 

dari sentra industri dan dari luar sentra industri sehingga semua karakteristik IKM dapat terwakili. 

Benchmarking IKM Keripik Tempe performansi logistik dilakukan untuk mendefinisikan parameter 

performansi logistik terbaik IKM agro-food. Kontribusi dari penelitian ini adalah definisi dan model, 

serta framework KPI untuk pengukuran performansi logistik pada IKM agro-food supply chain. 

Dengan menggunakan model dan usulan framework ini, diharapkan dapat membantu pelaku usaha 

pada supply chain agro-food melakukan perbaikan pada penentuan strategi atau target capaian, 

optimasi sumber daya supply chain, untuk meningkatkan tingkat kepuasan konsumen, menurunkan 

biaya, dan mempersingkat waktu pengiriman. 
Kata kunci: Logistik, Industri kecil menengah, Pengukuran kinerja, Agro-food, Benchmarking. 
 

Pendahuluan 
Logistik dan teknologi yang efisien merupakan faktor kesuksesan sistem distribusi pada 

jaringan supply chain, termasuk pada supply chain agro-food [1]. Untuk dapat bersaing, IKM 

produk agro-food harus dapat mengintegrasikan proses logistik pada keseluruhan supply chain dan 

meningkatkan performansi pada setiap prosesnya. Peningkatan performansi dapat dilakukan 

dengan terlebih dahulu melakukan pengukuran. Banyak organisasi melakukan perbaikan 

performansi dengan meniru implementasi logistik yang telah diterapkan oleh pelaku terbaik di 

industri sejenis atau organisasi sejenis. Akan tetapi, saat ini belum banyak evaluasi yang dilakukan 

terhadap performansi logistik pada produk agro-food terutama pada level IKM dengan demikian 

belum dapat ditentukan pelaku terbaik sebagai acuan. Dalam hal ini, benchmarking menjadi proses 

pencarian pelaku terbaik yang akan dijadikan acuan perusahaan dengan performansi unggul [2]. 

Pada penelitian ini akan dideskripsikan supply chain IKM Agro-Food dan hirarki kerangka 

benchmark untuk mengukur performansi logistik pada supply chain IKM Agro-Food. Selain itu, 

akan dilakukan analisa terhadap potensi kendala dan keterkaitan kendala dengan indikator-

indikator dalam hirarki pengukuran performansi. IKM keripik tempe yang menjadi salah satu icon 

kota Malang akan dijadikan sebagai obyek studi pengukuran performansi logistik produk agro-food 

pada penelitian ini. Beberapa IKM akan dijadikan sebagai sumber informasi dan data, beberapa 

IKM berasal dari sentral industri tempe dan keripik tempe, serta beberapa lainnya dari luar sentral 

industri tersebut. 

 

Studi Pustaka  
Performansi logistik diukur pada keseluruhan proses logistik. Aktivitas logistik dapat 

dibagi menjadi enam proses, yaitu supply, produksi dan pengemasan, manajemen inventori, 

pergudangan, transportasi dan distribusi, serta respon terhadap pelanggan [3]. Pengukuran 

performansi logistik akan dilakukan pada keseluruhan proses di atas dengan mengacu pada atribut-

atribut pengukuran yang diidentifikasi sebelumnya. Gambar 1 berikut menggambarkan hubungan 

dari proses logistik dan atribut performansi. Dalam melakukan pengukuran performansi, cakupan 

dan kriteria pengukuran penting untuk didefinisikan terlebih dahulu. Cakupan dan kriteria tersebut 

mailto:agustina.eunike@ub.
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digambarkan pada kerangka kerja atau framework pengukuran performansi. Kerangka kerja yang 

digunakan pada penelitian ini mengadopsi framework yang dirumuskan oleh Gracia, dkk [4]. 

 

 
 

Gambar 1. Proses Logistik dan Atribut Performansi 

 

Penelitian ini menggunakan empat atribut pengukuran performansi logistik, yaitu kualitas, 

ketepatan waktu, biaya logistik, serta produktivitas dan kapasitas. Tingkat indikator yang 

digunakan pada setiap atribut adalah dua tingkat indikator, yaitu indikator level satu, dan indikator 

level dua. Penilaian performansi logistik pada supply chain dilakukan dengan menggunakan sudut 

pandang tiga pelaku, yaitu pengusaha keripik tempe, distributor / importir keripik tempe, dan 

retailer keripik tempe. Framework yang digunakan pada penelitian ini digambarkan oleh diagram 

pada Gambar 2. 

 

 
 

Gambar 2. Proses Logistik dan Atribut Performansi 

 

Sistem pengukuran performansi dilakukan dengan tujuan untuk menunjang penentuan 

tujuan, evaluasi performansi, dan penentuan tindakan pada level strategi, taktis, dan operasional di 

masa yang akan datang [5]. Sistem pengukuran performansi melakukan perbandingan perencanaan 

dan penilaian parameter aktual untuk selanjutnya dijadikan acuan pengambilan tindakan untuk 

meningkatkan performansi atau pengawasan hingga tercapai suatu nilai capaian tertentu [6]. 

Beberapa penelitian yang berfokus pada benchmarking performansi logistik telah dilakukan, 

diantaranya performansi logistik pada pergudangan dan transportasi [7], dan industri minuman [4]. 

Terdapat pula penelitian spesifik pada benchmarking performansi logistik pada IKM [8], [9]. 

Penelitian terkait supply chain agri-food juga telah dilakukan [10], [11], [12], [13]. Namun 

demikian belum terdapat penelitian yang dilakukan mengenai benchmarking performansi logistik 

untuk IKM agro-food, oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi pada 

peningkatan performansi logistik IKM agro-food. 

 

Metodologi Penelitian  
Metodologi penelitian dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap 

identifikasi proses logistik dan atribut performansi, tahap breakdown atribut menjadi indikator dan 

sub-indikator, tahap validasi indikator dan sub-indikator teori dan praktek di lapangan, tahap 

pengukuran setiap atribut pada setiap IKM amatan, dan terakhir adalah tahan benchmarking serta 

pendefinisian logistics’ best practice pada level IKM untuk produk agro-food. Proses validasi 

indikator dilakukan berdasarkan pengamatan dan wawancara ke para pelaku pada supply chain. 
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Beberapa indikator performansi logistik yang dirumuskan Gracia, dkk [4] tidak berlaku pada 

supply chain produk agro-food tingkat usaha kecil menengah. Penyebab tidak berlakunya indikator 

tersebut di antaranya adalah belum tertibnya pencatatan dari pihak pelaku di supply chain, belum 

adanya perencanaan produksi oleh pelaku sehingga kesulitan mengetahui gap antara rencana dan 

realisasi produksi, serta belum adanya pemahaman yang mencukupi dari pelaku dalam supply 

chain IKM mengenai pentingnya fungsi logistik. Selanjutnya, pengambilan data (kuisioner) 

didesain berdasarkan indikator performansi yang dibutuhkan. 

 

Hasil dan Pembahasan  
Pada penilaian performansi logistik kriteria kualitas, terdapat tujuh indikator yang relevan 

pada supply chain IKM agro-food keripik tempe. Indikator yang dapat digunakan untuk 

membandingkan performansi logistik pada kriteria kualitas adalah indeks performansi supplier, 

indeks performansi inventori, dan indeks performansi produksi. Indeks performansi supplier 

diperoleh dari penilaian sub-indikator klaim karena kualitas bahan baku (tempe) yang tidak sesuai. 

Jika terdapat kerusakan bahan baku, maka umumnya menjadi beban pengrajin, dan ditangani 

dengan menjual kepada pihak lain (pasar) atau meminta potongan pada supplier (jarang terjadi). 

Indeks performansi produksi diperoleh dari penilaian sub-indikator unit produk yang diproduksi 

dengan sempurna, yaitu dengan membandingkan hasil proses produk jadi reject (gosong atau 

terlalu berminyak) dengan total hasil produksi. Untuk indeks performansi inventori dilihat dari 

hasil pengukuran akurasi peramalan. Akurasi peramalan, dilihat dari jumlah periode (bulan) yang 

sesuai antara perkiraan permintaan dengan riil permintaan yang terjadi. Umumnya perkiraan yang 

sesuai terjadi pada periode liburan dan banyak pengunjung dari luar kota. 

Terdapat tiga indikator pada kriteria ketepatan waktu, dengan sepuluh total sub-indikator. 

Dari kesepuluh sub-indikator tersebut, kelima obyek amatan memiliki performansi yang sama pada 

tujuh sub-indikator, yaitu waktu memproses order per hari, waktu siklus order pembelian per hari, 

waktu siklus pengemasan per hari, waktu siklus pengiriman per hari, waktu siklus pengujian 

kualitas, waktu siklus pembuatan per hari, dan waktu siklus pengemasan per hari. Tiga sub-

indikator yang membedakan performansi dari kelima IKM amatan adalah pada waktu kirim untuk 

pasar domestik, waktu kirim untuk pasar luar negeri, dan waktu bongkar muat kendaraan. 

Pengiriman ke pelanggan domestik (di luar kota) dilakukan oleh tiga IKM dari lima IKM. 

Sedangkan yang pernah melakukan pengiriman ekspor hanya satu IKM, walaupun tidak melakukan 

ekspor langsung, namun melalui koordinasi oleh dinas pemerintah terkait. Hal ini menunjukkan 

adanya peluang untuk produk agro-food IKM dapat memasuki pasar internasional dengan 

dukungan regulasi dan insetif. Untuk waktu bongkar muat kendaraan, bervariasi antar IKM sesuai 

dengan kapasitas dalam sekali pengiriman sesuai dengan kebutuhan proses produksi yang 

dilakukan. 

Terdapat dua indikator dan delapan sub-indikator pada kriteria biaya logistik. Kedua 

indikator tersebut adalah total biaya logistik dan kontribusi total biaya logistik. Total biaya logistik 

terdiri atas biaya logistik supplier, biaya logistik produksi, biaya gudang dan inventori, dan biaya 

logistik transportasi. Biaya logistik supplier pada penelitian ini difokuskan pada biaya pembelian 

bahan baku utama, karena memiliki proporsi terbesar terkait dengan logistik supplier. Biaya bahan 

baku untuk IKM 2, 3, 4, dan 5 adalah rata-rata harga pembelian bahan baku tempe dari pengrajin 

tempe dikali dengan konsumsi tempe per hari. IKM 1 tidak melakukan pengolahan keripik tempe 

sendiri melainkan membeli tempe jadi dari beberapa pengrajin tempe lain dan diberi label merk 

IKM tersebut. Pada IKM 1 biaya logistik supplier lebih tinggi dibanding IKM lainnya, namun 

biaya produksi lebih tinggi dibandingkan IKM lainnya. Hal tersebut disebabkan karena IKM 1 

tidak melakukan produksi sendiri melainkan mengambil dari pengrajin keripik tempe yang lain. 

Biaya transportasi IKM 1, 3, 4, dan 5 terdiri dari biaya transportasi bahan baku dan produk jadi ke 

retail atau konsumen lokal. Biaya transportasi konsumen domestik (luar kota dalam negeri) pada 

IKM 1, 3, 4, dan 5 menjadi beban konsumen, sedangkan pada IKM 2 biaya pengiriman dibebankan 

kepada pihak IKM. 

Kriteria produktivitas dan kapasitas terdiri dari satu indikator, yang memiliki tujuh sub-

indikator. Sub-indikator tersebut adalah kapasitas produksi keripik tempe, order pembelian diterima 

per jam, turn over inventori keripik tempe, turnover inventory bahan baku, utilisasi kapasitas 

penggorengan, order pembelian pelanggan yang diperoleh, persentase pemenuhan permintaan. 
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Terdapat dua IKM yang memiliki kapasitas produksi yang paling besar di antara kelima IKM yang 

diamati. Namun besarnya kapasitas tidak selalu sebanding dengan jumlah order pembelian yang 

dilayani dan jumlah order pembelian yang diproses. Hal tersebut selanjutnya berdampak pada nilai 

turnover inventori keripik tempe. Untuk prosentase pemenuhan permintaan selalu 100% karena 

semua permintaan yang ada dapat dipenuhi. Bahkan pada saat permintaan melebihi kapasitas 

produksi IKM, IKM masih dapat memenuhi permintaan tersebut dengan bantuan dari kelompok 

kerja IKM, sehingga permintaan yang ada pasti akan selalu dapat dipenuhi. Demikian pula dengan 

bahan baku tempe yang diperlukan, selalu tersedia, permasalahan pada bahan baku tidak terletak 

pada ketersediaannya tetapi pada fluktuasi harganya. Produktivitas dan kapasitas juga dapat dilihat 

pada utilitas workstationnya. Pada penelitian ini diamati utilisasi pada workstation penggorengan. 

Dari ketujuh sub-indikator yang ada, terdapat dua sub-indikator yang dapat digunakan untuk 

membedakan performansi produktivitas dan kapasitas IKM. 

 

 
 

Gambar 3. Grafik Benchmarking Performansi Logistik per Kriteria 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dan perbandingan performansi logistik IKM agro-food 

keripik tempe maka diperoleh hasil seperti pada Gambar 3. Nilai performansi per kriteria 

merupakan total dari nilai indikator pembanding performansi pada setiap kriteria dengan bobot 

yang sama per indikator tersebut. Demikian pula nilai sub-indikator per indikator, merupakan total 

dari nilai sub-indikator pembanding, dengan bobot yang sama untuk setiap sub-indikator. Sebagai 

contoh, perhitungan Nilai Performansi Kriteria Kualitas IKM-1 ditampilkan pada Tabel 1. Nilai 

Performansi Kriteria Kualitas IKM-1 adalah 86.6%, diperoleh dari 1/3*(99.0% + 67% + 94.29%). 

 

Tabel 1. Nilai Performansi Kriteria Kualitas IKM-1 

 
Kriteria Indikator Sub-Indikator Nilai Performansi 

Kualitas 

Indeks performansi produksi Unit produk yang diproduksi dengan 

sempurna 

99.0% 

86.8% Indeks performansi inventori Akurasi peramalan 67% 

Persentase pemenuhan order Persentase pembelian bahan baku yang 

sesuai 

94.29% 

 

Setelah dilakukan perbandingan performansi dari setiap kriteria, tahapan selanjutnya 

adalah melakukan penilaian performansi logistik total pada obyek amatan. Setiap kriteria memiliki 

bobot yang sama pada perhitungan nilai performansi logistik. Cara perhitungan total performansi 

per IKM menggunakan cara yang sama seperti perhitungan setiap kriteria. Hasil dari penilaian 

performansi logistik total ditunjukkan oleh Gambar 4. Secara total, performansi logistik terbaik 

hingga terendah secara berurutan adalah IKM 5, 4, 2, 1, dan 3. 

Berdasarkan hasil perbandingan dan pemetaan performansi logistik IKM agro-food keripik 

tempe tersebut di atas, selanjutnya dapat dirumuskan praktek terbaik untuk logistik IKM agro-food 

keripik tempe saat ini (berdasarkan lima obyek amatan yang diambil). Acuan praktek logistik 

diambil dari IKM dengan praktek terbaik pada setiap kriterianya. Tabel 2 merupakan ringkasan dari 

1 2 3 4 5

Kriteria Kualitas 86.8% 74.1% 72.9% 74.7% 86.7%

Kriteria Ketepatan Waktu 33.3% 0.0% 0.0% 50.0% 75.0%

Kriteria Biaya Logistik 70.8% 89.7% 90.5% 76.4% 93.8%

Kriteria Produktivitas dan
Kapasitas

45.0% 83.8% 63.6% 70.8% 83.1%
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saran dan sebagai acuan praktek logistik IKM agro-food keripik tempe pada kriteria, indikator, dan 

sub-indikator kritis yang menjadi acuan perbandingan.  

 
 

Gambar 4. Grafik Performansi Logistik IKM Agro-food Keripik Tempe 

 

Tabel 2. Acuan Baru Performansi Logistik Produk Agro-food IKM Keripik Tempe 

 

Kriteria Indikator Sub-Indikator 
Performansi 

Terbaik 

Kualitas 

Indeks performansi 

produksi 

Unit produk yang diproduksi dengan 

sempurna 99.0% 

Indeks performansi 

inventori 
Akurasi peramalan 

67% 

Persentase pemenuhan 

order 

Persentase pembelian bahan baku yang 

sesuai 95.00% 

Ketepatan 

Waktu 

Waktu siklus 

pengiriman 

Waktu kirim untuk pasar luar negeri (hari) 6 

Waktu kirim untuk pasar domestik (hari) 3 

Biaya 

Logistik 

Kontribusi total biaya 

logistik 

Kontribusi biaya supply terhadap biaya 

total logistik supply chain 46.22% 

Kontribusi biaya produksi terhadap biaya 

total logistik supply chain 15.74% 

Kontribusi biaya transportasi terhadap 

biaya total logistik supply chain 1.65% 

Produktivita

s dan 

Kapasitas 

  

Turnover inventori keripik tempe 87.50% 

Utilisasi kapasitas penggorengan 
80% 

 

Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sesuai dengan 

permasalahan dan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Framework pengukuran performansi 

logistik IKM produk agro-food disusun berdasarkan empat kriteria, yaitu kualitas, ketepatan waktu, 

biaya logistik, dan produktivitas dan kapasitas. Penilaian dilakukan pada pelaku di supply chain 

agro-food mulai dari petani / importir kedelai, koperasi / distributor kedelai, pengusaha tempe, 

pengusaha keripik tempe, distributor / importir keripik tempe, dan retailer keripik tempe. Pada 

penelitian ini terdapat lima IKM yang dijadikan obyek amatan, pemilihan obyek amatan untuk 

mewakili supply chain (jaringan yang berbeda) dan dari area yang berbeda pada satu kota. 

Indikator performansi logistik IKM agro-food yang teridentifikasi pada penilitian ini 

adalah sejumlah 13 indikator, dengan rincian tujuh indikator pada kriteria kualitas, tiga indikator 

pada kriteria ketepatan waktu, dua indikator pada kriteria biaya logistik, dan satu indikator pada 

produktivitas dan kapasitas. Dari 13 indikator yang ada kemudian diperinci menjadi 44 sub-

indikator. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dipetakan performansi dari lima IKM agro-food 

yang menjadi obyek amatan, dengan urutan performansi logistik dari yang tertinggi hingga 

terendah adalah IKM 5, 4, 2, 1, dan 3. 

Langkah peningkatan performansi logistik IKM agro-food Keripik Tempe di Malang 

berdasarkan hasil pemetaan yang diperoleh adalah dengan melihat performansi dari indikator dan 

1 2 3 4 5

Performansi IKM
keripik tempe

59.0% 61.9% 56.8% 68.0% 84.6%

0.0%

50.0%

100.0%

Performansi  Logistik Agro-
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sub-indikator pembeda diantara kelima IKM. Terdapat 10 sub-indikator yang dapat ditingkatkan 

dengan acuan capain terbaik saat ini dari IKM amatan. Untuk indikator dan sub-indikator yang 

telah terpenuhi atau telah sama diantara kelima IKM dapat dilanjutkan atau dilakukan perbaikan 

setelah evaluasi terlebih dahulu.  

Penelitian ini bersifat sebagai preliminary study dan dilakukan dengan menggunakan data 

sekunder, yaitu hasil wawancara dan catatan dari pihak IKM. Secara umum proses administrasi dan 

pencatatan pada IKM tidak teroganisir dengan baik. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut dengan menggunakan data primer dan atau melalui proses validasi pada data sekunder 

yang diperoleh, sehingga diperoleh hasil yang lebih spesifik dan representatif. 

 

Ucapan Terima kasih  
Penelitian ini dibiayai oleh DIPA Tahun Anggaran 2015 Fakultas Teknik Universitas 

Brawijaya. 
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Abstrak 

Pemborosan (waste) merupakan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada pabrik pengolah biji 

plastik yang berasal dari limbah plastik dan bahkan pemborosan ini dapat merugikan perusahaan. 

Pemborosan terdiri dari tujuh jenis yaitu over production, inventory, defect, unnecessary motion, 

transportation, inappropriate process, dan waiting. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan situasi dan 

kondisi (big picture mapping) yang terjadi pada proses pengolahan limbah plastik, mengidentifikasi jenis 

pemborosan (waste) dan memberikan rekomendasi perbaikan dari pemborosan yang terjadi. Identifikasi 

jenis pemborosan dihasilkan dari nilai pembobotan berdasarkan hasil wawancara dan penyebab 

pemborosan digambarkan dengan fishbone diagram. Hasil big picture mapping aliran proses pengolahan 

limbah plastik dapat terlihat jenis pemborosan yang terjadi di beberapa proses pengolahan. Jenis 

pemborosan utama yang terjadi dalam pengolahan biji plastik adalah motion dan waiting. Rekomendasi 

utama yang diperlukan untuk memperbaiki pemborosan yang terjadi pada proses produksi pengolahan biji 

plastik adalah penambahan alat baru baik pencucian maupun alat pengering dan melakukan perbaikan alur 

mesin sehingga mengikuti arah gravitasi.  

Kata kunci: Waste, Limbah Plastik, Big Picture Mapping  

 

Pendahuluan 
Plastik adalah bahan yang relatif murah, tahan lama dan serbaguna. Inilah yang 

menyebabkan terciptanya ribuan produk, yang telah membawa manfaat bagi masyarakat dalam hal 

kegiatan ekonomi, pekerjaan dan kualitas hidup. Namun, sampah plastik juga dapat 

memberlakukan eksternalitas negatif seperti emisi gas rumah kaca atau kerusakan ekologi. Plastik 

ini disebut non-biodegradable plastic dan karena itu dapat tetap sebagai limbah di lingkungan 

untuk waktu yang sangat lama karena tidak dapat diuraikan [1]. Hal ini dapat menimbulkan risiko 

terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. 

Produksi sampah plastik di Indonesia menduduki peringkat kedua penghasil sampah 

domestik yaitu sebesar 5,4 juta ton per tahun. Berdasarkan data statistik persampahan domestik 

Indonesia, jumlah sampah plastik tersebut merupakan 14 persen dari total produksi sampah di 

Indonesia. Salah satu alternatif pengolahan limbah plastik adalah dengan melakukan 3R (Reduce, 

Reuse dan Recycle) dengan mengubah sampah plastik menjadi biji plastik. Biji plastik memiliki 

nilai tambah bagi sampah plastik dan dapat di eskpor ke Cina dan Hongkong dimana permintaan 

kedua negara ini cukup tinggi untuk biji plastik.  

Banyak pabrik pengolahan limbah plastik menjadi biji plastik di Jabodetabek dan saat ini 

yang berjalan cukup baik adalah CV Majestic Buana Group di Bekasi Timur. Selain mengolah 

limbah plastik perusahaan ini juga membuat mesinnya pencacah plastik sendiri sehingga 

meminimalkan biaya pengeluaran untuk membeli mesin. Perusahaan ini diharapkan dapat 

mengoptimalkan bisnis yang dijalankan dengan meminimalkan waste yang terjadi. Pemborosan 

yang terjadi pada proses produksi dapat mempengaruhi kinerja yang dapat diukur dengan 

efektivitas dan efisiensi penerapan proses pada lini produksi. Pemborosan yang dapat muncul pada 

proses produksi terdiri dari tujuh jenis yaitu over production, inventory, defect, unnecessary 

motion, transportation, inappropriate process, dan waiting [2]. Menurut Hines dan Taylor, 

pemborosan (waste) merupakan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi pabrik 

pengolah. 

Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah memetakan situasi dan kondisi (big picture 

mapping) yang terjadi pada proses pengolahan limbah plastik, mengidentifikasi jenis pemborosan 

(waste) yang terjadi ada proses pengolahan limbah plastik, dan memberikan rekomendasi perbaikan 

dari pemborosan yang terjadi pada proses pengolahan limbah plastik. 

 

mailto:elfira.febriani@triasakti.ac.id
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Metodologi Penelitian  

1. Diagram Alir Penelitian 

Analisis Pendauluan

Kuesioner

Menghitung bobot 

berdasarkan 7 jenis 

peborosan

Big Mapping Process

Identifikasi 

Pemborosan

Rekomendasi 

Perbaikan 

Pemborosan

 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

2. Big Picture Mapping 

Picture Mapping digunakan untuk menggambarkan sistem produksi (mulai dari pengambilan 

plastik di lapak sampai barang jadi secara keseluruhan) sehingga nantinya diperoleh gambaran 

mengenai aliran informasi dan aliran fisik dari sistem yang ada, mengidentifiksaikan dimana 

terjadinya waste pada setiap stasiun. 

3. Identifikasi Waste-Kuesioner 7 Pemborosan 

Pada tahap ini dilakukan pembobotan waste yang sering terjadi dalam value stream 

produksi. Untuk melakukan pembobotan maka peneliti melakukan wawancara kepada para 

operator dan berdiskusi kepada pihak-pihak yang terlibat. Jenis pemborosan dalam aliran produksi 

ada tujuh diantaranya adalah over production, Unnecessary inventory, product defect, unnecessary 

motion, time waiting, inappropriate processing, dan excessive transportation  [3]. Tabel 1 

menunjukkan jenis pemborosan yang terjadi dalam aliran produksi. 

 

Tabel 1. Kuesioner untuk Tujuh Jenis Pemborosan 

 

No Jenis Pemborosan Skor 

1 Over Production  

2 Unnecessary inventory  

3 Product defect  

4 Unnecessary Motion  

5 Time Waiting  

6 Inappropriate processing  

7 Excessive Transportation  

 Total Nilai  

 

Nilai yang akan diisi dalam kuesioner tersebut merujuk kepada hasil perumusan Intifada 

dan Witantyo [4] pembobotan yang terperinci dilakukan agar memudahkan penilaian tentang 

sejauh mana efek yang ditimbulkan oleh waste. Pemberian poin dari 0 sampai 5 dianggap telah 

mewakili pemetaan waste dan dapat digunakan sebagai pembobotan. [4] Tabel 2 menunjukkan 

deskripsi nilai untuk setiap pemborosan. 
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Tabel 2. Deskripsi Nilai untuk Setiap Pembobotan 

 

Jenis Pemborosan Pembobotan dan Deskripsi 

1. Over 

Production 

0 = tidak terjadi overproduction  

1 = overproduction memakan tempat (space utilization) tapi belum 

mengganggu flow process  

2 = overproduction memakan tempat yang sudah mulai 

mengganggu flow process  

3 = overproduction mulai menimbulkan inventory yang memakan 

tempat yang mengganggu flow process dan   meningkatkan 

inventory cost  

4 = overproduction memakan terlalu banyak bahan baku yang 

mengakibatkan  terganggunya flow process produksi berikutnya  

5 = overproduction menimbulkan kerusakan produk akibat barang 

teralu lama di gudang penyimpanan 

2. Product Defect 

0 = tidak terjadi defect  

1 = defect  terjadi  di own process step yang mengakibatkan minor 

rework  

2 = defect  terjadi  di next process step yang  

mengakibatkan minor delay  

3 = defect  terjadi  di later process step yang membutuhkan rework  

atau berpotensi menimbulkan reschedule  

4 = defect terjadi saat sebelum sampai ke konsumen atau defect  

yang membutuhkan significant rework, mengakibatkan 

keterlambatan pengiriman, dan membutuhkan additional inspection.  

5 = defect ditemukan oleh konsumen. Menimbulkan warranty cost, 

admin cost, dan berkurangnya reputasi. 

3. Unnecessary 

inventory 

0 = tidak terjadi unnecessary inventory  

1 = terdapat inventory yang tidak perlu namun belum mengganggu 

proses produksi dan tidak membutuhkan extra inventory cost  

2 = menimbulkan extra resource to manage. 

3 = inventory yang tidak perlu mulai menggaggu proses produksi  

4 = membutuhkan extra storage space dan menimbulkan potensi 

kerusakan barang  

5 = membutuhkan extra storage space dan menimbulkan kerusakan 

barang yang tidak diketahui karena banyaknya inventory. 

4. Inappropriate  

processing 

0 = tidak terjadi inappropriate processing  

1 = pengerjaan yang dilakukan berada dibawah atau diatas 

spesifikasi yang dibutuhkan namun efeknya tidak signifikan pada 

hasil processing  

2 = pengerjaan yang dilakukan berada dibawah atau diatas 

spesifikasi yang dibutuhkan dan menimbulkan efek yang signifikan 

pada hasil processing  

3 = mengakibatkan konsumsi bahan baku yang lebih banyak  

4 = mengakibatkan bertambahnya waktu produksi sehingga 

memperpanjang lead time  

5 = inappropriate processing menimbulkan defect atau 

menimbulkan kerusakan pada mesin produksi dan berpotensi 

menimbulkan bahaya pada manusia 

5. Excessive  

transportation 

0 = tidak terjadi transportasi berlebih  

1 = terjadi transportasi berlebih namun belum mengganggu proses 

produksi  

2 = transportasi berlebih mengakibatkan kualitas komunikasi yang 

buruk antar bagian  

3 = transportasi berlebih mengakibatkan konsumsi floor space yang 
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lebih banyak.  

4 = meningkatkan waktu work in progress yang mengakibatkan 

bertambahnya lead time produksi  

5 = menimbulkan potensi kerusakan pada produk 

6. Time Waiting 

0 = tidak terjadi waiting selama proses produksi  

1 = terdapat waiting namun belum mengganggu proses produksi  

2 = waiting yang terjadi mulai menyebabkan potensi bertambahnya 

lead time produksi  

3 = waiting menyebabkan poor workflow continuity yang 

memperpanjang lead time produksi  

4 = waiting yang terjadi menyebabkan poor workflow and material 

flow pada proses produksi dan berpotensi timbulnya keterlambatan 

pengiriman  

5 = waiting menyebabkan keterlambatan pengiriman produk 

7. Unnecessary 

motion 

0 = tidak terdapat unnecessary motion  

1 = terdapat pergerakan yang tidak perlu namun belum mengganggu 

proses produksi  

2 = terdapat pergerakan-pergerakan yang menyela production flow  

3 = terdapat pergerakan-pergerakan yang menyela production flow 

dan berpotensi memperpanjang lead time produksi  

4 = unnecessary motion memperpanjang leadtime dan mengurangi 

produktivitas pekerja  

5 = berpotensi menimbulkan cedera pada manusia 

 

4. Fishbone Diagram 

Analisis penyebab terjadinya pemborosan dilakukan dengan fishbone diagram. Fishbone diagram 

dihasilkan dengan melakukan brainstorming untuk mengetahui sebab-sebab yang terjadi adanya 

pemborosan dalam aliran proses produksi. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Big Picture Mapping 

Proses pengolahan dimulai dari mengumpulkan limbah plastik dari lapak. Lapak 

merupakan salah satu jaringan dari daur ulang, dan merupakan perantara tingkat pertama yang akan 

menyalurkan bahan-bahan daur ulang dalam jumlah yang besar [5]. Perusahaan datang langsung ke 

lapak untuk mengambil bahan baku dan telah memiliki 30 lapak pengumpul plastik bekas sebagai 

pemasok bahan baku. Sementara setiap lapak menghidupi hingga 20 pemulung.  

Proses pengolahan limbah plastik dimulai dengan proses pemisahan. Proses pemisahan 

adalah memisahkan plastik berdasarkan jenis dan warna plastik. Pemisahan barang plastik bekas 

yang beraneka ragam dikelompokkan berdasarkan jenisnya yaitu Low Density PolyEthylene 

(LDPE), High Density PolyEthylene (HDPE), PolyEthylene Terepthalete (PET), Polyvinyl 

Chloride (PVC), Polypropylene (PP), dan Polystyrene (PS). Walaupun warna sama tetapi jenis 

plastik beda maka ini harus tetap dipisahkan dan begitu sebaliknya jika warna berbeda tetapi jenis 

plastik sama maka ini juga harus dipisahkan. Label dari botol bekas tidak dapat digunakan 

sehingga itu menjadi limbah yang dibuang tanpa proses pengolahan.  

Pada proses penggilingan terjadi pemborosan motion yaitu pergerakan kaki atau tangan 

yang terus berulang untuk mendorong bahan baku masuk ke mesin hingga bahan baku habis atau 

selesai penggilingan. Selain itu aktivitas pencucian yang dilakukan secara manual merupakan 

pemborosan waktu dimana untuk masuk ke tahap pencucian kedua harus menunggu hasil cucian 

dari tahap pertama. Waktu menunggu juga tejadi pada tahap proses pengeringan. Jumlah pekerja 

yang sangat sedikit dan alat yang cukup sederhana maka proses pengeringan dimulai ketika hasil 

pencucian tahap kedua sudah mencukupi untuk masuk ke mesin pengeringan. Jika pekerja sedang 

mengoperasikan mesin pengering maka pencucian tahap kedua akan terhenti atau menunggu 

dikarenakan kurangnya tenaga pekerja. Perpindahan dari mesin pengering ke tahap pengeringan 

selanjutnya cukup jauh dikarenakan pengeringan dengan menggunakan tenaga matahari 
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membutuhkan areal yang cukup luas dan diruang terbuka. Gambar 2 menunjukkan big mapping 

dan identifikasi pemborosan yang terjadi di pabrik pengolahan pabrik limbah plastik. 

 

Lapak
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Gambar 2. Proses dan identifikasi pemborosan pengolahan limbah plastik 

Identifikasi Pemborosan 

 

Tabel 3. Rekapitulasi Kuesioner Pemborosan 

 

No Jenis Pemborosan Skor Keterangan 

1 Over Production 0 Tidak terjadi 

2 Unnecessary inventory 1 Terdapat inventori yang tidak diperlukan (label 

minuman yang masih tersimpan) namun belum 

mengganggu proses produksi dan tidak 

membutuhkan biaya lebih 

 

3 Product defect 0 Tidak Terjadi 

4 Unnecessary Motion 5 Adanya pergerakan yang berpotensi menimbulkan 

cedera pada manusia 

5 Time Waiting 3 Menyebabkan poor workflow dan poor material 

flow sehingga berpotensi memperpanjang lead 

time produksi 

6 Inappropriate processing 0 Tidak terjadi 

7 Excessive Transportation 1 Terjadi transportasi berlebih namun belum 

mengganggu proses produksi 

 Total Nilai 10  

 

Pada Tabel 3 diketahui bahwa terdapat beberapa pemborosan yang terjadi selama proses 

produksi. Berdasarkan analisa hasil kuesioner diatas, terlihat bahwa jenis pemborosan yang paling 

banyak memberikan efek terhadap keberlangsungan proses produksi yaitu unnecessary motion dan 

waiting. Unnecessary motion memiliki bobot paling besar yaitu 5 poin dimana terjadi pergerakan 

manusia yang berpotensi menimbulkan cedera. Hal ini jelas terlihat pada proses penggilingan 

dimana operator memasukkan plastik dengan menggunakan tangan atau kaki dimana diatas dan 
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bawah tempat memasukkan bahan terdapat pisau yang berputar. Waiting memiliki bobot sebesar 3 

poin yang berarti pemborosan ini telah menyebabkan buruknya aliran pengerjaan dan aliran 

material sehingga memperpanjang waktu produksi. Permasalahan waste pada trasnportasi tidak 

dapat diulas lebih mendalam karena layout lantai produksi tidak seperti layout untuk pabrik dengan 

tipe pengerjaan seri yang waktu dan jarak tiap work station sangat berpengaruh terhadap perubahan 

kecil. 

 

Analisis Penyebab Pemborosan dan Rekomendasi Perbaikan 

 Pemborosan utama yang terjadi adalah motion dan waiting. Pemborosan motion 

terjadi karena adanya pergerakan manusia (operator) yang berpotensi menimbulkan cedera. Hal ini 

secara nyata dapat terlihat pada proses pencacahan. Fishbone diagram digunakan untuk 

mengidentifikasi akar masalah dan memberikan rekomendasi perbaikan pemborosan yang terjadi. 

Fishbone diagram digunakan untuk mengelompokkan dan menghasilkan kemungkinan penyebab 

masalah dalam suatu proses dengan mendaftarkan seluruh penyebab dan efek yang ditimbulkan 

(Wahid et al. 2013). Fishbone diagram disajikan dalam Gambar 3 dan Gambar 4 dimana man, 

method, material dan machine paling berpengaruh sebagai penyebab terjadinya pemborosan motion 

dan waiting.   
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Gambar 3. Fishbone diagram pemborosan motion 
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Gambar 4. Fishbone diagram pemborosan waiting 

 

Penggambaran diagram fishbone merupakan hasil dari identifikasi pemborosan dari 

penggambaran keseluruhan proses dalam big mapping. Penggambaran diagram fishbone digunakan 

untuk mengetahui akar masalah pemborosan dan dapat memberikan rekomendasi dari setiap jenis 

pemborosan yang terjadi. Berdasarkan pemetaan dengan big mapping dan fishbone diagram pada 

Tabel 2 disajikan rekomendasi perbaikan pemborosan pada pengolahan limbah plastik menjadi biji 

plastik.  
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Tabel 4. Rekomendasi Perbaikan Pemborosan 

 

Jenis 

Pemborosan 

Rekomendasi Perbaikan 

Motion Perbaikan mesin pencacahan dan pengeringan yang mengikuti alur gravitasi 

sehingga plastik dapat otomatis masuk ke dalam mesin pencacahan dan 

pengeringan 

Mengevaluasi metode kerja sehingga lebih ergonomis 

Pengawasan kerja operator 

Waiting Menambah alat pencucian dan pengeringan hasil dari cacahan untuk mengurangi 

waktu tunggu (delay) 

Menyesuaikan kapasitas dan kecepatan produksi dengan menentukan jumlah 

mesin yang digunakan 

 

Berdasarkan rekomendasi perbaikan yang telah disajikan pada Tabel 4, dapat diketahui 

bahwa rekomendasi utama yang diperlukan untuk memperbaiki pemborosan yang terjadi pada 

proses produksi pengolahan biji plastik adalah penambahan alat baru baik pencucian maupun alat 

pengering dan melakukan perbaikan alur mesin sehingga mengikuti arah gravitasi. 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa : 

a) Big mapping aliran proses pengolahan limbah plastik dilakukan dan terlihat jenis pemborosan 

yang terjadi di beberapa proses pengolahan. 

b) Jenis pemborosan utama yang terjadi dalam pengolahan biji plastik adalah motion dan 

waiting. Permasalahan transportasi tidak dapat diulas lebih mendalam karena layout lantai 

produksi tidak seperti layout untuk pabrik dengan tipe pengerjaan seri yang waktu dan jarak 

tiap work station sangat berpengaruh terhadap perubahan kecil. 

c) Rekomendasi utama yang diperlukan untuk memperbaiki pemborosan yang terjadi pada 

proses produksi pengolahan biji plastik adalah penambahan alat baru baik pencucian maupun 

alat pengering dan melakukan perbaikan alur mesin sehingga mengikuti arah gravitasi 

 

Daftar Pustaka 

 

[1]  H. Pilz, B. Brandt and R. Fehringer. The impact of plastics on life cycle energy consumption 

and greenhouse gas emissions in Europe, Denkstatt, 2010.  

[2]  P. Hines and D. Taylor, Going Lean. UK: Lean Enterprise Research Centre Cardiff Bussiness 

School, 2000.  

[3]  Daonil. "Implementasi Lean Manufacturing Untuk Eliminasi Waste Pada Lini Produksi 

Machining Cast Wheel Dengan Menggunakan Metode WAM dan VALSAT." Jurusan Fakultas 

Teknik. Universitas Indonesia, Jakarta, 2012. 

[4]  G. S. Intifada and Witantyo. "Minimasi Waste (Pemborosan) Menggunakan Value Stream 

Analysis Tool Untuk Meningkatkan Efisiensi Waktu Produksi," Jurnal Teknik POMITS, 1, 

hlm. 1-6, 2012.  

[5]  F. Sahwan, J. Martono, S. Wahyono and W. Wisoyodharmo. "SIstem Pengolahan Limbah 

Plastik di Indonesia." Journal Teknik Lingkungan P3TL-BPPT, hlm. 311-318, 2005.  

 



SNTI V-2016 Universitas Trisakti                                           ISSN: 2355-925X 

Prosiding SNTI FTI-USAKTI V-2016 Halaman 58 
 

TI-027 

PERBAIKAN KUALITAS PRODUK ROTI MANIS MENGGUNAKAN 

 METODE TAGUCHI (STUDI KASUS DI CV. XYZ)  
  

Rina Fitriana 
1)

, Wawan Kurniawan 
2)

, Yanuar Pribadi 
3)

 

1,2,3) Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti 
E-mail: rinaf@trisakti.ac.id 

 
Abstrak  

CV. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi makanan yaitu roti. Kegiatan 

produksi yang berlangsung dengan sistem yaitu make-to-stock untuk para distributor tetap. Permasalahan  

yang kerap kali muncul adalah cukup tingginya tingkat kecacatan hasil produksi roti manis. Proses produksi 

belum sepenuhnya otomatis, masih terdapat beberapa proses yang memerlukan bantuan dari operator. 

Proses pemindahan materialpun masih sepenuhnya dengan manual. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

memberikan usulan perbaikan kualitas produk roti manis dengan menggunakan pendekatan metode Taguchi. 

Metode Taguchi terdiri dari tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan analisa. Faktor kontrol pada 

percobaan ini sebanyak empat dan setiap faktor terdiri dari tiga level, sehingga dapat di ketahui total 

eksperimen yang dilakukan sebesar sembilan kali percobaan. Setiap eksperimen dilakukan replikasi 

sebanyak tiga kali untuk mendapatkan hasil percobaan yang semakin akurat. Dari perhitungan didapatkan 

bahwa terdapat tiga faktor yang berpengaruh pada kualitaas kematangan roti, namun hanya satu faktor 

yang memiliki peran terpenting yaitu suhu pembakaran. Berdasarkan hasil perhitungan antara kombinasi 

level dan faktor yang terbaik untuk menghasilkan roti dengan kualitas yang baik adalah suhu pembakaran 

sebesar 180°C, lama pembakaran maksimal 5 menit, lama proses steam 40 menit dan dengan ukuran adonan 

roti yang akan di masukan kedalam mesin pembakaran seberat 40 gram. 

Kata kunci: Eksperimen, Taguchi, pengendalian kualitas, roti manis 

 

Pendahuluan 
CV. XYZ masih mengalami permasalahan – permasalahan dalam proses produksinya. 

Salah satu masalah yang dihadapinya yaitu masih banyak terjadinya kecacatan pada proses 

produksi roti manis yang dihasilkannya. Apabila kecacatan ini terus terjadi dan tidak ditindak 

lanjuti maka dampak yang akan timbul adalah hilangnya rasa kepuasan dari para pelanggan atau 

konsumennya karena perusahaan tidak bisa menjaga kualitas produk yang dihasilkan sehingga akan 

sangat berdampak pada keuntungan perusahaan. 

Maka dalam penelitian ini akan dilakukan usulan perbaikan kualitas khususnya pada proses 

produksi roti manis dengan menggunakan metode Taguchi (studi kasus PT.XYZ) untuk 

meningkatkan kualitas produk dan meminimalisasi kecacatan roti manis. Dari data berikut ini dapat 

dilihat bahwa roti gosong merupakan kecacatan terbesar. 

 

Tabel 1.1 Data Historis Persentase Kecacatan Produksi Roti Manis 

 

 

 

Studi Pustaka  
Metode Taguchi merupakan suatu metodologi baru dalam bidang teknik yang bertujuan 

untuk memperbaiki kualitas produk dan proses dalam waktu yang bersamaan menekan biaya dan 

sumber daya seminimal mungkin. Metode Taguchi berupaya mencapai sasaran itu dengan 

menjadikan produk atau proses (tidak sensitif) terhadap berbagai berbagai faktor seperti misalnya 

material, perlengkapan manufaktur, tenaga kerja manusia, dan kondisi – kondisi operasional. 
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Metode Taguchi menjadikan produk atau proses bersifat kokoh (robust) terhadap faktor gangguan 

(noise), karenanya metode ini disebut juga sebagai perancangan kokoh [2]. 

Metode Taguchi mempunyai beberapa keunggulan didalam penggunaannya diantaranya 

metode Taguchi lebih effisien karena memungkinkan untuk melaksanakan penelitian yang 

melibatkan banyak faktor dan jumlah, desain eksperimen Taguchi memungkinkan diperolehnya 

suatu proses yang menghasilkan produk yang konsisten dan kokoh terhadap faktor yang tidak dapat 

dikontrol (faktor gangguan), metode Taguchi menghasilkan kesimpulan mengenai respon faktor –

faktor dan level dari faktor – faktor control yang menghasilkan respon optimum[2]. 

Pada umumnya desain eksperimen Taguchi dibagi menjadi tiga tahap utama yang 

mencakup semua pendekatan eksperimen [4]. Tiga tahap utama tersebut adalah tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan, tahap analisa. 

Metode Taguchi mempunyai beberapa keunggulan seperti [3] : 

1. Desain eksperimen Taguchi lebih efisien karena memungkinkan untuk melaksanakan 

penelitian yang melibatkan banyak faktor dan jumlah. 

2. Desain eksperimen Taguchi memungkinkan diperolehnya suatu proses yang menghasilkan 

produk yang konsisten dan kokoh terhadap faktor yang tidak dapat dikontrol (faktor 

gangguan). 

3. Metode Taguchi menghasilkan kesimpulan mengenai respon faktor – faktor dan level dari 

faktor – faktor control yang menghasilkan respon optimum. 

Tisnowati mengemukakan hasil penelitiannya yaitu, langkah perbaikan mutu yang perlu 

diprioritaskan adalah mencari penyebab utama terjadinya produk gagal. Untuk itu perlu dilakukan 

brainstorming di antara anggota tim pengendalian mutu, dalam mencari akar-akar penyebab yang 

mengakibatkan warna kulit roti hangus, yaitu [5]:  

a. Proses fermentasi tidak optimal, karena suhu atau waktunya tidak sesuai dengan prosedur 

yang seharusnya.  

b. Alat pemanggang roti (oven) tidak bekerja dengan baik  

c. Suhu dan waktu pemanggangan tidak diperhatikan dengan baik  

Proses pengolahan dapat didefinisikan sebagai proses pembuatan suatu produk dari bahan 

mentah dan bahan asal, serta kegiatan-kegiatan penanganan dan pengawetan produk tersebut [6]. 

 

Metodologi Penelitian  
Berikut adalah gambar metodologi penelitian: 
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Gambar 1. Metodologi Penelitian 

 

Hasil dan Pembahasan  

Berikut adalah peta kendali P dari data cacat di pabrik, hal tersebut dikarenakan data yang 

digunakan merupakan data attribute dimana setiap kejadian memiliki nilai batas atas (UCL) dan 

batas bawah (LCL) sendiri – sendiri dikarenakan pengambilan sampel bervariasi tidak konstan 

karena penyesuaian dengan lokasi pengambilan data (pabrik). 

 

 
 

Gambar 2. Peta Kendali p 

 

Perhitungan kapabilitas proses adalah sebagai berikut : [1] 

Defect Per Unit (DPU) 
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Defect Per Milion Opportunities (DPMO) 

 𝐷𝑃𝑀𝑂 =  
𝐷

𝑈 𝑥 𝑂𝑃
                                                                                                                   (2) 

   = 0,043851 

 

TAHAP PERENCANAAN EKSPERIMEN 

Variabel respon pada penelitian ini adalah kematangan roti manis berdasarkan tingkat suhu 

bagian dalam roti. karakter kualitasnya adalah semakin mendekati suhu 63°C (tertuju pada nilai 

tertentu).  

Variabel bebasnya adalah : 

1) Suhu pembakaran 

2) Lama pembakaran 

3) Lama proses steam 

4) Ukuran adonan 

 

PENENTUAN JUMLAH LEVEL DAN NILAI LEVEL 

 Berikut adalah tabel Faktor Kontrol Level 1,2 dan 3. 

 

Tabel 1. Faktor Kontrol Level 1,2,3 

 

 
 

PERHITUNGAN DERAJAT KEBEBASAN DAN MATRIKS ORTOGONAL 

 Berikut adalah perhitungan derajat kebebasan dan matriks ortogonal: 

 

Tabel 2. Faktor dan Derajat Kebebasan 

 

 
 

L9(3⁴)  = 4 x ( 3 – 1 ) 

 = 8 derajad kebebasan 

Dipilih karena memiliki nilai derajad kebebasan lebih besar atau sama dengan total derajad 

kebebasan dalam eksperimen ini. 

 

LEVEL TERPILIH DARI FAKTOR 

Berikut adalah tabel level terpilih dari faktor. 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Derajad Kebebasan Total

A ( 3 - 1 ) 2

B ( 3 - 1 ) 2

C ( 3 - 1 ) 2

D ( 3 - 1 ) 2

8Total Derajad Kebebasan
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Tabel 3. Level Terpilih Dari Faktor 

 

 
 

Berikut adalah perlakuan faktor untuk eksperimen: 

 

Tabel 4. Perlakuan Faktor Untuk Eksperimen 

 

 
 

TAHAP PELAKSANAAN EKSPERIMEN 

Dari hasil perencanaan, maka akan dilakukan eksperimen Taguchi dengan ketentuan 

sebagai berikut : Variabel respon = tingkat kematangan roti berdasarkan suhu bagian dalam roti. 

Terdapat empat faktor yang diselidiki. Masing – masing faktor memiliki tiga level. Terdapat 9 

eksperimen percobaan dimana untuk masing – masing eksperimen dilakukan pengulangan atau 

replikasi sebanyak 3 kali. Karakter kualitas = suhu bagian dalam roti mendekati sebesar 63°C 

(tertuju pada nilai tertentu). 

 

TAHAP ANALISA EKSPERIMEN 

1. Pengaruh level dari faktor terhadap rata – rata kematangan roti 

Berdasarkan perhitungan ANOVA yang telah dilakukan dengan tingkat kepercayaan 90%, 

faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap rata – rata kematangan roti adalah : suhu 

pembakaran (A), lama pembakaran (B). 

Pemilihan level mengacu tertuju pada nilai tertentu yaitu suhu 63°C, maka pemilihan level faktor 

berdasarkan nilai rata – rata respon paling mendekati suhu 63°C. 

2. Pengaruh level dari faktor terhadap variabilitas kematangan roti 

Berdasarkan perhitungan ANOVA yang telah dilakukan dengan tingkat kepercayaan 90%, faktor 

yang berpengaruh secara signifikan terhadap rata – rata kematangan roti adalah : ukuran adonan 

(D), suhu pembakaran (A). 

Dari hasil perhitungan, dapat diketahui bahwa apabila di-setting suhu pembakaran (A) pada 

level 1 yaitu 180°C, lama pembakaran (B) pada level 1 yaitu 3 menit, lama proses steam (C) pada 

level 1 yaitu 40 menit, dan ukuran adonan (D) pada level 2 yaitu sedang 40 gram akan 

menghasilkan suhu antara 52,706 sampai dengan 59,892. 

Dari hasil perhitungan, dapat diketahui bahwa apabila di-setting suhu pembakaran (A) pada 

level 3 yaitu 210°C, lama pembakaran (B) pada level 2 yaitu 5 menit, lama proses steam (C) pada 

level 1 yaitu 40 menit, dan ukuran adonan (D) pada level 1 yaitu kecil 30 gram akan menghasilkan 

nilai rasio S/N antara 21,271 sampai dengan 24,46. 

 

Faktor Kode Rata - Rata Variansi Pilihan

Suhu Pembakaran A A1 A3 A1

Lama Pembakaran B B1 B2 B2

Lama Proses Steam C C1 C1 C1

Ukuran Adonan D D2 D1 D2

Suhu 

Pembakaran

Lama 

Pembakaran

Lama Proses 

Steam

Ukuran 

Adonan

1 180°C 3 menit 40 menit kecil

2 180°C 5 menit 50 menit sedang

3 180°C 7 menit 60 menit besar

4 195°C 3 menit 50 menit besar

5 195°C 5 menit 60 menit kecil

6 195°C 7 menit 40 menit sedang

7 210°C 3 menit 60 menit sedang

8 210°C 5 menit 40 menit besar

9 210°C 7 menit 50 menit kecil

Eksperimen 

No.

Faktor Kontrol
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PERCOBAAN KONFIRMASI3. 

Dilakukan percobaan konfirmasi dengan data sebagai berikut : 

Suhu pembakaran (A) pada level 1 yaitu 180°C, lama pembakaran (B) pada level 2 yaitu 5 

menit, lama proses steam (C) pada level 1 yaitu 40 menit, dan ukuran adonan (D) pada level 2 yaitu 

40 gram. Hasil percobaan konfirmasi yang dilakukan dapat dilihat pada tabel selanjutnya dilakukan 

eksperimen sebanyak 10 kali pengulangan 

Berikut adalah hasil percobaan konfirmasi. 

 

Tabel 5. Hasil Percobaan Konfirmasi 

 

 
 

Selang kepercayaan percobaan konfirmasi :  

𝜇 𝑘𝑜𝑛𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖 −  𝐶𝐼 ≤ 𝜇 𝑘𝑜𝑛𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖 ≤ 𝜇 𝑘𝑜𝑛𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖 + 𝐶𝐼    (3) 

 63,377 − 4,018 ≤ 𝜇 𝑘𝑜𝑛𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖 ≤ 63,377 + 4,018 

     59,359 ≤ 𝜇 𝑘𝑜𝑛𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖 ≤ 67,395 

 

Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa maka kesimpulan penelitian adalah : 

1) Faktor – faktor yang berpengaruh akan kematangan roti adalah : 

 Suhu pembakaran 

 Lama pembakaran 

 Ukuran adonan roti 

 Lama proses steam 

Namun dari beberapa faktor tersebut, suhu pembakaranlah yang secara signifikan memiliki 

peran yang terpenting berdasarkan perhitungan persentase kontribusi pada percobaan yang 

telah dilakukan. 

2) Kombinasi level dan faktor yang terbaik untuk menghasilkan roti dengan kualitas baik 

adalah suhu pembakaran sebesar 180°C, lama proses pembakaran sebesar 5 menit, lama 

proses steam sebesar 40 menit dan ukuran adonan roti persatuan yang dimasukkan kedalam 

mesin pembakaran seberat 40 gram. 
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Eksperimen Hasil Eksperimen Eksperimen Hasil Eksperimen

1 63,3 6 64,45

2 64,02 7 62,7

3 62,87 8 65,15

4 63,35 9 63,6

5 61,6 10 62,73
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Abstrak 

Pemilihan Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) oleh Parpol di Indonesia menghadapi kendala, yaitu 

belum diterapkan model keputusan kuantitatif dengan mempertimbangkan berbagai kriteria sehingga masih 

kurang objektif dan kurang mampu mengahasilkan Bacaleg yang berkualitas sehingga belum  mampu 

meraih perolehan suara yang memadai. Metode AHP adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk 

menentukan prioritas Bacaleg yang akan diusulkan untuk dimasukkan dalam DCT. Dengan penerapan 

metode AHP diharapkan Pengurus Parpol di Indonesia akan dapat dengan mudah dalam memilih dan 

menyusun prioritas Bacaleg dengan mempertimbangkan berbagai kriteria dari masing-masing Bacaleg. 

Hasil penerapan AHP akan merekomendasikan Bacaleg yang lebih berkualitas sesuai dengan prioritasnya 

masing-masing berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditetapkan. 

Kata Kunci : Bacaleg, Sistem Pendukung keputusan, Metode AHP 

 
Pendahuluan 

Sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang No.8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, Bakal 

Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) baik DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten / Kota 

diseleksi oleh Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu dari anggota Parpolnya kecuali anggota Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) [1]. 

Fakta pada Pemilu Legislatif  tahun 2014, beberapa Parpol gagal meloloskan kader-

kadernya menjadi anggota DPR, DPRD TK.I, maupun DPRD TK.II. Bahkan dampak lebih buruk 

lagi beberapa Parpol tidak berhasil meraup batas perolehan suara minimum (parliamentary 

threshold) sebanyak 2% suara, sehingga dengan sangat terpaksa rela dieleminir atau dibubarkan 

sehingga tidak berkesempatan mengikuti pemilihan legislatif periode berikutnya. 

Kegagalan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah seleksi bakal 

calon anggota legislatif yang akan diusung oleh Parpol belum mengikuti proses yang seksama 

terhadap semua alternatif yang ada dengan mempertimbangkan berbagai kriteria. Seleksi adalah 

proses dimana calon Bacaleg dipilih dari sekelompok pelamar atau orang-orang yang paling 

memenuhi kriteria untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada saat ini. Pada 

kenyataannya pengambilan keputusan secara efisien dan efektif bukanlah hal yang mudah, 

sehingga para ahli mulai mengembangkan metode-metode yang dapat mempermudah dan 

menambah keakuratan pengambilan keputusan. 

Pengambilan keputusan seleksi bakal calon anggota legislatif merupakan hal yang lumayan 

sulit karena terdapat berbagai kriteria yang mempengaruhi (baik kriteria yang bersifat subyektif 

maupun obyektif). Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, dalam hal ini 

bakal calon Bacaleg yang memiliki potensi untuk menjadi anggota legislatif agar dapat 

mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Untuk mendukung penyeleksian bakal 

Bacaleg tersebut, dibutuhkan sistem pendukung keputusan untuk menentukan keputusan yang 

diambil. 

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, pada kesempatan ini peneliti tertarik untuk 

mengembangkan Model Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Anggota Legislatif oleh Partai 

Politik di Indonesia dengan Metode Analytical Hierarchi Process (AHP). 

 
Studi Pustaka 

1. Pengertian Seleksi 

Seleksi merupakan proses pemilihan individu-individu yang memiliki kualifikasi yang 

relevan untuk mengisi pola dalam suatu organisasi. Seleksi lebih dari sekedar pemilihan orang 

mailto:muh_za@yahoo.com
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terbaik dari yang tersedia. Menyeleksi sekumpulan pengetahuan, keahlian dan kemampuan 

(Knowledge-Skill-Abilities) yang sesuai, yang merupakan satu paket yang terdapat pada manusia 

merupakan usaha untuk memperoleh kecocokan antara apa yang dapat dilakukan oleh Calon 

Anggota Legislatif (Bacaleg)  dan apa yang ingin dilakukannya Seleksi harus dilakukan sesuai 

dengan etika sosial, artinya memperhatikan norma-norma hukum, agama, kebudayaan dan adat 

istiadat masyarakat serta hukum yang berlaku di Negara bersangkutan. [9] 

2. Kriteria Bacaleg (Calon Legislatif) 

Memperhatikan minimnya kesadaran masyarakat dalam proses memilih wakil rakyat yang 

sesuai dengan asas demokrasi dan nilai-nilai yang tercakup didalam UUD 1945 serta Pancasila, 

juga perlunya konsistensi pada pembangunan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat melalui 

pemberdayaan masyarakat yang adil dan makmur serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

Dengan alasan tersebut maka sebagai dasar proporsi untuk memilih wakil rakyat dalam pemilihan 

umum legislatif terdapat dua belas kriteria calon anggota DPR yang ideal yang diantaranya adalah 

[2]: 

1) Setia kepada UUD 1945 dan Pancasila.  7) Berdedikasi. 

2) Kepemimpinan.     8) Berilmu. 

3) Disiplin.      9) Wawasan luas. 

4) Integritas.     10) Sehat jasmani dan rohani. 

5) Moral.      11) Etos Kerja 

6) Etika.      12) Beragama. 

3. Syarat-syarat Bacaleg 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, BAB VII, Bagian Kesatu tentang 

Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 51 

menulis syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah 

Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan, sebagai berikut[1]:  

1) Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.  

2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

3) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

4) Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.  

5) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas madrasa ahaliyah sekolah 

menengahkejuruan,madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.  

6) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.  

7) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 

(lima) tahun atau lebih.  

8) Sehat jasmani dan rohani.  

9) Terdaftar sebagai pemilih.  

10) Bersedia bekerja penuh waktu.  

11) Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota 

Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, 

dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik 

daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan 

dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.  

12) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat 

pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang 

berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik 

kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan 

DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

13) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, 

dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik 

daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.  

14) Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.  

15) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan  
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16) Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. 

4. Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) menggunakan sistem informasi berbasis komputer 

yang fleksibel, interaktif, dan dapat diadaptasi yang dikembangkan untuk mendukung solusi untuk 

masalah manajemen spesifik yang tidak terstruktur. Sistem ini memiliki tiga subsistem utama yang 

menentukan kapabilitas teknis sistem tersebut, yaitu: subsistem manajemen data, subsistem 

manajemen model, dan subsistem perangkat lunak penyelenggara dialog untuk antar muka 

pengguna. Selain itu, SPK dapat memiliki subsistem manajemen berbasis pengetahuan sebagai 

opsional, yang dapat memberikan manfaat karena memberikan intelijensia bagi ketiga subsistem 

utama tersebut, mengingat banyak masalah tak terstruktur dan semi terstruktur yang sangat 

kompleks sehingga solusinya memerlukan keahlian [2] 

Landasan utama dalam pengembangan SPK adalah konsepsi model. Konsepsi model ini 

menggambarkan hubungan abstrak antara 3 komponen utama dalam penunjang keputusan, yaitu 

pengambil keputusan atau pengguna, model dan data. Masing-masing komponen tersebut dikelola 

oleh sebuah sistem manajemen [2]. 

Ada empat tahap yang harus dilakukan dalam memecahkan suatu masalah. Tahap-tahap ini 

antara lain [4]: 

a) Tahap Intelligence 

b) Tahap Design 

c) Tahap Choice 

d) Tahap Implementation 

5. Analytical Hierarchy Process (AHP)  

Analytic Hierarchy Process merupakan suatu pendekatan praktis untuk memecahkan 

masalah keputusan kompleks yang meliputi perbandinagn alternatif. AHP juga memungkinkan 

pengambilankeputusan menyajikan hubungan hierarki antara faktor, atribut, karakteristik atau 

alternative dalam lingkungan pengambilan keputusan. Dengan ciri – ciri khusus, hierarki yang 

dimilikinya, masalah kompleks yang tidak terstruktur dipecahkan dalam kelompok –

kelompoknya[3]. 
Ada  beberapa  prinsip  yang  harus  dipahami  dalam  menyelesaikan  persoalan dengan 

AHP, diantaranya adalah : decomposition, comparative judgement, synthesis of priority dan logical 

consistency [3]. 

1) Decomposition (Penyusunan Hirarki) 

Adapun bentuk struktur dekomposisi dapat digambarkan dalam bentuk hirarki seperti pada 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 : Struktur Hirarki Metode AHP 

 

2) Comparative Judgement 
Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu 

tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat diatasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, 

karena ia akan berpengaruh terhadap prioritas elemen- elemen. Hasil dari penilaian ini akan tampak 

lebih baik bila disajikan dalam bentuk matriks  yang  dinamakan  matriks  pairwise  comparison.   

Agar diperoleh skala yang bermanfaat ketika membandingkan dua elemen, seseorang yang 

akan memberikan jawaban perlu pengertian menyeluruh tentang elemen-elemen yang 

dibandingkan dan relevansinya terhadap kriteria atau tujuan yang dipelajari. Dalam penyusunan 

skala kepentingan ini, digunakan acuan seperti pada tabel .1 berikut: 
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Tabel 1. Skala Prioritas dalam AHP 

 

Nilai 

Numerik 

Tingkat Kepentingan (Preference) 

1 Sama pentingnya (Equal Importance) 

2 Sama hingga sedikit lebih penting 

3 Sedikit lebih penting (slightly more importance) 

4 Sedikit lebih hingga jelas lebih penting 

5 Jelas lebih penting (meterially more importance) 

6 Jelas hingga sangat jelas lebih penting 

7 Sangat jelas lebih penting(significantly more importance) 

8 Sangat jelas hingga mutlak lebih penting 

9 Mutlak lebih penting (absolutely more importance) 

2,4,6,8 Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan 

 
3) Synthesis of Priority 

Dari setiap pairwise comparison kemudian dicari eigen vectornya untuk mendapatkan local 

priority. Karena matriks pairwise comparison terdapat pada setiap tingkat, maka untuk 

mendapatkan global priority harus dilakukan sintesa diantara local priority. Prosedur melakukan 

sintesis berbeda menurut bentuk hirarki. Pengurutan elemen-elemen menurut kepentingan relatif 

melalui prosedur sintesa dinamakan priority setting. 

4) Logical Consistency 

Konsistensi memiliki dua makna. Pertama adalah bahwa objek-objek yang serupa dapat 

dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Kedua adalah menyangkut tingkat 

hubungan antara objek-objek yang didasarkan pada kriteria tertentu. 

 
7.  Langkah dan Prosedur AHP 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menggunakan AHP untuk memecahkan 

suatu masalah adalah sebagai berikut [5]:  

1) Mendefenisikan permasalahan dan menentukan tujuan. 

2) Bila AHP digunakan untuk memilih alternatif atau menyusun prioritas alternative, maka tahap 

ini dilakukan pengembangan alternatif.  

3) Menyusun masalah ke dalam suatu struktur hierarki 

4) Hirarki merupakan identifikasi elemen-elemen suatu masalah yang tersusun secara logis dan 

sistematik dalam tingkatan/level dimana setiap tingkat merupakan kelompok elemen-elemen 

yang homogen/sama dan setiap elemen mempunyai tingkatan yang sama harus bersifat 

bebas/independent.  

5) Menyusun Prioritas untuk tiap elemen 

6) Prioritas ini dihasilkan dari suatu  matriks perbandingan berpasangan antara seluruh elemen 

pada tingkat hierarki yang sama. 

7) Menetukan Bobot 

8) Bobot mencerminkan hasil dari perbandingan (comparison). Bobot masing-masing komponen 

dinyatakan dengan wi, w2,..., wn. Untuk mendapatkan bobot wi untuk setiap judgement aij 

tersebut dilakukan pengerjaan melalui tiga tahap. 

 

8. Pengenalan Sofware Pemograman  PHP dan MySQl 

1. Dasar-dasar Pemograman PHP 
PHP merupakan aplikasi perangkat lunak opensource, dimana kepanjangan dari PHP 

adalah Hypertext Preprocessor yang diatur dalam aturan general purpose lincences (GPL). 

Pemograman PHP merupakan pemograman yang sangat cocok dikembangkan di lingkungan 

web karena bisa diletakkan pada script HTML ataupun sebaliknya. PHP tergolong sebagai 

pemograman web dinamis karena mampu menghasilkan website yang bisa diubah secara terus 

menerus hasilnya atau kontennya tanpa harus masuk ke dalam coding. Hal tersebut tergantung 
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pada permintaan terkini. Secara umum, pembuatan database sangat erat hubungannya untuk 

pembuatan web dinamis, sebagai tempat untuk sumber data yang akan ditampilkan [4]  

2. Fungsi-fungsi Internal PHP 

Dalam merancang kode program, kadang kita sering membuat kode yang melakukan tugas 

yang sama secara berulang-ulang, seperti membaca tabel dari database, menampilkan 

penjumlahan, dan lain-lain. Tugas yang sama ini akan lebih efektif jika dipisahkan dari program 

utama, dan dirancang menjadi sebuah fungsi.[4]  

Fungsi (atau Function) dalam bahasa pemograman adalah kode program yang dirancang 

untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu, dan merupakan bagian dari program utama. Kita 

dapat membuat fungsi sendiri, atau menggunakan  fungsi yang dibuat oleh programmer lain. 

Dalam dunia pemograman terdapat istilah ‘lazy progamming’ yang artinya bukanlah 

programmer yang malas. Tetapi, daripada membuat kode program umum dari dasar, kita bisa 

menggunakanfungsi yang telah dibuat oleh programmer lain. PHP bahkan menyediakan ribuan 

fungsi bawaan yang tersedia untuk membantu kita dalam merancang program. Mengetahui cara 

penggunaan fungsi ini akan menghemat waktu pembuatan program dan membuat kode program 

menjadi lebih efisien. Lazy programming is smart programming. 

3. PHP dan Database MYSQL 

Apabila dilihat secara keseluruhan, database MySQL memiliki kecukupan yang sangat 

luas, misalnya tentang cara instalasi database, administrasi database, triger, store procedure, 

pemilihan engine database MySQL (MyISAM, InnoDB), dan sebagainya. Namun dalam 

pembahasan di buku ini tidak mencakup semuanya, tapi hal-hal yang dianggap penting dan 

mendasar [4]. 

9.  Penelitian Sebelumnya 

Adriyendi, dkk (2011), dalam penelitian yang telah dilakukan  berjudul Aplikasi Analitical 

Hierarki Proses sebagai model Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Dosen menjelaskan bahwa 

Aplikasi Analytical Hierarchy Process sebagai model Sistem Pendukung Keputusan menggunakan 

perangkat lunak microsoft excel/Expert Choice dalam pemilihan dosen dapat menghasilkan 

pengambilan keputusan yang rasional dan optimal [5]. 

Jasril, dkk (2011), dalam penelitiannya yang berjudul Sistem Pedukung Keputusan (SPK) 

pemilihan karyawan terbaik menggunakan metode Fuzzy AHP (F-AHP) menjelaskan bahwa dari 

hasil pengujian, SPK berhasil menentukan pemilihan karyawan terbaik dengan F-AHP yang 

mendekati cara penilaian yang sebenarnya. Selain itu SPK ini bersifat dinamis dimana sistem dapat 

menangani jika terjadi perubahan atau penambahan kriteria [6]. 

Supriono, dkk (2007), dalam penelitiannya berjudul Sistem Pemilihan Pejabat Struktural 

eselon IV pada sustu sekolah Tinggi dengan Metode AHP, Proses penyelesaian metode AHP 

adalah : a. Menentukan urutan prioritas kriteria, b. Menentukan nilai bobot setiap bakal calon. c. 

Membuat matriks dengan isi urutan prioritas kriteria dan nilai bobot. d. Bentuk dihitung dengan 

metode AHP. Hasil akhir nilai prioritas global bakal calon dipakai sebagai alat pengambilan 

keputusan pemilihan oleh Ketua Sekolah Tinggi [7]. 

 

Metode  Penelitian 

1. Langkah-langkah Penelitian 
Secara ringkas langkah-langkah metode AHP sebagaimana diperlihatkan pada gambar 2 

berikut:  

 
Gambar 2. Langkah-langkah pengembangan model dengan metode AHP 

http://www.duniailkom.com/tutorial-belajar-php-pengertian-fungsi-function-php-dan-cara-penggunaan-fungsi-php/
http://www.duniailkom.com/tutorial-belajar-php-pengertian-fungsi-function-php-dan-cara-penggunaan-fungsi-php/
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2.   Menetukan Kriteria  

Kriteria Bakal Bacaleg ditentukan dengan cara penyebaran kuesioner untuk menentukan 

kriteria dan tingkat kepentingan tiap kriteria Bacaleg. Jumlah kuesioner yang disebarkan 100 eks, 

jumlah kuesioner yang kembali 84 eks. Hasil pengolahan kuesioner dapat diketahui prioritas 

masing-masing kriteria Bacaleg yang diinginkan oleh responden seperti pada tabel 2 berikut: 

 

Tabel 2.  Bobot Kriteria 
 

No Kriteria Prioritas ke 

1 Etika  1 

2 Pendidikan  2 

3 Kepemimpinan  3 

4 Integritas  4 

5 Kapasitas  5 

6 Elektabilitas  6 

   

Sumber : Hasil Pengolahan kuesioner 

 

3.  Menyusun Kriteria Dalam Matrik Perbandingan Berpasangan 

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat disusun kedalam matrik perbandingan berpasangan 

sebagaimana tabel 3 berikut : 

 

Tabel 3.  Perbandingan kriteria berpasangan 

 

 
 

4.  Menyusun Hirarki AHP 

Penyusunan hirarki masalah pemilihan Bacaleg oleh partai Politik di Indonesia dapat disusun 

dalam bentuk hirarki AHP sebagaimana gambar 3 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur  Hirarki AHP masalah Pemilihan Bacaleg 

 

5.  Perancangan Sistem 

Untuk menggambarkan sistem secara menyeluruh maka digunakan perancangan melalui 

konteks diagram pada gambar 4 berikut : 
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Administrator 
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Data kriteria pemilihan
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Hasil pemilihan
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Data bobot

Info data kriteria caleg

Info data kriteria pemilihan

Informasi data prioritas

Informasi bobot

Pemilihan Caleg 

dengan Metode AHP

 
 

Gambar 4.  Konteks Diagram SPK Pemilihan Bacaleg 

 

Untuk memperjelas pemaparan sistem melalui konteks diagram maka dapat dijabarkan 

melalui data flow diagram  (DFD) seperti pada gambar 5 berikut : 
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1.0

Input data 

caleg

2.0

Input 

datakriteria 

caleg

3.0
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Gambar 5. Data Flow Diagram SPK Pemilihan Bacaleg 

Hasil Dan Pembahasan 

Hasil perancangan sistem memperlihatkan interface login user seperti pada gambar 6 

berikut : 

 

 
 

Gambar 6. Interface login user 

  

Halaman menu utama sebagamana diperlihatkan pada gamabr 7 berikut : 

 

 
 

Ganbar 7. Halaman menu utama 

 

Laporan berupa hasil prioritas Bacaleg sebagaimana diperlihatkan pada gambar 8 berikut : 
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Gambar8.  Halaman laporan prioritas Bacaleg 

 

Kesimpulan 

 Dari hasil dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :  

1. Metode Model dan sistem yang dibangun  dapat dijadikan sebagai acuan pengambilan 

keputusan oleh pimpinan partai politik dalam menyusun prioritas Bacaleg yang akan diusulkan 

oleh Partai Politik Pengusung di Indonesia 

2. Penyusunan prioritas Bacaleg memenuhi aspek objektifitas. 

3. Pemberian bobot kepentingan dan bobot preferensi dari setiap bobot kriteria mempengaruhi 

prioritas alternative Bacaleg. 

 

Saran  

1. Agar model dan sistem yang dikembangkan ini dapat diimplementasikan dengan baik, maka 

disarankan agar dipertimbangkan lebih banyak lagi kriteria dan perlu dikembangkan metode 

pembobotan kriteria yang lebih representative. 

2. Sistem yang dikembangkan masih terbatas pada 5 alternatif, disarankan dapat dikembangkan 

lagi dengan penambahan alternatif. 
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Abstrak 

Kota Lhokseumawe saat ini terdapat 1 Stasiun pemadam kebakaran yang memiliki 7 unit Armada Pemadam, 

Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang memiliki luas 181,06 Km
2 

yang terbagi dalam 4 kecamatan atau 68 

desa.
 
sangat tindak efektif dalam mengevakuasi dan memadamkan api dengan waktu tempuh menuju lokasi 

kurang dari 15 menit. Dari permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk menentukan lokasi stasiun 

pemadam kebakaran yang optimal di Kota Lhokseumawe, agar terlaksananya proses pemadaman api yang 

tepat dan cepat. Untuk menentukan lokasi yang optimal dalam penempatan stasiun pemdam kebakaran di 

Pemerintahan Kota Lhokseumawe, digunakan Metode Set Covering Problem. Dari hasil penelitian ini yang 

diperoleh 3 lokasi optimal, yaitu di Desa Uteun Kot Kecamatan Muara Dua dengan jumlah Desa yang 

dilayani sebanyak 39 Desa dan jumlah armada pemadam sebanyak 13 unit, di Desa Blang Pulo Kecamatan 

Muara Satu dengan jumlah Desa yang dilayani sebanyak 10 Desa dan jumlah armada pemadam sebanyak 4 

unit, di Desa Blang Punteut Kecamatan Blang Mangat dengan jumlah Desa yang dilayani sebanyak 19 Desa 

dan jumlah armada pemadam sebanyak 2 unit
 

Kata Kunci : Stasiun Pemadam,  Optimasi. Pemadam kebakaran, Lhokseumawe, Set Covering Problem 

 

Pendahuluan 
Kota Lhokseumawe adalah salah satu Kota di Provinsi Aceh dengan luas ± 181,06 Km

2
 

yang terbagai kedalam 4 kecamatan, yitu kecamatan Banda sakti, Muara Dua, Muara Satu dan 

Blangmangat, serta terdiri dari 68 desa. Kebakaran adalah salah satu bencana yang dapat terjadi 

kapan saja dan dapat menyebabkan kerugian korban jiwa dan harta benda. Kebakaran hampir tidak 

bisa dicegah, namun dapat dilakukan upaya-upaya untuk meminimumkan kerugian. Salah satu 

upaya pemerintah daerah Kota Lhokseumawe adalah membangun stasiun Pemadam kebakaran 

beserta fasilitas pemadam kebakaran lainnya. Saat ini di Kota Lhokseumawe, baru memiliki 1 

(satu) Satsiun Pemadam Kebakaran dengan 7 armada pemadam kebakaran yang berlokasi di 

Cunda, Kecamatan Muara Dua.  

Mengingat potensi kebakaran yang semakin lama semakin signifikan, bahaya bencana ini 

harus segera diantisipasi dan dihadapi dengan berbagai upaya penanggulangan yang komprehensif, 

sistematik, efektif dan berkelanjutan. Salah satu upaya pengendalian kebakaran adalah pengaturan 

lokasi pos pemadam kebakaran, hal ini erat kaitannya dengan penjalaran api. Semakin cepat atau 

tepat waktu tanggap pasukan pemadam kebakaran, semakin kecil penjalaran api meluas sehingga 

upaya pemadaman dapat dilakukan dengan meminimalkan dampak yang timbul. 

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti ingin 

menentukan jumlah Stasiun Pemadan Kebakaran yang Optimal di Kota Lhokseumawe, serta 

Lokasi-lokasi penempatan Stasiun Pemadam Kebakaran. Penentuan solusi optimal ini dilakukan 

dengan pendekatan Program Integer Set Covering, dengan kriteria waktu tempuh armada antar 

stasiun pemadam kebakan maksimal 15 menit. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jumlah stasiun pemadam kebakaran dan 

Lokasai Penempatannya, agar waktu tanggap dalam pemberian pelayanan pencegahan dan mnimasi 

kerugian akibat kebakaran dalam wilayah Kota Lhokseumawe. 

 

Landasan Teori 

Optimasi merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh hasil akhir yang lebih baik. 

Problem optimasi merupakan suatu masalah komputasional dengan tujuan untuk mendapatkan atau 

menemukan solusi terbaik dari semua solusi yang mungkin [1]. 

mailto:syarief_ddn@yahoo.com
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Problem Optimasi merupakan suatu problem komputasional yang bertujuan untuk 

menemukan solusi terbaik dari semua solusi yang mungkin. Secara lebih formal, menemukan 

sebuah solusi yang berada dalam daerah yang mungkin (feasible region) yang memiliki nilai 

minimum (atau maksimum) dari fungsi objektif [1].  

Metode optimasi yang popular dan banyak dipakai antara lain linear Programing, Integer 

Programing, dynamic programing, dan game theory, ada pun uraian dari metode optimasi diatas 

adalah sebagai berikut [2]: 

1. Linear Programing. 

2. Dynamic programing. 

3. Game theory. 

4. Integer Programing 

Integer programming 

Integer programming (pemrograman  integer) adalah sebuah  

model optimasi matematis  atau program kelayakan di mana beberapa atau semua variabel dibatasi 

untuk bilangan bulat. Dalam banyak rangkaian  istilah ini mengacu 

pada  pemrograman  linear integer,  yang  juga  dikenal sebagai integer programming campuran [3]. 

𝑀𝑎𝑘𝑠. 𝑧 = 𝑐1   𝑥1  +  𝑐2  𝑥2  + ⋯ + 𝑐𝑛  𝑥𝑛 
𝑑. 𝑘.             𝑎11 𝑥1  +  𝑎12𝑥2 + ⋯ + 𝑎1𝑛 𝑥𝑛   < 𝑏1 
                     𝑎𝑚1𝑥1  + 𝑎𝑚2𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑛𝑥𝑛 < 𝑏𝑚 
                                         𝑥1; 𝑥2; … … … 𝑥𝑛 > 0 

 

Semua variabel keputusan dari model di atas akan mempunyai nilai riel yang non negatif, 

seperti bilangan pecahan, bilangan desimal. Kadang-kadang variabel keputusan harus mengambil 

nilai bilangan bulat. Misalnya jumlah pekerja, mesin dls. Jika kita membulatkan nilai optimal yang 

diperoleh, penyelesaiannya belum tentu memberikan hasil yang optimal [3]. 

Sedangkan Program Integer 0-1 merupakan bentuk Program Integer di mana semua 

variabel keputusannya harus bernilai integer 0 atau 1 binaryI [4]. 

Bentuk umum model Program Integer adalah [4]: 

 
𝑀𝑎𝑥 (𝑚𝑖𝑛)Z =  ∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗    

Kendala 
∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 (≤, =, ≥) 𝑏𝑖,(i = 1, 2, ..., m), 

𝑥𝑗 ≥ 0,(j = 1, 2, ..., m), 

𝑥𝑗 bernilai integer untuk beberapa atau semua j. 

 

 

Bentuk umum model Program Integer 0-1 adalah [4]: 

𝑀𝑎𝑥 (𝑚𝑖𝑛)Z =  ∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗 

Kendala 
∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 (≤, =, ≥) 𝑏𝑗,(i = 1, 2, ..., m), 

𝑥𝑗 = 0 atau 𝑥𝑗 = 1,(j = 1, 2, ..., n). 

 

Pengertian set convering problem  

Set Covering Problem merupakan bagian penting dalam masalah pemrograman bilangan 

bulat (integer programming), penyelesaian masalah Set Covering ini adalah banyak cara, 

tergantung pada kebutuhan dan ketepatan memilih metodenya [5]. 

Set Covering Problem adalah suatu masalah klasik dalam ilmu komputer dan teori 

kompleksitas. Masalah set covering punya banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, 

contohnya yaitu: masalah penjadwalan kru/awak pesawat terbang, masalah pengalokasian fasilitas, 

rute kendaraan, masalah penugasan, dan lain-lain [5]. 

Pada intinya, set covering adalah belajar soal masalah penempatan dalam suatu lokasi, 

bagaimana caranya agar supaya biaya yang dikeluarkan tersebut dapat diminimalisir tapi di setiap 

lokasi syaratnya terpenuhi [5]. 

      (1) 

(2) 

(3) 
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Dasar teori set covering problem 

 Set Covering Problem di misalkan (X,F) pada masalah set covering terdiri dari himpunan 

tertentu X dan sebuah himpunan F dari sub himpunan X. Kita asumsikan bahwa setiap elemen X 

muncul sekurang-kurangnya satu dari sub himpunan F [6], 

 
𝑿 = ⋃ 𝑺𝑺∈𝑭  

Himpunan S dikatakan menutup setiap elemen-elemennya. Masalah set covering meminta 

kita untuk menentukan ukuran minimum subhimpunan F yang menutup semua elemen X. Dengan 

kata lain, diberikan suatu contoh (X,F), kita diminta untuk menemukan suatu himpunan 𝐶 ∁ 𝐹, 

sehingga, 

𝑿 =  ⋃ 𝑺

𝑺∈𝑪

 𝒂𝒏𝒅 |𝑪| 𝒊𝒔 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍 

Metode Penelitian 

Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  pengumpulan  data  yang  dilakukan, maka 

dilakukan pengolahan data, Adapun Langkah – langkah yang dipakai dalam Metode Analisis ini 

adalah :  

1. Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang dilakukan. Permasalahan yang dihadapi 

adalah bagaimana menentukan lokasi penempatan stasiun pemadam kebakaran yang optimal 

di Kota Lhokseumawe. 

a. Menyiapkan data-data diperlukan, yaitu 

1) Geografis Kota Lhokseumawe, 

2) Peta Kota Lhokseumawe, 

3) Jumlah kecamatan dan desa di Kota Lhokseumawe, 

4) Jarak antar desa, 

5) Waktu tempuh antar desa. 

2. Pengolahan Data 

Dari data yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Tahap pengolahan 

data ini meliputi : penyusunan model matematis dan proses optimasi. Penyusunan model 

matematis dan proses optimasi dilaksanakan dengan menggunakan penyelesaian IntegerLinear 

Programming (ILP), dengan tahapan : 

a. Penentuan Variabel Keputusan (decision variable), 

b. Penetuan Fungsi Tujuan (objective function), 

c. Penentuan Fungsi Kendala (constrains), 

d. Proses Optimasi  

Untuk pengolahan data terhadap formulasi model matematis tersebut dilaksanakan melalui 

perhitungan optimasi dengan bantuan program Lingo 14.0. 

 

Hasil Penelitian Dan Analisis 

Perhitungan waktu tempuh 

 Perhitungan waktu antar Stasiun Pemadam Kebakaran dilakukan dengan menggunakan 

software google map satellite, hasil perhitungan jarak yang telah diperoleh selanjutnya dijadikan 

input untuk membuat formulasi matematis dari metode set covering problem (SCP). 

Ada pun lokasi alternatif yang terpilih untuk stasiun pemadam  kebakaran dapat dilihat 

pada Tabel 1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 

   (5) 
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Tabel 1. Alternatif Lokasi Stasiun Pemadam Kebakaran 

 

Kecamatan No Lokasi Simbol 

Banda Sakti 1 Desa Kota Lhokseumawe (X1) S1 

Muara Dua 2 Desa Uteun Kot (X2) S2 

Muara Satu 
3 

4 

Desa Batuphat Timur (X3) 

Desa Blang Pulo (X4) 

S3 

S4 

Muara Satu 
5 

6 

Desa Blang Buloh (X5) 

Desa Blang Punteut (X6) 

S5 

S6 

 

Selanjutnya menentukan waktu tempuh antar stasiun yang direncanakan, adapun waktu 

tempuh antar stasiun yang direncanakan tidak lebih 15 menit perjalanan, adapun waktunya dapat 

dilihat pada Tabel 2 dan pengelompokkan waktu tempuh antar stasiun dapat dilihat pada Tabel 3 

berikut ini : 

 

Tabel 2.  Matrik Waktu Tempuh Antara Stasiun Pemadam Kebakaran 

 

X 
Lokasi 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 

L
o
k

a
si

 

X1 0 4 18 21 17 20 

X2 4 0 15 17 14 16 

X3 18 15 0 10 34 26 

X4 21 17 10 0 30 30 

X5 20 16 26 30 0 9 

X6 17 14 34 30 9 0 

 

Sumber : google Maps satellite 

 

Tabel 3. Pengelompokan Jarak Tempuh Antar Stasiun Kurang Dari 15 Menit 

 

Lokasi Waktu Tempuh ≤ 15 

S1 1, 2 

S2 1, 2, 3, 5 

S3 2, 3, 4 

S4 3, 4 

S5 5, 6 

S6 2, 5, 6 

 

Pembuatan Model Formulasi Matematis Lokasi Stasiun Pemadam Kebakaran 

Pembuatan formulasi matematis lokasi Stasiun pemadam kebakaran berdasarkan jarak 

yang dihasilkan dari pengukuran menggunakan software google map satelitte. Metode yang 

digunakan untuk model penentuan lokasi Stasiun pemadam kebakaran adalah metode Set Covering 

Problem (SCP). Metode SCP adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah 

minimal fasilitas, dan menentukan lokasi agar setiap permintaan dapat dipenuhi oleh minimal satu 

fasilitas dengan cepat. Metode ini sering digunakan untuk menangani permasalahan mengenai 

jumlah fasilitas yang harus tersedia dalam suatu wilayah guna memenuhi demand.  
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Formulasi matematis penentuan lokasi Stasiun pemadam kebakaran dari metode SCP 

adalah sebagai berikut: 

Fungsi Tujuan  : Minimisasi total lokasi Stasiun pemadam kebakaran 

Variabel Keputusan : 𝑥𝑗 = Lokasi Stasiun pemadam kebakaran pada lokasi  

   stasiun j, (j = 1,2,3,...,8). 

 

Solusi variabel keputusan : bilangan biner, yaitu: 

𝑥𝑗 = 1, artinya lokasi Stasiun pemadam kebakaran ditempatkan di lokasi Stasiun j 

𝑥𝑗 = 0, artinya lokasi Stasiun pemadam kebakaran tidak ditempatkan di lokasi Stasiun j. 

Formulasi matematis model penentuan lokasi stasiun pemadam kebakaran dibuat 

berdasarkan jarak tempuh yang dihasilkan oleh setiap stasiun pemadam kebakara dapat diwujudkan 

dalam model formulasi matematis sebagai berikut: 

Minimumkan : 

     Z  = X1  + X2  + X3  + X4  + X5  + X6 

Kendala  : 

 S1 : X1  + X2      ≥ 1 

 S2 : X1  + X2  + X3  +     X5  ≥ 1 

 S3 :     X2  + X3  + X4     ≥ 1 

 S4 :      X3  + X4     ≥ 1 

 S5 :           X5  + X6 ≥ 1 

 S6 :     X2 +       X5  + X6 ≥ 1 

 

Solusi Penentuan Lokasi Stasiun Pemadam Kebakaran  

Sebagai alat bantu dalam pengolahan data untuk memperoleh solusi lokasi Stasiun 

Pemadam Kebakaran digunakan software Lingo 14.0. Input yang digunakan untuk software ini 

adalah formulasi matematis yang telah dibuat sebelumnya yaitu formulasi matematis berdasarkan 

jarak tempuh setiap Stasiun Pemadam Kebakaran. 

Setelah diselesaikan dengan Lingo 14.0, didapatkan solusi X2= X4 = X6 = 1, dan  X1 = X3 = 

X5 = 0, dimana Z  = 3. Dengan solusi ini, maka Stasiun Pemadam Kebakaran harus ditempatkan di 

3 Lokasi yaitu Desa Uteun Kot, Blang Pulo, Blang Punteut, sehingga setiap Stasiun pemadam 

kebakaran bisa ditempuh kurang dari atau sama dengan 15 menit. 

Dengan demikian ketiga lokasi stasiun pemadam kebakaran tersebut yaitu Desa Uteun 

Kot, Desa Blang Pulo, dan Desa Blang Punteut, dinyatakan optimal untuk melayani seluruh desa 

yang ada di Pemerintahan Kota Lhokseumawe. 

Adapun letak lokasi Stasiun yang terpilih dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.ini: 

Gambar 1. Lokasi Stasiun Pemadam Kebakaran yang Optimal 
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Penentuan jumlah armada 

Untuk menentukan jumlah armada pada setiap stasiun pemadam kebakaran yang terpilih 

yaitu Desa Blang Pulo, Desa Uteun Kot, dan Desa Blang Punteut, maka harus dilihat jumlah 

penduduk yang dilayani oleh setiap setasiun pemadam kebakaran. 

Hasil rekapitulasi jumlah armada untuk setiap stasiun pemadam kebakaran dapat di lihat 

pada Tabel 4 berikut ini. 

 

Tabel 4.  Rekapitulasi Jumlah Armada Untuk Setiap Stasiun 

 

No Lokasi Stasiun 
Jumlah Desa 

yang dilayani 

Jumlah Total 

Penduduk 
Jumlah Armada 

1 Uteun Kot 39 128.615 13 

2 Blang Pulo 10 35.162 4 

3 Blang Punteut 19 21.347 2 

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai beriku: 

1. Dengan jumlah stasiun yang dimiliki oleh Pemerintahan Kota Lhokseumawe saat ini, 

belum maksimal untuk melayani dan menanggulangi kebakaran yang terjadi. 

2. Dengan menghitung optimasi lokasi stasiun pemadam kebakaran dengan menggunakan 

software Lingo 14.0 maka diperoleh 3 lokasi stasiun pemadam kebakaran yang optimal 

untuk melayani dan menanggulangi kebakaran yang terjadi. 

3. Stasiun pemadam kebakaran yang baik dan optimal ditempatkan pada lokasi yang jarak 

tempuh antar stasiun dan Desa yang dilayani kurang dari 15 menit, adapun lokasi yang baik 

dan optimal dari hasil penelitian ini terdapat di Desa Uteun Kot Kecamatan Muara Dua 

dengan jumlah Desa yang dilayani sebanyak 39 Desa, pada DesaBlang Pulo Kecamatan 

Muara Satu dengan jumlah Desa yang dilayani sebanyak 10, dan pada Desa Blang Punteut 

Kecamatan Blang Mangat dengan jumlah Desa yang dilayani sebanyak 19 Desa. 

4. Jumlah armada pada setiap stasiun pemadam kebakaran yang terpilih sebagai stasiun yang 

berlokasi di Uteun Kot memiliki 13 Armada, stasiun yang berlokasi di Blang Pulo memiliki 

4 Armada, dan pada stasiun yang berlokasi di Blang Punteut memiliki 2 Armada. 
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Abstrak  
Perusahaan memproduksi paper pallet yang merupakan salah satu media yang digunakan untuk membawa 

atau memindahkan barang di dalam gudang atau di lokasi transit. Makalah ini membahas mengenai 

penerapan kebijakan persediaan partial back-ordering oleh perusahaan pada lima jenis produk paper 

pallet; AM, TV, KC, SK dan PN dengan nilai presentase stock-out yang dapat dipenuhi melalui back-order (

 ) sebesar 75%. Berdasarkan pendekatan Pentico dan Drake (2009), hanya produk AM dan PN yang dapat 

menerapkan kebijakan partial back-ordering dengan nilai  = 75%, sedangkan untuk produk TV, KC dan SK 

berlaku kebijakan tidak diizinkan terjadi stock-out. Apabila diinginkan produk TV, KC dan SK dapat 

menerapkan kebijakan persediaan partial back-ordering maka nilai  masing-masing produk harus lebih 

besar dari 83,4%; 90,9% dan 80,2%. 

Kata kunci: Economic Order Quantity (EOQ), back-order, lost sales, partial back-ordering. 
 

Pendahuluan 
Paper pallet merupakan salah satu media yang digunakan untuk membawa atau 

memindahkan barang di dalam gudang atau di lokasi transit. Biasanya, benda yang dipindahkan 

dengan mempergunakan paper pallet bukan berupa benda yang berat. Dimensi produk paper pallet 

yang beragam dibuat berdasarkan permintaan pelanggan. Oleh karena itu make-to-order 

merupakan strategi produksi yang diterapkan perusahaan. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk 

dapat memuaskan pelanggan sebaik mungkin. Namun ada kalanya perusahaan tidak dapat 

memenuhi permintaaan pelanggan sehingga terjadi stock-out. Pada kondisi stock-out, terdapat dua 

kemungkinan; pertama, pelanggan bersedia menunggu untuk dipenuhi pada periode berikutnya 

disebut dengan back-oder; kedua, pelanggan tidak bersedia menunggu dan mencari ke sumber yang 

lain, kondisi ini disebut sebagai lost sales. Pada kenyataannya perusahaan seringkali menghadapi 

kedua kondisi ini secara bersamaan, yaitu sebagian pelanggan bersedia menunggu untuk dipenuhi 

permintaannya dan sebagian pelanggan tidak bersedia menunggu, kondisi ini disebut sebagai 

partial back-ordering. 

Studi mengenai model persediaan economic order quantity (EOQ) dengan partial back-

ordering (PBO) telah diawali mengenai pembahasan biaya penalti per unit untuk permintaan yang 

tidak dapat dipenuhi pada pelanggan yang tidak bersedia menunggu [1]. Variabel keputusan yang 

digunakan adalah ukuran maksimum stock-out dalam satu persediaan. Tidak hanya biaya penalti 

yang dikenakan pada unit lost sales tetapi juga biaya back-oder yang diasumsikan proporsional 

terhadap waktu keberadaan back-order [2]. Pengembangan selanjutnya menggunakan siklus 

persediaan dan saat terjadinya stock-out sebagai variabel keputusan [3]. Pendekatan yang 

digunakan dalam penyelesaian back-order, adalah produk yang dihasilkan terlebih dahulu 

dimanfaatkan untuk memenuhi pesanan yang datang dan kelebihan produknya digunakan untuk 

memenuhi back-order. Pendekatan yang sama [4] untuk kasus permintaan yang bersifat 

deterministik, serta membandingkan kondisi sistem persediaan tanpa back-order, full back-

ordering dan partial back-ordering.Terdapat dua pendekatan [5][6], dalam penyelesaian back-

order yaitu, pendekatan pertama adalah memenuhi permintaan yang baru tiba dan sudah 

mengalami back-order [3][4] disebut sebagai pendekatan last-in-first-out (LIFO), sedangkan  

Pendekatan kedua adalah first-in-first-out (FIFO) yaitu memenuhi back-order yang sudah 

ada terlebih dahulu, sedangkan pesanan yang baru tiba tidak langsung dipenuhi. 

 

Studi Pustaka  
Beberapa notasi yang digunakan dalam mengembangkan model persediaan terdiri atas 

parameter dan variabel, yaitu [5]; 
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Parameter: 

D  permintaan per tahun (unit/tahun) 

P  harga jual per unit (Rp/unit) 

0C  ongkos pesan per sekali pesan (Rp/sekali pesan) 

pC   ongkos variabel memproduksi per unit (Rp/unit) 

hC  ongkos simpan per unit per tahun (Rp/unit/tahun) 

bC  ongkos back-order per unit per tahun (Rp/unit/tahun) 

lC  ongkos pelanggan tidak puas karena permintaan tidak terpenuhi per unit (Rp/unit) 

blC  ongkos lost-sales, dimana lpbl CCPC   

  persentase stock-out yang dapat dipenuhi melalui back-order 

 

Variabel keputusan: 

Q  ukuran lot 

T  interval waktu antar pemesanan atau durasi siklus persediaan 

V  persediaan maksimum  

S  stock-out maksimum, yang terdiri atas back-order dan lost sales. 

b  back-order maksimum, dimana Sb   

F  laju pemenuhan permintaan yang akan dipenuhi  

 

Kondisi tidak diizinkan terjadi stock-out 

Konsep dari sistem persediaan adalah membuat ongkos pesan dan ongkos simpan 

seimbang, sehingga diperoleh ukuran lot yang optimal atau Economic Order Quantity (EOQ), yaitu 

ho CDCQ )2(*   yang merupakan turunan pertama dari persaman total ongkos persediaan 

ho CQCQDTC )2()(  . Siklus persediaan pada kondisi tidak diizinkan terjadi stock-out adalah 

h
DCCDEOQT

0

* 2 . 

 

Kondisi diizinkan terjadi stock-out 

Terdapat 3 (tiga) kondisi apabila diizinkan terjadi stock-out, yaitu 1) back-order, dimana semua 

pelanggan bersedia menunggu permintaan yang belum dapat dipenuhi , 2) lost-sales, dimana semua 

pelanggan tidak bersedia menunggu dan pindah ketempat lain, sehingga terjadi kondisi kehilangan 

pelanggan, dan 3) partial-backordering, dimana ada sebagian pelanggan yang bersedia menunggu 

(back-order) dan ada sebagian pelanggan yang tidak bersedia menunggu (lost-sales). 

 

1) Kondisi back-order 

Waktu siklus persediaan pada kondisi back-order sama seperti pada model EOQ klasik 

yaitu DQT  [7]. Namun, waktu siklus pada kondisi back-order terdiri atas waktu permintaan 

dapat dipenuhi dan tidak dapat dipenuhi (stock-out) dan akan dipenuhi pada periode berikutnya 

(back-order), sehingga bi ttT   (Gambar 1). Periode terdapat persediaan adalah ti , untuk 

DbQti )(  ; waktu terjadinya back-order , Dbtb  . Rata-rata persediaan dalam satu siklus 

adalah luas mnp, yaitu =   itbQ 2)(  ; maka rata-rata persediaan adalah luas  mnp dibagi T = 

  
i

tbQT 2)(1       QbQDbQbQQD 2)()(2)( 2 . Selanjutnya rata-rata back-order 

dalam satu siklus adalah luas   pqs, yaitu =   btb 2  ; maka rata-rata backorder adalah luas   pqs 

dibagi T =         QbDbbQDtbT b 2221 2 . 
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Gambar 1. Model EOQ dengan back-order 
 

Gambar 2. Model EOQ dengan lost-sales 
 

Dengan demikian, total ongkos persediaan pada kondisi back-order adalah jumlah ongkos pesan 

ditambah ongkos simpan ditambah ongkos back-order, diperoleh [8]; 

 
bho C

Q

b
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C

Q

D
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                                                            (1) 

Dalam hal ini variabel keputusanya adalah ukuran lot ekonomis (Q*) dan ukuran maksimum back-

order (b), yaitu; 
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2*                              (2) 

Proporsi permintaan yang dapat dipenuhi dari stock yaitu QbQF )( * , substitusi *b , maka 

diperoleh [5]; )(*
hbb CCCF   

 

2) Kondisi lost-sales 

Pada kondisi lost-sales tidak ada pelanggan yang bersedia menunggu apabila permintaan 

mereka tidak terpenuhi, dan mereka akan mencari pemasok lain. Perhatikan Gambar 2. notasi tl 

menunjukkan durasi periode terjadinya stock-out atau shortage.  Lost sales per siklus adalah L unit. 

Periode terdapat persediaan adalah ti , dimana DQti  . Waktu siklus persediaan adalah 

DLQT )(  , sehingga jumlah siklus persediaan per tahun )( LQD  . Rata-rata persediaan dalam 

satu siklus adalah luas segitiga pqs, yaitu = DQQti 22 2 . Rata-rata persediaan per periode adalah 

luas segitiga pqs dibagi T = )2/())((()2)(1( 22 DQLQDDQT   = ))(2(2 LQQ  . Diketahui 

bahwa ongkos lost-sales per unit adalah blC , maka ongkos lost-sales per tahun = )1( TLCbl = 

)(( LQLDCbl  Total ongkos per tahun pada kondisi lost-sales, terdiri atas ongkos pesan, ongkos 

simpan dan ongkos lost-sales [7], yaitu; 

    blh C
LQ

LD
C

LQ

Q
C

LQ

D
LQTC










2
),(

2

0                                                       3) 

Pada kondisi optimal, maka turunan pertama dari persamaan (3) terhadap Q dan L, dengan 

0)(  QTC dan 0)(  LTC diselesaikan secara simultan, diperoleh; 

h

hblbl

C

CDCDCDC
Q

0
2

*
2)( 

                                                                  4) 

Agar diperoleh nilai riil, maka nilai 02)(
0


hl

CDCDC harus non-negatif, sehingga harus dipenuhi 

hbl CDCDC 02 , dengan demikian nilai Q* selalu positif dan nilai hblbl CDCDCDC 02 . 

Demikian pula halnya untuk menentukan nilai L optimal, pada kondisi hbl CDCDC 02 , diperoleh; 
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h

hblbl

C

CDCDCDC
L

0
2

*
2)( 

                                                                 5) 

Ini berarti nilai 0**  QL , seharusnya nilai L* berada pada interval  *0 L , sehingga 0* L , 

dengan demikian untuk menentukan ukuran lot optimal (Q*) kembali ke rumus EOQ tanpa stock-

out. Hal yang sama berlaku untuk kondisi hbl CDCDC 02  [9]. 

 

3) Kondisi partial back-ordering 

Pada kondisi partial back-ordering, perusahaan berusaha untuk mempertahankan 

pelanggannya agar tidak semuanya pindah ke pemasok lain, yaitu pada kondisi hbl CDCDC 02 . 

Hal ini dilakukan dengan cara menentukan proporsi stock-out yang dapat dipenuhi melalui back-

order. Pendekatan yang digunakan untuk mencari solusi optimal adalah dengan rata-rata 

keuntungan atau rata-rata pendapatan. Total keuntungan (net profit) per siklus memperhitungkan 

pendapatan hasil penjualan dikurangi dengan ongkos produksi, ongkos pesan, ongkos simpan, 

ongkos back-order dan ongkos lost-sales. Pendapatan (revenue) diperoleh dari hasil pemenuhan 

dari stock persediaan dan pemenuhan dari back-order. Hasil penjualan dari stock yang tersedia per 

siklus = PDTF , sedangkan hasil pemenuhan melalui back-order per siklus = )1( FPDT  . Ongkos 

pengadaan produk per siklus = pCFFDT ))1((   . Perhatikan Gambar 3 rata-rata ongkos simpan 

per siklus = hCDSQ )2)(( 2 , sedangkan ongkos simpan per tahun = hCQQDTSQ )()2)(( 222 , 

substitusi untuk QSQF )(  , diperoleh hCDTDTF )2)(( 22 . Ongkos back-order per siklus 

adalah luas segitiga pqs = bb CDTFTCFDS )2)1(()1()(2( 22  . Ongkos lost-sales per siklus =

  blDSC1 .  
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Gambar 3. Model EOQ dengan partial back-ordering 

 

Rata-rata pendapatan (NR = net revenue) per siklus =  

 

  })1)(1(]2/)1[()2)(())1(({ -        

))1((

222
0 lbhp CFDTCDTFCDSQCFFDTC

FFPDTNR








 

Rata-rata keuntungan (NR = net revenue) per tahun dibagi )1( T [5]; 
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                             6) 

Persamaan (6) disederhanakan, dengan telah didefinisikan lpbl CCPC  , maka; 
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                         7) 

Minimasi ongkos per tahun yang terdiri atas ongkos pesan, ongkos simpan, ongkos back-order dan 

ongkos lost-sales pada persamaan (7) terhadap siklus persediaan ( T ) dan pemenuhan permintaan 

dengan stock yang tersedia ( F ). Untuk mencari nilai T  dan F  dilakukan difrensial parsial, 

dengan; 

 0
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C
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                                                     8) 

 

Pada kondisi tidak diizinkan stock-out, maka nilai F = 1, sehingga persamaan (8) menjadi 

hDCCT 0
* 2 , dengan demikian DQT **  , diperoleh hCDCQ 0

* 2  (EOQ). 

  )1()1( FCDTDFTCCDFNR
bhbl

  = 0 (Appendix 1)); 

)(

)1(*

bh

bbl

CCT

CTC
F








                                                          9) 

Substitusi persamaan (9) ke dalam persamaan (8), maka (Appendix 2)); 








 








 


bh

bl

b

bh

h
CC

C

C

CC

DC

C
T








22

0* )1()(2
                                            10) 

Siklus persediaan pada kondisi partial back-ordering lebih besar bila dibandingkan dengan siklus 

persediaan pada kondisi tidak diijinkan terjadi stock-out. Appendix 3); 


2

0
21

blh
DCCC  atau 

2

0

* 21
blh

DCCC                                     11) 

 

Metodologi Penelitian  
Algoritma untuk menentukan apakah kebijakan persediaan partial back-ordering dapat 

diterapkan, maka diperlukan beberapa tahapan sebagai berikut; 

1) Periksa apakah memenuhi kondisi untuk menerapkan partial back-ordering yaitu hbl CDCDC 02

, jika memenuhi dilanjutkan kepada kriteria kedua pada langkah 2.  

2) Hitung nilai prosentase stock-out yang akan dipenuhi oleh stock yang tersedia ( * ) untuk masing -

masing produk. Periksa prosentase yang ditetapkan perusahaan (  ) dibandingkan dengan ( * ). 

Apabila *  maka dilanjutkan ke langkah 3, sebaliknya jika *  maka dilanjutkan ke langkah 

4. 

3) Kondisi tidak diizinkan terjadi back-order maka hCDCTC 02 .  Hitung ukuran lot ( *Q ) dan 

siklus persediaan optimal ( *T ) dengan pendekatan model dasar EOQ. 

4) Kondisi diizinkan partial back-ordering. Hitung siklus persediaan ( *T ) yang menggunakan 

persamaan (10). Selanjutnya, hitung laju pemenuhan permintaan dari stock ( *F ), persediaan 

maksimum ( ***
max DTFV  ), stock-out maksimum ( ***

max )1( DTFS  ), back-order maksimum 

( *
max Sb  ), ukuran lot optimal ( *** bVQpb  ) dan total ongkos persediaan (TC*). 

 

Hasil dan Pembahasan  
Akhir-akhir ini perusahaan memproduksi lima jenis produk paper pallet, yang disingkat 

dengan AM, TV, KC, SK, dan PN rata-rata permintaan per tahun untuk masing-masing produk 
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adalah 1094, 2640, 3840, 2630, 1395 unit. Sering kali perusahaan tidak dapat memenuhi 

permintaan sesuai dengan jumlah yang diminta, sehingga terjadi stock-out. Permintaan yang tidak 

dapat dipenuhi saat ini akan dipenuhi pada periode mendatang sebagai back-order. Namun 

demikian hanya sebagian dari back-order yang dapat dipenuhi. Dalam hal ini perusahaan 

menetapkan target minimal 75% stock-out dipenuhi sebagai back-order. Oleh karena hanya 

sebagian back-order yang dapat dipenuhi, maka hal ini menjadi kondisi partial-backordering. 

Selanjutnya, perusahaan ingin mengetahui, apakah nilai β = 75% sebagai batasan back-order sudah 

dapat menerapkan partial-backordering terhadap ke-lima produk tersebut? Untuk mengetahui hal 

ini diperlukan data untuk ke lima produk seperti yang terdapat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Data Lima Jenis Produk 

 

1 AM 1094 Rp350,000 Rp485,000 Rp470,000 Rp10,000 Rp25,000 Rp94,000

2 TV 2640 Rp350,000 Rp490,000 Rp470,000 Rp10,000 Rp30,000 Rp94,000

3 KC 3840 Rp350,000 Rp500,000 Rp465,000 Rp10,000 Rp45,000 Rp93,000

4 SK 2630 Rp350,000 Rp475,000 Rp460,000 Rp10,000 Rp25,000 Rp92,000

5 PN 1395 Rp350,000 Rp480,000 Rp470,000 Rp10,000 Rp20,000 Rp94,000

Jenis 

Produk 
No.

Harga jual 

(P )

O.variable 

(C p )

O. pelanggan 

tidak puas (C l )

O. lost 

sales  (C bl )

Demand 

(D )

O. simpan 

(C h )

O.pesan 

(C o )

 

Ongkos lost-sales (Cbl) = P – Cp + Cl . Kondisi untuk ke lima produk diperiksa dengan persamaan 

hbl CDCDC 02 , untuk mengetahui apakah dapat diterapkan partial back-ordering. 

 

Tabel 2. Kondisi ke-lima Jenis Produk 

 

1 AM 1094 Rp27,350,000 Rp8,484,409 0.690

2 TV 2640 Rp79,200,000 Rp13,179,985 0.834

3 KC 3840 Rp172,800,000 Rp15,810,882 0.909

4 SK 2630 Rp65,750,000 Rp13,014,300 0.802

5 PN 1395 Rp27,900,000 Rp9,580,762 0.657

β*No.
Jenis 

Produk 

Demand 

(D )
C bl  * D hCDC 02

 
 

Berdasarkan Tabel 2. ke-lima jenis produk memenuhi kriteria hbl CDCDC 02 , selanjutnya 

diperiksa terhadap nilai kritis dari fraksi stock-out yang akan dipenuhi melalui back-order ( * ) 

untuk masing-masing produk, yaitu 2
0

* 21 blh DCCC . Apabila perusahaan menetapkan nilai 

75% sebagai fraksi stock-out yang akan dipenuhi melalui back-order maka hanya produk AM dan 

PN yang diizinkan memiliki stock-out, sedangkan untuk produk TV, KC dan SK kebijakan yang 

diterapkan sebaiknya tidak diizinkan terjadi stock-out (Tabel 3). Pada kondisi tidak diizinkan 

terjadi stock-out, maka untuk menentukan nilai variabel keputusan digunakan model dasar 

persediaan EOQ (Tabel 4). 

 

Tabel 3. Total Ongkos Persediaan Produk AM dan PN (  = 75%) 

 

Jenis Produk T* F* DT* I*=F*DT* S* b* Q* TC*

AM 0.115 0.690 125.547 86.628 39 29 116 Rp8,191,453

PN 0.110 0.630 152.892 96.322 57 42 139 Rp8,995,181  
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Tabel 4. Total Ongkos Persediaan Produk TV, KC dan SK 

 

Jenis Produk T* F* Q* TC*

TV 0.053 1.00 140 Rp13,179,985

KC 0.044 1.00 170 Rp15,810,882

SK 0.054 1.00 141 Rp13,014,300  
 

Pada kondisi partial back-ordering total ongkos persediaan AM dan PN lebih hemat 3,45% 

dan 6,11% dibandingkan dengan kondisi tidak diizinkan terjadi stock-out. Apabila di asumsikan 

dalam satu tahun terdapat 250 hari kerja maka siklus persediaan dengan kebijakan partial back-

ordering untuk produk AM dan PN masing-masing 29 hari dan 27 hari, sedangkan siklus 

persediaan untuk produk TV, KC dan SK masing-masing 13, 11 dan 14 hari.  

 

Kesimpulan  
Produk paper pallet yang dihasilkan tidak semuanya dapat menerapkan kebijakan 

persediaan partial back-ordering dengan fraksi   yang sama. Berdasarkan pendekatan kebijakan 

partial back-ordering [5] hanya produk AM dan PN yang dapat menerapkan kebijakan ini, 

sedangkan produk TV, KC dan SK tidak diizinkan terjadi back-order. Apabila tetap diinginkan 

dapat diterapkan partial back-ordering maka produk TV, KC dan SK masing-masing harus 

memiliki nilai   lebih besar dari 83,4%; 90,9% dan 80,2%. 
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Appendix 

1) Penyederhanaan persamaan (6) menjadi persamaan (7); 
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2) Substitusi persamaan (9) ke dalam persamaan (8); 
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Abstrak 

Dalam dekade terakhir, Jabodetabek mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang pesat 

serta pergeseran penggunaan moda dari angkutan umum ke kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor.  

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang model simulasi lalu lintas pada perlintasan sebidang jalan 

raya dan kereta rel listrik yang dapat digunakan untuk menentukan panjang antrian motor, kendaraan 

pribadi, metro mini, dan angkutan kota. Perancangan model simulasi ini menggunakan perangkat lunak 

Awesim.  Data yang dibutuhkan adalah jam kedatangan kereta api, tingkat kedatangan kendaraan, serta 

waktu penutupan palang pintu pada perlintasan sebidang di Tebet, Duren Kalibata, Pasar Minggu, dan 

Universitas Pancasila. Uji validasi terhadap model simulasi dilakukan dengan mengukur performansi 

yaitu panjang antrian kendaraan.  Berdasarkan panjang antrian ini akan dilakukan pengkonversian dari 

kendaraan pribadi ke kendaraan umum yaitu kendaraan angkutan kota dn metromini. Terdapat 52 model 

yang dirancang untuk empat perlintasan bidang. Hasil simulasi menunjukkan bahwa terdapat efisiensi 

dalam penggunaan bahan bakar dan terdapat pengurangan kemacetan dilihat dari besarnya jumlah 

kendaraan pribadi yang dapat dikonversi ke kendaraan angkutan massal atau kendaraan umum.  Salah 

satu hasil simulasi pada model 1 di perlintasan sebidang Tebet pada jam 6-7 dengan total kendaraan 22 

mobil pribadi dan 28 motor dapat dikonversi hanya dengan 2 mobil metromini dan 2 mobil angkutan 

kota.   

Kata Kunci: Simulasi, perlintasan sebidang, konversi, efisiensi 

Pendahuluan 

Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah, serta sebagai 

pusat bisnis terbesar di negara ini telah memicu pertumbuhan penduduk di Jakarta dan 

sekitarnya. Penyediaan infrastruktur transportasi di Jakarta cenderung masih terbatas sehingga 

menyebabkan terjadinya perebutan pemanfaatannya. Kemacetan lalulintas merupakan contoh 

nyata perebutan pemanfaatan infrastruktur transportasi di Jakarta. Dalam dekade terakhir, 

Jabodetabek mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang pesat serta pergeseran 

drastis penggunaan moda transportasi dari angkutan umum ke kendaraan pribadi, khususnya 

sepeda motor. Jumlah mobil dan sepeda motor teregistrasi meningkat masing-masing dua kali 

dan 4,6 kali lipat sepanjang 2000 hingga 2010. Sementara pengguna bus menurun dari 38% 

menjadi 13% dan pengguna sepeda motor meningkat dari 21% menjadi 49%. (Studi JUTPI, 

2011). Dengan Panjang jalan 7.650 km, luas jalan 40,1 km
2
 (6,2% dari Luas wilayah DKI 

Jakarta), pertumbuhan panjang jalan hanya ± 0,01% per tahun telah mengakibatkan terjadinya 

pemborosan biaya operasional kendaraan sejumlah Rp. 17,2 Trilyun/ tahun dan pemborosan 

Energi berupa bahan bakar minyak (BBM) sejumlah Rp. 10 Trilyun / Thn. 

Pesatnya pertumbuhan akan kebutuhan transportasi dari wilayah Bogor ke Jakarta dan 

sebaliknya, mengakibatkan padatnya lalu lintas kereta api sepanjang Jakarta-Bogor [1]. 

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa salah satu penyebab kemacetan lalulintas adalah  

perebutan pemanfaatan  infrastruktur  transportasi pada area perlintasan sebidang.  Penelitian ini 

dikhususkan pada area perlintasan sebidang jalan raya dan rel kereta listrik pada perlintasan 

sebidang jalan raya dan kereta rel listrik Jakarta-Bogor.  Salah satu cara untuk mengetahui 

efisiensi transportasi adalah dengan melakukan pengkonversian dari pengguna kendaraan milik 

pribadi yaitu motor dan mobil pribadi ke angkutan umum.  Oleh sebab itu penelitian  ini 

bertujuan untuk merancang model simulasi lalu lintas pada perlintasan sebidang jalan raya dan 

kereta rel listrik yang dapat digunakan untuk menentukan panjang antrian motor, kendaraan 

mailto:sc.adisuwiryo@gmail.com
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pribadi, metro mini, dan angkutan kota. Hasilnya dapat digunakan oleh para pemangku 

kepentingan untuk mengambil kebijakan dalam rangka  meningkatkan  efisiensi transportasi.   

 

Studi Pustaka 

Sistem adalah sekumpulan elemen-elemen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan [2].  Kunci utama dari definisi sistem adalah sistem terdiri dari elemen-elemen 

yang menyusunnya, elemen-elemen tersebut saling berinteraksi satu sama lain, dan mempunyai 

tujuan tertentu. Model dapat didefinisikan sebagai proses penggambaran operasi sistem nyata 

untuk menjelaskan atau menunjukkan relasi-relasi penting yang terlibat. Sistem nyata dapat 

dikelola menjadi model [3]. Simulasi didefinisikan sebagai sekumpulan metode dan aplikasi 

untuk menirukan atau merepresentasikan perilaku dari suatu sistem nyata, yang biasanya 

dilakukan pada komputer dengan menggunakan perangkat lunak tertentu [4]. Meskipun berlaku 

untuk model statis dan deterministik, pemodelan simulasi komputer yang paling berguna dalam 

menganalisis sistem dinamis dengan proses stokastik yang kompleks yang tidak dapat secara 

efektif dimodelkan menggunakan metode tradisional. Simulasi komputer menggunakan 

komputer untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan kebutuhan yang kemudian komputer 

deprogram sehingga nanti dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang sama lagi. 

Tujuan dari model simulasi adalah menyediakan informasi yang bergunauntuk 

penyelesaian suatu permasalahan. Salah satu alternatif permodelan simulasi bahasa visual 

adalah Visual SLAM. Visual SLAM mendukung sistem-sistem permodelan berdasarkan sudut 

pandang yang beraneka ragam, dan berisiinformasi dari metode-metode berbeda dalam 

membangun model dari sistem. AWESIM adalah sistem yang mendukung pemodelan dan 

simulasi proses. Fitur yang paling mendasar dari arsitektur AWESIM adalah keterbukaan dan 

interkonektivitas ke database, spreadsheet, dan program pengolah kata seperti microsoft office. 

AWESIM mendukung penyelesaian masalah dalam struktur proyek. Proyek terdiri dari satu 

atau lebih skenario dengan masing-masing skenario menjadi cara alternatif untuk memperbaiki 

sistem yang sedang dipertimbangkan pada proyek. Setiap skenario terdiri dari satu atau lebih 

network, subnetwork, user data files, user inserts, animasi, catatan, kontrol dan deskripsi. 

Unsur-unsur skenario disebut sebagai komponen. Komponen dapat dibagi di antara skenario 

proyek dan juga dapat digunakan dalam proyek-proyek yang berbeda. Software program yang 

disebut pembangun disediakan oleh Awesim untuk membuat setiap komponen. Pemeliharaan 

dan manajemen komponen merupakan fitur penting dari AWESIM. AWESIM merupakan 

simulasi pemecahan masalah untuk Visual SLAM [5]. Untuk melukiskan konsep dasar jaringan 

sistem diperlukan simbol-simbol atau elemen-elemen dari AWESIM, sebagai pendukung dalam 

pembuatan model simulasi. Dengan tujuh elemen (node) dasar network berbagai masalah dapat 

dimodelkan. 

Verifikasi merupakan suatu proses untuk memeriksa kesesuaian jalannya program 

komputer simulasi dengan yang diinginkan dengan cara melakukan pemeriksaan program 

komputer [4]. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan validasi pada 

model komputer atau simulasi, diantaranya: 

- Apakah model komputer benar merupakan representasi dari sistem nyata? 

- Apakah model komputer dapat melakukan duplikasi kinerja sistem nyata? 

- Apakah output dari model komputer mempunyai kredibilitas dengan ahli sistem dan 

pembuat keputusan? 

Validasi merupakan proses penentuan apakah model konseptual simulasi benar-benar 

merupakan representasi akurat dari system nyata yang dimodelkan dengan pengujian hipotesis 

[4]. 

Replikasi digunakan untuk mengurangi tingkat kesalahan (error) dalam simulasi 

dengan menentukan jumlah percobaan yang harus dilakukan. Setelah melakukan pengamatan, 

dapat dilakukan pendekatan secara statistik mengenai nilai keluaran yang didapat dari hasil 

simulasi dengan hasil pengamatan tersebut. Terdapat dua tipe estimasi tersebut, yaitu Estimasi 

Titik (point estimates) dan Estimasi Selang (interval estimates) [2]. Nilai mutlak dari error (e) 

merupakan selang kepercayaan yang diketahui dari sample ukuran atau banyaknya replikasi 

yang perlu dilakukan. Dengan menentukan nilai e, maka jumlah replikasi maupun ukuran 

contoh yang dibutuhkan dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut [2] : 
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𝑛′ =  [
(𝑍𝛼/2)𝑠

𝑒
]

2

 ……………….....(1) 

 

Efisiensi transportasi adalah suatu ukuran 

besarnya biaya  (dalam rupiah,  waktu, energi  atau  tambahan lainnya) untuk menggerakkan 

sesuatu (penumpang ataupun barang) dari satu tempat ke tempat lain [6]. Sektor transportasi 

merupakan salah satu komponen yang membuat pemborosan energi terjadi, seperti yang 

diakibatkan oleh kemacetan. Efisiensi transportasi tergantung kepada karakteristik kendaraan 

yang digunakan. Dalam penetapan dimensi alat angkut sangat dipengaruhi oleh besarnya 

demand. Pada demand yang kecil lebih optimal menggunakan angkutan dengan kapasitas yang 

kecil, dan untuk demand yang besar digunakan kapasitas angkutan yang besar.  

 

Metodologi Penelitian 

Data yang dibutuhkan dalam perancangan model simulasi adalah 1) Tingkat kedatangan 

kendaraan pada perlintasan sebidang; 2) Jenis dan jumlah kendaraan umum maupun pribadi 

yang mengantri; 3) Waktu penutupan palang pintu pada perlintasan sebidang. Data ini akan 

diolah untuk dijadikan input model simulasi yang akan dirancang. Uji Anova dan uji Tukey 

digunakan untuk menguji perbedaan data kedatangan kendaraan antar hari dan antar jam 

kedatangan. Pengujian ini dilakukan untuk membuat model simulasi yang sama atau berbeda 

pada setiap hari atau setiap jam. Pengujian distribusi waktu antar kedatangan dilakukan secara 

statistika untuk digunakan sebagai input pada model yang akan dirancang. Verifikasi dan 

validasi dilakukan pada model simulasi yang dirancang untuk mengetahui apakah model sudah 

sesuai dengan system nyata, dan dilanjutkan dengan evaluasi pada system nyata. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Dalam perancangan model simulasi dengan menggunakan Awesim, pertama akan 

diciptakan  kedatangan delapan entity yaitu mobil pribadi, motor, dan angkutan umum dari arah 

kiri (Selatan), mobil pribadi, motor, dan angkutan umum dari arah kanan (Utara) di perlintasan 

sebidang.  Sedangkan untuk menggambarkan entity menunggu pada saat palang pintu 

perlintasan sebidang tertutup dan entity dapat melewati jalan pada saat palang pintu perlintasan 

sebidang terbuka digunakan AWAIT NODE.  Untuk menggambarkan entity meninggalkan 

sistem dapat digunakan TERMINATE NODE.  GATE BLOCK dibutuhkan untuk 

menggambarkan palang pintu perlintasan sebidang.  Model Simulasi Sistem Perlintasan 

Sebidang Kereta Api dapat dilihat pada Gambar 1.  Model simulasi digambarkan dalam dua 

jaringan, yaitu jaringan yang menggambarkan pergerakan motor, mobil pribadi, metro mini, dan 

angkutan kota serta jaringan yang manggambarkan pergerakan kereta api. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Biaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah
http://id.wikipedia.org/wiki/Waktu
http://id.wikipedia.org/wiki/Energi
http://id.wikipedia.org/wiki/Penumpang
http://id.wikipedia.org/wiki/Barang
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Gambar 1  Model Simulasi Sistem Perlintasan Sebidang Kereta Api 

 

Output Model Simulasi 

Penelitian dilakukan  pada 4 perlintasan sebidang yaitu Tebet, Duren Kalibata, Pasar 

Minggu, dan Universitas Pancasila masing-masing 13 model sehingga total terdapat 52 model yang 

akan diuji validasinya.  Berdasarkan uji validasi semua model dinyatakan valid karena interval 

yang didapatkan memuat bilangan 0 (nol). Model simulasi yang telah dirancang, dapat digunakan 

oleh pengambil kebijakan untuk menentukan panjang antrian 4 jenis kendaraan yaitu motor, mobil 

pribadi, metromini, dan angkutan kota.   
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Berdasarkan hasil simulasi dengan melakukan pengkonversian dari kendaraan pribadi yaitu 

motor dan mobil pribadi ke kendaraan angkutan umum metromini dan angkutan kota akan 

memberikan efisiensi baik dalam bentuk penggunaan bahan bakar maupun dalam bentuk 

mengurangi kemacetan. Hal ini dilihat dari besar jumlah kendaraan pribadi yang dapat dikonversi 

ke kendaraan umum.  Pengkonversian dilakukan di empat perlintasan sebidang yaitu Tebet, Duren 

Kalibata, Pasar Minggu, dan Universitas Pancasila. Model simulasi ini dicobakan pada ke-empat 

perlintasan sebidang tersebut, dan output model simulasi yang diuraikan pada makalah ini adalah 

output pada pintu perlintasan sebidang Tebet. 

Pintu perlintasan sebidang Tebet pada Model 1, arah Selatan maupun Utara dengan total 22 

mobil pribadi dan 28 motor dapat dikonversi dengan 2 mobil Metromini dan 2 mobil Angkutan 

kota. Pada Model 2, arah Selatan maupun Utara dengan total 8 mobil pribadi dan 10 motor dapat 

dikonversi dengan 2 mobil Metromini. Pintu perlintasan sebidang Tebet pada Model 3, baik untuk 

arah Selatan maupun Utara dengan total 6 mobil pribadi dan 8 motor dapat dikonversi dengan 2 

mobil Angkutan kota, dan pada Model 4, arah Selatan maupun Utara dengan total 6 mobil pribadi 

dan 10 motor dapat dikonversi dengan 2 mobil Angkutan kota. Pada Model 5, baik untuk arah 

Selatan maupun Utara dengan total 10 mobil pribadi dan 16 motor dapat dikonversi dengan 2 mobil 

Metromini. Pintu perlintasan sebidang Tebet pada Model 6, baik untuk arah Selatan maupun Utara 

dengan total 16 mobil pribadi dan 23 motor dapat dikonversi dengan 2 mobil Metromini. Tebet 

pada Model 7, baik untuk arah Selatan maupun Utara dengan total 8 mobil pribadi dan 10 motor 

dapat dikonversi dengan 2 mobil Metromini.  Pintu perlintasan sebidang Tebet pada Model 8, arah 

Selatan maupun Utara dengan total 6 mobil pribadi dan 10 motor dapat dikonversi dengan 2 mobil 

Angkutan kota. Pada Model 9, baik untuk arah Selatan maupun Utara dengan total 7 mobil pribadi 

dan 10 motor dapat dikonversi dengan 1 mobil Metromini dan 1 mobil Angkutan kota.  Tebet pada 

Model 10, baik untuk arah Selatan maupun Utara dengan total 10 mobil pribadi dan 13 motor dapat 

dikonversi dengan 2 mobil Metromini. Pada Model 11, baik untuk arah Selatan maupun Utara 

dengan total 18 mobil pribadi dan 24 motor dapat dikonversi dengan 2 mobil Metromini.  Pada 

Model 12, baik untuk arah Selatan maupun Utara dengan total 6 mobil pribadi dan 8 motor dapat 

dikonversi dengan 2 mobil Angkutan kota.  Pintu perlintasan sebidang Tebet pada Model 13, baik 

untuk arah Selatan maupun Utara dengan total 7 mobil pribadi dan 10 motor dapat dikonversi 

dengan 1 mobil Metromini dan 1 mobil Angkutan kota. 

Disamping itu, model simulasi yang telah dirancang dapat juga digunakan oleh pengambil 

kebijakan untuk mengetahui bagaimana dampak terhadap kemacetan apabila palang pintu 

perlintasan ditiadakan atau dibuatkan jalur kereta api melalui fly over sehingga sampai selesai 

periode simulasi kereta api tidak akan pernah melewati palang pintu perlintasan sebidang. 

Informasi yang diperoleh dari hasil simulasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan. 

 

Kesimpulan 

- Sistem yang diteliti terdiri dari sepuluh entity dimana empat entity kendaraan dari arah kiri 

palang pintu perintasan sebidang, empat entity kendaraan dari arah kanan palang pintu perintasan 

sebidang, dan dua entity kereta api dari dua arah yang melewati perlintasan sebidang. 

- Model simulasi digambarkan dalam dua jaringan, yaitu jaringan yang menggambarkan 

pergerakan motor, mobil pribadi, metro mini, dan angkutan kota serta jaringan yang 

menggambarkan pergerakan kereta api. 

- Hasil simulasi menunjukkan bahwa dengan melakukan pengkonversian dari kendaraan pribadi ke 

kendaraan angkutan umum akan memberikan efisiensi dalam bentuk penghematan penggunaan 

bahan bakar maupun mengurangi kemacetan.   

- Model simulasi yang telah dirancang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan untuk 

mengetahui dampak terhadap kemacetan dengan ada atau tidak adanya palang pintu perlintasan. 
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Abstrak  

Perusahaan XYZ adalah perusahaan operator  pelayanan bis di Jakarta. Untuk menunjang kegiatan 

operasionalnya, perusahaan melakukan kegiatan pemeliharaan terhadap bis-bis yang digunakan. Saat ini, 

perusahaan sering menunda penyelesaian proses pemeliharaan dikarenakan kurangnya spare part yang 

disediakan di gudang. Sebagai perusahaan penyedia transportasi publik, perusahaan harus dapat 

meningkatkan kepuasan pada pengguna layanan dengan cara meningkatkan ketersediaan armada bis serta 

memanfaatkan anggaran yang dimiliki dengan bijak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan 

persediaan perusahaan saat ini dan memberikan usulan rancangan kebijakan persediaan yang sesuai untuk 

klasifikasi spare part untuk kebutuhan armada bis. Tahapan awal dari penelitian ini adalah menentukan 

klasifikasi dari spare part yang disimpan menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) 

yang mengklasifikasikan tingkat kepentingan kritis spare part berdasarkan kriteria tingkat kritis persediaan, 

harga, dan frekuensi kebutuhan. Berikutnya dilakukan perhitungan model kebijakan persediaan sesuai 

dengan hasil dari klasifikasi. Sparepart klasifikasi A menggunakan model kebijakan persediaan (s, S) system 

continuous review, sparepart klasifikasi B menggunakan model kebijakan persediaan (s, Q) system 

continuous review, dan untuk klasifikasi C menggunakan model kebijakan persediaan (R, s, S) system 

periodic review. Hasil perhitungan model kebijakan yang diusulkan menghasilkan nilai total biaya 

persediaan spare part armada bis sebesar Rp 1,429,795,209.18 dimana biaya ini lebih murah dibandingkan 

total biaya persediaan  perusahaan saat ini yang sebesar Rp 1,488,514,037.26.  
 

Kata kunci: kebijakan persediaan, klasifikasi spare part. 
 

Pendahuluan 
Perusahaan XYZ adalah salah satu  operator dari bis-bis yang digunakan untuk transportasi 

publik di Jakarta. Jumlah bis yang dioperasikan oleh perusahaan adalah sebanyak 66 bus gandeng.  

Bagi perusahaan penyedia jasa layanan transportasi massal seperti perusahaan XYZ, 

kegiatan perawatan armada bis serta menjaga ketersediaan dari spare part (suku cadang) yang 

diperlukan bagi armada transportasi merupakan suatu keharusan dalam rangka memenuhi dan 

mempertahankan kepuasan pelanggan. Beberapa rancangan kegiatan perawatan bis menggunakan 

pendekatan Reliability Centered Maintenance (RCM) telah diusulkan untuk meningkatkan 

ketersediaan suku cadang armada bus [1].  Dalam rangka menjaga ketersediaan suku cadang yang 

diperlukan pada saat dilakukan pemeriksaan berkala, perusahaan memerlukan adanya suatu teknik 

atau metode yang mendukung ketersediaan suku cadang tersebut saat diperlukan tanpa harus 

membebani perusahaan dengan biaya persediaan yang tinggi. 

Persediaan adalah aset berwujud yang dapat dilihat, diukur dan dihitung pada waktu 

tertentu material di tangan pada suatu waktu tertentu, merupakan nilai barang yang dimiliki oleh 

sautu organisasi pada waktu tertentu. Persediaan dapat berupa suplai, bahan baku, barang setengah 

jadi atau produk disimpan. Beberapa tipe suplai antara lain berupa peralatan pemotong, item 

pemeliharaan fasilitas. Tipe organisasi yang berbeda membutuhkan jenis persediaan yang berbeda. 

Persediaan dibutuhkan karena kesulitan dalam mensinkronisasi kegiatan pengadaan dan 

pemenuhan permintaan secara sempurna serta dibutuhkannya waktu untuk operasional pengadaan 

barang [2]. Dalam pengertian yang telah disebutkan, pengendalian persediaan erat kaitannya dalam 

menjaga agar barang yang disimpan haruslah dalam jumlah yang tepat agar kondisi keuangan 

perusahaan tidak terbebani, serta jumlah yang disediakan oleh sistem pengendalian persediaan 

tersebut haruslah mencukupi saat dibutuhkan oleh perusahaan.  

Dalam rangka pemberian pelayanan yang baik kepada penumpang bis serta memenuhi 

kewajiban sebagai operator bis, perusahaan dituntut untuk selalu menjaga keandalan serta 

optimalisasi dari armadanya yang didalamnya termasuk untuk menjaga ketersediaan dari spare part 
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yang dibutuhkan untuk armada bus tersebut. Proses pengadaan spare part oleh perusahaan saat ini 

belum mempertimbangkan tingkat pemesanan kembali sehingga terkadang proses pemesanan 

barang hanya akan dilakukan setelah barang kosong. Dengan keadaan seperti itu dalam beberapa 

kasus timbul permasalahan pada saat kebutuhan spare part melebihi dari jumlah spare part yang 

tersedia di gudang. Hal tersebut mengakibatkan bus tidak dapat tersuplai komponen suku 

cadangnya sehingga tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. 

Untuk mendukung kebijakan persediaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

spare part yang disimpan, diperlukan metode untuk menentukan klasifikasi yang sesuai untuk 

masing-masing spare part. Analisis ABC adalah proses membagi unit penyimpanan persediaan 

(Stock-Keeping unit/SKU) menjadi tiga kelas menurut penggunaan uang yang digunakan sehingga 

perusahaan dapat fokus pada item-item persediaan yang memiliki nilai uang yang tertinggi dengan 

menggunakan Pareto chart. Kelas A meliputi item yang merupakan 20%  SKU dengan nilai 

penggunaan uang sebesar 80%. Item kelas B merupakan 30% SKU dengan nilai penggunaan uang 

sebesar 15%.  Untuk item kelas C meliputi 50% SKU dengan nilai penggunaan uang sebesar 5%. 

[3]. Wang dan Kang (2007) menawarkan metode klasifikasi berdasarkan beberapa kriteria 

(multiple-criteria) dengan membagi spare part dalam tiga klasifikasi, yaitu klasifikasi A untuk 

spare part sangat penting (vital), klasifikasi B penting (essential), serta klasifikasi C untuk spare 

part diinginkan (desirable). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model klasifikasi ABC 

multiple-criteria dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) yang sesuai untuk 

persediaan spare part armada bis serta menentukan kebijakan persediaan berupa penentuan ukuran 

lot pemesanan serta frekuensi pemesanan yang sesuai dengan klasifikasi ABC. 

   

Studi Pustaka  

Pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP) adalah pendekatan analisis untuk 

membantu proses pengambilan keputusan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan bobot relatif 

beberapa kriteria dan alternatif yang sesuai dengan karakteristik suatu keputusan. Proses AHP 

meliputi tahapan  pembentukan hirarki, penyusunan matriks keputusan dan perhitungan bobot 

untuk tiap level dan sintesis bobot[4].  
Metode klasifikasi ABC dengan multiple-criteria digunakan dalam penelitian untuk 

membagi spare part dalam tiga klasifikasi, yaitu klasifikasi A, klasifikasi B, serta klasifikasi C. 

Pemanfaatan Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam tahapan klasifikasi spare part bertujuan 

untuk menentukan bobot dari masing-masing kriteria penunjang dari spare part disimpan. Bobot 

itulah yang nantinya dapat membantu pengelompokan spare part berdasarkan tingkat perbandingan 

berpasangannya [5].   
Model kebijakan persediaan yang tepat sesuai dengan klasifikasi barang menurut Wang 

dan Kang (2007), adalah tipe spare part vital atau klasifikasi A digunakan kebijakan persediaan (s, 

S) system continuous review, kemudian tipe spare part essential atau klasifikasi B digunakan 

kebijakan persediaan (s, Q) system continuous review, dan yang terakhir untuk tipe spare part 

desirable atau klasifikasi C digunakan kebijakan persediaan (R, s, S) system periodic review. 
Kebijakan persediaan Continuous Review (s, S) merupakan sistem review kontinyu yang 

secara terus menerus memonitor tingkat / jumlah stock yang terdapat pada gudang. Pada saat stock 

berada pada nilai reorder point (s) atau dibawahnya, maka sejumlah unit pemesanan dilakukan 

hingga menyentuh titik required storage level (S) persediaan yang ditentukan. Langkah selanjutnya 

adalah menghitung total biaya persediaan. 

Kebijakan persediaan Continuous Review (s, Q) merupakan sistem review kontinyu yang 

secara terus menerus memonitor tingkat / jumlah stock yang terdapat pada gudang. Pada saat stock 

berada pada nilai reordering point (s) atau dibawahnya, maka pemesanan dilakukan sejumlah nilai 

(Q) persediaan yang ditentukan. Rumus yang akan digunakan akan sama seperti metode (s, S) 

continuous review, hanya saja pada metode (s, Q) perhitungan dilakukan hanya sampai didapatkan 

nilai (s) dan juga nilai (Q). Langkah pengerjaan perhitungan (s, Q) system Continuous review sama 

seperti langkah dalam perhitungan (s, S) system continuous review, hanya saja pada perhitungan 

kali ini tidak dihitung besarnya nilai required storage level (S), sedangkan nilai order quantity (Q) 

adalah nilai Q hasil iterasi terakhir yang dilakukan. 
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Kebijakan persediaan  Periodic Review (R, s, S) merupakan kombinasi perhitungan dari 

metode continous review (s, S) dan (s, Q) system. Pada jenis kebijakan ini, tingkat persediaan 

barang di-review secara berkala sesuai dengan nilai (R) interval pemeriksaan tertentu, dan apabila 

tingkat persediaan mencapai atau dibawah titik pemesanan kembali (s), maka sejumlah unit 

pemesanan dilakukan hingga menyentuh titik maksimum tingkat persediaan yang dibutuhkan (S) 

persediaan yang ditentukan.  

 

Metodologi Penelitian 

Berdasarkan permasalahan persediaan spare part perusahaan XYZ dan tujuan penelitian 

yang telah ditentukan, berikutnya dilakukan pengumpulan data, antara lain berupa data umum 

perusahaan, data historis penggunaan spare part, komponen biaya persediaan spare part, lead time 

serta data biaya stockout spare part. Selanjutnya dilakukan pengembangan Model Klasifikasi ABC 

Multi Criteria berdasarkan pendekatan AHP untuk mengetahui klasifikasi spare part untuk kelas 

A, B dan C. Berikutnya dilakukan pengolahan data sesuai dengan model kebijakan persediaan yang 

sesuai untuk tiap klasifikasi spare part. Tahapan analisa dilakukan terhadap hasil perhitungan 

sekaligus analisis perbandingan biaya yang dihasilkan menggunakan model kebijakan persediaan 

usulan dengan biaya yang telah dikeluarkan perusahaan menggunakan model kebijakan persediaan 

saat ini. Langkah akhir dilakukan tahapan penarikan kesimpulan terkait solusi atas penyelesaian 

permasalahan di perusahaan. 

   

Hasil dan Pembahasan  

Saat ini, kebijakan persediaan yang diaplikasikan adalah  perusahaan melakukan 

pemesanan untuk kebutuhan spare part pada saat jumlah barang di persediaan telah habis yang 

mengakibatkan pihak perusahaan harus menunda penyelesaian proses pemeliharaan dikarenakan 

kurangnya spare part yang disediakan di gudang. Sebagai perusahaan penyedia transportasi publik, 

perusahaan harus dapat meningkatkan kepuasan pada pengguna layanan dengan cara meningkatkan 

ketersediaan armada bus serta memanfaatkan anggaran yang dimiliki dengan bijak. Sebagai 

perusahaan penyedia transportasi publik, perusahaan harus dapat meningkatkan kepuasan pada 

pengguna layanan dengan cara meningkatkan ketersediaan armada bis serta memanfaatkan 

anggaran yang dimiliki dengan bijak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rancangan 

kebijakan persediaan yang sesuai untuk klasifikasi spare part untuk kebutuhan armada bis.  

Tahapan penentuan klasifikasi spare part dilakukan dengan menggunakan pendekatan AHP 

multicriteria yang dikembangkan oleh Wang dan Kang. Hasil pembentukan hirarki adalah sesuai 

dengan gambar 1 berikut.  

 
Gambar 1. Struktur Hirarki Klasifikasi ABC Spare Part 

 

Keterangan :  

TK   : Tingkat Kritis Persediaan 

TK1 : Tingkat Kritis ≤ 2 

Klasifikasi ABC Spare Part

Value
Tingkat Kritis 

Persediaan

Frekuensi 

Kebutuhan
Level 2

TK1 TK2 TK3

Level 1

V1 V2 V3 FK1 FK2 FK3

Klasifikasi A Klasifikasi B Klasifikasi C

Level 3



SNTI V-2016 Universitas Trisakti                                           ISSN: 2355-925X 

95 
 

TK2 : 2 < Tingkat Kritis ≤ 3 

TK3 : 3 < Tingkat Kritis 

V     : Value 

V1   : Rp 1.200.000 ≤ Value 

V2   : Rp 500.000 ≤ Value < Rp 1.200.000 

V3   : Value < Rp 500,000 

FK   : Frekuensi Kebutuhan  

FK1 : Frekuensi ≤ 20 

FK2 : 20 < Frekuensi ≤ 110 

FK3 : 110 < Frekuensi 

   

 Untuk mendapatkan kriteria dalam penentuan klasifikasi ABC untuk spare part bis, akan 

dilakukan perhitungan Overall Composite Weight berdasarkan hasil perhitungan bobot untuk setiap 

kriteria dan sub kriteria pada hirarki yang terbentuk. Hasil perhitungan composite weight dapat 

dilihat pada tabel berikut.  

 

Tabel 1 Overall Composite Weight 

 
  

Berdasarkan nilai composite weight dapat ditentukan rentang nilai component weight dari 

spare part yang akan diklasifikasikan. Tabel 2 berikut menunjukkan rentang kriteria klasifikasinya. 

Rentang nilai composite weight ini selanjutnya akan digunakan sebagai pembatas antar klasifikasi 

spare part. 

Tabel 2 Kriteria Klasifikasi ABC 

 
 

Seperti yang tertera pada tabel, total nilai composite weight untuk klasifikasi A adalah 

bernilai ≥ 0.583, nilai itu didapatkan dari pertimbangan dari pihak perusahaan bahwa untuk spare 

part klasifikasi A tidak harus menghasilkan nilai composite weight maksimum dengan nilai 0.6269, 

dimana nilai kriteria value dengan V2 masih dimasukkan ke dalam klasifikasi A. Rentang nilai 

composite weight ini selanjutnya akan digunakan sebagai pembatas antar klasifikasi spare part. 

Setelah didapatkan range dari masing-masing kelas untuk kelas A, B, serta C, langkah 

selanjutnya adalah menentukan nilai Component Weight dari masing-masing spare part yang 

disimpan. Nilai Component Weight didapatkan dengan mengalikan  nilai eigen alternatif sesuai 

data yang diperoleh dengan priority vector atau nilai eigen dari kriteria terkait. 

Berikutnya dilakukan perhitungan total biaya persediaan untuk masing-masing klasifikasi 

spare part. Hasilnya  adalah untuk spare part klasifikasi A menggunakan model kebijakan 

persediaan usulan (S, s) continuous review diperoleh total biaya persediaan sebesar Rp 

402,963,508.00. Untuk spare part klasifikasi B menggunakan model kebijakan persediaan usulan 

(s, Q) continuous review didapatkan total biaya persediaan sebesar Rp 574,039,966.62.  Untuk 

spare part klasifikasi C menggunakan model kebijakan persediaan usulan (R, s, S) periodic review 

didapatkan total biaya persediaan sebesar Rp 452,890,497.88.  

Hasil perhitungan total biaya persediaan dengan model kebijakan persediaan usulan 

menghasilkan nilai sebesar  Rp 1,429,795,209.18. Sedangkan biaya persediaan yang dikeluarkan 

oleh perusahaan saat ini adalah sebesar Rp 1,488,514,037.26. Total penghematan biaya apabila 

model kebijakan persediaan usulan ini diterapkan adalah sebesar Rp 58,718,828.08. Hasil 

pengelompokan klasifikasi ABC berdasarkan metode usulan untuk part bus perusahaan XYZ dan 

perbedaannya dengan pengelompokan klasifikasi ABC berdasarkan metode konvensional dapat 

1 2 3 1 2 3

Tingkat Kritis Pengadaan 0.383 0.118 0.28 0.603 0.0452 0.1072 0.2309

Value 0.132 0.131 0.268 0.601 0.0173 0.0354 0.0793

Frekuensi Kebutuhan 0.485 0.082 0.265 0.653 0.0398 0.1285 0.3167

Total 0.1023 0.2711 0.6269

Bobot Alternatif
Level 2Kriteria

Composite Weight

Total of Composite Weight Klasifikasi

≥ 0.583 A

<  0.583 dan > 0.253 B

≤ 0.253 C
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dilihat pada tabel 3 berikut. Hasil pengelompokan klasifikasi ABC berdasarkan metode usulan 

diharapkan dapat membantu perusahaan XYZ untuk menerapkan kebijakan persediaan spare part 

dengan tepat, sehingga dapat mengurangi ketidaktersediaan spare part, khususnya spare part vital 

(kelas A) sekaligus menghemat total biaya persediaan spare part yang harus ditanggung 

perusahaan. 

Tabel 3 Perbandingan Klasifikasi Spare Part Bus Berdasarkan Metode Usulan dan Metode 

Klasifikasi ABC Konvensional.  

 

Kesimpulan  

Dari hasil pengolahan data dan analisa hasil yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Hasil klasfikasi dengan metode klasifikasi ABC multiple-criteria menggunakan 

pendekatan AHP berdasarkan kriteria yang digunakan yaitu Tingkat Kritis Pengadaan, 

Value, dan Frekuensi Kebutuhan, menjadikan item spare part terbagi dalam tiga kelas, 

yaitu klasifikasi A untuk vital, klasifikasi B untuk essential, dan klasifikasi C untuk 

desirable. Hasil dari pengklasifikasian jenis item spare part tersebut menghasilkan jumlah 

unit item spare part untuk klasifikasi A sebanyak 9 unit, klasifikasi B sebanyak 12 unit, 

klasifikasi C sebanyak 17 unit. 

2. Pada model kebijakan persediaan usulan digunakan model kebijakan (s, S) system 

continuous review untuk klasifikasi A dengan hasil total biaya persediaan sebesar  Rp 

402,959,145.66, (s, Q) system continuous review untuk klasifikasi B dengan hasil total 

biaya persediaan sebesar  Rp 573,923,345.29, serta (R, s, S) system periodic review untuk 

klasifikasi C dengan hasil total biaya persediaan sebesar  Rp 452,912,718.23. Besarnya 

total biaya persediaan yang diusulkan sebesar Rp 1,429,795,209.18. Sedangkan pada 

kondisi saat ini perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp 1,488,514,037.26 untuk 

No Kode Nama Komponen Tingkat Kritis Pengadaan Value Frekuensi Kerusakan Total Klasifikasi Conventional ABC

1 22363 Filter Oli LF 670 0.2309 0.0793 0.3167 0.6269 A A

2 22319 Spark Plug 0.2309 0.0793 0.3167 0.6269 A A

3 22457 Seal Roda Tengah TBL 0.2309 0.0793 0.3167 0.6269 A B

4 22395 Seal Roda Depan 0.2309 0.0793 0.3167 0.6269 A B

5 22386/22383 Bearing Roda Tengah 0.2309 0.0793 0.3167 0.6269 A A

6 22362 Filter Gas 0.2309 0.0793 0.3167 0.6269 A B

7 22532 Karet Air Below "FIRESTONE" 0.2309 0.0793 0.3167 0.6269 A A

8 22393 Seal Roda Belakang 0.2309 0.0793 0.3167 0.6269 A B

9 22139 Ignition Coil 0.2309 0.0354 0.3167 0.583 A A

10 22381/22379 Bearing Roda Depan 0.2309 0.0793 0.1285 0.4387 B B

11 22119 Engine Mounting Front "DAEWOO" 0.2309 0.0793 0.1285 0.4387 B A

12 22365/22366/22367 Filter Udara 0.2309 0.0793 0.1285 0.4387 B B

13 22364 Filter Transmisi "Allison" 0.2309 0.0793 0.1285 0.4387 B C

14 22375/22378 Bearing Roda Belakang 0.2309 0.0793 0.1285 0.4387 B C

15 22397 ACCU N 200 WS + Air Zuur 0.2309 0.0354 0.1285 0.3948 B A

16 22689/22340 Tie Rod 0.2309 0.0173 0.1285 0.3767 B A

17 22121 Engine Mounting Rear "DAEWOO" 0.1072 0.0793 0.1285 0.315 B B

18 22310/22627 Selang Tabung Power Steering 0.1072 0.0793 0.1285 0.315 B C

19 22093/22094 Caliper Adjusting Mechanics 0.1072 0.0354 0.1285 0.2711 B B

20 22570/22143 Joint Kopel 0.1072 0.0354 0.1285 0.2711 B B

21 22097 Booster Rem 0.1072 0.0354 0.1285 0.2711 B B

22 22256/22692 King Pen 0.1072 0.0173 0.1285 0.253 C A

23 22567 Leveling Suspension Valve 0.1072 0.0173 0.1285 0.253 C A

24 22334 TCM 0.0452 0.0793 0.0398 0.1643 C C

25 22313/22312 Sensor Uego 0.0452 0.0793 0.0398 0.1643 C C

26 22716 Footbrake Assy WABCO 0.0452 0.0793 0.0398 0.1643 C C

27 22685 Oil Cooler Transmisi 0.0452 0.0793 0.0398 0.1643 C C

28 22335 Thermostat Assy 0.0452 0.0354 0.0398 0.1204 C C

29 22703 Sensor NGP 0.0452 0.0354 0.0398 0.1204 C C

30 22863/22893/22854 Water Pump 0.0452 0.0354 0.0398 0.1204 C C

31 22841 Hand Brake Valve 0.0452 0.0354 0.0398 0.1204 C C

32 22080/22122/22116 Disc Brake 0.0452 0.0173 0.0398 0.1023 C A

33 22714 Radiator Zhongtong GTI 0.0452 0.0173 0.0398 0.1023 C A

34 22508 Regulator ASM 0.0452 0.0173 0.0398 0.1023 C C

35 22133 Gasket Cylinder Head Cover 0.0452 0.0173 0.0398 0.1023 C A

36 22475 Throttle Valve 0.0452 0.0173 0.0398 0.1023 C C

37 22111 Dinamo Starter 0.0452 0.0173 0.0398 0.1023 C C

38 22439 ECU (Engine Control Module) 0.0452 0.0173 0.0398 0.1023 C C
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memenuhi kebijakan persediaannya, sehingga didapatkan penghematan sebesar Rp 

58,718,828.08 apabila model ini diterapkan. 

3. Usulan kebijakan pengadaan persediaan spare part yang diberikan dapat mengatasi 

permasalahan perusahaan untuk mengurangi ketidaktersediaan spare part sekaligus 

menghemat total biaya persediaan spare part. 
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Abstrak 

Peningkatan jumlah UMKM di Indonesia tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas perusahaan. 

Salah satu penyebabnya yaitu keterbatasan penguasaan teknologi oleh perusahaan. Untuk menangani hal ini 

bisa dengan menerapkan sistem ERP. Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan UMKM tidak ingin 

menerapkan sistem ERP. Diantaranya yaitu biaya lisensi yang mahal dan kemungkinan kegagalan karena 

ketidak sesuaian sistem dengan model bisnis. Salah satu UMKM yang sudah menerapkan sistem IT namun 

masih kurang efektif dan efisien yaitu Alisha Fancy Shop. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menentukan 

software ERP yang sesuai dalam mendukung strategi perusahaan. Penelitian ini menggunakan Balanced 

Scorecard untuk mengukur kesesuaian fungsi bisnis ERP dan organisasi. Serta menggunakan Analytical 

Hierarchy Process untuk memilih software ERP yang tepat berdasarkan kriteria penerapan sistem ERP yaitu 

faktor sistem (total costs, implementation time, functionality, user friendliness, flexibility, reliability) dan 

faktor vendor (reputation, technical capability dan service). Metode penelitiannya menggunakan Mixed 

Method Concurrent Embedded Strategy. Alat pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dengan skala 

perbandingan berpasangan dan wawancara semi terstruktur. Narasumber dan responden dalam penelitian 

ini yaitu perwakilan dari divisi HR, Finance, Purchase (SCM), Marketing and sales. Kesimpulan penelitian 

menyarankan Alisha Fancy Shop untuk menggunakan sistem ERP open source jenis Odoo yang sesuai 

dengan strategi perusahaan dan kriteria penerapan sistem ERP. 

Kata kunci:  ERP, kriteria sistem, AHP, balanced scorecard 

 

Pendahuluan 

Jumlah UMKM di Indonesia semakin meningkat [8] Dengan kenaikan jumlah UMKM 

yang tinggi akan semakin mendorong kompleksnya persaingan bisnis. Namun faktanya, dengan 

jumlah UMKM yang meningkat setiap tahunnya, tidak membuat UMKM mampu bersaing dengan 

Industri lain dan memiliki tingkat produktivitas yang lebih rendah dibandingkan sektor Usaha 

Besar (UB). [4] Salah satu penyebab rendahnya produktivitas ini adalah dikarenakan keterbatasan 

penguasaan teknologi, seperti teknologi mesin dan komputerisasi dalam perusahaan. [6] 

Berdasarkan penelitian terdahulu untuk menangani masalah tersebut maka perlu diterapkan 

sistem ERP. [3] [6] [7] Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan UMKM tidak ingin 

menerapkan sistem ERP, yaitu diantaranya biaya lisensi yang mahal dan adanya kemungkinan 

kegagalan dalam mengimplementasikan sistem ERP yang disebabkan oleh ketidak sesuaian sistem 

dengan model bisnis.[1]
 

Salah satu UMKM yang sudah menggunakan sistem IT, namun masih ada beberapa 

kegiatan usaha yang menggunakan sistem manual dan belum terintegrasi antar divisi dan cabang 

usahanya yaitu Alisha Fancy Shop. Oleh sebab itu, biaya investasi sistem mereka kurang efektif 

dan efisien. Sistem yang kurang efektif dan efisien ini menimbulkan permasalahan dibidang SDM, 

keuangan dan logistik perusahaan.  

Menurut penelitian terdahulu, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menganalisis 

kesesuaian kebutuhan software ERP terhadap strategi perusahaan dengan menggunakan metode 

Balanced Scorecard dan Analytical Hierarchy Process untuk memilih software ERP yang tepat 

berdasarkan kriteria penerapan sistem. [2]
 

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu, maka judul dalam penelitian ini 

yaitu “Analisis Kesesuaian Kebutuhan Software ERP Terhadap Strategi Perusahaan Menggunakan 

Metode Balanced Scorecard dan Analytical Hierarchy Process (Studi Kasus: Alisha Fancy Shop)”.  

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan software ERP yang sesuai dengan 

strategi perusahaan Alisha Fancy Shop berdasarkan aktivitas pendukung strategi perusahaan dan 

kriteria penerapan sistem ERP. 

mailto:1noerhayati991@gmail.com
mailto:2farahalfanur@telkomuniversity.ac.id
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Studi Pustaka  

Tabel.1 Tabel kriteria UMKM 

NO URAIAN KRITERIA 

ASSET OMZET 

1. Usaha mikro Max 50 juta   Max 300 juta 

2. Usaha kecil > 50 juta - 500 juta > 300 juta - 2,5 M 

3. Usaha menengah > 500 juta - 10 M > 2,5 M - 50 M  

Berdasarkan tabel 1 pengertian usaha mikro, kecil, menengah adalah produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan 

menengah, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel kriteria UMKM diatas. 

Balanced scorecard adalah sebuah perangkat strategis (strategic tools) untuk mengevaluasi 

kinerja perusahaan terhadap sasaran-sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya. [9] Balanced 

Scorecard memiliki 4 perspektif yaitu perspektif keuangan, pelanggan, internal bisnis proses, 

pembelajaran dan pertumbuhan.   

Enterprise Resource Planning (ERP) adalah suatu paket aplikasi perangkat lunak yang 

terintegrasi untuk digunakan secara luas di organisasi. Basic functional areas dalam sistem ERP 

yaitu Pemasaran dan Penjualan, Supply Chain Management, Akuntansi dan Keuangan dan Sumber 

Daya Manusia.[11]
 
Pengimplementasian sistem ERP bermanfaat untuk memenuhi strategi bisnis, 

meningkatkan kinerja proses bisnis, meningkatkan kualitas operasi dan efisiensi, mempersingkat 

turn-around waktu kepada pelanggan, dan mendukung pengembangan globalisasi.[3]
 
Beberapa 

kriteria penerapan sistem ERP yaitu faktor sistem (total costs, implementation time, functionality, 

user friendliness, flexibility, reliability) dan faktor vendor (reputation, technical capability dan 

service).[3]
 

AHP adalah pendekatan dasar untuk pengambilan keputusan. Fungsinya untuk memilih 

yang terbaik dari sejumlah alternative yang dievaluasi sehubungan dengan beberapa kriteria. [10]
 

Nilai (judgement) perbandingan secara berpasangan antara (w1, w2) dapat dipresentasikan 

sebagai matriks tersebut. 

𝑎(𝑖, 𝑗) =
𝑤𝑖

wj
        (1) 

Dalam hal ini matriks perbandingan adalah matriks A dengan unsur-unsurnya adalah aij, 

dengan i, j = 1,2, ..., n. Jadi 

𝐴 = (

𝑊1/𝑊1 𝑊1/𝑊2 …    𝑊1/𝑊𝑛
𝑊2/𝑊1 𝑊2/𝑊2 …    𝑊2/𝑊𝑛
𝑊𝑛/𝑊1 𝑊𝑛/𝑊2 …    𝑊𝑛/𝑊𝑛

)   (2)  

Kemudian dilihat dari baris ke-I pada matriks A diatas:  

a(i,1), a(i, 2), ... a(i, j), ... a(i, n),    (3) 

 Atau 

W1

W1
 , 

W1

W2
 , … 

W1

Wj
 , … 

W1

Wn
     (4) 

Jika dikalikan elemen pertama dengan W1, kedua dengan W2 dan seterusnya, maka akan 

diperoleh barisan yang identic dengan wI, wI, wI, …, wI.  

Jadi diperoleh: 

𝑊𝐼 =
1

n
∑ 𝑎(𝑖, j)𝑛

𝑗=1 𝑊𝐼   ;(i,j = 1,2, …, n) (5) 

Yang ekuivalen, adalah: 

𝑛 𝑊𝐼 = ∑ 𝑎(𝑖, j)𝑛
𝑗=1 𝑊𝐼  ;(i,j = 1,2, …, n) (6) 

Atau Aw=nw= λmaks w 

Penyimpangan dari konsistensi dinyatakan dengan Consistency Index (CI), dengan 

persamaan: 

𝐶𝐼 =
λ−n

n−1
        (7) 

Dimana:  
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λ = λmaks (eigen value maksimum) 

n = ukuran matriks 

Perbandingan antara CI dan RI untuk matriks didefinisikan sebagai Consistency Ratio 

(CR). 

𝐶𝑅 =
CI

RI
        (8) 

Untuk model AHP, matriks perbandingan dapat diterima jika nilai Consistency Ratio ≤ 0,1. 

Metodologi Penelitian 

Metode penelitiannya menggunakan Mixed Method Concurrent Embedded Strategy. Alat 

pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dengan skala perbandingan berpasangan dan 

wawancara semi terstruktur. Narasumber dan responden dalam penelitian ini yaitu perwakilan dari 

divisi HR, Finance, Purchase (SCM), Marketing and sales. Teknik analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan software Expert Choice 2000. 

Tahapan penelitian pada jurnal ini yaitu pertama melakukan studi literatur untuk 

memahami fenomena yang terjadi dan menentukan metode penelitian yang akan digunakan.  

Tahap kedua adalah mengumpulkan data dengan wawancara berdasarkan Balanced 

Scorecard mengenai permasalahan perusahaan, kondisi keuangan, konsumen, internal bisnis 

proses, dan learning and growth. Serta menyebarkan kuesioner untuk mengetahui bobot setiap 

kriteria penerapan software.  

Tahap ketiga adalah penentuan strategi berdasarkan perspektif balanced scorecard.  

Tahapan keempat adalah identifikasi aktifitas pendukung strategi berdasarkan Key 

Performance Indicator dari balanced scorecard sebagai dasar pemilihan modul atau fungtionality 

dari software ERP. Hal ini akan menjadi penentu kesesuaian software dengan strategi perusahaan. 

 Tahapan Kelima adalah pembobotan kesesuaian software ERP berdasarkan aktifitas 

pendukung startegi dan pembobotan kriteria penerapan software dengan menggunakan Analytical 

Hierarchy Process (AHP).  

Tahapan terakhir adalah penentuan software ERP yang terpilih untuk mendukung strategi 

perusahaan berdasarkan perhitungan bobot terbesar dalam perhitungan AHP.  Dan selanjutnya 

adalah melakukan penyusunan buku laporan.  

Pembahasan 
Dari hasil wawancara analisis lingkungan internal dan ektsternal Alisha Fancy Shop 

dengan framework balanced scorecard berikut adalah tabel lingkungan internal dan eksternal yang 

dibutuhkan oleh Alisha Fancy Shop: 

 

Tabel 2 Lingkungan Internal dan Eksternal dari Alisha Fancy Shop 

Internal Strengths: 

- Sering mengadakan pelatihan untuk 

meningkatkan skill dan motivasi 

pegawai. 

- Memberikan pelayanan yang baik agar 

meningkatkan kepuasan pelanggan. 

- Melakukan inovasi dan diferensiasi 

produk dengan mendesign produk 

sendiri. 

- Menjual produk dengan kualitas yang 

baik namun harga terjangkau. 

- Memiliki supplier dari dalam dan luar 

negeri. 

- Memiliki website e-commerce dan 

menggunakan software Point Of Sales. 

- Memiliki beberapa cabang. 

- Menjual produk satuan dan grosir. 

Internal Weakness: 

- SDM yang kurang sehingga banyak 

pegawai yang mengerjakan job 

description divisi lain. 

- Kurangnya dokumentasi.  

- Tidak ada keterhubungan data antar 

divisi dan cabang perusahaan. 

- Sistem informasi mulai dari 

perencanaan kebutuhan, pengadaan, 

distribusi, penggunaan stok belum 

lengkap. 

- Laporan pendapatan dan pengeluaran 

serta validasi nota penjualan harian 

dilakukan secara manual. 
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Eksternal Opportunities: 

- Memiliki pangsa pasar yang luas. 

- Permintaan produk fashion cukup besar. 

- Adanya pameran program fashion week. 

- Berdasarkan kementrian perindustrian, 

pada 2015 fashion muslim Indonesia 

tumbuh pesat dan Indonesia bertekad 

menjadi pusta fashion muslim di Asia 

dan dunia pada tahun 2020. 

Eksternal Threats: 

- Kenaikan harga BBM menyebabkan 

biaya transportasi supplier dan 

distribusi meningkat. 

- Kenaikan nilai dolar terhadap rupiah 

menyebabkan penjualan menjadi sepi 

dan biaya per unitnya meningkat. 

- Tingkat persaingan di dunia fashion 

tinggi. 

- Mudahnya pesaing baru yang masuk. 

- Daya tawar konsumen tinggi. 

 Dari hasil analisis internal perusahaan, didapatkan weakness yang menunjukkan sistem 

informasi yang diterapkan oleh Alisha Fancy Shop masih kurang efektif, sehingga membutuhkan 

sistem ERP untuk menangani weakness perusahaan. Maka hasil analisis internal dan ekternal ini 

menjadi dasar dalam menentukan strategi pendukung perusahaan, Key Performance Indicators dan 

modul ERP yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk meningkatkan efektivitas sistem informasi 

perusahaan. Berikut adalah hasil analisis strategi pendukung perusahaan, Key Performance 

Indicators dan modul ERP yang dibutuhkan oleh Alisha Fancy Shop:  

Tabel 3 Strategi Pendukung, Key Performance Indicators dan Modul dari Alisha Fancy Shop 

Perspektif Strategi 

Pendukung 

KPI Modul 

Keuangan Meningkatkan 

profitabilitas 

dan 

pendapatan. 

Revenue Growth: increase the number of new 

products, develop new customers and 

markets. 

Finance and 

Accounting 

Cost Reduction: cost reduction unit product 

dan reduce distribution channel cost. 

Pembelian, 

Inventory  

Pelanggan Fokus pada 

kepuasan 

konsumen 

Core: increase market share, increase 

customer retention, increase customer 

aquisition, increase customer satisfaction. 

CRM, 
Marketing, 

E-commerce 

Performance Value: decrease price, decrease 

postpurchase cost, improve product 

functionality dan quality, increase delivery 

reliability. 

Penjualan 

Internal 

Bisnis Proses 

Meningkatkan 

kualitas 

produk dan 

produktivitas 

produk. 

Innovation: increase the number of new 

products. 

Project 

management 

Operation: increase process quality, increase 

process efficiency. 

Production 

Postsales Service: increase service quality. Penjualan 

Pembelajaran 

dan 

Pertumbuhan 

Meningkatkan 

skill dan 

motivasi 

pegawai 

Increase Employee Capabilities HRM 

Increase Motivation and Alignment  

Meningkatkan 

kinerja 

perusahaan 

dengan sistem 

informasi 

Increase Information Systems Capabilities e-commerce  

Berdasarkan modul sistem ERP yang dibutuhkan oleh Alisha Fancy Shop pada tabel 3 

maka perlu dilakukan perbandingan kelengkapan modul pada setiap alternative sistem ERP pada 

penelitian ini. Berikut adalah tabel perbandingannya: 
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Tabel 4 Perbandingan Kelengkapan Modul Antar Alternatif dalam Penelitian 

Modul yang Dibutuhkan 

Alisha Fancy Shop 

Microsoft 

Dynamic 

NAV 

SAP 

Business 

One Starter 

ADempiere xTuple Odoo 

a. HRM          -   

b. Finance and 

Accounting 

          

c. Inventory           

d. Pembelian            

e. Penjualan           

f. E-commerce - - -     

g. CRM     -     

h. Marketing     -    -   

i. Production            

j. Project management   -   -   

Dari tabel 4 maka berdasarkan aktivitas pendukung startegi perusahaan Alisha Fancy Shop, 

Odoo menjadi prioritas utama. Sedangkan pada prioritas ke 2 yaitu Microsoft Dynamic Nav, 

prioritas ke 3 SAP Business One Starter, prioritas ke 4 ADempiere dan prioritas ke 5 xTuple. 

Alasannya karena Odoo memenuhi semua modul yang dibutuhkan oleh Alisha Fancy Shop. 

 Dari hasil kuesioner pembobotan kriteria penerapan sistem ERP berdasarkan metode AHP 

dengan pengolah data software expert choice 2000 didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 5 Pembobotan Kriteria Penerapan Sistem ERP 

Level 2 

(Kriteria Penerapan 

Sistem) 

Level 3 

(Sub Kriteria) 

Level 4 

(Rekomendasi 

Alternatif) 

Prioritas 1 Kriteria 

Sistem 

(0,846) 

Prioritas 1 Total Costs(0,255) ADempiere 

Prioritas 2 Implementation Time 

(0,245) 

ADempiere, xTuple, 

Odoo 

Prioritas 3 Functionality (0,155) Odoo 

Prioritas 4 User Friendliness (0,135) Odoo 

Prioritas 5 Flexibility (0,115) Odoo 

Prioritas 6 Reliability (0,095) SAP Business One Starter 

Prioritas 2 Faktor 

Vendor 

(0,154) 

Prioritas 1 Reputation (0,500) SAP Business One Starter 

Prioritas 2 Technical Capability (0,328) Microsoft Dynamic NAV 

Prioritas 3 Service (0,172)  SAP Business One Starter 

Dari tabel 5 secara keseluruhan Odoo terpilih sebagai vendor software ERP berdasarkan 

kriteria penerapan sistem ERP yang sesuai dengan Alisha Fancy Shop. Hal ini dikarenakan 

berdasarkan tabel 5 Odoo memiliki kelebihan dari sub kriteria implementation time, functionality, 

user friendliness dan flexibility. Dimana dari segi implementation time hanya membutuhkan waktu 

2 bulan untuk mengimplementasikannya, dari segi functionality Odoo memiliki semua modul yang 

dibutuhkan oleh Alisha Fancy Shop, dari segi user friendliness Odoo memiliki tampilan yang 

memberikan kemudahan dalam mengoperasikannya dan mudah dipelajari, sedangkan dari segi 

flexibility yaitu mudah disesuaikan dengan kebutuhan modul perusahaan dan mudah 

mengintegrasikannya dengan sistem operasi seperti Linux, Windows, Unix, dan Mac OS X. 

Manfaat dari mengimplementasikan sistem ERP Open Sources Odoo bagi Alisha Fancy 

Shop yaitu: 

a. Memenuhi strategi bisnis. Hal ini didasarkan atas hasil analisis strategi pendukung 

perusahaan Alisha Fancy Shop perlu meningkatkan information system capabilities 

dengan menerapkan sistem Odoo.  

b. Meningkatkan kinerja proses bisnis dengan mengintegrasikan sistem bisnis dan 

prosedur serta meningkatkan transparansi informasi melalui modul sistem ERP Odoo. 
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c. Meningkatkan kualitas operasi dan efisiensi dengan menyederhanakan aliran operasi, 

meningkatkan kualitas dan mengurangi lead time. 

d. Mempersingkat turn-around waktu kepada pelanggan sehingga cepat merespon berbagai 

tuntutan pelanggan. Hal ini tentu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. 

e. Mendukung pengembangan globalisasi melalui investasi jangka panjang. 

f. Menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. 

Kesimpulan  

Kesimpulan umum dalam penelitian ini yaitu Odoo terpilih sebagai sistem ERP yang 

sesuai untuk meningkatkan performance Alisha Fancy Shop. Pemilihan ini berdasarkan atas 

aktivitas pendukung strategi perusahaan dengan metode balanced scorecard dan berdasarkan 

kriteria penerapan sistem ERP dengan metode AHP. Alasan terpilihnya Odoo sebagai software 

yang direkomendasikan untuk Alisha Fancy Shop berdasarkan strategi pendukung perusahaan yaitu 

karena semua modul yang dibutuhkan oleh Alisha Fancy Shop terpenuhi. Modul tersebut 

diantaranya yaitu HRM, finance and accounting, inventory, pembelian, penjualan, e-commerce, 

CRM, marketing, production, dan project management. Sedangkan berdasarkan kriteria penerapan 

sistem dengan metode AHP, Odoo terpilih sebagai software rekomendasi untuk Alisha Fancy Shop 

karena Odoo memiliki kelebihan dari sub kriteria implementation time, functionality, user 

friendliness dan flexibility. 
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ABSTRAK 

SPBU pada umumnya menjadi tempat ramai yang akan dikunjungi oleh pengendara dari kendaraan 

bermotor, khususnya sepeda motor. Seringkali, pengendara sepeda motor mengalami antrian yang panjang 

untuk mengisi sepeda motornya dengan bahan bakar terutama pada sore hari saat jam-jam pulang kerja. 

Antrian diakibatkan jumlah pengendara sepeda motor yang akan mengisi bahan bakar melebihi kapasitas 

pelayanan. Antrian ini menurunkan kepuasan konsumen serta membuat utilitas dari dua server menjadi 

tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang peran simulasi dalam menyelesaikan 

masalah antrian pada salah satu SPBU di Surabaya khususnya untuk mengoptimalkan utilitas dari server 

pelayanan. Simulasi digunakan karena melakukan eksperimen terhadap kenyataan akan memakan waktu dan 

biaya lebih besar. Hasil simulasi menunjukkan bahwa rata-rata waktu antrian dari kedua server sebesar 

225.9 detik. Utilitas yang didapat untuk server 1 adalah 99.1% dan server 2 adalah 98.95%. Utilitas yang 

hampir mencapai 100% persen menunjukkan bahwa petugas SPBU mendapat sedikit kesempatan untuk 

beristirahat. Usulan perbaikan untuk permasalahan ini yaitu menambahkan server khusus atau 

mengoptimalkan jumlah server biasa guna mengoptimalkan utilitas server. Hasil simulasi menunjukkan 

usulan perbaikan dengan 3 server biasa adalah yang paling optimal dengan penurunan waktu antrian dari 

225.9 detik ke 28.32 detik dan utilitas di atas 70% untuk masing-masing server.  

Kata kunci—SPBU, Model Antrian, Utilitas Server, ProModel, Sepeda Motor  
 

Pendahuluan 

 Jumlah sepeda motor yang dijumpai di jalanan menggambarkan ulasan keramaian yang ada 

di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) Pengendara sepeda motor sering 

mengunjungi SPBU  untuk memperoleh bahan bakar dalam keadaan sudah terjadi antrian yang 

cukup panjang pada waktu tertentu. Antrian tersebut diakibatkan jumlah pengendara sepeda motor 

yang akan mengisi bahan bakar melebihi kapasitas pelayanan yang ada di SPBU.  

 Antrian panjang yang terjadi menunjukkan bahwa waktu tunggu pengendara 

sepeda motor sangat lama. Hal ini dapat menurunkan tingkat kepuasan pengendara sepeda motor 

sebagai konsumen terhadap stasiun pompa bensin setempat. Selain itu, antrian yang panjang juga 

menunjukkan bahwa petugas SPBU yang melayani mendapat sedikit kesempatan untuk 

beristirahat.  

 SPBU berusaha untuk memberikan kepuasan yang tinggi kepada konsumen dengan 

melakukan perbaikan pengurangan waktu  antrian. Rancangan perbaikan sistem antrian pada SPBU 

dilakukan dengan menggunakan simulasi. Simulasi dapat menggambarkan model sistem sama 

seperti dengan kenyataan dengan biaya lebih murah daripada melakukan eksperimen langsung 

terhadap kenyataan. Simulasi juga dapat menggambarkan model sistem dari usulan perbaikan. 

Usulan perbaikan tersebut diharapkan dapat mengurangi waktu antrian dan mengoptimalkan utilitas 

dari server yang ada.  

 

Tinjauan Pustaka 

Simulasi diartikan sebagai teknik memodelkan kegiatan dari berbagai macam sistem yang 

ada di dunia nyata tanpa harus mengalaminya pada keadaan yang sesungguhnya. Simulasi 

menggunakan komputer untuk mempelajari sistem secara numerik, di mana dilakukan 

pengumpulan data untuk melakukan estimasi statistik untuk mendapatkan karakteristik asli dari 
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sistem [1]. Simulasi merupakan alat yang tepat untuk digunakan terutama untuk melakukan 

eksperimen agar memperoleh hasil terbaik dari komponen-komponen sistem. Hal ini dikarenakan 

sangat mahal dan memerlukan waktu yang lama jika eksperimen dilakukan secara langsung. 

Simulasi dapat dilakukan untuk mempersingkat waktu percobaan atau eksperimen yang dilakukan, 

serta dapat dilakukan secara berulang tanpa menggunakan biaya. Model simulasi diolah dengan 

menggunakan sebuah software yang disebut ProModel. 

ProModel merupakan suatu software yang digunakan untuk melakukan simulasi terhadap 

suatu sistem dan menganalisis suatu sistem produksi. ProModel memiliki fleksibilitas, serta mampu 

menyajikan kombinasi yang paling tepat dalam memodelkan segala kondisi [2]. ProModel dapat 

mendeteksi masalah antrian dalam suatu sistem serta mendeteksi persentase utilisasi dari resources 

(dapat berupa man dan machine). Elemen-elemen dasar ProModel terdiri dari  

 Location atau tempat titik kedatangan, titik antrian, dan titik pelayanan. 

 Entities atau produk atau pelanggan yang masuk, diproses dan keluar dari sistem 

 Resource adalah pegawai atau pekerja yang melayani pelangan atau entities.  

ProModel mempunyai software pendukung yang bernama Stat::Fit. Software ini berguna 

untuk menentukan distribusi data yang akan digunakan dalam simulasi. Two Sample T-test 

merupakan uji perbandingan (uji komparatif) untuk membandingkan (membedakan) apakah dua 

data (variable) sama atau berbeda. Pengujian ini digunakan untuk menunjukkan adanya 

signifikansi dari dua sample yang diteliti [3]. 

 

 

Metode Penelitian 

 
Gambar 1. Diagram Alir Metode Penelitian 

 

Sistem yang disimulasikan adalah sistem pada salah satu SPBU di Surabaya. Simulasi 

dilakukan selama 40 menit pada saat terjadi antrian yang panjang yaitu hari Senin, Pk. 18.05 – 

18.45 WIB. Data yang diambil adalah data waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan untuk dua 

server.  
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Hasil dan Pembahasan 

A. Pengumpulan dan Pengujian Data Waktu 

Data yang dimasukkan ke dalam simulasi terdiri atas 2 bagian, yaitu data waktu antar 

kedatangan dan data waktu pelayanan dari 2 server. Data tersebut kemudian diuji independen dan 

distribusinya.  

 Data waktu antar kedatangan dan waktu pelayan kedua server telah independen berdasarkan 

hasil pada runchart.  

 Pengujian distribusi dilakukan dengan bantuan software Stat::Fit dan hasil distribusi dapat 

dilihat pada Tabel 1.  

 

 

Tabel 1. Hasil Distribusi Waktu 

Data Distribusi 

Waktu Antar Kedatangan Exponential 

Waktu Pelayanan Server 1 Gamma 

Waktu Pelayanan Server 2 Lognormal 

 

 

B. Model Awal Simulasi 

Gambar 2 adalah layout simulasi dari model awal SPBU yang diteliti. Pengendara datang 

pada SPBU sebagai input dan masuk ke dalam antrian pada server 1 atau server 2, kemudian  

dilayani oleh petugas SPBU dan  keluar dari sistem antrian.  

 

 
Gambar 2. Layout Model Awal Simulasi 

  

C. Verifikasi dan Validasi Model  

Verifikasi model dilakukan untuk memverifikasi antara model yang dibuat dengan 

kenyataan. Model yang dibuat sudah sesuai dengan kenyataan, dimana entities akan masuk ke 

antrian lebih sedikit, dan jika sama entities akan masuk ke antrian secara acak. Model telah 

mengikuti kenyataan dimana entities akan mula-mula masuk ke antrian, dilayani kemudian keluar 

dari simulasi model.  

Validasi model adalah pengecekan jumlah entity yang dilayani, lama waktu pelayanan dan 

lama waktu antrian dibandingkan dengan confidence interval 95% dalam simulasi. Hasil simulasi 

menunjukkan bahwa waktu pelayanan kedua server, waktu antrian kedua server, dan output entity 

terdapat dalam confidence interval.  

 

D. Jumlah Replikasi 

Hasil perhitungan untuk jumlah kecukupan replikasi menunjukkan bahwa nilai N’ untuk 

jumlah replikasi lebih kecil dari jumlah replikasi yang dilakukan, yaitu sebanyak 250 replikasi. 

Jumlah replikasi sudah cukup dan tidak perlu adanya tambahan replikasi.  
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E. Output Simulasi 

Hasil simulasi untuk model awal dengan dua server dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Hasil Output Simulasi 
 Server 1 Server 2 

Utilitas (%) 99.1 98.95 

Rata-rata waktu 

antrian (detik) 
238.77 213.02 

Rata-rata waktu 

antrian kedua 

server 

225.9 

Total exits  147 

 

Hasil output simulasi awal menunjukkan rata rata waktu antrian dan utilitas yang tinggi. 

Pengendara terlalu lama menunggu layanan dari hanya dua server pelayanan yang tersedia,  

sehingga perlu dirancang beberapa perbaikan untuk pengurangan rata rata waktu tunggu.  

 

F. Rancangan Usulan Perbaikan 

Ada dua rancangan usulan perbaikan guna mengurangi waktu antrian dan mengoptimalkan 

utilitas. Model untuk rancangan usulan perbaikan akan disimulasikan untuk melihat apakah kondisi 

ini dapat mengurangi waktu antrian dan untuk melihat utilitas dari masing-masing server. Hasil 

simulasi usulan perbaikan juga akan diuji taraf signifikansi dengan model awal menggunakan 

pengujian two-sample t. Dua rancangan usulan perbaikan untuk masalah pada pom bensin ini 

adalah:   

1. Penambahan Server Khusus 

Adanya penambahan server khusus yaitu untuk melayani konsumen yang mengisi bahan bakar 

dengan nominal tidak pasti. Kedua server awal ditujukan untuk pelanggan-pelanggan yang akan 

membeli bahan bakar dengan nominal yang pasti seperti Rp. 10.000,00, Rp. 15.000,00, dan 

kelipatan Rp. 5.000,00 selanjutnya.  

 

 
Gambar 3. Layout Model Usulan Perbaikan dengan Server Khusus  

 

2. Pengoptimalan jumlah server  

Solusi kedua untuk menyelesaikan permasalahan adala menentukan jumlah server optimal. 

Pengujian solusi dilakukan dengan mensimulasikan sistem dengan menggunakan tiga server dan 

empat server. Pemilihan jumlah server yang diuji berdasarkan jumlah mesin yang sudah tersedia 

yang hanya perlu diaktifkan (tidak perlu adanya instalasi atau pembelian baru) 
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Gambar 4. Layout Model Usulan Perbaikan dengan Tiga Server   

 

 
Gambar 5. Layout Model Usulan Perbaikan dengan Empat Server   

 

Tabel 3. Perbandingan Rata-Rata Waktu Antrian dan Total Exits antara Model dan 

Usulan Perbaikan 

 
Model 

Awal 

Solusi 

dengan 

server 

khusus 

Solusi 

dengan 

3 

server 

Solusi 

dengan 

4 

server 

Rata-

rata 

waktu 

antrian 

kedua 

server 

(detik) 

225.9 41.57 28.32  13.37 

Total 

exits 
147 163 164 164 

 

Tabel 4. Perbandingan Utilitas Antara Model Awal dan Usulan Perbaikan 

Utilitas 

(%) 

Model 

Awal 

Solusi 

dengan 

server 

khusus 

Solusi 

dengan 

3 

server 

Solusi 

dengan 

4 

server 

Server 

1 
99.1 75.56 73.62 58.1 

Server 

2 
238.77 73.10 71.6 51.4 

Server 

khusus 
- 69.83 - - 

Server 

3 
- - 70.96 58.2 

Server 

4 
- - - 60.1 
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Pengujian signifikansi dengan 2-sample t menunjukkan bahwa rata-rata waktu antrian dari 

semua solusi signifikan terhadap model awal. Usulan perbaikan yang terbaik adalah dengan 3 

server. Alasan pemilihan solusi ini adalah:  

 Waktu antrian lebih kecil dibandingkan dengan server khusus 

 Utilitas server empat lebih buruk dimana petugas SPBU lebih banyak menganggur 

 Pelanggan hanya mengantri sekitar 30 detik dimana waktu tersebut dapat digunakan untuk 

membuka tutup tangki bensin dan mendorong sepeda motor dari antrian menuju server.  

 Jumlah total exits meningkat yang menandakan bahwa jumlah pelanggan yang daapat dilayani 

lebih banyak. Hal ini dapat meningkatkan profit dari SPBU.  

 

Kesimpulan 

 SPBU di Surabaya memiliki masalah antrian yang panjang pada sore hari saat jam pulang 

kerja. Permasalahan sistem antrian di SPBU Surabaya ini dimodelkan secara simulasi dengan 

bantuan software Promodel. Hasil simulasi model awal dan rancangan perbaikan sistem antrian di 

SPBU telah dilakukan verifikasi dan validasi.  

 Usulan perbaikan yang pertama untuk permasalahan yang dihadapi SPBU dengan 

melakukan penambahan satu server khusus. Penambahan server khusus menyebabkan 

berkurangnya waktu antrian secara signifikan bila dibandingkan dengan model awal. Usulan 

perbaikan kedua adalah menentukan jumlah server yang optimal dengan memperhatikan utilitas 

operator serta berkurangnya waktu antrian. Semua usulan perbaikan yang diajukan mampu 

mengurangi waktu antrian dari pelanggan SPBU.  

 Hasil rancangan optimal yang didapatkan adalah dengan 3 server dan rata rata waktu 

antrian sebesar 28.32 detik serta nilai utilitas dengan tiga server diatas 70 %. Tiga server pelayanan 

mampu mengurangi waktu antrian, mengoptimalkan utilitas dan meningkatkan jumlah pelanggan.  
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Abstrak  

Pengayaan materi pembelajaran mahasiswa jurusan teknik industri yang berdasarkan model pembelajaran 

problem based learning adalah sangat penting. Model pembelajaran ini melibatkan mahasiswa untuk 

memecahkan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga mereka dapat mempelajari pengetahuan 

yang berhubungan dengan masalah, sekaligus memiliki ketrampilan untuk memecahkan masalah. 

Pembelajaran agar tidak membosankan perlu disertai juga dengan metode role playing, dimana mahasiswa 

dikondisikan pada situasi tertentu di luar kelas, meskipun saat itu pembelajaran terjadi di dalam kelas, pada 

aktivitas ini pembelajar membayangkan dirinya seolah-olah berada di luar kelas dan memainkan peran 

orang lain. Selain itu model pembelajaran group Investigation, yang merupakan model pembelajaran 

kooperatif,  menekankan pada partisipasi dan aktivitas mahasiswa untuk mencari sendiri informasi 

pelajaran yang akan dipelajari.  Hasil dari penelitian ini adalah suatu modul praktikum sistem produksi 

yang mengusung konsep lean & green manufacturing dan Gemba Kaizen , untuk pengayaan materi ajar di 

kelas praktikum mahasiswa jurusan teknik industri sekaligus partisipasi mahasiswa untuk mewujudkan 

gerakan kampus pendukung program ”ProKlim”.  

Kata kunci: lean&green manufacturing, Kaizen, Gemba Kaizen, Modul praktikum sistem produksi, Kampus 

proklim 

 

1. Pendahuluan 
Kementrian Lingkungan Hidup pada tahun 2011, meluncurkan program Kampung Iklim 

(ProKlim), yang merupakan aksi nyata adaptasi dan mitigasi atas perubahan iklim. Program ini 

membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, mulai dari tingkat RW sampai Kelurahan, yang mau 

secara berkesinambungan melakukan aksi lokal sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dari penerapan strategi pembangunan rendah karbon dan tahan perubahan iklim. Adapun bentuk 

aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dikembangkan dan dilaksanakan di tingkat lokal, 

mencakup antara lain: pengendalian banjir, longsor atau kekeringan, peningkatan ketahanan 

pangan, penanganan kenaikan muka air laut, pengendalian penyakit terkait iklim, pengelolaan dan 

pemanfaatan sampah/limbah, penggunaan energi baru, konservasi energi, budidaya pertanian 

rendah emisi, peningkatan tutupan vegetasi, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan 

lahan1.  

Jika mau dilihat program aksi lokal tersebut, dapat dibedakan berupa tindakan yang praktis 

dan tindakan yang membutuhkan informasi tambahan dan partisipasi dari berbagai bidang ilmu 

pengetahuan. Dalam bidang ilmu teknik industri, para mahasiswa sudah mulai ditanamkan 

pembelajaran dengan konsep ide bahwa saat ini dibutuhkan manufaktur ramah lingkungan dan 

berkelanjutan, dimana mesin dan peralatan di pabrik perlu diproduksi dengan menggunakan 

teknologi yang berkelanjutan, beroperasi menggunakan energi minimum dan sumber daya, mampu 

digunakan kembali atau didaur ulang secara efektif pada akhir hidup mereka. Pandangan ini tidak 

lain menuju pada industri hijau. UU No 3 tahun 2014  menyebutkan industri hijau sebagai industri 

yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber 

daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan 

kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat3. Jika suatu 

industri memiliki sistem manajemen lingkungan, dan sistem kesehatan dan keselamatan pekerja 

dan masyarakat sekitarnya, hal ini berarti mungkin industri tersebut sudah mengidentifikasi 

dampak lingkungan yang terkait dengan masing-masing proses dalam sistem operasinya. 

Aktivitas pembelajaran dalam kelas dengan tema terbaru seperti industri hijau, sustainability, 

life-cycle assessment (LCA), green supply chain, dimana penyaji dapat memberikan beberapa 

contoh spesifik dalam pengaplikasian tools dan metodologi untuk menyelesaikan masalah-masalah 

manufaktur, mengajak mahasiswa berpikir tentang manufaktur ramah lingkungan dalam konteks 

hal yang dapat diraih dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang, serta membuat 

mailto:helena.kristina@uph.edu
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rancangan beberapa ide mengenai manufaktur ramah lingkungan untuk masa depan. Berdasarkan 

sudut pandang praktis, jika hanya mengajarkan pada mahasiswa dalam ranah kognitif, yang 

mencakup kegiatan mental (otak),  meliputi pengetahuan, pemahaman, analisis, sintesis, dan 

evaluasi untuk suatu materi atau konsep yang masih baru, adalah sangat sulit untuk mengharapkan 

terjadi keberlanjutan pembelajaran pribadi 4,5. Mahasiswa perlu di tantang untuk memahami 

sedikit lebih beberapa aspek praktis dari topik baru, dan mendorong mereka untuk melakukan, 

merasakan dan melihat lebih dekat proses dan sistem dalam kegiatan, pekerjaan atau penelitian. 

Jadi pembelajaran dalam ranah afektif yang mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, 

sikap, emosi, dan nilai, juga terjadi di dalam kampus.  Penelitian ini bertujuan membuat desain 

konsep pembelajaran dalam mewujudkan sikap dan perilaku kampus yang mendukung program 

”Proklim”, melalui modul praktikum sistem produksi yang mengusung konsep lean & green 

manufacturing dan Gemba Kaizen, untuk pengayaan materi ajar di kelas praktikum mahasiswa 

jurusan teknik industri.  

 

2. Studi Literatur 

Straughan dan Roberts 6  dalam penelitiannya mendapati hasil analisis korelasi yang 

menunjukkan bahwa variabel demografi usia dan jenis kelamin secara signifikan berkorelasi 

dengan perilaku konsumen sadar lingkungan, sementara variabel pendapatan tidak memiliki 

korelasi signifikan. Callan dan Thomas 7 menemukan bahwa pendapatan dan tingkat pendidikan 

meningkatkan kuantitas daur ulang. Meskipun demikian, kesimpulan yang berlawanan diperoleh 

Korfiatis dan Pantis 8, yang berdasarkan hasil penelitiannya menemukan bahwa pendapatan dan 

tingkat pendidikan beperan negatif dalam pembentukan perilaku ramah lingkungan, sementara usia 

berperan positif.  

Lean produksi dan Lean manufaktur mengacu pada fokus model bisnis pelanggan dan 

metode yang berfokus pada penghapusan “limbah” (aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah) 

dengan tetap  memberikan produk berkualitas tepat waktu dengan biaya rendah. Identifikasi “seven 

deadly waste” di lantai produksi:  transportasi, kegiatan menunggu, gerakkan berlebihan selama 

produksi, overprocessing, persediaan/ inventory, produk cacat. Identifikasi “limbah” lingkungan 

(environmental waste) adalah penggunaan yang tidak perlu atau kelebihan sumber daya atau zat 

yang dilepaskan ke udara, air, atau tanah dan bisa membahayakan kesehatan manusia atau 

lingkungan. Limbah lingkungan dapat terjadi ketika perusahaan menggunakan sumber daya untuk 

menyediakan produk atau layanan kepada pelanggan, dan/atau ketika pelanggan menggunakan dan 

membuang produk/kemasan produk. Limbah lingkungan tidak menambah nilai kepada pelanggan. 

Limbah lingkungan juga dapat secara langsung mempengaruhi aliran produksi, waktu, kualitas dan 

biaya – hal ini membuat environmental waste  sebagai target utama untuk melakukan inisiatif 

perampingan dalam operasi suatu sistem. Dalam banyak kasus, biaya yang berkaitan dengan polusi 

dan energi yang terbuang, air, dan bahan baku/ material bisa menjadi signifikan. Limbah 

lingkungan dapat ditemukan di hampir setiap proses operasi. Ada hubungan 7 deadly waste dalam 

lean manufacturing dan dampak lingkungan (environmental waste) yang diakibatkannya9. 

Kaizen merupakan suatu alat dan metode untuk melakukan transformasi budaya kerja yang 

mengarahkan dan menggalang orang-orang yang berada dalam suatu sistem agar menjadi lebih 

ramping, efektif, efisien dan memanusiakan lingkungan operasi suatu sistem menjadi lebih baik. 

10 Kaizen menganut prinsip perbaikan berkelanjutan yang melibatkan semua orang, mulai dari 

top manajemen, manajer dan pekerja. Untuk menjalankan program Kaizen, digunakan Gemba 

Kaizen. Gemba Kaizen merupakan metodologi yang berkaitan dengan potensi manusia, yang mana 

pemanfaatannya untuk kemajuan perusahaan dan keberlanjutan perubahan kearah yang lebih baik. 

Kaizen juga berjalan beriringan dengan HANSEI, Hansei adalah budaya belajar yang menghidupi  

proses tanggung jawab, refleksi diri dan proses pembelajaran, yang harus dimiliki oleh setiap orang 

yang tergabung dalam tim Gemba Kaizen.  

Secara umum tahapan Gempa Kaizen adalah 10, 11: 1. Pergi ke Gemba: hal ini sangatlah 

penting,  tidak memecahkan masalah dari belakang meja, tetapi pergi ke tempat yang nyata (lantai 

produksi/ operasi tersebut berlangsung) di mana sesuatu masalah terjadi dan mencoba berhubungan 

dengan orang-orang yang bekerja dalam proses itu (pekerja) harian. 2. Amati Gembutsu: sebelum 

melakukan pengamatan, adalah baik untuk memiliki beberapa latar belakang pengetahuan dan 
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beberapa pengalaman praktis di lapangan akan sangat membantu. Kemudian mengamati aliran 

operasi, orang, mesin. Jika tidak memiliki pengalaman, tidak masalah, cukup berkonsentrasi pada 

segala apa yang terjadi di sana dan berpikir tentang hal itu, mencoba memahami itu semua, dan 

membahas dengan pekerja dan bahkan mencoba untuk melakukan secara manual pekerjaan 

mereka. 3. Cari dan temukan MUDA: MUDA adalah pemborosan/ waste. MUDA berhubungan 

dengan 7 deadly waste dalam konsep lean manufacturing. 4. Bawa keluar KAIZEN: ketika 

menemukan MUDA, tim Gemba Kaizen dapat memikirkan berbagai alternatif usulan perbaikan 

yang sifatnya berkesinambungan (PDCA cycle), dengan mempertimbangkan data dan analisis data 

yang dapat diolah dengan menggunakan 7 tools analysis dalam konsep pengendalian kualitas.  

 

3. Metode Penelitian  

Tahapan dalam penelitian terkait dengan objek dan tipe pembelajaran yang akan dipergunakan, 

seperti pada tabel 1.  Konsep model pembelajaran yang dituju dapat dilihat pada gambar 1, serta 

tahapan rinci penelitian dapat dilihat pada gambar 2.  

 

Tabel 1. Objek, waktu pelaksanaan dan Tipe pembelajaran 
MODUL TIPE PEMBELAJARAN 

Modul 1: Kaizen Game dalam 

konsep lean & green operasi 

sederhana  

 

Target Partisipan : Mahasiswa 

Jurusan Teknik Industri- UPH 

Waktu pelaksanaan : 3 bulan  

(Januari sd Maret 2016) 

 a. Role playing: sejenis permainan gerak yang didalamnya ada tujuan, 

aturan dan sekaligus melibatkan unsur senang. Dalam role playing siswa 

dikondisikan pada situasi tertentu di luar kelas, meskipun saat itu 

pembelajaran terjadi di dalam kelas, pada aktivitas ini pembelajar 

membayangkan dirinya seolah-olah berada di luar kelas dan memainkan 

peran orang lain.  

b. Group Investigation: model pembelajaran kooperatif  yang menekankan 

pada partisipasi dan aktivitas mahasiswa untuk mencari sendiri informasi 

pelajaran yang akan dipelajari.   

c. Problem Based Learning: model pembelajaran yang melibatkan 

mahasiswa untuk memecahkan masalah melalui tahap-tahap metode 

ilmiah sehingga mahasiswa dapat mempelajari pengetahuan yang 

berhubungan dengan masalah, sekaligus memiliki ketrampilan untuk 

memecahkan masalah. 

 

Gambar 1. Konsep Model Pembelajaran 
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Gambar 2. Tahapan Penelitian: 

 Kaizen Game dalam konsep lean & green operasi sederhana 

 

4. Hasil dan Pembahasan  

4.1. Sesi Membuka Kelas Gemba Kaizen 

Menjelaskan pada praktikan, maksud dari modul ”KAIZEN GAME DALAM KONSEP LEAN & 

GREEN OPERASI SEDERHANA” , yang mengusung konsep green thinking- green cognition dan 

green behaviour  yang terangkum dalam suatu projek permainan edukasi “KAIZEN Environmental 

Recycling Class Project” yang merupakan strategi dan teknik yang dapat memungkinkan praktikan 

secara langsung mengidentifikasi “7 deadly waste” sekaligus “environmental waste” dan peluang 

perbaikannya dalam projek operasi sederhana. Menyampaikan pesan pembelajaran 1. bahwa: 

“limbah lingkungan dapat terjadi ketika perusahaan menggunakan sumber daya untuk menyediakan 

produk atau layanan kepada pelanggan, dan/atau ketika pelanggan menggunakan dan membuang 

produk/kemasan produk.” 2. bahwa: “Jurusan Teknik Industri UPH akan mulai menjadi nasabah 

bank sampah Gawe Rukun Tangerang, lewat pengumpulan sampah botol plastik dan kertas, yang 

dimana seluruh hasil tabungannya akan dipergunakan untuk program pemberdayaan masyarakat di 

sekitar bank sampah Gawe Rukun.”  

 

4.2. Sesi ”role playing”:  

4.2.1. Prosedur dari pengumpulan (collecting): 
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Praktikan datang ke ruang lab menuju pos troli dan mengisi formulir pengumpulan (form 

collecting) pada bagian ‘Nama’, ‘Tanggal’,’ Tujuan Ruang’, ‘Denyut nadi awal’, dan ‘jam 

berangkat’ serta mencentang bahwa sudah mengambil troli, polybag, dan tali rafia. Praktikan ke 

ruangan yang dituju dengan rute yang telah ditentukan untuk setiap kelompok. Praktikan 

mengambil sampah botol plastik, melakukan pengecekan visual sampah dan mengikat polybag, 

kemudian meletakkan polybag baru di dalam tempat collecting. Praktikan kembali ke ruang lab dan 

melengkapi form collecting pada bagian checklist dan rute serta denyut akhir dan jam sampai. 

Gambar 3. Foto- Foto Kegiatan collecting 

4.2.2. Prosedur penimbangan 

Praktikan menuju tempat penimbangan, mengisi tanggal, kelompok, serta asal ruangan pada form 

penimbangan , menyalakan alat penimbangan kemudian melakukan penimbangan pada polybag 

kertas, mencatat hasil pada form penimbangan, lalu mereset alat penimbangan, mengambil label 

dan mencatat label, kemudian menempelkan pada polybag, dan membawa polybag ke tempat 

penyimpanan yang sudah disediakan. Hasil dari praktikum ini, berhasil dikumpulkan material botol 

minuman plastik dengan berat bersih 17,9 kg yang siap di setor ke bank sampah.  

4.2.3. Prosedur persiapan material untuk disetor ke bank sampah  

Praktikan melakukan beberapa proses operasi di meja kerja dengan target pengambilan data waktu 

baku, mulai dari prosedur pemisahan tutup botol, prosedur pemisahan label botol, prosedur 

peremasan botol dan packing. Adapun data yang telah dikumpulkan dalam semua prosedur, seperti 

data waktu tiap operasi, data konsumsi energi dari denyut nadi, dan data lainnya  akan dipakai 

mahasiswa untuk berlatih membuat Value Stream Mapping Kaizen Recycling Project (diagram 

VSM). 

4.3. Sesi Penutupan Kelas Gemba Kaizen 

Pada sesi penutupan kelas gemba kaizen, dilakukan pembahasan dan diskusi mengenai analisis 

value stream mapping projeknya, analisis waste operasi dalam konsep lean, analisis kegiatan 

pengumpulan per ruang kelas 535,536,537 dan lab SKI gedung B lt 1, analisis kegiatan Kaizen 

berdasarkan rekapitulasi form- form terkait, analisis  usulan 5 S & analisis tugas kelas Gemba 

Kaizen: penanganan sampah kemasan botol aqua lewat proses daur ulang ditinjau dari konsep lean 

& green dan informasi nilai ekonomis sampah kemasan botol aqua. Hasil diskusi ini akan 

digunakan untuk kelas Kaizen, ditahun berikutnya. Setelah penutupan kelas Gemba Kaizen, setiap 

partisipan mahasiswa mendapat sertifikat dari Bank Sampah Gawe Rukun Tangerang. 

 

Kesimpulan  

Telah berhasil dirancang modul pembelajaran dalam praktikum sistem produksi di jurusan teknik 

industri UPH, yang mengusung konsep lean & green manufacturing dan Gemba Kaizen , untuk 

pengayaan materi ajar di kelas praktikum mahasiswa jurusan teknik industri sekaligus partisipasi 

mahasiswa untuk mewujudkan gerakan kampus pendukung program ”Proklim”.  
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Abstrak 

Kegiatan pengiriman susu pada rantai pasok agroindustri susu merupakan kegiatan yang memiliki risiko 

yang tinggi, hal ini disebabkan karena susu memiliki karakteristik yang mudah rusak. Kerusakan susu dapat 

disebabkan karena penanganan yang tidak tepat pada rantai pengiriman susu. Pengiriman susu  pada rantai 

pasok agroindustri susu terbagi dalam tiga tahapan kegiatan pengiriman yaitu pengiriman dari peternak ke 

Tempat Pelayanan Koperasi (TPK), dari TPK ke Koperasi dan dari Koperasi ke Industri Pengolahan Susu 

(IPS).  Penelitian ini bertujuan untuk membangun model rantai hubungan risiko pada kegiatan pengiriman 

susu dengan pendekatan logika fuzzy. Perancangan model rantai hubungan risiko ini terbagi dalam tiga 

tahapan utama yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko dan perancangan model rantai hubungan risiko. 

Identifikasi risiko pengiriman dilakukan dengan menggunakan Hierarchy Risk Breakdown Structure (HRBS) 

sedangkan penilaian risiko dianalisis dengan Fuzzy Inference System (FIS).  Hasil identifikasi dan penilaian 

risiko diperoleh 17 risiko pada kegiatan pengiriman susu, terdistribusi tiga faktor risiko pada kegiatan 

pengiriman susu dari peternak ke TPK, lima  faktor risiko pada  pengiriman dari  TPK ke koperasi dan 

sembilan faktor risiko pada pengiriman susu dari koperasi ke IPS. Berdasarkan hasil evaluasi dari nilai 

risiko disusun dua model rantai hubungan risiko dalam kegiatan pengiriman yaitu model rantai hubungan 

risiko untuk kegiatan pengiriman susu dari TPK ke koperasi dan rantai hubungan risiko untuk kegiatan 

pengiriman susu dari koperasi ke IPS.  Model rantai hubungan risiko yang dibangun diharapkan dapat 

digunakan sebagai pendekatan untuk menentukan prioritas penyelesaian persoalan dalam rantai pasok 

agroindustri susu. 

Kata kunci : risiko pengiriman, rantai hubungan risiko, HRBS,  FIS, agroindustri susu 

Pendahuluan 

Risiko pada kegiatan pengiriman  susu terletak pada karakteristik produknya yang mudah 

rusak [1]. Susu mengandung tiga komponen utama yaitu laktosa, protein dan lemak susu, 

disamping bahan-bahan lainnya seperti air, mineral dan vitamin [2]. Susu merupakan medium yang 

komposisi nutrisi di dalamnya sangat ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan 

mikroorganisme. Aktivitas mikroba tersebut dapat menyebabkan perubahan sifat kimia dan fisika 

susu. Susu segar mudah mengalami kerusakan dan terjadi perubahan komposisi, terutama karena 

terbentuknya asam laktat oleh aktivitas bakteri pembentuk asam.  

Hal ini sejalan dengan guideline FAO untuk negara ASEAN tahun 2011/2014 mengenai 

kategorisasi industri dan makanan berbasis risiko. Susu dan industri pengolahan susu masuk ke 

dalam kategori makanan dan industri berisiko tinggi. Risiko ini muncul dari rangkaian aktivitas 

rantai pasok termasuk  aktivitas pengiriman susu dari peternak ke Tempat Pelayanan Koperasi 

(TPK), TPK ke koperasi dan pengiriman susu dari koperasi ke IPS.  Penelitian terkonsentrasi di 

wilayah Jawa Barat. Dengan pertimbangan Jawa Barat termasuk ke dalam tiga provinsi di 

Indonesia dengan jumlah produksi susu terbesar yaitu Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. 

Faktor-faktor risiko pada penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil pengamatan dan 

wawancara langsung dengan para stakeholder. Selain itu faktor risiko juga ditentukan berdasarkan 

studi literatur dan  hasil penelitian terdahulu, kategori risiko pengiriman merujuk pada [4]. 
Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan risiko  serta permasalahan rantai pasok susu telah 

dilakukan oleh [5], [6], [1] dan [7]. 
Studi ini bertujuan untuk membangun model identifikasi dan analisis risiko rantai pasok 

agroindustri susu.  Model ini menyediakan hubungan risiko dan faktor risiko secara sistematis dan 

terorganisir. Besaran risiko dan faktor risiko diperoleh dari rancangan model kedua, diukur 

berdasarkan tiga dimensi, yaitu peluang terjadinya risiko (occurence),  dampak terjadinya risiko 

mailto:winnie_septiani@yahoo.com
mailto:pudji_agus@yahoo.com
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(severity) dan kemampuan untuk dideteksi (detectability). Penilaian tingkat risiko dilakukan 

dengan menggunakan Fuzzy Inference System (FIS). Penilaian fuzzy dipilih dengan pertimbangan 

kompleksitas dari sistem yang dirancang, ketidakpastian dan subjektifitas dalam mengukur dan 

menilai risiko dalam kegiatan pengiriman susu. 
 

Review Literatur 

Fuzzy Penilaian Risiko 

Beberapa penelitian yang menggunakan fuzzy dalam penilaian risiko diantaranya [8], 

mengembangkan Fuzzy Risk Assessment Tool (FRAT) dalam penilaian risiko mikrobiologi pada 

sistem rantai bahan pangan. Penilaian risiko kontaminasi air tanah dengan pendekatan Fuzzy 

Stochastic Risk Assessment (IFSRA) sebagai integrasi antara logika fuzzy, pendapat pakar dan 

simulasi stokastik telah dilakukan oleh [9]. Penggunaan fuzzy risk regression utility juga telah 

digunakan dalam membangun model keseimbangan risiko untuk menentukan harga jagung di 

tingkat petani oleh [10]. Fuzzy Inference System (FIS) dan Fuzzy Associative Memories (FAMs) 

digunakan untuk menilai risiko rantai pasok susu oleh [11].  

Rantai Hubungan Risiko 

Rantai hubungan risiko menggambarkan hubungan antara risiko dan faktor  risiko selama 

proses identifikasi dan penilaian [12]. Bangunan hubungan keterkaitan antara risiko dan faktor 

risiko memunculkan konsekuensi yang berdampak pada kinerja rantai pasok keseluruhan. Hirarki 

tersusun atas tiga level yaitu faktor risiko, risiko dan konsekuensi. Interdependensi risiko (R) dan 

faktor risiko (FR) ditentukan selama proses identifikasi dan penilaian. Rantai hubungan risiko 

sebelumnya telah disusun untuk penilaian risiko proyek oleh [13].  Framework model rantai pasok 

agroindustri susu telah dikembangkan oleh [11]. 

Metodologi Penelitian 

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil 

pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian, penyebaran kuesioner dan wawancara dengan 

pakar. Data sukunder diantaranya diperoleh dari buku teks dan jurnal ilmiah, dokumensi data di 

koperasi, dokumentasi data pengolahan susu pasteurisasi di industri serta data produksi susu dari 

Gabungan Koperasi Susu Jawa Barat. Periode data sekunder yang digunakan tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2014. 

Penelitian terbagi dalam empat tahapan utama, metode dan keluaran yang dihasilkan pada 

setiap tahapan dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5.  Tahapan penelitian, metode/tool dan keluaran penelitian 

Tahapan 

penelitian 
Sub tahapan penelitian Metode/tool Keluaran 

Tahap 1 Identifikasi dan pemetaan 

risiko pengiriman 

Hierarchy Risk 

Breakdown Structure 

(HRBS) 

Risiko dan Faktor 

risiko pengiriman 

Tahap 2 Pengukuran dan penilaian 

risiko rantai pasok 

Fuzzy Inference System 

(FIS) 

Besaran risiko 

pengiriman 

Tahap 3 Perancangan rantai hubungan 

risiko 

Risk dependency chain Model rantai hubungan 

risiko pengiriman susu 
 

Metode penalaran fuzzy yang digunakan metode Mamdani. Fungsi implikasi yang 

digunakan adalah fungsi minimum. Kelebihan metode Mamdani dibandingkan metode sistem 

penalaran fuzzy yang lain, diantaranya adalah karena bersifat intuitif, mencakup bidang yang luas, 

dan sesuai dengan proses input informasi manusia.  
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Hasil dan Pembahasan 

Model Identifikasi Risiko Rantai Pasok Agroindustri Susu 

Menurut [14] sistem agroindustri susu meliputi tiga  sub sistem, yaitu  kegiatan usaha 

peternakan sapi perah, sub sistem koperasi dan sub sistem industri pengolahan susu. Kegiatan 

pengiriman susu terbagi dalam tiga tahap pengiriman, yaitu pengiriman susu dari peternak ke 

Tempat Pelayanan Koperasi (TPK), TPK ke koperasi dan pengiriman susu dari koperasi ke industri 

pengolahan susu. Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) merupakan tempat pelayanan koperasi untuk 

penerimaan susu dari peternak. TPK terdiri dari beberapa kelompok ternak. Petugas koperasi 

mencatat, memeriksa susu dan menampung susu dari peternak. Struktur jaringan rantai pasok susu 

di Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Rantai pasok agroindustri susu dan faktor yang mempengaruhinya. [14] diolah. 

Pengiriman  susu ke TPK oleh peternak dilakukan dua kali sehari, pagi pukul 05.10-06.30 

dan sore pukul 15.10-16.30. Kontrol pengiriman dilakukan terhadap petugas dan kendaraan 

pengiriman. Kontrol petugas melalui pengawasan SOP peralatan, seragam, kebersihan, 

pemeriksaaan susu dari segi kualitas dan kuantitas. Selain itu juga dilakukan kontrol kendaraan 

pengiriman dari jam keberangkatan dan jam kembali. 

Pemetaan Risiko Pengiriman Menggunakan HRBS 

Pemetaan risiko pengiriman susu menggunakan Hierarchy Risk Breakdown Structure 

(HRBS). Kategorisasi risiko pengiriman merujuk pada [4] yang terdiri dari risiko kehilangan 

produk (R1), risiko kerusakan susu (R2), risiko susu terkontaminasi (R3), risiko keterlambatan 

pengiriman (R4), risiko gangguan rantai pasok (R5) dan risiko pelanggaran keamanan (R6).  

Risiko dan sumber risiko yang teridentifikasi akan tersusun menjadi katalog risiko yang tersusun 

sebagai berikut : 

1. Risiko dan faktor risiko (sesuai dengan kategorisasi risiko [4]) 

2. Kegiatan pengiriman susu  : Peternak ke TPK (PA), TPK ke Koperasi (PB), Koperasi ke IPS 

(PC) 

3. Pusat Risiko, diidentifikasi atas 4 hal, yaitu : susu segar (1), manusia (2), peralatan (3), 

lingkungan (4) 

4. Tipe Risiko, terdiri atas dua tipe yaitu sumber risiko internal (1) dan sumber risiko eksternal (2) 

5. Penyebab risiko dan dampak risiko 

Setiap risiko dan faktor risiko diberikan kode untuk mempermudah dalam perancangan 

sistem (Gambar 2). Hasil identifikasi risiko pengiriman pada tiga kegiatan pengiriman susu dapat 

dilihat pada  

R A B C D 
Gambar 2. Penyusunan katalog risiko pengiriman 

Keterangan 

A  : Risiko (sesuai kategori risiko),  B :  Faktor risiko  

C :  Pusat risiko (produk/susu (1), manusia (2), peralatan (3),  lingkungan (4)) 

D : Tipe risiko (sumber risiko internal (1), eksternal (2)) 
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Tabel 6. 

R A B C D 
Gambar 2. Penyusunan katalog risiko pengiriman 

Keterangan 

A  : Risiko (sesuai kategori risiko),  B :  Faktor risiko  

C :  Pusat risiko (produk/susu (1), manusia (2), peralatan (3),  lingkungan (4)) 

D : Tipe risiko (sumber risiko internal (1), eksternal (2)) 

Tabel 6. Hasil identifikasi risiko pada tiga kegiatan pengiriman susu 

Faktor risiko pada ketiga kegiatan pengiriman susu 

Peternak – TPK (PA) TPK – Koperasi (PB) Koperasi ke IPS (PC) 

FR3.2 - Kecurangan 

peternak/petugas 

FR1.1    - Pencurian susu FR1.2   - Pembuangan susu di 

perjalanan 

FR5.1 - Kegagalan kontrol 

pengiriman  

FR3.3    - Kegiatan loading dan 

unloading yang tidak 

higienis 

FR1.3   - Pungutan liar di 

perjalanan 

FR5.3 - Kelalaian 

pengamanan susu 

FR4.2.2  - Cuaca yang buruk FR2.1   - Kerusakan tanki 

pengiriman 

FR5.3    - Kelalaian 

pengamanan susu 

FR2.2   - Kapasitas tanki yang 

tidak memenuhi standar 

FR4.1   - Kemacetan lalu lintas 

FR4.2.1- Cuaca yang buruk 

FR4.3   - Kerusakan kendaraan 

pengiriman 

Keterangan :  

R :  Risiko,  FR :  Faktor Risiko 

 

Model Penilaian Risiko Rantai Pasok Agroindustri Susu 

Penilaian risiko diukur dalam tiga dimensi risiko [15] yaitu Severity (S), Occurence (O) 

dan Detectability (D) dengan pendekatan logika fuzzy. Dengan lima kategori penilaian input dalam 

bentuk linguistik yaitu Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T) dan Sangat Tinggi 

(ST). Sedangkan kategori penilaian output dalam bentuk linguistik meliputi Sangat Tidak Penting 

(STP), Tidak Penting (TP), Sedang (S), Penting (P) dan Sangat Penting SP.  Proses inferensi dari 

rule base risiko dan faktor risiko menggunakan pendekatan Fuzzy Inference System (FIS).  Aturan 

fuzzy diekspresikan dalam suatu formula untuk merepresentasikan relasi fuzzy R : (X x Y) : 

µR (x,y) = I[µA (x), µB)y ] (1) 

 

Format penyusunan rule base dalam Fuzzy Inference System (FIS) dapat dilihat pada 

Gambar 3. Hasil penilaian risiko secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Gambar 3. Penyusunan rule base penilaian risiko dengan Fuzzy Inference System  

Tabel  3. Hasil penilaian risiko pada tiga kegiatan pengiriman susu dalam bentuk linguistik 

Hasil penilaian risiko pada tiga kegiatan pengiriman susu 

Peternak ke TPK (PA) TPK ke Koperasi (PB) TPK ke Koperasi (PB) 

Kode S O D FRPN Kode S O D FRPN Kode S O D FRPN 

PA.FR3.2 R R R TP PB.FR1.1 T R T P PC.FR1.2.1 T R T P 
PA.FR5.1 R R R TP PB,FR3.3 S R S S PC.FR1.2.2 T R T P 
PA.FR5.3 R R R TP PB.FR4.2 T R T P PC.FR1.3 R S S TP 

 PB.FR4.3 S S S S PC.FR2.1 S R R TP 
 PB.FR5.3 R R R TP PC.FR3.1 T S T P 

PC.FR4.1 R S S S 
PC.FR4.2.1 S R T S 
PC.FR4.3 T R S P 
PC.FR5.1.1 R R R TP 

 

Model rantai hubungan risiko 

Risiko dan faktor risiko dari setiap jaringan rantai pasok memiliki keterkaitan satu sama 

lainnya, sehingga perlu dievaluasi dampaknya pada setiap jaringan. Pada penelitian ini, diperoleh 

dua rantai hubungan risiko yaitu rantai hubungan risiko untuk kegiatan pengiriman susu dari TPK 

ke koperasi dan pengiriman susu dari koperasi ke IPS seperti yang ditunjukan pada Gambar 4. 

Operator fuzzy logic intersection digunakan untuk menggabungkan atau mengubah komposisi fuzzy 

set :  E = EL  ^  EV     

Teknik fuzzy untuk menghitung total effect E risiko digunakan fuzzy union operator untuk fuzzy set 

resultan magnitude risiko. 

E = E1  E2   E3 ................  E1      

Nilai E adalah dampak faktor risiko yang diperoleh dari nilai likelihood dan severity. 
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PC.FR1.2.1 

Pembuangan susu 

di perjalanan (P))

S  : T , O : R , D : T

     FRPN :  P

PC.FR1.2.2 

Pembuangan susu 

di perjalanan (M)

S  : T , O : R , D : T

     FRPN : P

Magnitude risiko :  P Magnitude risiko : P
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ER3

EFR4.3

EFR4.1 EFR4.2

Magnitude risiko :  P

ER3
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Gambar 4.  Rantai hubungan risiko dan faktor risiko untuk pengiriman susu dari Koperasi ke IPS 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

 Kegiatan pengiriman teridentifikasi ada 17 faktor risiko, yang terdiri dari 3 faktor risiko pada 

pengiriman susu dari peternak ke TPK, 5 faktor risiko pada pengiriman dari TPK ke koperasi 

dan 9 faktor risiko dari koperasi ke IPS. 

 Hasil penilaian risiko secara linguistik untuk pengiriman susu menunjukan hasil hasil bahwa 

nilai risiko untuk pengiriman susu dari peternak ke TPK termasuk  ke dalam kategori risiko 

tidak penting. Peluang kejadian risiko pada kegiatan pengiriman ini jarang terjadi, tingkat 

keparahan yang ditimbulkannya rendah dan risiko ini mudah dideteksi, sehingga ketiga faktor 

risiko pada kegiatan ini dapat diabaikan. Nilai risiko yang paling tinggi ada pada kegiatan 

pengiriman susu dari koperasi ke IPS. 

 Hasil perancangan model keterkaitan risiko diperoleh dua model rantai hubungan risiko yaitu 

rantai hubungan pada kegiatan pengiriman susu dari TPK ke koperasi dan pengiriman dari 

koperasi ke IPS. Model ini menggambarkan hubungan antar risiko dan faktor risiko pada 

kegiatan pengiriman. 

Saran 

Untuk memperluas penggunaan model ini di jaringan rantai pasok provinsi  lain selain 

Jawa Barat, diperlukan pengujian dan penilaian risiko lebih lanjut sesuai dengan karakteristik dan 

struktur jaringan rantai pasok yang ada. 
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Abstrak 

Kilang Minyak Bumi PT. Pertamina Refinery Unit (RU) II Dumai-Riau, adalah perusahaan yang bergerak 

dalam bidang pengolahan minyak mentah (Crude Oil) dengan produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan 

non Bahan Bakar Minyak (non BBM),  pabrik ini sering mengalami permasalahan kerusakan atau 

breakdown yang tinggi pada mesin-mesin produksi  khususnya mesin Pompa Sentrifugal 701-P-4A pada unit 

H2 Plant, sehingga mengakibatkan penurunan kapasitas produksi dan menghambat kelancaran proses 

produksi. Untuk menjaga kestabilan produksi perlu adanya sistem pemeliharaan mesin atau peralatan 

produksi. Reliability Centered Maintenance (RCM) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 

menentukan tindakan perawatan yang optimal untuk setiap komponen kritis mesin pada mesin Pompa 

Sentrifugal 701-P-4A. Komponen yang dianalisis pada mesin pompa sentrifugal 701-P-4A adalah 

Mechanical Seal, Vane, dan Impeller dengan tingkat kegagalan tertinggi.  Hasil analisis dengan 

menggunakan meode RCM diperoleh kategori tindakan perawatan yang paling tepat yaitu 7 komponen 

termasuk dalam kategori condition directed, 6 komponen masuk kategori failure finding dan 3 komponen 

masuk kategori run to failure. Kemudian komponen kritis pada pompa Sentrifugal 701-P-4A  adalah eye 

impeller, bearing, o ring, dan baut pengikat. 

Kata Kunci: Reliability Centered Maintenance, FMEA, analisis kualitatif.  

 

Pendahuluan 

PT. Pertamina Refinery Unit (RU) II Dumai adalah salah satu perusahaan BUMN 

yang bergerak dibidang pengolahan minyak mentah (Crude Oil) menjadi produk bahan bakar 

minyak (BBM) dan non bahan bakar minyak (non BBM) yang sering mengalami permasalahan 

breakdown mesin yang tinggi. Hal tersebut menghambat jalannya proses produksi yang  

berdampak  pada penurunan  kapasitas produksi.  Pada  saat  dilakukan penelitian, PT. Pertamina 

Refinery Unit (RU) II Dumai menerapkan sistem pemeliharaan corrective maintenance,  yaitu  

melakukan perbaikan ketika  terdapat  kerusakan pada mesin. 

Salah satu mesin yang digunakan pada PT. Pertamina Refinery Unit (RU) II Dumai ini 

adalah pompa sentrifugal 701-P-4A. Pompa sentrifugal 701-P-4A digunakan untuk mengaliri dan 

mensupplay fluida berupa Semi Lean Benfield pada Absorber (701-V-4A) agar penyerapan CO2 

terhadap gas alam (CH4) lebih sempurna. Pompa sentrifugal 701-P-4A ini berada pada unit 

produksi tepatnya di unit H2 Plant dimana unit ini sangat berpengaruh sekali dalam proses produksi 

kilang untuk mengalirkan fluida Benfield ke Stipper 701-V-12. Permasalahan yang sering 

muncul pada pompa ini adalah sering terjadi kerusakan pada mechanical seal, bearing, impeller 

dan komponen lainya yang terjadi sewaktu-waktu sebelum interval perawatan, yang menyebabkan 

adanya kegiatan overhaul atau corrective maintenance yang menimbulkan adanya downtime dan 

kemacetan atau berhentinya proses produksi serta biaya perawatan yang semakin besar sehingga 

menimbulkan kerugian yang cukup berarti bagi perusahaan. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka penelitian ini mencoba untuk mengusulkan   

sistem  perawatan   mesin   dengan   menggunakan   metode   Reliability Centered Maintenance 

(RCM). Reliability Centered Maintenance (RCM) merupakan landasan dasar untuk perawatan fisik 

dan suatu teknik yang dipakai untuk mengembangkan perawatan pencegahan (Preventive 

Maintenance) yang terjadwal. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa keandalan dari peralatan dan 

struktur dari kinerja yang akan dicapai adalah fungsi dari perancangan dan kualitas pembentukan 

perawatan pencegahan yang efektif akan menjamin terlaksananya desain keandalan dari peralatan. 

Metode RCM diharapkan dapat menetapkan schedule maintenance dan dapat mengetahui secara 
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pasti tindakan kegiatan perawatan (maintenance task) yang tepat yang harus dilakukan pada setiap 

komponen mesin [1] [2].  

 

Studi Pustaka  

Pengertian Perawatan (Maintenance) 

Pemeliharaan atau perawatan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 

menjaga fasilitas/peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan 

agar tercapai suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan dan sesuai dengan direncanakan [4].  

Pemeliharaan mesin merupakan hal yang sering dipermasalahkan antara bagian 

pemeliharaan dan bagian produksi. Karena Bagian Pemeliharaan dianggap yang memboroskan 

biaya, sedang Bagian Produksi merasa yang merusakkan tetapi juga yang membuat uang. Pada 

umumnya sebuah produk yang dihasilkan oleh manusia, tidak ada yang tidak mungkin rusak, tetapi 

usia penggunaannya dapat diperpanjang dengan melakukan perbaikan yang dikenal dengan 

pemeliharaan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kegiatan pemeliharaan yang meliputi kegiatan 

pemeliharaan dan perawatan mesin yang digunakan dalam proses produksi [3]. 

 

Tujuan Manajemen Perawatan 

Tujuan pemeliharaan yang utama adalah sebagai berikut [4]: 

a. Untuk memperpanjang kegunaan asset 

b. Untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi dan 

mendapatkan laba investasi maksimum yang mungkin 

c. Untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam 

keadaan darurat setiap waktu 

d. Untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut  

  

Jenis-Jenis Perawatan 

Secara umum, ditinjau dari saat pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan  dikategorikan dalam 

dua cara, yaitu [5]: 

a. Pemeliharaan terencana (planned maintenance) yaitu pemeliharaan yang dilakukan secara 

terorginir  untuk mengantisipasi kerusakan peralatan di waktu yang akan datang, 

pengendalian dan pencatatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 

Pemeliharaan terencana dibagi menjadi dua aktivitas utama yaitu: Pemeliharaan 

pencegahan (Preventive Maintenance) dan Pemeliharaan korektif (Corrective 

Maintenance). 

b. Pemeliharaan tak terencana (unplanned maintenance) yaitu pemeliharaan darurat, yang  

didefenisikan sebagai pemeliharaan dimana perlu segera dilaksanakan tindakan untuk 

mencegah akibat yang serius, misalnya hilangnya waktu untuk berproduksi, kerusakan 

besar pada peralatan, dan biaya-biaya perbaikan yang lebih mahal.  

 

Reliability Centered Maintenance (RCM) 

RCM diperkenalkan pada tahun 1960, namun pada awalnya digunakan oleh produsen  

pesawat  terbang,  maskapai  penerbangan,  dan  pemerintah  yang  ditujukan untuk memelihara 

pesawat terbang (Nowlan dan Heap dalam Pintelon et al., 1999). Moubray (1997)  mendefinisikan  

RCM  sebagai  suatu  proses  yang  digunakan  untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan 

untuk menjamin suatu sistem dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi yang diinginkan 

oleh pengguna [6]. 

RCM merupakan suatu teknik yang dipakai untuk mengembangkan Preventive 

Maintenance. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa keandalan dari peralatan dan stuktur dari 

kinerja yang akan dicapai adalah fungsi dari perencanaan dan kualitas pembentukan Preventive 

Maintenance yang efektif. Perencanaan tersebut juga meliputi komponen pengganti yang telah 

diprediksikan dan direkomendasikan. Reliability Centered Maintenance (RCM) didefinisikan 

sebagai sebuah proses yang digunakan untuk menentukan kebutuhan perawatan terhadap aset yang 

bersifat fisik dalam konteks operasinya. Secara mendasar, metodologi RCM menyadari bahwa 

semua peralatan pada sebuah fasilitas tidak memiliki tingkat prioritas yang sama. RCM menyadari 



SNTI V-2016 Universitas Trisakti                                           ISSN: 2355-925X 

125 
 

bahwa disain dan operasi dari peralatan berbeda-beda sehingga memiliki peluang kegagalan yang 

berbeda-beda juga.  

Ada 7 prinsip RCM, yaitu: 

1. Memelihara fungsional sistem, bukan sekedar memelihara suatu alat agar beroperasi tetapi 

agar fungsi sesuai harapan. 

2. Fokus kepada fungsi sistem daripada suatu komponen tunggal, yaitu apakah sistem masih 

dapat menjalankan fungsi utama jika suatu komponen mengalami kegagalan. 

3. Berbasiskan pada kehandalan, yaitu kemampuan suatu sistem/equipment untuk terus 

beroperasi sesuai dengan fungsi yang diinginkan 

4. Menjaga agar kehandalan fungsi sistem tetap sesuai dengan kemampuan yang didesain 

untuk sistem tersebut. 

5. Mengutamakan keselamatan (safety) baru kemudian untuk masalah ekonomi. 

6. Mendefinisikan kegagalan (failure) sebagai kondisi yang tidak memuaskan (unsatisfactory) 

atau tidak memenuhi harapan, sebagai ukurannya adalah berjalannya fungsi 

sesuai  performance standard yang ditetapkan. 

7. Harus memberikan hasil-hasil yang nyata/jelas, tugas yang dikerjakan harus dapat 

menurunkan jumlah kegagalan (failure) atau paling tidak menurunkan tingkat kerusakan 

akaibat kegagalan. 

 

Metode RCM 

Dengan demikian kita bisa mengenal cara menjalankan RCM. Berikut merupakan tahap-

tahapan yang diambil dalam menjalankan RCM, yaitu: 

1. Pemilihan sistem dan pengumpulan informasi 

2. Definisi dan batasan system 

3. Deskripsi sistem dan Functional Diagram Block (FDB) 

4. Fungsi sistem dan kegagalan fungsi 

5. Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) 

6. Logic Tree Analysis (LTA) 

7. Pemilihan tindakan 

 

Keuntungan Metode RCM 

RCM pertama diaplikasikan oleh United airlines untuk mengurangi jumlah tugas 

maintenance pada pesawat terbang dengan hasil yang memuaskan yaitu jam terbang pesawat dan 

safety meningkat. Walaupun lahir di perusahaan pesawat RCM dapat diimplementasikan pada 

industri proses dengan sedikit modifikasi. 

Penerapan metode RCM akan  memberikan keuntungan yaitu  keselamatan  dan integritas 

lingkungan menjadi lebih lebih  diutamakan, prestasi operasional  yang  meningkat, efektifitas 

biaya operasi dan  perawatan yang lebih rendah, meningkatkan  ketersediaan dan reliabilitas 

peralatan, umur  komponen yang lebih lama, basis  data yang  lebih komprehensif, motivasi 

individu yang  lebih besar, dan kerja sama yang baik diantara bagian-bagian dalam suatu instalasi 

[7]. 

 

Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang dilakukan yaitu: 

1. Pemilihan sistem dan pengumpulan informasi 

Menentukan mesin dan komponen kritis berdasarkan data kerusakan dengan frekuensi 

tertinggi dengan menggunakan grafik histogram. Maka pompa sentrifugal 701-P-4A dipilih 

sebagai objek penelitian karena memiliki breakdown tertinggi. 

2. Mendefinisikan batasan sistem 

Defenisi batasan sistem dilakukan untuk mengetahui apa yang termasuk dan tidak 

termasuk ke dalam sistem yang diamati. Penyusunan Failure Mode And Effect Analysis 

berguna untuk mempermudah dalam membedakan komponen yang satu dengan komponen 

yang lainnya. 

3. Deskripsi sistem dan Functional Diagram Block (FDB) 
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Functional Diagram Block berguna untuk menjelaskan sistem kerja mesin pada pompa 

sentrifugal 701-P-4A tersebut seperti proses produksinya. 

4. Fungsi sistem dan kegagalan fungsi 

Menjelaskan fungsi sistem dan kegagalan fungsi dari mesin-mesin pada pompa sentrifugal 

701-P-4A. 

5. Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) 

FMEA dilakukan berdasarkan data fungsi komponen dan laporan perawatan yang 

kemudian dapat ditentukan berbagai penyebab kegagalan yang mengakibatkan kegagalan 

fungsi serta efek atau dampak yang ditimbulkan dari kegagalan fungsi. 

6. Logic Tree Analysis (LTA) 

Penyusunan Logic Tree Analysis (LTA) merupakan proses yang kualitatif yang digunakan 

untuk mengetahui konsekuensi yang ditimbulkan oleh masing-masing failure mode. Tujuan 

LTA adalah untuk mengklasifikasikan failure mode ke dalam beberapa kategori sehingga 

nantinya dapat ditentukan tingkat prioritas dalam penangan masing-masing failure mode 

berdasarkan kategorinya. 

7. Pemilihan tindakan 

Rekomendasi tindakan yang dihasilkan dengan pendekatan Reliability Centered 

Maintenance (RCM) sebagai perencanaan tindakan terhadap masing-masing komponen 

kritis dari mesin pada pompa sentrifugal 701-P-4A. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 Mesin pada unit H2 Plant yaitu pompa sentrifugal 701-P-4A yang merupakan objek 

dengan frekuensi breakdown yang paling tinggi di PT. Pertamina Refinery Unit (RU) II Dumai-

Riau dimana gambarnya dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Pompa Sentrifugal 701-P-4A 

 

Pada tahap ini dilakukan pemilihan sistem atau seleksi sistem terhadap semua mesin pada 

unit H2 yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Frekuensi kerusakan mesin pada unit H2 plant 
No Mesin Frekuensi Kerusakan 

1 Motor Daya 4 

2 Pompa Sentrifugal 701-P-4A 19 

3 Compressor 9 

4 Pompa Turbin 9 

5 Boiler 5 

 

Tingkat frekuensi kerusakan mesin pada unit H2 Plant tertinggi adalah pada mesin pompa 

sentrifugal 701-P-4A dengan 19 kali kerusakan selama periode bulan januari sampai dengan bulan 

agustus 2015. Dengan tingginya frekuensi kerusakan mesin pompa sentrifugal 701-P-4A inilah 

yang membuat mesin ini terpilih untuk dianalisis selanjutnya dengan menggunakan metode 

Reability Centered Maintenance (RCM). Detail kerusakan dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Frekuensi kerusakan komponen mesin pompa sentrifugal 701-P-4A 

No Komponen Frekuensi Kerusakan 

1 Bearing 2 

2 Mechanical Seal 6 

3 Impeller 3 

4 Vane 4 

5 Shaft (as) 1 

6 Wearing Ring 3 

Bentuk kerusakan dan penyebab kerusakan pada pompa sentrifugal 701-P-4A dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3 Bentuk kerusakan dan penyebab kerusakan pada pompa sentrifugal 701-P-4A 

Sub Sistem 

Mesin 

Komponen 

Utama 
Bentuk Kerusakan Penyebab Kerusakan 

Impeler 

Baling-baling 

Baling-baling Impeller 

menipis dan patah karena 

menipis 

Masa pakainya habis, masuk partikel 

partikel, overload, dielektrik 

breakdown 

  
Baut pengikat  Baut pengikat  aus kendor 

Overload, korosi, umur pakai habis, 

perawatan tidak tepat. 

  

Eye Impeller 

Menipis karena terkena 

partikel yang ikut dengan 

cairan 

Masa pakai habis, perawatan tidak 

tepat,  

Vane 
Sudu Sudu  retak pecah, menipis 

Masa pakainya habis, masuk partikel, 

overload, minyak 

  Baut Pengikat Aus, longgar Korosi, masa pakai habis 

  
Drag Pengikat Aus dan longgar 

Baut kendor, pemasangan tidak tepat, 

pergeseran,  

  Ring pengikat patah Masa pakai habis, korosi 

Wear Ring 
Ring Ring patah 

Masa pakainya habis, kotoran, 

overload, korosi 

  
Lube oil 

Oil Seal bocor, shaf Output 

patah, Bearing pecah 

Haus, tekanan, korosi, overload, 

perawatan tidak tepat 

  Kipas Retak Masa pakainya habis, korosi 

Shaft 
Bearing Bearing pecah, coil  terbakar,  

Masa pakainya habis, masuk partikel, 

overload 

 

Gear box Bearing pecah 
Haus, tekanan, korosi, overload, 

perawatan tidak tepat 

Bearing 
Bearing Blok Bearing pecah 

Overload, haus, panas berlebihan 

 

 

Ring Ball Lepas  

Masa pakainya habis, korosi, panas 

berlebihan 

 

 

Oil Ball Oil ball kering 
Masa pakainya habis, panas berlebihan, 

kurang pemeriksaan 

Mechanical 

Seal 
Seal Face Bocor 

 Overload, tekanan, gesekan, masa 

pakai habis 

  
Seal Bocor 

Masa pakinya habis, overload, panas 

berlebihan 

  
O Ring Oil ball kering 

Masa pakainya habis, panas berlebihan, 

kurang pemeriksaan 

  

FDB (Functional Diagram Block) berguna untuk menjelaskan sistem kerja mesin pompa 

sentrifugal 701-P-4A pada unit H2 Plant tersebut. Gambar 2  menunjukkan FDB.  



SNTI V-2016 Universitas Trisakti                                           ISSN: 2355-925X 

128 
 

 
Gambar 2. Functional Diagram Block (FDB) pompa sentrifugal 701-P-4A 

Pada pompa sentrifugal 701-P-4A ini dilakukan aktifitas pengaliran fluida Benfield mulai 

dari suction nozzle sampai discharge nozzle. Input dan output sistem tersebut juga digambarkan 

untuk menyatakan apa yang menjadi masukan dan keluaran dari setiap subsistem tersebut. Adapun 

fungsi sistem dan bentuk kegagalan fungsi sistem dapat dilihat pada Tabel 4.  

 

Tabel 4. Fungsi Sistem dan Kegagalan Fungsi sistem 

No Komponen Sistem 
Fungsi Sistem 

(System Function) 

Jenis Kegagalan Fungsi sistem 

(Functional Failure) 

1 Impeler untuk menghisap dan memberikan 

kecepatan pada cairan benfield 

yang ada dalam bentuk energi 

kinetis. 

Kehausan pada komponen impeller 

berkurangnya daya hisap cairan benfield 

 

2 Vane berfungsi sebagai tempat 

berlalunya cairan benfield pada 

impeller. 

Kehausan pada komponen 

Gagal membawa cairan Benfield  

3 Wear Ring mencegah terjadinya kontak 

langsung antara impeller dan 

casing. 

Kehausan pada komponen 

Gagal menghalangikontak langsung 

impeller dan casing. 

4 Shaft untuk mentransfer daya dari 

penggerak dan sebagai penumpu 

impeller dan bagian pompa lainya. 

Kehausan pada komponen 

Gagal mentransfer daya ke bagian pompa 

lainya yang berputar. 

5 Bearing Sebagai kedudukan shaft yang 

berputar dan sebagai tumpuan 

untuk menghalangi kontak 

langsung antara logam. 

Kehausan pada komponen 

Gagal menumpu shaft sehingga terjadi 

kontak langsung dengan logam dengan 

logam. 

6 Mechanical Seal untuk menghalangi fluida Benfield 

keluar dari casing pompa agar 

cairan dalam pompa langsung 

diteruskan ke discharge nozzle. 

Kehausan pada komponen 

Gagal menghalangi cairan Benfield  

 

Penyusunan Logic Tree Analysis (LTA) merupakan proses yang kualitatif. Kualitatif 

maksudnya data tidak berbentuk angka yg diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau 

bahan tertulis. Logic Tree Analysis ini digunakan untuk mengetahui konsekuensi yang ditimbulkan 

oleh masing-masing failure mode. Dalam penentuan kategori masing-masing komponen dapat 

dilihat table LTA pada Tabel 5.  
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Tabel 5. Logic Tree Analysis (LTA) Mechanical Seal, Vane dan Impeller 

Komponen 

 

Komponen 

 

Failure Mode 

 

Failure Effect 
Category 

Evident Safety Outage 

Mechanical 

Seal 

 

 

 

 

 

 

 

Seal Bocor N N Y B 

Seal face Bocor N N Y B 

O ring Oil ball, kering Y N Y D/B 

As 
Pen patah, umur pakai 

habis 
Y N Y D/B 

Bearing Bearing bergeser Y N Y D/B 

Shaft Shaft Patah Y N Y D/B 

COil COil terbakar Y N Y D/B 

Vane 

 

 

 

 

 

 

Sudu Sudu retak, menipis N N Y B 

Baut Pengikat Aus, longgar N N Y B 

Drag Pengikat Kendor dan aus N N Y B 

Ring Pengikat Patah Y N Y D/B 

Fibre cune Fibre cune pecah N N Y B 

Impeller 

 

 

 

 

 

Baling-baling Patah, Pecah, peot Y N Y D/B 

Baut Pengikat Aus, dan longgar N N Y B 

Eye Impeller Aus dan pecah N N Y B 

Sudu Sudu retak dan menipis Y N Y D/B 

 

Keterangan:  

N           = No 

Y           =Yes 

Evident = Apakah operator mengetahui dalam kondisi normal telah terjadi gangguan dalam sistem 

Safety   = Apakah mode kerusakan ini menyebabkan masalah kerusakan 

Otage    = Apakah mode kerusakan ini mengakibatkan mesin berhenti 

 

Komponen-komponen yang mengalami failure yaitu komponen Mechanical Seal, Vane 

dan Impeller masuk kedalam kategori B atau D/B. Berdasarkan langkah-langkah sebelumnya yang 

telah dilakukan, berikut ini jumlah komponen yang temasuk pada 4 kategori, yaitu sebagai berikut. 

Berdasarkan LTA, mode kegagalan dapat digolongkan dalam empat kategori yaitu: 

a. Safety Problem (kategori A)  

Mode kegagalan mempunyai konsekuensi safety yang dapat melukai atau mengancam jiwa 

sesorang. 

b. Outage Problem (kategori B) 

Mode kegagalan mempunyai konsekuensi terhadap operasional pabrik yang dapat 

menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan. 

c. Minor to Infestigation Economic Problem (kategori C) 

Mode kegagalan tidak berdampak pada keamanan maupun mematikan sistem. Dampaknya 

kerugian ekonomi tergolong kecil dan dapat diabaikan. 

d. Hidden Failure (kategori D) 

Kegagalan yang terjadi tidak dapat diketahui oleh operator yang digolongkan dalam 

kategori D/A, kategori D/B dan kategori D/C. 

 

Pemilihan tindakan merupakan tahap terakhir dari proses RCM. Dari tiap mode kerusakan 

dibuat daftar tindakan yang mungkin untuk dilakukan dan selanjutnya memilih tindakan yang 

paling efektif. Rekomendasi tindakan yang dihasilkan dengan metode Reliability Centered 

Maintenance (RCM) sebagai perencanaan tindakan terhadap masing-masing komponen.  
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Masing-masing komponen yang termasuk dalam ketiga kategori tindakan perawatan  

tersebut dapat dilihat pada Tabel 6 berikut. 

Tabel 6. Kategori tindakan perawatan komponen 

Komponen 
Tindakan Perawatan 

Condition directed Failure finding Run to failure 

Mechanical Seal 1. As 

2. Shaft 

3. Coil 

 

1. Seal Face 

2. Seal 

3. Bearing 

 

1. O Ring 

 

Vane 4. Ring Pengikat 

5. Fibre Cune 

 

4. Sudu 

5. Darag Pengikat 

 

2. O Ring 

 

Impeller 6. Baling-baling 

7. Eye Impeller 

6. Sudu 

 

3. Baut Pengikat 

 

 

Semua komponen mesin pompa 701-P-4A berada dalam  kategori outage problem yaitu 

ada 16 komponen yang termasuk dalam kategori B atau D/B yaitu bentuk kegagalan yang 

mempunyai konsekuensi  terhadap operasional pabrik berhentinya sebagian unit mesin yang dapat 

menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan bentuk kegagalan tidak dapat diketahui oleh 

operator. Rekomendasi tindakan yang didapat melalui pendekatan Reliability Centered 

Maintenance (RCM) terdiri dari 3 tindakan yaitu Condition Directed (CD) merupakan tindakan 

kategori ini mencapai 7 komponen atau 43,7% berdasarkan pengelompokan komponen, tindakan 

Failure Finding (FF) kategori ini mencapai 6 komponen atau 37,5% berdasarkan pengelompokan 

komponen dan Run to Failure (RTF) yaitu tindakan kategori ini sebesar 3 komponen atau 18,7% 

berdasarkan pengelompokan komponen dari 16 komponen secara keseluruhan. Komponen kritis 

pada mesin pompa sentrifugal 701-P-4A yang termasuk dalam kategori condition directed yaitu eye 

impeller dan shaft, kategori failure finding yaitu bearing, dan kategori run to failure yaitu o ring 

dan baut pengikat. 

 

Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu: 

1. Mesin yang memiliki tingkat kerusakan paling banyak adalah mesin pompa sentrifugal 701-P-

4A  dengan kerusakan komponen terbanyak yaitu pada komponen Mechanical Seal, Vane dan 

Impeller, ketiga komponen tersebut memiliki tingkat kerusakan paling tinggi yang ada di 

pompa sentrifugal 701-P-4A. 

2. Komponen kritis pada mesin pompa sentrifugal 701-P-4A adalah yang termasuk dalam 

kategori condition directed yaitu eye impeller dan shaft, kategori failure finding yaitu bearing, 

dan kategori run to failure yaitu o ring dan baut pengikat. 

3. Rekomendasi tindakan perawatan yang didapat dari 16 komponen melalui pendekatan 

Reliability Centered Maintenance (RCM) yaitu: 

a. Condition Directed (CD) yaitu tindakan yang diambil yang bertujuan untuk 

mendeteksi kerusakan dengan cara visual inspection, memeriksa alat dan 

memonitoring sejumlah data yang ada. Tindakan kategori ini mencapai 43,7% 

berdasarkan pengelompokan komponen.  

b. Failure Finding (FF) yaitu tindakan yang diambil dengan tujuan untuk menemukan 

kerusakan peralatan yang tersembunyi dengan pemeriksaaan berkala. Tindakan 

kategori ini mencapai 37,5% berdasarkan pengelompokan komponen.  

c. Run to Failure (RTF) yaitu ini bersifat korektif karena gejala mode kegagalan tidak 

dapat diidentifikasi. Tindakan kategori ini mencapai 18,7% berdasarkan 

pengelompokan komponen. 
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Abstrak 

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengevaluasi  prosesp produksi  pada produk Suction TSN 50S, 

evaluasi dilakukan dengan membandingkan proses pengendalian produksi dengan Fuzzy SPC dan SPC 

.Produk Suction TSN 50 S adalah salah satu produk yang diproduksi oleh PT.Tesena Inovindo yang 

berfungsi sebagai alat bantu penghisapan lendir pada seseorang karena ketidak mampunan-nya untuk 

mengatur pernafasan .Berdasarkan data historis yang dikumpulkan Juni s/d  Agustus 2015 ternyata  rata 

rata produk cacat per tiga bulan adalah sebesar   9,92 % sedangkan yang ideal diharapkan persusahaan 

adalah Zero defect, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap Proses Produksi. Adapun jensi cacat 

yang diperoleh adalah berbentuk atribut berupa noda garis ( strech) sebanyak 53, cacat penyok pada body ( 

void) sebanyak 39 dan pengecatan tidak rata ( wavy) sebesar 33.Pengamatan produk cacat yang dilakukan 

Perusahaan selama ini adalah tanpa melihat toleransi keambiguannya  apakah suatu produk di reject atau 

tidak.Sehingga terlalu banyak produk yang seharusnya masih dikategorikan baik tetapi ditolak.Oleh karena 

itu perlu mengevaluasi kembali proses produksi agar diperoleh hasil yang optimal.Berdasarkan hasil 

evaluasi diproses produksi untuk produk Suction TSN 50 S, dengan metoda Fuzzy SPC ternyata terdapat 

5,294 % cacat sedangkan dengan SPC standard diperoleh sebesar 9.706 %  

Kata Kunci: Suction,Fuzzy Statistical Process Control, Statistical Process Control 

 

Pendahuluan 

          Menurut Dirjen Penguatan Inovasi, Kementrian Riset dan Teknologi ( Jumain Appe) 94 

persen alat alat kesehatan yang berada di Indonesia adalah berupa barang Impor.Sedangkan laju 

pertumbuhan industri alat alat kesehatan baru mencapai 12 %, hal ini masih sangat jauh dari 

harapan oleh karena itu perlu adanya pengembangan terhadap Industri alat alat Kesehatan di 

Indonesia.PT Tesena Inovindo adalah salah satu Perusahaan yang memproduksi alat alat Kesehatan 

berupa medical equipment dan hospital furniture adapun produk yang dihasilkan antara lain 

Suction,X ray,Infant Warmer,Examination lamp,Incubator . 

 PT.Tesena Inovindo didalam memproduksi produknya sering sekali memperoleh kecacatan 

hal ini terbukti dari total produksi produk suction yang berjumlah 420 unit produk selama tiga 

bulan yaitu dari bulan Juni s/d Agustus 2015 ternyata diperoleh cacat sebesar 125 unit atau setara 

dengan 9,92 % perbulannya, lihat tabel 1 

   

          Tabel 1:Jumlah produk cacat 

No Bulan Jenis Produk Total Produksi Jumlah Cacat 

1 Juni 2015 Suction 132 46 

2 Juli 2015 Suction 129 37 

3 Agustus 2015 Suction 159 42 

Total 420 125 

                     Sumber:P.T. Tesena Inovindo 

 

Padahal produk cacat yang diinginkan oleh perusahaan adalah zero defect, oleh karena itu perlu 

dilakukan evaluasi terhadap proses produksi perusahaan.Peta kendali yang digunakan perusahaan 

selama ini adalah Statistical Process Control Standard, dimana pemeriksaan terhadap produk cacat 

adalah bersifat ya atau tidak, sedangkan jenis kecacatan yang diperiksa bersifat visual sehingga 

untuk menyatakan apakah suatu cacat atau tidak, memerlukan kehati-hatian didalam 
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menyatakannya, hal seperti ini bersesuaian dengan sifat sifat fuzzy logic,dengan demikian perlu 

dievaluasi proses produksi dengan Fuzzy SPC.    

  

Studi pustaka 

Statistical Process Control (SPC) 

 Menurut [1], Statistical Process Control (SPC) merupakan suatu terminologi yang mulai 

digunakan sejak tahun 1970-an untuk menjabarkan penggunaan teknik-teknik statistikal (statistical 

techniques) dalam memantau dan meningkatkan performansi proses sehingga menghasilkan produk 

yang berkualitas. Pada tahun 1950-an sampai dengan tahun 1960-an digunakan terminologi 

Pengendalian Kualitas Statistikal (Statistical Quality Control) yang memiliki pengertian sama 

dengan Pengendalian Proses Statistikal (Statistical Process Control).Menurut [7], Statistical 

Process Control merupakan suatu bagian yang penting dalam peningkatan kualitas dari segi 

“quality improvement” dan “quality maintenance”. Adapun tujuan dari Statistical Process Control 

antara lain : 

 Memperkecil biaya produksi 

 Membantu manajemen dan karyawan produksi dalam membuat keputusan penting 

yang ekonomis tentang tidakan yang mempengaruhi proses 

 Mencapai konsistensi dari produk dan jasa yang nantinya akan menemukan spesifikasi 

produk yang diharapkan oleh konsumen 

 Menciptakan kesempatan untuk semua anggota organisasi (karyawan) berkontribusi 

dalam peningkatan kualitas 

 

Logika Fuzzy (Fuzzy Logic) 

  Menurut [4], logika fuzzy dikatakan sebagai logika baru yang lama sebab ilmu tentang 

logika fuzzy modern dan metodis baru ditemukan beberapa tahun yang lalu, padahal 

sebenarnya konsep tentang logika fuzzy itu sendiri sudah ada sejak lama. Terdapat beberapa 

alasan mengapa orang menggunakan logika fuzzy antara lain : 

 Konsep logika fuzzy mudah dimenegerti. Konsep matematis yang mendasari penalaran 

fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti. 

 Logika fuzzy sangat fleksibel. 

 Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. 

 Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi non linier yang sangat kompleks. 

 Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para 

pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. 

 Logika fuzzy dapat bekerjasama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. 

 Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. 

 Himpunan fuzzy didasarkan pada gagasan untuk memperluas jangkauan fungsi karakteristik 

sedemikian hingga fungsi tersebut akan mencakup bilangan real pada interval [0,1]. Nilai 

keanggotaannya menunjukkan bahwa suatu item dalam semesta pembicaraan tidak hanya berada 

pada 0 atau 1, namun juga nilai yang terletak diantaranya. Nilai 0 menunjukkan salah, nilai 1 

menunjukkan benar, dan masih ada nilai-nilai yang terletak antara benar dan salah. 

 

Fuzzy Statistical Process Control (Fuzzy SPC) 

 William J. Parkinson (2001) menyatakan bahwa ada dua tipe dasar dalam permasalahan 

SPC. Pertama adalah masalah yang berkaitan dengan data pengukuran. Masalah ini dapat 

diselesaikan dengan menggunakan peta kendali yang bersifat variabel. Masalah kedua adalah 

masalah yang berkaitan dengan data atribut. Seperti halnya terdapat dua tipe dasar masalah dalam 

tradisional SPC, Fuzzy SPC juga memiliki dua tipe dasar tersebut. Kebanyakan data atribut hanya 

memiliki dua nilai, misalnya: sesuai spesifikasi atau tidak, dipakai atau dibuang, dan lain 

sebagainya. Bila demikian, masalah tersebut cukup menggunakan metode tradisional SPC. 

Sementara itu, Fuzzy SPC berguna ketika multiple input dibutuhkan untuk masing-masing masalah 

SPC. Pendekatan dari fuzzy untuk pengembangan peta p multinomial adalah sebagai berikut : 

1. Pilih suatu ukuran himpunan dan ambil sampel. 

2. Hitung jumlahnya dalam masing-masing kategori dalam himpunan sampel. 
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3. Gunakan fraksi dalam setiap kategori untuk mendefinisikan atau menentukan suatu sampel 

himpunan fuzzy dalam urutan fungsi keanggotaan yang mendefinisikan sistem.  

4. Defuzzifikasi sampel fuzzy untuk mendapatkan satu nilai representatif untuk himpunan 

sampel yang digunakan dalam pembuatan peta p. 

 

Langkah-langkah perhitungan dengan menggunakan metode Fuzzy SPC : 

1. Menentukan variabel input dan variabel output dari sistem fuzzy yang akan dibuat. 

2. Menentukan aturan fuzzy berdasarkan variabel input yang dipilih. 

3. Menentukan metode pendekatan untuk defuzzifikasi. 

4. Menentukan tingkat downgrade berdasarkan hasil variabel input. 

5. Menghitung nilai matriks A berdasarkan nilai fungsi keanggotaan output. 

6. Menghitung nilai vektor B untuk setiap elemen yang ada. 

7. Menghitung nilai vektor α dengan persamaan : 

 𝛼 = [
1− 𝛼

2
 𝛼 

1− 𝛼

2
]

𝑇
 ............................................................................................................. (1) 

8. Mengitung nilai R yang merupakan α-level fuzzy midrange dengan rumus : 

 R = 𝛼𝑇AB ........................................................................................................................... (2) 

9. Mengitung nilai rata-rata (µ) dengan persamaan : 

 µ = 𝛼𝑇A𝜋 ............................................................................................................................ (3) 

10. Menghitung nilai varians (σ
2
) dengan persamaan : 

 𝜎2 =  𝑎𝑇𝐴 ∑ 𝐴𝑇𝑎 ................................................................................................................ (4) 

11. Mengitung nilai matriks kovarians (Σ) dengan persamaan : 

 Σ = ⌊𝜎𝑖𝑗⌋ =

 {

𝜋𝑖 (1−𝜋𝑗)

𝑛
, 𝑖 = 𝑗

−𝜋𝑖𝜋𝑗

𝑛
, 𝑖 ≠ 𝑗

………………………………………………………......................................

(5)   

12. Mengitung nilai UCLpf dan LCLpf untuk peta-p fuzzy dengan rumus : 

 UCLpf = µ + Zcσ .................................................................................................................. (6) 

 LCLpf = µ - Zcσ ................................................................................................................... (7) Keterangan : 

 Zc merupakan fungsi tingkat kepercayaan untuk variabel acak Gauss. 

 

Metodologi penelitian 

 Penelitian pendahuluan merupakan kegiatan pertama yang perlu dilakukan sebelum 

melakukan penelitian. Tujuan penelitian pendahuluan adalah untuk mengetahui keadaan 

perusahaan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan.Berdasarkan penelitian 

pendahluan yang telah dilakukan pada PT. Tesena Inovindo, didapati bahwa masalah yang dihadapi 

oleh perusahaan adalah masih banyaknya produk yang dihasilkan selama ini, yang belum sesuai 

dengan spesifikasi. Peneliti menemukan bahwa dari data historis bulan Agustus 2015, terdapat 

jenis-jenis cacat yang ditemukan seperti terdapat noda garis (stretch) sebanyak 53 jumlah reject, 

penyok pada body (void) sebanyak 39 jumlah reject dan pengecatan tidak rata (wavy) sebanyak 33 

jumlah reject. Untuk itu, perusahaan merasa perlu untuk mengevaluasi kembali proses produksi 

dengan menetapkan metode yang tepat guna meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. 

 

 Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data yang merupakan tahapan awal yang penting 

dalam suatu penelitian karena data yang diperoleh harus dapat memenuhi informasi yang 

dibutuhkan dalam pengolahan data. Setelah diperoleh data-data yang dibutuhkan dari tahapan 

pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut untuk dihasilkan 

informasi yang berguna. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan software seperti Microsoft 

Excel, Matlab dan Minitab. Langkah-langkah pengolahan data antara lain yaitu mengumpulkan 

data historis selama 3 bulan terakhir dan mengidentifikasi jenis cacat dominan berdasarkan 

pengujian dengan diagram Pareto, melakukan pengamatan dan mengumpulkan data cacat terhadap 
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produk Suction sebanyak 30 subgrup,(tabel:2) mengolah data tersebut dengan menggunakan 

metode SPC Standard. Peta kendali yang digunakan adalah peta kendali p, mengolah data dengan 

menggunakan metode Fuzzy SPC. Peta kendali yang digunakan adalah peta kendali p-fuzzy, serta 

menganalisa dan mengevaluasi hasil pengolahan data dengan metode SPC Standardl dan metode 

Fuzzy SPC.  

 Setelah dilakukan pengolahan data, maka selanjutnya peneliti melakukan analisa data 

terhadap hasil pengolahan data yang didapatkan. Analisa ini meliputi analisa hasil dari perhitungan 

pada setiap data, baik hasil peta kendali p menggunakan metode SPC Tradisional, maupun hasil 

peta kendali p menggunakan metode Fuzzy SPC. Selanjutnya dianalisa perbandingan antara kedua 

hasil dari peta kendali p tersebut.  

 

Hasil dan pembahasan 
 

Statistical Process Control Standard 

 Metode SPC Standard, merupakan metode pertama yang dilakukan proses pengolahan data. 

Pada metode SPC Tradisional ini, dilakukan perhitungan terhadap peta-p dengan jumlah sampel 

dan jumlah cacat yang didapatkan berdasarkan pengamatan yang dilakukan sebanyak 30 subgrup. 

Masing-masing subgrup dicatat jumlah sampel dan total cacat untuk produk Suction TSN 50S yang 

diamati. Setelah itu, dicari proporsi cacat untuk masing-masing subgrup yang ada.Dari proporsi 

cacat tersebut, kemudian dilakukan perhitungan UCL dan LCL yaitu untuk mengetahui batas atas 

dan batas bawah dari masing-masing subgrup yang ada. 

 

Langkah-langkah perhitungan SPC Standard : 

�̅� =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑐𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
=  

33

340
= 0,09706 

CL = �̅� = 0,09706 

𝑛𝑖 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑢𝑏𝑔𝑟𝑢𝑝
=  

340

30
= 10,303 ≈ 11 

UCL = �̅� + 3√
�̅�(1−�̅�)

𝑛𝑖
 = 0,09706 + 3√

0,09706 (1−0,09706)

11
 = 0,3779 

LCL = �̅� − 3√
�̅�(1−�̅�)

𝑛𝑖
 = 0,09706 − 3√

0,09706 (1−0,09706)

11
 = -0,17963 ≈ 0 

 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil perhitungan peta p dengan menggunakan metode 

SPC Standard/biasa :  
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Tabel 2:Hasil perhitungan peta p 

 
  
Dari tabel perhitungan peta p dengan SPC Standard/biasa diatas, maka dilakukan plot data UCL 

dan LCL dengan bantuan aplikasi Minitab 13. Berikut ini adalah grafik plot untuk peta p dengan 

metode SPC Standard/biasa  :   
 

 

Gambar 1:Grafik peta kendali p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 10 1 0.1 10 0.378 0

2 7 1 0.143 14.3 0.433 0

3 13 2 0.154 15.4 0.343 0

4 9 0 0 0 0.393 0

5 13 1 0.077 7.7 0.343 0

6 16 2 0.125 12.5 0.319 0

7 9 0 0 0 0.393 0

8 12 2 0.167 16.7 0.353 0

9 10 0 0 0 0.378 0

10 13 2 0.154 15.4 0.343 0

11 8 0 0 0 0.411 0

12 11 5 0.455 45.5 0.365 0

13 12 0 0 0 0.353 0

14 14 2 0.143 14.3 0.334 0

15 10 1 0.1 10 0.378 0

16 10 0 0 0 0.378 0

17 9 4 0.444 44.4 0.393 0

18 9 1 0.111 11.1 0.393 0

19 7 0 0 0 0.433 0

20 13 1 0.077 7.7 0.343 0

21 11 0 0 0 0.365 0

22 12 0 0 0 0.353 0

23 15 2 0.133 13.3 0.326 0

24 16 0 0 0 0.319 0

25 12 2 0.167 16.7 0.353 0

26 10 0 0 0 0.378 0

27 18 2 0.111 11.1 0.306 0

28 12 0 0 0 0.353 0

29 9 2 0.222 22.2 0.393 0

30 10 0 0 0 0.378 0

Total 340 33

LCLNo Set
Jumlah 

Sampel

Jumlah 

Reject
Proporsi % UCL
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Fuzzy SPC 
Pengolahan Fungsi Keanggotaan Variabel Input 
 Berikut ini adalah tabel yang memuat fungsi keanggotaan dari variabel input dengan 
parameter yang ditetapkan : 

Tabel 3: Parameter Keanggotaan Variabel Input 

Variabel Kategori Tipe Kurva Range Parameter 

Void 

Few Segitiga (TFN) 

[0 2] 

[0 1] 

Medium Segitiga (TFN) [0 1 2] 

Lot Segitiga (TFN) [1 2] 

Stretch 

Short Segitiga (TFN) 

[0 20] 

[0 10] 

Medium Segitiga (TFN) [0 10 20] 

Long Segitiga (TFN) [10 20] 

Wavy 

Small Segitiga (TFN) 

[0 2] 

[0 1] 

Medium Segitiga (TFN) [0 1 2] 

Large Segitiga (TFN) [1 2] 

 

Pengolahan Fungsi Keanggotaan Variabel Output 

 Berikut ini adalah tabel yang memuat fungsi keanggotaan dari variabel output dengan 
parameter yang ditetapkan : 

Tabel 4: Parameter Keanggotaan Variabel Output 

Variabel Kategori Tipe Kurva Range Parameter 

Grade Suction 

Grade A Segitiga (TFN) 

[0 1] 

[0 0.5] 

Grade B Segitiga (TFN) [0.5 0.75 0.9] 

Grade C Segitiga (TFN) [0.8 1] 

 
 Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan sebanyak 30 subgrup, maka didapatkan hasil 

pengkategorian per sampel adalah sebagai berikut  

 

Tabel 5:Hasil pengkategorian data 

 
 

1 10 6 3 1

2 7 5 2 0

3 13 6 7 0

4 9 8 1 0

5 13 9 3 1

6 16 10 6 0

7 9 4 5 0

8 12 6 5 1

9 10 5 5 0

10 13 6 5 2

11 8 5 3 0

12 11 2 7 2

13 12 6 6 0

14 14 8 4 2

15 10 4 5 1

16 10 7 3 0

17 9 5 3 1

18 9 4 5 0

19 7 5 2 0

20 13 7 5 1

21 11 7 4 0

22 12 8 4 0

23 15 9 4 2

24 16 10 6 0

25 12 7 4 1

26 10 8 2 0

27 18 13 3 2

28 12 7 4 1

29 9 4 5 0

30 10 7 3 0

Nomor Set Jumlah Sampel Grade A Grade B Grade C
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Dari tabel hasil pengkategorian per sampel diatas, maka didapatkan nilai centroid. Nilai tersebut 

digunakan dalam perhitungan Fuzzy SPC untuk tahap selanjutnya.  
Untuk mendapatkan p-value yang digunakan untuk membuat peta p-fuzzy, maka masing-masing 

matriks yang ada dihitung menggunakan rumus R = α
T
 AB, dimana : 

A = [
0 0.5 0.8
0 0.75 1

0.5 0.9 1
]           dan            α = [

0.25
0.5

0.25
] 

 

Tabel 6:Hasil perhitungan peta kendali Fuzzy SPC 

 
 

 
 

Gambar 2:Peta kendali Fuzzy SPC 

 

1 10 0.3875 0.38616 0.09868 0.57958 0.19274

2 7 0.29642 0.38616 0.11795 0.61734 0.15498

3 13 0.4481 0.38616 0.08655 0.5558 0.21652

4 9 0.19166 0.38616 0.10402 0.59004 0.18228

5 13 0.32692 0.38616 0.08655 0.5558 0.21652

6 16 0.35 0.38616 0.07802 0.53907 0.23325

7 9 0.45836 0.38616 0.10402 0.59004 0.18228

8 12 0.44374 0.38616 0.09008 0.56273 0.20959

9 10 0.425 0.38616 0.09868 0.57958 0.19274

10 13 0.48263 0.38616 0.08655 0.5558 0.21652

11 8 0.35 0.38616 0.11033 0.60241 0.16991

12 11 0.65683 0.38616 0.09409 0.57058 0.20174

13 12 0.425 0.38616 0.09008 0.56273 0.20959

14 14 0.41431 0.38616 0.0834 0.54963 0.22269

15 10 0.5075 0.38616 0.09868 0.57958 0.19274

16 10 0.305 0.38616 0.09868 0.57958 0.19274

17 9 0.41664 0.38616 0.10402 0.59004 0.18228

18 9 0.45836 0.38616 0.10402 0.59004 0.18228

19 7 0.29642 0.38616 0.11795 0.61734 0.15498

20 13 0.4192 0.38616 0.08655 0.5558 0.21652

21 11 0.34316 0.38616 0.09409 0.57058 0.20174

22 12 0.32498 0.38616 0.09008 0.56273 0.20959

23 15 0.39499 0.38616 0.08057 0.54409 0.22823

24 16 0.35 0.38616 0.07802 0.53907 0.23325

25 12 0.39369 0.38616 0.09008 0.56273 0.20959

26 10 0.245 0.38616 0.09868 0.57958 0.19274

27 18 0.31668 0.38616 0.07355 0.53033 0.24199

28 12 0.39369 0.38616 0.09008 0.56273 0.20959

29 9 0.45836 0.38616 0.10402 0.59004 0.18228

30 10 0.305 0.38616 0.09868 0.57958 0.19274

LCL pfNo Set
Total 

Sampel
P-Value Mean Variansi UCL pf
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Kesimpulan 

1. Berdasarkan data historis yang didapatkan untuk produk Suction TSN 50S selama bulan Juni 

– Agustus 2015, diketahui bahwa jenis kecacatan yang paling sering ditemukan adalah 

terdapat noda garis (stretch) yaitu sebanyak 53 kali reject. Kemudian cacat penyok pada 

body (void) yaitu sebanyak 39 kali reject. Selanjutnya adalah cacat pada hasil pengecatan 

yaitu tidak rata (wavy) sebanyak 33 kali reject.  

2. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya cacat diperoleh dengan melakukan wawancara 

dengan pihak QC dari pabrik serta data historis pabrik selama bulan Juni – Agustus 2015. 

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya cacat adalah : 

 - Void, yaitu penyok pada bagian body produk. Batas toleransi yang diijinkan perusahaan 

adalah sebesar 2 mm. Cacat ini dapat terjadi karena pada saat proses perpindahan 

produk dari satu divisi ke divisi lain terjadi benturan akibat keteledoran pekerja. 

 - Stretch, yaitu terdapat goresan pada bagian cat dari body produk. Batas toleransi yang 

diijinkan perusahaan adalah sebesar 20 mm. Cacat ini dapat terjadi karena pada saat 

proses mechanical assembly, produk tidak sengaja tergores karena benda-benda tajam 

yang berada disekitarnya.  

 - Wavy, yaitu adanya gelombang yang timbul pada pengecatan. Batas toleransi yang 

diijinkan perusahaan adalah sebesar 2 mm. Cacat ini dapat terjadi karena permukaan 

produk pada saat pengecatan tidak rata sehingga menimbulkan gelombang. 

3. Pengevaluasian proses produksi dengan metode SPC Tradisional menghasilkan peta p 

dengan UCL = 0.3779, �̅� = 0.09706 dan LCL = 0. Peta p untuk SPC Tradisional 

menghasilkan 2 sampel yang berada diluar batas kendali. Sementara untuk pengevaluasian 

proses produksi dengan metode Fuzzy SPC menghasilkan peta p dengan �̅� = 0.38616. Peta p 

untuk Fuzzy SPC menghasilkan 1 sampel yang berada diluar batas kendali. 

4. Dari hasil perhitungan untuk kedua metode, diperoleh hasil bahwa metode SPC Tradisional 

menghasilkan persentase cacat sebesar 9.706%. Sementara itu metode Fuzzy SPC 

menghasilkan persentase cacat untuk Grade C sebesar 5.294%.Perbedaan ini menunjukkan 

bahwa metode Fuzzy SPC menghasilkan hasil yang lebih spesifik dan teliti dalam 

menentukan apakah proses produksi masih berada dalam batas kendali atau tidak. 

5. Usulan yang dapat diberikan untuk perbaikan kualitas bagi perusahaan adalah : 

 - Perusahaan dapat melakukan pemeriksaan terhadap jenis-jenis cacat yang terjadi dengan 

lebih teliti sehingga dapat dianalisa lebih dalam apa yang menjadi penyebab kecacatan 

tersebut terjadi. 

 - Perusahaan lebih memperketat pengawasan terhadap kinerja karyawan pabrik dan juga 

memberikan sanksi yang tegas apabila terdapat karyawan yang melanggar peraturan 

yang berlaku. 
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Abstrak 

Kalimantan Timur tercatat memiliki sumber daya alam yang sangat potensial, salah satunya adalah potensi 

pertambangan. Pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di Kalimantan Timur sangat potensial 

sebagai bagian dari proses pengelolaan proyek yang ada, dan melalui pengendalian proyek pertambangan 

di Kalimantan Timur, akan dapat mempercepat proses pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur. 

Pengendalian yang dimaksud adalah proses persiapan, pengembangan proyek, pemantauan proses 

operasional proyek, dan feedback dari proses evaluasi proyek. Penelitian ini telah menyelesaikan 

permasalahan penelitian yaitu: penelitian ini menganalisis risiko dalam proses pengendalian proyek yang 

diselenggarakan di Kalimantan Timur dan penelitian ini memberikan rekomendasi dari hasil analisis risiko 

yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metodologi yang dimulai dari menemukan permasalahan 

penelitian, mengkaji data-data primer dan data-data sekunder, menganalisis data, pembahasan hasil 

penelitian, dan menyimpulkan dan merekomendasikan hasil temuan penelitian. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu metode penelitian survey, yang dilakukan dengan cara: mengumpulkan data primer berupa 

hasil survey proyek, mengumpulkan data sekunder, menganalisis dengan pendekatan manajemen risiko 

secara khusus pada tahap identifikasi risiko dan analisis risiko, serta kemudian membahas hasil penelitian 

yang dilakukan. Hasil penelitian ini merekomendasikan hasil analisis risiko terpilih sebagai rekomendasi 

perbaikan proses pengendalian proyek pertambangan di Kalimantan Timur di masa mendatang. 

Kata Kunci: Manajemen Proyek, Rekomendasi, Analisis Risiko, Proyek Pertambangan 

 

I. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN PENELITIAN 

Proyek pertambangan di Kalimantan Timur merupakan bentuk proyek yang memerlukan 

sumber daya manusia, teknologi, dan manajemen proyek yang baik. Proyek pertambangan yang 

dikerjakan PT. Toba Bara terletak di Kutai Kartanegara, dengan spesifikasi kegiatan pertambangan 

batu bara. Dalam proses pelaksanaan proyek ini, PT. Toba Bara membangun sejumlah konstruksi 

bangunan umum, jalan, infrastruktur bangunan bawah tanah, infrastruktur pengiriman batu bara 

(conveyor belt), dan sejumlah fasilitas lainya. Pelaksanaan proyek ini juga melibatkan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan menggunakan fasilitas teknologi yang berkembang saat ini. Seluruh 

komponen/elemen proyek melakukan perencanaan mulai dari Proses Feasibility Study, Desain, 

Procurement, Project Development, Project Operation, Project Maintenance, dan Bionomic. 

Dalam lingkup persiapan sampai dengan analisis dampak proyek tersebut dilakukan proses 

pengendalian proyek yang bertujuan agar proyek dapat berjalan baik, dan juga dapat berdampak 

baik. Penelitian ini secara khusus akan meneliti Proyek Pertambangan di wilayah Kalimantan 

Timur sebagai kawasan potensial yang dikaji. Proyek pertambangan yang dikaji mencakup proyek 

konstruksi secara khusus, infrastruktur pertambangan, kajian wilayah, konteks aspek hukum yang 

relevan, dan juga hal-hal lain yang berdampak kepada penyelenggaraan proyek di lingkungan 

Kalimantan Timur yang diteliti. Pendekatan identifikasi permasalahan penelitian ini selanjutnya 

akan menggunakan metodologi penelitian dalam pemahaman Manajemen Risiko, yang dibatasi 

pada tahapan identifikasi risiko dan analisis risiko.  

 

II. PERMASALAHAN PENELITIAN 

Permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah : 

a. Apa hasil analisis risiko dalam proses pengendalian proyek di Kalimantan Timur? 

b. Apa hasil rekomendasi analisis risiko dalam proses pengendalian proyek di Kalimantan 

Timur? 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

Adapun proses yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mencakup proses yang dilakukan 

sejak menemukan permasalahan penelitian sampai dengan pembahasan hasil penelitian, dengan 

tahapan sebagai berikut: Isyu Permasalahan Penelitian, Permasalahan Penelitian, Studi Kajian 

Pustaka, Metode Penelitian Terpilih, Analisis, Pembahasan Hasil Penelitian, Kesimpulan & Saran. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei untuk mengumpulkan data primer. 

Instrumen metode penelitian survey akan menggunakan ceklist dan kuesioner untuk mendapatkan 

data primer yang akan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan analisis secara 

kuantitatif akan mengikuti proses yaitu: menentukan level risiko (risk levelling), analisis korelasi 

(correlation analysis), analisis interkorelasi (intercorrelation analysis), analisis variabel penentu, 

analisis Regresi (regression analysis). 

 

IV. ANALISIS & PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 Penelitian ini membagi dalam beberapa tahap sebagai berikut: 

1. Identifikasi Risiko 

a. Faktor Risiko 

Pada tahap ini diidentifikasi delapan tahap yang berbeda aspeknya, dimana untuk melihat 

apakah risiko yang terjadi di masing-masing bagian yang telah disepakati pada 8 tahap tersebut 

yang kemudian menjadi faktor risiko, yaitu: tahap tender, tahap penyelidikan umum, tahap 

eksplorasi dan pembangunan infrastruktur, tahap penggalian tambang, tahap pemrosesan galian 

tambang, tahap penjualan dan pengiriman, tahap evaluasi proyek, tahap penilaian kinerja.  

b. Variabel Risiko 

Berikut adalah sejumlah risiko yang akan diidentifikasi melalui beberapa variabel penting 

yang ada di masing-masing faktor risiko proyek tersebut.  

 
Tabel 1. Faktor & Variabel Penelitian 

No Faktor Risiko Variabel 
1 Tahap tender perolehan 

IUP yang perlu 

diperhatikan 

a.Penjadwalan tender IUP  

b.Kerja sama dengan pemerintah daerah dalam proses tender IUP 

c. pre-qualification proses pada proses tender IUP 

d.Pemenang tender diumumkan melalui media agar transparan 

e. Pengalaman tender di dalam dunia tambang untuk memperoleh IUP 

2 Tahap penyelidikan umum 

(feasibility study) 

a.Kualitas sumber daya manusia yag dipergunakan dalam tahap feasibility study? 

b.Perencanaan kelengkapan dokumen dalam tahap persiapan feasibility study? 

c.Pembuat rencana anggaran proyek bagi tahap persiapan 

d.Penjadwalan persiapan pelaksanaan  

3 Tahap eksplorasi dan 

pembangunan 

infrastruktur 

a.Ijin ekspolarasi dan Ijin lainya 

b.Studi geologi awal 

c.Pengukuran tingkat besarnya cadangan mineral 

d.kerja sama pemerintah dalam tahap ekspolarasi  

e.Kerja sama dengan warga setempat dalam tahap eksplorasi 

f.Ketepatan penggunaan peralatan dan alat berat 

4 Tahap penggalian tambang 

  

a.Pengaturan, perencanaan dan penggunaan alat berat 

b.Ijin penggalian 

c.Perencanan tambang (mine plan) 

d.Penimbunan hasil galian 

e.Penentuan tempat penimbunan 

f.Keamanan dan Keselamaatan saat penggalian 

5 Tahap pemrosesan bahan 

galian 

a.Pemrosesan hasil galian dalam pengolahan 

b.Pemlihan kualitas SDM dalam proses pengolahan 

c.Pemurnianhasil galian yang tidak sesuai 

d.Proses pemeliharaan batubara  

e.Pemisahan hasil tambang berdasarkan kualitas  

f.Reklamasi lingkungan yang telah rusak 

6 Tahap proses penjualan 

dan pengiriman 

a.Perencanaan penjualan/pengiriman yang tidak sesuai 

b.Penentuan alat angkut pada proses pengiriman 

c.Keterlambatan pengiriman 

d.Risiko ketidaksesuaian produk terhadap pengiriman 

e.Penjadwalan pengiriman 
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7 Tahap evaluasi proyek a.Menghitung dan menilai cadangan mineral 

b.Proses penambangan dalam kondisi harga komoditas yg saat ini sedang menurun 

c.Evaluasi dari supplier dan kontraktor 

d.Pembuatan hasil laporan monitoring 

e.Rekomendasi keberlanjutan proyek 

8 Penilaian kinerja proyek a.Analisis risiko yang diaplikasikan pada proyek pertambangan penting untuk 

meningkatkan kinerja proyek sekaligus menjadi alat pengendalian proyek 

 

2. Analisis Risiko 

a. Menentukan level risiko 

Risiko yang akan diidentifikasi dibuat level risiko yang mencakup: extremely high risk 

(penilaian risiko:5), high risk ( penilaian risiko:4), medium risk (penilaian risiko:3), low risk 

(penilaian risiko:2). Dalam tahap penelitian ini dilakukan distribusi normal untuk semua data 

primer dari hasil kuisioner yang telah dikumpulkan. Dari hasil distribusi nilai data primer nilai 

terendah diperoleh pada level nilai 85, sedangkan nilai tertinggi diperoleh pada nilai 125. Dari dua 

penilaian tersebut diperoleh nilai tengah sebesar 105. Distribusi penilaian tersebut dapat dilihat 

pada tabel 2 di bawah ini: 

 
Tabel 2 Nilai maksimum dan minimum 

 

Risk 1 Risk 2 Risk 3 Risk 4 Risk 5 

85 95 105 115 125 

 
b. Analisis Korelasi. 

Pada tahap ini, analisis korelasi dilakukan untuk mengukur tingkat hubungan dan 

keterkaitan hubungan setiap variabel-variabel X (bebas) penelitian terhadap variabel Y (terikat) 

penelitian ini. Dalam penelitian ini analisis korelasi dilakukan dengan menggunakan software 

Minitab dengan perhitungan analisis korelasi. Hasil analisis variabel yang memenuhi penilaian uji 

Korelasi sebagai calon pembentuk model dari hasil software Minitab: X1 (nilai r = 0,826), X5 

(nilai r = 0,662), X8 (nilai r = 0,553), X14 (nilai r = 0,543), X17 (nilai r = 0,501), X29 (nilai r = 

0,657), X35 (nilai r = 0,592) 

 

c. Analisis Interkorelasi 

Pada tahap ini, analisis interkorelasi akan menguji hubungan antar variabel bebas sebagai 

variabel penentu. Variabel penentu yang teridentifikasi dalam tahap ini memiliki nilai r < 0,4, 

dengan harapan masing-masing variabel tersebut akan mampu secara bersama-sama memberikan 

pengaruh yang terbaik membentuk model. Dari analisis interkorelasi diperoleh 3 variabel penentu 

yaitu variabel X1, X5, X14.  

 

d. Analisis Regresi 

Analisis regresi dilakukan untuk menguji peran hubungan variabel penentu secara 

bersama-sama untuk membentuk model penelitian. Data yang digunakan dalam analisis regresi ini 

adalah variabel X1, X5 dan X14 yang menghasilkan model penelitian dengan kontribusi R
2
 sebesar 

99,92% dan Adjusted R
2
 sebesar 99,67%. Selanjutnya dari hasil analisis ini diturunkan menjadi 

persamaan seperti keterangan di bawah ini. 

 

Y  = 1,00 – 10,620 X1  +  0,6441 X5 + 3,2721 X14  

 

3. Pembahasan Hasil Penelitian 

a. Kategori Risiko 

Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel yang didapatkan yaitu variabel X1, X5, X14. Dari 

hasil risk levelling, Masing-masing dari variabel tersebut memiliki nilai yaitu pada X1 memiliki 

total nilai 102 dan masuk pada risk level 3, kemudian variabel X5 memiliki total nilai 99 dan 

masuk pada risk level 2, dan variabel X14 dengan nilai 89 masuk pada risk level 2.  
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b. Penyebab Risiko 

 Dalam hal ini variabel risiko sebagai penentu model yaitu variabel X1, X5 dan X14 

memiliki penyebab risiko yang dijelaskan di bawah ini : 

 Penyebab variabel risiko X1, yaitu oleh karena persiapan penjadwalan yang kurang baik 

sehingga membuat proyek menjadi tidak tertata dan teratur. 

 Penyebab variabel risiko X5, yaitu oleh karena belum adanya peran aktif dan pro aktif 

pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama dalam proses IUP. 

Selain itu, administrasi kontrak yang lemah juga menjadi penyebab risiko variabel ini. 

 Penyebab variabel risiko X14, yaitu oleh karena force majeur dari kondisi alam yang tidak 

menentu, yang dapat mengakibatkan proses eksplorasi dan pengiriman yang maksimal.  

 

c.  Dampak Risiko 

Beberapa kajian tentang dampak variabel risiko penelitian ini, yaitu: 

 Berdasarkan penyebab variabel risiko X1, dampak risiko variabel X1 yaitu keterlambatan 

pelaksanaan proyek dan pada akhirnya membuat proyek menjadi tidak tertata dan teratur. 

 Berdasarkan penyebab variabel risiko X5, dampak risiko variabel X1 yaitu pelaksanaan 

pekerjaan yang tidak tertata secara baik, serta pengalihan risiko yang tidak valid oleh karena 

penyusunan kontrak yang kurang baik. 

 Berdasarkan penyebab variabel risiko X14, yaitu terkendala proses eksplorasi dan pengiriman 

yang tidak maksimal, berupa tertundanya proyek ataupun bahkan penundaan kegiatan 

 

V. KESIMPULAN 

Hasil analisis risiko dalam proses pengendalian proyek di Kalimantan Timur, harus 

memperhatikan beberapa hal penting sebagai prioritas risiko yang harus dikerjakan, 

yaitu:penjadwalan tender IUP yang telah dirancang dengan baik (X1), pengalaman di dalam dunia 

tambang untuk memperoleh IUP (X5), kondisi cuaca pada tahap eksplorasi dan pembangunan 

infrastruktur (X14). 

Dalam hal ini rekomendasi yang disampaikan peneliti yaitu perusahaan harus memiliki 

peran seseorang yang ahli dalam bidangnya untuk dapat mengurus dokumen perijinan, penjadwlan 

proyek, dan melakukan koordinasi lapangan dengan Pemerintah Daerah setempat. Pembuatan 

surat-surat dan dokumen kerjasama juga harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

Untuk faktor cuaca memang tidak bisa dihindari, namun akan lebih baik jika pencegahan, antisipasi 

dan pengamanan pada lokasi pertambangan harus lebih baik dari sebelumnya, karena bertujuan 

unuk meminimalkan risiko kejadian yang tidak diinginkan. 
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Abstrak  

Kualitas merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan agar dapat 

bersaing dengan perusahaan sejenis. Secara kuantitatif, kualitas dapat diukur dengan besarnya Cost of 

Quality atau biaya kualitas yang dikeluarkan akibat kegagalan produk. Penelitian dilakukan di PT Akebono 

yang memproduksi brake system components, dan bertujuan untuk mengukur biaya kualitas pada produk 

brakedisc. Produk ini memiliki tingkat kecacatan tinggi yang mencapai rata-rata 13,92% pada bulan Mei 

sampai Juli 2014. Dalam penelitian ini biaya kualitas akan dihitung dengan pendekatan prevention, 

appraisal dan failure model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya kegagalan internal mencapai lebih 

dari lima puluh persen dari total biaya kualitas. Penyebab terjadinya kegagalan internal adalah adanya 

scrap dari sisa bahan baku dan scrap dari produk gagal. Usaha penurunan biaya kegagalan internal adalah 

dengan menurunkan unit produk gagal dalam proses permesinan. Biaya scrap dari sisa bahan baku tidak 

dapat diturunkan. karena dimensi dan berat bahan baku sudah ditetapkan oleh pihak engineering sebelum 

masuk ke dalam proses produksi. Analytic Hierarchy Process digunakan untuk memilih usulan perbaikan 

yang akan diimplementasikan, dan hasilnya adalah terpilihnya alternative pembuatan kartu identifikasi tools 

dan pembuatan tempat tools. Hasil implementasi selama satu bulan menunjukkan terjadinya penurunan 

persentase kecacatan dalam proses permesinan  dari 3,65% menjadi 0,53%, yang berdampak pada 

penurunan biaya scrap. 

 

Kata kunci: Biaya kualitas, biaya kegagalan internal, Analytic Hierarchy Process 
 

Pendahuluan 
Industri komponen otomotif merupakan industri yang mendukung industri otomotif di 

Indonesia. Keberadaan industri komponen yang menyediakan produk lokal sangat membantu 

kelancaran produksi industri otomotif, sehingga tidak perlu mengimpor komponen dari negara lain 

dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar mata uang. Industri manufaktur ini akan dapat 

bersaing bila kualitas produk yang dihasilkan memiliki spesifikasi kualitas yang dibutuhkan dan 

ditentukan oleh pengguna produk. Kualitas produk yang baik akan menjaga kepercayaan konsumen 

sehingga terciptalah kepuasan konsumen. Dengan demikian kualitas produk  dengan harga yang 

bersaing merupakan keunggulan yang harus dimiliki suatu perusahaan manufaktur agar dapat 

menjaga kepercayaan konsumen sehingga tidak mudah beralih ke kompetitor yang lain. 

Pada tahun 2013 perusahaan manufaktur pembuat komponen otomotif ini mengadakan 

kontrak dengan perusahaan mobil untuk memproduksi komponen brake system dengan tipe baru. 

Persentase produk cacat pada proses produksi selama satu tahun tergolong tinggi sehingga 

diperlukan perbaikan secara berkelanjutan agar dapat meningkatkan kualitas produk. Pendekatan 

dengan cost of quality merupakan pendekatan yang menyeluruh dari kegiatan yang berhubungan 

dengan kualitas produk yang dihasilkan. Analisa biaya kulitas dapat memberikan informasi 

mengenai besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjaga kualitas produk, serta dapat 

memberikan informasi seberapa besar biaya yang dikeluarkan akibat produk yang gagal.  

Pada penelitian ini, produk yang diteliti adalah brakedisc CMFI yang masih memiliki 

tingkat kecacatan yang tinggi seperti terlihat pada data bulan Mei – Juli 2014 yang terdapat pada 

Tabel 1. Data tersebut menunjukkan terdapatnya persentase produk gagal yang tinggi yang 

berdampak pada kerugian perusahaan. Kerugian ini dapat dilihat dari berapa besar biaya yang harus 

ditanggung perusahaan akibat kegagalan produk. Dalam penelitian ini akan diidentifikasi biaya-

biaya yang berkaitan dengan kegagalan produk mencapai kualitas yang diinginkan, menggunakan 

model quality costs. 

mailto:dorintaria@yahoo.com
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Tabel 1 Data presentasi kegagalan produk brakedisc CMF1 bulan Mei - Juli 2014 

No Bulan NG 

Machining 

NG 

Plating 

NG 

Assembling 

Total 

Produksi 

% 

Reject 

1 Mei 885 2924 2941 37676 17,92 

2 Juni 1483 3792 1924 50726 14,19 

3 Juli 580 1755 1738 42196 9,65 

Sumber : Departemen Quality Control (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan biaya kualitas pada proses produksi brakedisc 

CMF1 dengan model prevention, appraisal, failure untuk memperoleh gambaran seberapa besar 

kerugian yang dialami perusahaan. Selain itu akan diidentifikasi penyebab produk gagal serta 

ditentukan solusi perbaikannya. Analytic Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk memilih 

alternatif perbaikan apabila terdapat lebih dari satu usulan perbaikan yang mungkin. 

 

Studi Pustaka  

Terdapat lima model perhitungan Quality costs yaitu Prevention, Appraisal, Failure (PAF) 

model, Crosby model, opportunity cost model, process cost model, dan Activity Based Costing 

(ABC) model. Feigenbaum mengkategorikan biaya kualitas dalam biaya pencegahan (prevention), 

biaya penilaian (appraisal) dan biaya kegagalan (failure) [1]. Skema PAF hampir secara universal 

digunakan untuk menentukan biaya kualitas. Biaya kegagalan dalam hal ini diklasifikasikan 

menjadi dua subkategori yaitu biaya kegagalan internal (internal failure costs) dan biaya kegagalan 

eksternal (external failure costs). Dalam penelitian ini digunakan model PAF seperti yang 

diuraikan sebagai berikut [2]. 

Prevention cost atau biaya pencegahan dalam model Prevention, Appraisal, Failure (PAF) 

adalah biaya yang timbul dalam upaya pencegahan terjadinya produk yang berkualitas buruk. 

Biaya-biaya yang termasuk dalam biaya pencegahan antara lain: biaya perencanaan kualitas 

(quality planning and engineering), biaya pengulasan produk baru (new product review), biaya 

pelatihan (training), biaya pengendalian proses (process control), biaya burn in, biaya 

pengumpulan dan analisis data kualitas (quality data acquisition and analysis).   

Appraisal cost atau biaya pengukuran adalah biaya yang terjadi untuk menentukan suatu 

produk memenuhi karakteristik yang ditetapkan atau sesuai dengan permintaan konsumen. Yang 

termasuk dalam biaya pengukuran antara lain: biaya inspeksi bahan baku (inspection and test 

incoming material), biaya inspeksi produk dan pengujian produk (product inspection and test), 

biaya bahan dan jasa yang dikonsumsi (materials and service consumed), biaya menjaga akurasi 

alat uji (maintaining accuracy of test equipment). 

Internal failure cost atau biaya kegagalan internal adalah biaya atau kerugian yang terjadi 

karena produk tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan apabila produk belum sampai ke 

konsumen. Yang termasuk dalam biaya kegagalan internal antara lain: biaya sisa bahan (scrap), 

biaya pengerjaan ulang atau perbaikan (rework), biaya pengujian kembali (retest), biaya analisis 

kegagalan (failure analysis), biaya down time. 

External failure cost atau biaya kegagalan eksternal adalah biaya atau kerugian yang terjadi 

karena produk tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dan produk sudah sampai di 

tangan konsumen. Biaya kegagalan eksternal sangat merugikan karena berdampak pada reputasi 

dan image perusahaan. Jika terjadi ketidak sesuaian produk dan sampai jatuh ketangan konsumen 

maka akan timbul ketidak percayaan akan kualitas serta muncul ketidak puasan terhadap produk 

yang dihasilkan. Biaya kegagalan eksternal meliputi biaya penanganan keluhan (complain 

adjustment), biaya akibat retur barang (returned product), biaya garansi (warranty charges). 

Analytic Hierarchy Process  (AHP) adalah suatu model yang memberikan kesempatan 

untuk membangun gagasan dan mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi dan 

pemecahan yang diinginkan [5]. Dengan menggunakan AHP, suatu persoalan yang akan 

dipecahkan dalam suatu kerangka berfikir yang terorganisir sehingga memungkinkan dapat 

diekspresikan untuk mengambil keputusan yang efektif atas persoalan tersebut, persoalan kompleks 

dapat disederhanakan dan dipercepat dalam proses pengambilan keputusan [3]. 

AHP memiliki banyak keunggulan dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan, 

karena dapat digambarkan secara grafis, sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat 
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dalam pengambilan keputusan. Dengan AHP, proses keputusan yang kompleks dapat diuraikan 

menjadi keputusan-keputusan yang lebih kecil yang dapat ditangani dengan lebih mudah. Struktur 

yang berhirarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada sub kriteria yang paling 

dalam. Selain itu, AHP juga menguji konsistensi penilaian, bila terjadi penyimpangan yang terlalu 

jauh dari nilai konsistensi sempurna, maka hal ini menunjukkan bahwa penilaian perlu diperbaiki.  

Di sisi lain, situasi pengambilan keputusan seringkali dihadapkan pada kondisi di mana 

pengambil keputusan adalah satu kelompok yang terdiri atas beberapa individu. Dalam konteks 

pengambilan keputusan kelompok terdapat dua cara untuk menggabungkan pendapat dalam AHP, 

yaitu secara deterministik dengan cara menggabungkan pendapat secara deterministik adalah 

dengan cara mengambil nilai rata-rata geometris [3]. Penggabungan secara deterministik ini sesuai 

jika jumlah pengambil keputusan yang terlibat tidak banyak dan mereka berinteraksi dalam 

frekuensi yang cukup sering sehingga keputusan konsensus sangat mungkin dicapai.  

Prinsip kerja AHP [1] pada dasarnya terdiri dari penyusunan hierarki, penilaian kriteria dan 

alternatif, pengujian konsistensi, dan penentuan prioritas. Persoalan diuraikan menjadi kriteria dan 

alternatif, kemudian disusun menjadi struktur hierarki, yang terdiri dari goal atau tujuan, kriteria 

dan alternatif. Kriteria dan alternatif dinilai melalui perbandingan berpasangan dengan skala 1 - 9. 

Skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat tentang tingkat 

kepentingan secara relatif dalam bentuk matriks [5]. Pada tahap penentuan prioritas, nilai-nilai 

perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan peringkat relatif dari seluruh alternatif 

baik kriteria kualitatif, maupun kriteria kuantitatif, sesuai dengan judgment yang telah ditentukan 

untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Semua elemen jawaban dikelompokkan secara logis dan 

dinilai konsistensi logisnya [6]. 

 

Metodologi Penelitian  
 Data yang diambil dalam  perhitungan biaya kulitas adalah data tahun 2013-2014 selama  

berjalannya produksi brakedisc, yaitu data historis selama sepuluh bulan dari Oktober 2013 sampai 

Juli 2014, dan data pengamatan langsung selama dua bulan pada bulan Agustus dan September 

2014. Data ini kemudian diolah kemudian dibuatkan rekapitulasi seluruh data prevention costs, 

appraisal costs ,dan  failure costs selama satu tahun menjadi laporan biaya kualitas. Dengan adanya 

laporan biaya kualitas maka perusahaan dapat memperoleh informasi mengenai jumlah biaya yang 

dikeluarakan perusahaan dalam menjaga kualitas produk, serta biaya yang dikeluarkan akibat 

kegagalan produk. Berdasarkan laporan biaya kualitas ini akan teridentifikasi komponen biaya 

terbesar pada total biaya kualitas. Komponen biaya kulitas yang memiliki nilai tertinggi akan 

dianalisa lebih dalam, untuk mengetahui penyebab terjadinya hal tersebut. Tools yang digunakan 

adalah diagram ishikawa. Berdasarkan analisa ini akan dicari kemungkinan-kemungkinan solusi 

perbaikan. Dengan menggunakan  Analytic Hierarchy Process (AHP) akan dilakukan pemilihan 

alternative usulan perbaikan yang paling mungkin, apabila terdapat alternatif usulan yang lebih dari 

satu. Pengisian kuesioner pada matriks perbandingan berpasangan dilakukan oleh pakar dalam 

bidangnya yaitu oleh manager departemen quality control. Implementasi usulan terpilih akan 

dilakukan untuk mengetahui terjadi perubahan atau tidak. 

 

Hasil dan Pembahasan  
 Dari hasil penelusuran biaya kualitas produk brakedisc CMF1 yang meliputi biaya 

pencegahan, biaya pengukuran dan biaya kegagalan dibuat rangkuman berupa laporan biaya 

kualitas seperti terlihat pada Tabel 3.  

Total biaya kualitas pada periode penelitian ini sebesar Rp.11.623.516.790 dengan rincian 

biaya pencegahan sebesar Rp.3.524.900.000, biaya pengukuran sebesar Rp 475.614.841, dan biaya 

kegagalan sebesar Rp 7.390.374.841, dan biaya terbesar adalah biaya kegagalan internal. Tingginya 

biaya kegagalan internal sebesar 63,58% adalah karena biaya scrap yang tinggi yaitu sebesar 

Rp7.227.953.887. Tingginya biaya scrap ini disebabkan oleh scrap sisa bahan baku dan scrap dari 

kegagalan produk. 
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Tabel 3 Perhitungan biaya kualitas tahun 2013-2014 

Parameter  Cost of quality (Rp.) Persentase(%) 

Prevention costs         

Product planning and review 3,524,900,000 

 

30.326 

 Maintenance 212,427,109 

 

1.8276 

 Training 20,200,000 

 

0.1738 

 

  
3,757,527,109 

 

32.327 

Appraisal costs         

Material inspection 16,979,062 

 

0.1461 

 Product inspection 360,439,462 

 

3.101 

 Biaya konsumsi 96,360,010 

 

0.829 

 Maintenance kalibrasi 1,836,307 

 

0.0158 

 

  
475,614,841 

 

4.0918 

Internal failure costs         

Scrap 7,227,953,887 

 

62.184 

 Rework 156,990,749 

 

1.3506 

 Retest 4,422,818 

 

0.0381 

 Downtime 1,007,386 

 

0.0087 

 

  
7,390,374,840 

 

63.581 

External failure costs         

Product return 0 

  

0 

Waranty 0 

  

0 

Total costs of quality   11,623,516,790     

Sumber: Data hasil olahan (2014) 

Tingginya biaya kegagalan internal merupakan signal bagi perusahaan bahwa terdapat 

masalah kualitas yang berkaitan dengan proses produksi brakedisc CMF1. Untuk itu diperlukan 

penelusuran akar penyebab hal tersebut terjadi. Biaya tertinggi terjadi pada scrap sisa bahan baku, 

namun scrap sisa bahan baku merupakan biaya yang tidak dapat dihindari, dan sulit untuk 

diturunkan, karena ukuran bahan baku sudah dihitung secara optimal oleh bagian engineering  pada 

kegiatan perencanaan produksi. Dengan demikian usaha menurunkan biaya kegagalan internal 

adalah dengan cara menurunkan unit produk gagal. Untuk itu tahap selanjutnya adalah mencari 

akar penyebab permasalahan dengan diagram ishikawa seperti terlihat pada Gambar 1. 

NG PRODUK

Pemasangan alat tool yang 

tidak rigid
Terdapat tool yang sudah

 habis umur pakai

Operator selalu melakukan 

Editing program setting tool

Tidak terdapat standart tertulis

Untuk melakukan setting dimensi tools

Program NC selalu berubah

 

Gambar 1 Diagram Ishikawa penyebab terjadinya kegagalan 

Diagram ishikawa ini dibuat berdasarkan hasil wawancara dengan supervisor pada lantai 

produksi. Berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya kegagalan produk tersebut diusulkan 
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beberapa usulan perbaikan. Usulan yang diajukan untuk mengurangi produk gagal antara lain 

pembuatan jig baru yang dapat membuat produk selalu berada pada tempatnya dan sifatnya kokoh, 

pembelian alat priseter model baru untuk membantu operator dalam melakukan setting tool agar 

pemasangan tools sesuai dengan ukurannya. Pembuatan SOP untuk pemasangan produk pada jig 

dan pemasangan tools ke mesin, memberikan pelatihan pengoperasian CNC, memperbaiki tempat 

tools, membuat kartu identifikasi kepada setiap tools dan diklasifikasikan dalam satu tipe, 

pembuatan sistem program lifetime tools agar dapat mengidentifikasi umur pakai tools. 

Dalam penelitian ini tidak semua usulan perbaikan akan diimplementasikan sehingga tahap 

berikut adalah menentukan urutan prioritas berdasarkan tingkat kepentingannya, sehingga dapat 

dipilih usulan yang penting untuk diimplementasikan. Pemilihan ini dilakukan dengan AHP. 

Terdapat empat kriteria yang digunakan dalam penentuan urutan prioritas ini, yaitu biaya 

implementasi, lamanya implementasi, efektifitas implementasi dan kemudahan control Sebagai 

sumber informasi untuk menjawab pertanyaan dalam kuesioner matriks perbandingan berpasangan 

adalah manager quality control. Gambar 2 menunjukkan struktur hirarkhi dalam penentuan urutan 

prioritas tersebut. 
Penentuan urutan 

prioritas usulan 

perbaikan proses

Biaya 

implementasi

Lama 

implementasi

Efektivitas 

implementasi

Kemudahan 

kontrol

Pembuatan 

alat  jig baru

Pengadaan 

alat periseter

Pembuatan SOP 

pengoperasian 

mesin

Perbaikan 

tempat tools

Pembuatan 

kartu 

identifikasi 

tools

Pembuatan 

sistem sensor 

lifetime tools
 

Gambar 2 Struktur Hirarki dalam AHP 

Keenam alternatif usulan dalam perhitungan dengan menggunakan AHP ini disimbolkan 

sebagai berikut: A1(Pembuatan alat baru); A2 (Pembelian alat perisetter); A3 (Pembuatan 

Standard Operating Procedure/SOP); A4 (Pembuatan tempat tools); A5(Pembuatan kartu 

identifikasi tools); dan A6 (Pembuatan sistem sensor lifetime tools). Sedangkan keempat criteria 

disimbolkan sebagai BI  (Biaya Implementasi); LI (Lama Implementasi); EI (Efektivitas 

Implementasi); dan KK  (Kemudahan Kontrol). 

Sebelum pengolahan data untuk menentukan urutan prioritas, data hasil kuesioner dalam 

lima matriks perbandingan berpasangan diuji kensistensi logisnya. Dari hasil perhitungan bobot 

kriteria diperoleh bobot BI sebesar 0,1262; LI sebesar 0,2702; EI sebesar 0,4993,; dan KK sebesar 

0,1043. Perbandingan dan perhitungan bobot alternatif terhadap setiap kriteria dilakukan, sebelum 

perhitungan bobot akhir untuk setiap alternatif. Hasilnya adalah A1 sebesar 0,039; A2 sebesar 

0,0867; A3 sebesar 0,0822; A4 sebesar 0,2773; A5 sebesar 0,4919; dan A6 sebesar 0,0229. Dengan 

demikian berdasarkan urutan prioritas usulan perbaikan dipilih dua usulan yaitu pembuatan kartu 

identifikasi dan pembuatan tempat tools.  

Pembuatan kartu identifikasi tools merupakan suatu usaha perbaikan dalam mengurangi 

kegagalan produk. Kartu ini dimaksudkan untuk memudahkan cara mengidentifikasi tools dan 

penggunaannya dalam proses permesinan. Hal ini untuk mengatasi terjadinya hasil permesinan 

yang di luar standar yang ditetapkan. Kesalahan selama ini terjadi akibat kesalahan dalam 

pemasangan produk pada jig, kesalahan penggunaan alat tools, kesalahan dalam melakukan setting 

tools, tidak terdapat ukuran standar dalam setting tools,  sehingga operator selalu melakukan editing 

program. Kartu identifikasi tools bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tools kepada 

operator yang akan menggunakannya. Informasi yang tercantum dalam kartu identifikasi tools 

tersebut merupakan informasi penting dalam proses produksi seperti nama tools, nama cooler, tipe 

holder yang digunakan, code proses permesinan, nama mesin yang dipasangkan dengan tool 

tersebut, standar dimensi pemasangan tools pada holder, lokasi pemasangan yang akan dituju (tool 

pos). Selain pembuatan kartu identifikasi, usulan perbaikan lainnya adalah perbaikan tempat tools 
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dengan tujuan memisahkan tools menurut tipe produk. Usulan perbaikan pembuatan kartu 

identifikasi dan wadah tools ini diitegrasikan agar perbaikan berjalan lebih optimal.  

Kedua usulan perbaikan ini didiskusikan dengan manager quality control dan manager 

produksi, dan pihak manager menginginkan mendesain sistem manajemen tools yang lebih 

komprehensif yang belum pernah ada sebelumnya. Sistem managemen tools ini merupakan divisi 

khusus dimana di dalamnya terdapat proses perawatan tools serta setting tools untuk keperluan 

produksi. Sistem ini dibuat untuk meniadakan tanggung jawab operator produksi dalam melakukan 

setting tools, dan dialihkan kepada operator yang khusus bertugas melakukan perawatan tools dan 

mempersiapkan tools untuk keperluan produksi. sehingga operator produksi tidak akan melakukan 

editing program  
Implementasi dilakukan selama satu bulan dari tanggal 11 November sampai 13 Desember 

2014, dan hasilnya menunjukkan terjadinya penurunan presentase produk gagal. Pada proses 

permesinan brakedisc CMF1 sebelum implementasi, persentase kecacatan produk body caliper 

adalah sebesar 1,118%, support mounting sebesar 2,181% dan piston sebesar 3,502%. Sedangkan 

setelah implementasi persentase kecacatan pada body caliper menurun menjadi menjadi 0,266%, 

support mounting sebesar 0,129% dan piston sebesar 0,702%.  

 

Kesimpulan  

 Hasil perhitungan biaya kualitas menunjukkan bahwa terdapat biaya kegagalan internal yang 

tinggi pada  produk brakedisc CMF1 sebesar 63,58%, sedangkan biaya pencegahan dan biaya 

pengukuran masing-masing sebesar 32,33% dan 4,09%. Biaya kegagalan internal ini disebabkan 

oleh tingginya biaya scrap akibat sisa bahan baku dan kegagalan proses produksi.  

 Dari beberapa usulan perbaikan, terpilih usulan yang diimplementasikan yaitu pembuatan kartu 

identifikasi dan palet tools. Hasil pemilihan ini diperoleh dengan menggunakan Analytic 

Hierarchy Process. Selain pembuatan kartu identifikasi dan palet tools usaha perbaikan kualitas 

untuk menurunkan biaya scrap adalah melakukan implementasi sistem manajemen tools.  

 Implementasi dilakukan selama empat minggu dan hasilnya menunjukkan terjadinya penurunan 

persentase kecacatan produk pada proses permesinan berdampak pada menurunnya biaya scrap. 
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Abstrak  

Makalah ini bertujuan untuk membangun dan membandingkan model prediksi sebuah parameter kualitas 

produk menggunakan metode permukaan respon serta jaringan syaraf tiruan. Studi kasus dilakukan pada 

proses produksi benang dengan salah satu parameter kualitas yang penting adalah kekuatan tarik benang. 

Kekuatan tarik benang yang tidak mencapai standar akan menyebabkan benang mudah putus pada saat 

proses tenun sehingga pesanan selesai lebih lama dari waktu yang ditentukan. Faktor yang diduga 

berpengaruh terhadap kekuatan tarik tersebut adalah setting draft dan puntiran pada mesin spinning yang 

merupakan mesin utama dalam proses pemintalan. Tahapan pemodelan diawali dengan melakukan 

serangkaian eksperimen orde 1 dan orde 2 untuk mendapatkan data eksperimen yang akan dibuat model 

prediksinya. Kemudian data eksperimen orde 2 tersebut dimodelkan baik dengan menggunakan model 

regresi kuadratik dengan interaksi maupun dengan menggunakan metode backpropagation dalam jaringan 

syaraf tiruan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode jaringan syaraf tiruan lebih akurat yang 

ditunjukkan oleh nilai  R square yang lebih besar dan mean square error (MSE) yang lebih kecil. Nilai R 

square dan MSE dengan menggunakan metode jaringan syaraf tiruan berturut-turut adalah sebesar 0,995 

dan 1,267. Sedangkan dengan menggunakan metode permukaan respon didapatkan nilai R square dan MSE 

sebesar 0,890 dan 6,307. 

 

Kata kunci : kekuatan tarik benang, metode permukaan respon, jaringan syaraf tiruan. 
 

Pendahuluan 

 Beberapa artikel [1], [2], [3] menunjukkan bahwa teknik kecerdasan buatan dimana 

terdapat  teknik jaringan syaraf tiruan (JST) sebagai salah satu metodenya mulai memainkan 

peranan penting dalam pemodelan hasil eksperimen. Walaupun demikian, perbandingan salah satu 

metode dalam disain eksperimen yaitu metode permukaan respon dengan jaringan JST secara 

bersamaan masih jarang ditemui dalam penyelesaian masalah. Salah satu penelitian yang 

membandingkan penggunaan kedua metode tersebut pernah dilakukan untuk memprediksi 

kekuatan tarik sebuah produk yang terbuat dari aluminium [1]. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa metode JST lebih akurat.  

 Penelitian ini mencoba melakukan konfirmasi keakuratan dari metode JST dibandingkan 

metode permukaan respon pada kasus yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.  Studi kasus 

pada penelitian ini dilakukan pada sebuah perusahaan yang memproduksi benang dimana 

parameter kualitas yang diteliti adalah kekuatan tarik benang. 

 

Studi Pustaka  
 Metode permukaan respon  merupakan gabungan dari teknik matematika dan statistika 

yang digunakan dalam pemodelan dan analisis dimana respon yang diamati dipengaruhi oleh 

sejumlah variabel. Metode permukaan respon bertujuan untuk mengoptimalkan respon [4]. 

Sedangkan JST  merupakan alat komputasi yang terinspirasi ilmu biologi, untuk mensimulasi 

perilaku neuron yang saling berhubungan secara alami dan biasanya digunakan untuk memodelkan 

sistem yang bervariasi [5]. Metode permukaan respon dan JST  merupakan strategi yang sesuai 

untuk memodelkan proses, tetapi berbeda dalam kemampuan ekstrapolasi dan interpolasi nya 

dalam proses non linier yang kompleks [5]. 

Proses pembelajaran dalam JST terbagi menjadi dua bagian, sebagai berikut [6] : 

a. Terawasi (supervised learning) yaitu pembelajaran dengan cara memberikan pasangan 

masukan dan keluaran  yang sesuai terhadap suatu jaringan.  

mailto:dedy@trisakti.ac.id
mailto:d_giarto@yahoo.com
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b. Tidak terawasi (unsupervised learning) yaitu pembelajaran dimana suatu unit keluaran 

dilatih untuk merespon sekelompok pola masukan.  

Kasus dalam pemodelan data hasil eksperimen adalah proses pembelajaran yang terawasi 

dimana jumlah masukan adalah sebanyak faktor berpengaruh yang ingin dimodelkan serta jumlah 

keluarannya adalah sebanyak respon yang diamati. Salah satu  metode pembelajaran untuk JST 

yang masuk ke dalam kategori pembelajaran terawasi adalah backpropagation [7]. Kelebihan dari 

penggunaan JST adalah sebagai berikut [8] : 

1. Kemampuan arsitektur jaringan untuk belajar, dengan cara menyesuaikan bobot mereka 

untuk setiap proses pembelajarannya. 

2. JST dapat menangani sejumlah noise pada input, bahkan jika bagian dari jaringan saraf rusak 

(sama seperti kerusakan otak secara parsial), jaringan seringkali masih dapat melakukan 

tugas sampai batas tertentu. 

3. JST dapat menangani pola baru yang sama dengan pola belajar. 

4. JST menangani masalah non-linieritas tersebut selama jaringan dapat mempelajari pola non-

linearitas tersebut. 

      

Metodologi Penelitian  
Penelitian dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan seperti dapat dilihat pada 

Gambar 1. Tahap pertama adalah identifikasi masalah yaitu yang terkait dengan karakteristik 

kekuatan tarik benang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teknik yang digunakan dalam 

tahap pertama ini yaitu penyusunan peta kendali dan perhitungan kapabilitas proses Cp dan Cpk. 

Uji kekuatan benang dilakukan dengan memasukkan potongan benang ke dalam peralatan uji lalu 

benang akan ditarik hingga terputus. Kemudian layar pada peralatan uji tersebut akan menampilkan 

kekuatan benangnya. Standard yang ditetapkan adalah 190-225. Tahap selanjutnya adalah 

serangkaian eksperimen faktorial yang merupakan tahapan umum dalam metode permukaan 

respon. Setelah data hasil eksperimen dari faktor yang berpengaruh didapatkan maka model regresi 

kuadratik dan model jaringan syaraf tiruan dibangun serta dibandingkan. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Hasil uji sampel benang sebanyak 145 unit yang didapatkan dari data peta kendali selama 

bulan Oktober 2014 menghasilkan nilai rata-rata kekuatan benang sebesar 205,4 dengan simpangan 

baku 12,09.  Hasil perhitungan Cp dan Cpk menunjukkan nilai sebesar 0,48 dan 0,42 yang berarti 

kapabilitas proses yang masih rendah. Penyebab rendahnya kapabilitas proses tersebut diduga 

karena permasalahan pengaturan kondisi mesin pada mesin spinning. Mesin tersebut memiliki tiga 

macam pengaturan yang dapat diubah, yaitu drafting, puntiran dan putaran sehingga ketiga 

pengaturan tersebut akan dijadikan faktor dalam eksperimen 2
k 

. Eksperimen ini disebut juga 

screening factor experiment. Level faktor yang digunakan 10 draft, 21.4 tpi, dan 12500 Sp r/m 

untuk level rendah, sementara untuk level tinggi digunakan 12 draft, 25.46 tpi dan 13000 Sp r/m. 

Berdasarkan hasil pengujian analisis ragam didapatkan hasil bahwa faktor yang mempengaruhi 

respon kekuatan benang hanyalah draft dan puntiran. 

Eksperimen kembali dilakukan dengan metode permukaan respon orde satu. Berdasarkan 

hasil eksperimen pada Tabel 1 dengan bantuan program MINITAB didapatkan model orde pertama 

adalah sebagai berikut : 

Y = 445 - 15.9 x1 - 3.26 x2……………………………………………..……………….  (1) 

Tahapan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pengujian terhadap model orde satu yang 

dihasilkan.Pengujian dilakukan dengan melakukan uji analysis of variance (ANOVA) terhadap 

lack of fit dari model regresi orde pertama, seperti dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Gambar 1. Tahapan Penelitian 

Tabel 1  Hasil Eksperimen RSM Orde Pertama Terhadap Kekuatan Benang 

 

Tabel 2.   ANOVA Model Orde Satu 

Source DF SS MS F P 

Regression 2 2367.2 1183.6 33.67 0.000 

Residual Error 9 316.4 35.2   

      Lack of Fit 2 236.2 118.1 10.3 0.008 

      Pure Error 7 80.3 11.5   

Total 11 2683.7    

 

Percobaan response surface orde pertama menghasilkan model yang tidak sesuai (lack of 

fit) maka eksperimen dilanjutkan kembali pada rancangan percobaan orde kedua. Pengggunaan 

metode steepest ascent  tidak dilakukan pada penelitian ini, karena solusi eksperimen sudah berada 

pada daerah penelitian sehingga tidak diperlukan lagi penggeseran daerah percobaan. Hal ini 

terlihat dari hasil percobaan pertama yang langsung menunjukkan hasil model yang lack of fit. 

Model orde pertama yang lack of fit mengindikasikan adanya pengaruh dari orde yang lebih tinggi, 

yang harusnya diperhitungkan dalam pembuatan model. 

Identifikasi Masalah 

Menggunakan Tools

Screening Faktor Melalui 

Percobaan Faktorial 2k

Mulai

Percobaan Response Surface Orde 

1

Pembuatan Model dan Peramalan

Percobaan Response Surface Orde 

2

Peramalan JST dan Pembandingan 

Dengan RSM

Pembuatan Jaringan Saraf Tiruan

Pelatihan Jaringan Saraf Tiruan

Selesai

Draft Puntiran Draft Puntiran

11 1 0 1 11 23.43 0 0 190

2 2 1 1 12 21.4 1 -1 182

7 3 1 1 10 25.46 -1 1 208

6 4 1 1 12 21.4 1 -1 186

4 5 1 1 12 25.46 1 1 177

5 6 1 1 10 21.4 -1 -1 224

3 7 1 1 10 25.46 -1 1 197

8 8 1 1 12 25.46 1 1 178

10 9 0 1 11 23.43 0 0 188

12 10 0 1 11 23.43 0 0 191

9 11 0 1 11 23.43 0 0 188

1 12 1 1 10 21.4 -1 -1 221

Kekuatan Benang
Natural Variables Coded Variables

StdOrder RunOrder CenterPt Blocks
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Rancangan percobaan orde kedua diawali dengan melakukan persiapan perancangan 

faktorial 2
k
, rancangan titik pusat dan rancangan axial runs. Rancangan axial runs merupakan 

rancangan dengan tambahan nilai ±𝛼. Setelah dilakukan konversi, diperoleh nilai 9.558 untuk nilai 

-1.414 faktor draft dan 12.4 untuk nilai 1.414 faktor draft. Untuk faktor puntiran, diperoleh hasil 

konversi 20.56 dan 26.3 bagi nilai -1.414 dan 1.414. Dengan menggunakan bantuan Minitab 16, 

rancangan percobaan model orde kedua kembali dibuat seperti pada Tabel 3. 

Tabel 3  Hasil Eksperimen Orde Dua 

 

Tabel 4.   ANOVA Model Orde Dua 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

Blocks 1 163.97 91.43 91.249 6.69 0.041 

Regression 5 1386.80 1386.80 277.361 20.30 0.001 

Linier 2 1003.58 1003.58 501.788 36.72 0.000 

      Draft 1 668.18 668.18 668.183 48.89 0.000 

      Puntiran 1 335.39 335.39 335.392 24.54 0.003 

Square 2 94.23 94.23 47.114 3.45 0.101 

      Draft*Draft 1 76.45 87.43 87.429 6.40 0.045 

      Puntiran*Puntiran 1 17.78 17.78 17.782 1.30 0.297 

Interaction 1 289.00 289.00 289.00 21.15 0.004 

      Draft*Puntiran 1 289.00 289.00 289.00 21.15 0.004 

Residual Error 6 82.00 82.00 13.666   

      Lack of Fit 3 70.00 70.00 23.332 5.83 0.091 

      Pure Error 3 12.00 12.00 4.000   

Total 12 1632.77     

 

Berdasarkan eksperimen orde dua didapatkan hasil perhitungan koefisien dengan 

menggunakan Minitab, sehingga model orde dua adalah sebagai berikut  

Kekuatan Benang = 202.286 – 9.139 Draft – 6.475 Puntiran - 3.643 Draft
2
 + 8.5 Draft 

Puntiran, dan model regresi orde dua untuk variabel respon kekuatan tarik benang adalah: 

Y = 202.286 – 9.139x1 – 6.475 x2 - 3.643 x1
2
 + 8.5 x1 x2………….……..……………….(2) 

Tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian lack of fit pada model orde dua.Pengujian 

ini berguna untuk melihat apakah model yang dibuat telah sesuai. Berdasarkan Tabel 4 dapat 

diketahui hasil percobaan model orde dua telah menghasilkan model yang tidak memilki lack of fit, 

sehingga model tersebut layak untuk digunakan memprediksi respon serta dibandingkan dengan 

model prediksi yang didapatkan dari jaringan syaraf tiruan.  

Draft Puntiran Draft Puntiran

9 1 -1 2 9 23.43 -1.414 0 202

12 2 -1 2 11 26.3 0 1.414 188

11 3 -1 2 11 20.56 0 -1.414 202

13 4 0 2 11 23.43 0 0 204

10 5 -1 2 13 23.43 1.414 0 180

6 6 0 1 11 23.43 0 0 205

1 7 1 1 10 21.4 -1 -1 228

2 8 1 1 12 21.4 1 -1 190

5 9 0 1 11 23.43 0 0 205

7 10 0 1 11 23.43 0 0 205

3 11 1 1 10 25.46 -1 1 195

4 12 1 1 12 25.46 1 1 191

8 13 0 1 11 23.43 0 0 201

Kekuatan BenangStdOrder RunOrder PtType Blocks
Natural Variables Coded Variables
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Penerapan JST bertujuan untuk dapat membuat sistem yang mampu belajar sehingga 

mampu memprediksi respon dengan nilai error yang seminimal mungkin. Tahap pertama yang 

harus dilakukan adalah menentukan input, output, hidden layer, epoch, learning rate, nilai 

momentum, toleransi error, fungsi aktivasi, dan algoritma pelatihan. Penetapan ini berguna dalam 

melihat metode yang paling tepat dalam menghasilkan prediksi dengan nilai error terkecil serta 

nilai R square terbesar. 

 Berdasarkan hasil metode trial and error didapatkan fungsi aktivasi dan algoritma 

pelatihan terbaik adalah Tansig dengan TrainBFG dan LearnGD. Setelah itu dilakukan penentuan 

nilai parameter pada proses pelatihan dalam software Matlab agar diketahui nilai parameter terbaik 

yang dapat menghasilkan nilai R paling optimum.  

 Berdasarkan hasil trial & error dengan kriteria R square terbesar didapatkan parameter 

pelatihan jaringan dengan nilai alfa sebesar 0.00, beta  0.1, toleransi error 0,0001, epochs 1000, 

max fail 700, hidden neuron 30 dan layer 1. Setelah seluruh parameter berhasil diidentifikasi, maka 

pelatihan jaringan saraf tiruan pada Matlab sudah dapat dilakukan. Pelatihan dilakukan dengan 

input dan output yang telah ditetapkan sebelumnya berdasakan hasil eksperimen metode 

permukaan respon. Pelatihan akan dihentikan ketika sudah diperoleh nilai R paling maksimum 

dengan MSE paling kecil.  

 
Gambar 2. Model Jaringan Saraf Tiruan  

  

Tabel 5.  Hasil Prediksi Kedua Metode 

 
 

 

Gambar 2 menunjukkan dua buah input yang menghasilkan sebuah output, yang melewati 

proses dari 30 neurons. Warna – warna tersebut mengindikasikan seringnya neuron digunakan 

dalam pelatihan.   Setelah mengalami 14 kali pelatihan, didapat nilai R sebesar 0.99499. Nilai R 
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square yang diperoleh telah mencapai titik maksimal pelatihan, maka pelatihan dihentikan dan data 

hasil pelatihan disimpan pada worksheet agar dapat dilakukan simulasi prediksi. Hasil prediksi 

respon kedua ditunjukkan dalam Tabel 5. Prediksi jaringan saraf tiruan menunjukkan hasil yang 

hampir mendekati output  aktual dengan nilai  R square yang lebih besar dan mean square error 

(MSE) yang lebih kecil. Nilai R square dan MSE dengan menggunakan metode jaringan syaraf 

tiruan berturut-turut adalah sebesar 0,995 dan 1,267. Sedangkan dengan menggunakan metode 

permukaan respon didapatkan nilai R square dan MSE sebesar 0,890 dan 6,307. 

 

Kesimpulan  
 Prediksi respon kekuatan benang berdasarkan dua input proses (faktor) yaitu draft dan 

puntiran dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan menghasilkan nilai yang lebih dekat dengan 

nilai output sebenarnya yang didapatkan dari hasil eksperimen. Hal ini ditandai dengan nilai R 

square yang lebih besar serta nilai MSE yang lebih kecil bila dibandingkan dengan menggunakan 

model regresi orde 2 dari metode permukaan respon. Hasil ini juga mengkonfirmasi penelitian 

sebelumnya yang menyatakan metode jaringan syaraf tiruan memberikan hasil yang lebih akurat. 
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Abstrak 
Kegagalan kerja pada proses produksi banyak disebabkan oleh human error. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi faktor potensial human error yang terjadi pada operator cutting yang memproduksi 

pakaian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hierarcical Task Analysis (HTA), Fault Tree 

Analysis (FTA), Human Error Assesment and Reduction Technique (HEART) dan Systematic Human Error 

Reduction and Prediction Approach (SHERPA). Hasil penelitian berupa Human Error Probabilities (HEP), 

dimana resiko human error terbesar terjadi pada kegiatan jepit gulungan kain pada rel dengan nilai HEP 

sebesar 1.3137. Solusi perbaikan yang dapat dilakukan untuk kelalaian operator cutting machine yaitu 

menggunakan uncoated paper saat melakukan kegiatan pemotongan dan pemberian display peringatan 

bahaya sengatan listrik dan  penambahan kegiatan berupa pemeriksaan penjepit mesin dan kain, 

membersihkan mesin dan mengganti pisau potong. Hasil dari solusi perbaikan dilihat dari data kegagalan 

setelah solusi perbaikan. Hasil dari implementasi usulan intervensi ergonomi adalah kecelakaan kerja di 

stasiun cutting machine pada kegiatan menyiapkan mesin rel total kegagalan menurun dari 27 menjadi 11, 

kegiatan jepit gulungan pada rel total kesalahan menurun dari 30 menjadi 8, kegiatan menyiapkan mesin 

cutting total kegagalan menurun dari 15 menjadi 3, kegiatan memasang pisau potong total kegagalan 

menurun dari 13 menjadi 4, kegiatan penyotiran bahan total kegagalan menurun dari 28 menjadi 6, kegiatan 

buang sisa kain total kegagalan menurun dari 35 menjadi 10, kegiatan potong bahan total kegagalan 

menurun dari 27 menjadi 5 dan kegiatan mengelompokan bahan total kegagalan menurun dari 30 menjadi 

11. 

 

Kata kunci: ergonomi, human error, kegagalan, HEART, SHERPA, FTA 
 

Pendahuluan 
Human error adalah salah satu penyebab terjadinya kegagalan proses maupun banyak 

kecelakaan kerja di banyak aktivitas produksi. Keselamatan adalah pemeliharaan kehidupan 

manusia dan pencegahan kerusakan barang sesuai kebutuhan misi yang ditentukan, sedangkan 

kesalahan manusia adalah kegagalan untuk melakukan tugas yang dapat mengakibatkan gangguan 

operasi atau kerusakan [1]. Untuk mengidentifikasi human error yang terjadi pada operator cutting 

machine pada proses produksi pakaian, dilakukan observasi awal. Hasilnya, beberapa kali teramati 

bahwa operator cutting gagal dalam menyadari situasi dalam bahaya dan masih kurangnya waktu 

dan respon yang tidak memadai untuk kontigensi dan operator salah mengambil keputusan saat 

menghadapi masalah.  Checklist human error menunjukkan faktor yang paling dominan terjadinya 

human error adalah pada faktor pekerjaan sebesar 77,77%, faktor individu sebesar 66,66% dan 

faktor organisasi sebesar 54,54%. 

Untuk mengurangi human error akan dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor 

potensial yang bisa menyebabkan kesalahan pada manusia, memprediksi error yang dapat terjadi, 

merencanakan error reduction kemudian dilakukan perbaikan fasilitas sesuai dengan analisa error 

tersebut, dimana pada permasalahan ini faktor utamanya ialah faktor pekerjaan pada operator 

cutting machine. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor potensial human error yang 

terjadi pada operator cutting dan memberikan usulan perbaikan sistem kerja untuk mengurangi 

terjadinya human error.  

 

Studi Pustaka  
Human Error adalah suatu penyimpangan dari standar performansi yang telah ditentukan 

sebelumnya sehingga menyebabkan adanya penundaan akibat dari kesulitan, masalah, insiden, dan 

kegagalan. Human error merupakan kesalahan dalam pekerjaan yang disebabkan oleh 
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ketidaksesuaian atas pencapaian dengan apa yang diharapkan. Dalam prakteknya, human error 

terjadi ketika serangkaian aktifitas di lapangan kerja yang sudah direncanakan, ternyata berjalan 

tidak seperti apa yang diinginkan sehingga gagal mencapai target yang diharapkan [2].  

Fault Tree Analysis (FTA) adalah teknik analisis sistem yang digunakan untuk menentukan 

akar penyebab dan kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Fault Tree Analysis 

digunakan untuk mencegah atau mengidentifikasi kegagalan sebelum terjadi kegagalan dan 

menjadi alat invetigasi untuk menentukan kegagalan [3]. FTA menggunakan metodologi terstruktur 

sehingga memungkinkan analisis sistem untuk model kombinasi dari peristiwa kesalahan yang 

dapat menyebabkan suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Peristiwa yang tidak diinginkan 

mungkin menjadi bahaya atau kecelakaan yang berada di bawah investigasi kecelakaan. Langkah-

langkah membangun fault tree analysis adalah mengidentifikasikan problem  dan kondisi batasan 

(boundary condition), pengkontruksian fault tree, mengidentifikasi minimal cut set, analisis 

kualitatif dari fault tree, analisi kuantitatif fault tree [4]. 

Human Error Assesment and Reduction Technique (HEART) adalah teknik yang digunakan 

dalam bidang human reliability assessment untuk mengevalusi besarnya probbilitas dari terjadinya 

human error selama proses penyelesaian dari sebuah task yang spesifik. Langkah-langkah untuk 

menggunakan metode HEART adalah menentukan tipe task dari kemungkinan error yang terjadi 

(HEPj) yang diperoleh dari tabel  HEART Generic Categories, menentukan Error Producing 

Conditions yang diperoleh dari tabel Error Producing Conditions, menentukan proportion of effect 

yang bernilai antara 0 – 1 pada  tabel assessed Proportion of effect, menghitung assesd effect, dan 

menghitung Human Error Realibility (HEP) [4]. 

Untuk mengurangi terjadinya  human  error  ada  beberapa  metode  yang  digunakan  

untuk  menganalisa terjadinya human error yang disebut dengan Systematic Human Error 

Reduction and Prediction Approach (SHERPA) yang disebut  juga  sebagai PHEA  (Prediction  

Human  Error  Analysis). SHERPA merupakan salah satu metode untuk menganalisa terjadinya 

human error dengan menggunakan  input  hirarki  task  level  dasar.  Task  yang  akan  dianalisa  

di-breakdown terlebih dahulu, kemudian dari setiap  task  level dasar akan diprediksi human error 

yang terjadi. Sebagai  salah  satu metode  identifikasi human error, SHERPA memiliki beberapa 

keunggulan dimana SHERPA  hampir  sama  dengan metode SRK (Skill,  Risk,  and Knowledge-

based behaviour)   yang tidak hanya dapat mengidentifikasi malfungsi model eksternal  tetapi  juga 

malfungsi  internal manusia  (misal kegagalan mendeteksi). SHERPA lebih  cocok  diterapkan  

untuk  error  yang  berhubungan  dengan  keahlian  dan  kebiasaan manusia, lebih detail dan 

konsisten dalam identifikasi error [5]. 

 

Metodologi Penelitian  
Pengukuran keandalan manusia dilakukan dengan menggunakan metode Human Error 

Assesment and Reduction Technique (HEART). Analisa task dilakukan menggunakan Hirerarchical 

Task Analysis (HTA). Kemudian HTA digunakan untuk break-down tugas-tugas yang dilakukan 

oleh operator cutting. Break-down task dengan HTA ini dilakukan sebelum melakukan kuantifikasi 

dengan metode HEART. Setelah dilakukan break-down dengan HTA, dapat dilakukan identifikasi 

terhadap possible errors dari masing-masing task-task yang telah dideskripsikan dengan HTA. 

Kuantifikasi human error dilakukan dengan menggunakan metode Human Error Assessment and 

Reduction Technique. Setelah melakukan kuantifikasi human error, selanjutnya dilakukan 

representasi human error dengan menggunakan fault tree diagram. 

 

Hasil dan Pembahasan  
Pada proses operasi pada cutting machine, dilakukan analisis Hierarchical Task Analysis 

(HTA). Gambar 1 menunjukkan HTA yang teramati. 
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Gambar 1. Struktur Hierarchical Task Analysis pada Cutting Machine 

 

Selanjutnya dilakukan identifikasi error, kemudian nilai Human Error Probability (HEP) dihitung 

berdasarkan konsekuensi & analisa strategi pada metode HEART. Tabel 1 menunjukkan nilai  

HEP. 

 

Tabel 1  Rekapitulasi Hasil HEP (Human Error Probability) 

No Task Kegiatan Deskripsi Error HEP 

2 Menyiapkan mesin rel cutting  Operator tidak memperhatikan rel 0.0055 

2.1 Jepit gulungan kain pada rel  Operator tidak memperhatikan sekrup 1.3137 

2.2 Proses pemotongan  Operator tidak memeriksa pisau 0.4022 

3 Menyiapkan mesin cutting Operator tidak membersihkan mesin 0.2519 

3.1 Pasang pisau potong Operator tidak memperhatikan mesin 0.4959 

3.2 Potong bahan sesuai pola  Operator tidak memperhatikan pola 0.4783 

3.3 Potong sisa kain  Operator tidak teliti pada ukuran 0.4955 

4 Penyotiran bahan Operator tidak memeriksa mesin  0.1101 

4.1 Buang sisa kain  Operator tidak memeriksa mesin  0.1101 

4.2 Mengelompokan bahan  Operator kurang teliti menyesuaikan 0.0004 

 

Tahap selanjutnya adalah menemukan pola kegagalan dengan menggunakan metode FTA. 

Pada tahapan ini ditentukan definisi sistem, potensi kegagalan atau top event, batasan kondisi, 

kemudian dilakukan pembangunan pola kegagalan, dan identifikasi kombinasi terkecil dari 

kegagalan kejadian. Terakhir, dilakukan analisa kualitatif. Gambar 2 menjelaskan pola kegagalan 

dengan menggunakan FTA. 

Struktur FTA menunjukkan pola kegagalan operator dalam mengerjakan pekerjaan pada 

stasiun kerja cutting machine. Pada stasiun ini terdapat sepuluh jenis kegagalan kerja seperti 

operator tidak memperhatikan rel, operator tidak memeprhatikan sekrup, operator tidak 

memperhatikan pisau, opertor tidak memperhatikan mesin dan operator tidak membersihkan mesin. 

Dimana kecelakaan kerja dengan HEP tertinggi berdasarkan jenis kegagalan kerja adalah operator 

tidak memperhatikan sekrup dengan HEP 1,3137 dengan menggunakan metode HEART dan total 

HEP pada FTA dengan nilai 3,66305. 

Analisa strategi menjelaskan solusi perbaikan untuk mengatasi human error yang mungkin 

terjadi. Solusi perbaikan yang dapat dilakukan oleh operator cutting machine adalah memeriksa 

kembali penjepit mesin, memeriksa kembali sekrup, periksa ketajaman pisau, membersihkan 

mesin, membuat pola pada di atas kertas, pastikan mesin dalam keadaan mati dan membuat area 

potong sesuai ukuran. Berdasarkan brainstorming dengan stakeholder di perusahaan, maka 

disepakati untuk mengimplementasikan perbaikan berdasarkan hasil dari analisi strategi yang sudah 

dilakukan, yaitu penambahan kegiatan inspeksi, penggunaan  display peringatan dan penggunaan 

alat bantu untuk mencegah bahan terkena kotoran dari mesin. 
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Gambar 2. Fault Tree Analysis Operator Cutting Machine 

 

Penambahan kegiatan pemeriksaan kerja bertujuan untuk menghindari kegagalan proses 

kerja yang memiliki waktu untuk meperbaikinya sangat singkat dan tidak bisa memperbaiki 

kesalahan yang dilakukan oleh operator, berikut penambahan kegiatan pemeriksaan pada task 2. 

Sedangkan pada task 3 ditambahkan kegiatan membersihkan mesin sebelum digunakan, hal ini 

bertujuan agar kotoran yang ada pada mesin seperti oli mesin tidak mengenai bahan saat proses 

pemotongan dilakukan. 

 

  
Gambar 3. Implementasi Usulan Display di Stasiun Cutting Machine 

 

Usulan penggunaan display dilakukan untuk menjawab solusi perbaikan dari analisa strategi 

pada permasalahan kegiatan memasang pisau potong (task 3.1), penyotiran bahan (task 4) dan 

buang sisa kain (task 4.1). Perancangan display dimulai dengan identifikasi kebutuhan dari pekerja 

dengan menggunakan kuesioner untuk mengetahui kalimat pesan mana yang dianggap efektif bagi 

para operator sehingga dapat dengan  mudah dimengerti maksud dan tujuan  kalimat pesan yang 

disampaikan dari setiap display tanda peringatan. Tahap implementasi display dilakukan dalam 

jangka waktu 1 bulan, yaitu dimulai dari awal bulan desember. Gambar 3 menunjukkan 

Implementasi pemasangan display peringatan awas sengatan listrik sebagai solusi solusi perbaikan 

pada kegiatan memasang pisau potong (task 3.1), penyotiran bahan (task 4) dan buang sisa kain 

(task 4.1) dan peletakan display peringatan BERBAHAYA Mesin Masih Menyala sebagai solusi 

perbaikan kegiatan penyotiran bahan (task 4) dan buang sisa kain (task 4.1). Hasil evaluasi display 

dilakukan dengan kuisioner evaluasi diatas 70% mempengaruhi keamanan bekerja. 

Implementasi usulan penggunaan alat bantu adalah alat bantu untuk stasiun cutting machine 

seperti pada penjelasan usulan perbaikan, alat yang diusulkan ialah penggunaan uncoated paper. 

Alat bantu ini dimaksudkan untuk melindungi bahan dari tumpahan oli, garis bantu terlihat jelas 

dan pemberian ukuran pada bahan dapat terlihat jelas. Gambar 4 menunjukkan penggunaan alat 

bantu di stasiun cutting machine. 
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0,4959

Potongan bahan tidak memenuhi kapasitas

3,66305

O
R



SNTI V-2016 Universitas Trisakti                                           ISSN: 2355-925X 

160 
 

 
Gambar 4. Penggunaan Uncoated Paper 

 

Kesimpulan  

1. Berdasarkan  hasil pengamatan & pengolahan data dengan metode HTA, HEI, HEART dan 

FTA, faktor – faktor potensial  human error yang terjadi pada stasiun kerja cutting machine 

ialah pada kegiatan membuat pola pada kain (kegiatan 1.2) potensial error yang terjadi 

operator tidak memperhatikan ukuran, kegiatan menyiapkan mesin rel cutting (kegiatan 2) 

potensial error yang terjadi operator tidak memperhatikan rel, kegiatan jepit gulungan kain 

pada rel (kegiatan 2.1) potensial error yang terjadi operator tidak memperhatikan sekrup, 

kegiatan proses pemotongan (kegiatan 2.2) potensial error yang terjadi operator tidak 

memeriksa pisau, kegiatan menyiapkan mesin cutting (kegiatan 3) potensial error yang terjadi 

operator tidak membersihkan mesin, kegiatan pasang pisau potong (kegiatan 3.1) potensial 

error yang terjadi operator tidak memperhatikan mesin, kegiatan potong bahan sesuai pola 

(kegaiatan 3.2) potensial error yang tejadi operator tidak memperhatikan pola, kegiatan potong 

sisa kain (kegiatan 3.3) potensial error yang terjadi operator tidak teliti pada ukuran, kegiatan 

penyotiran bahan (kegiatan 4) potensial error yang terjadi operator tidak memeriksa mesin, 

kegiatan buang sisa kain (kegiatan 4.1) potensial error yang terjadi operator tidak memeriksa 

mesin dan yang terakhir kegiatan mengelompokan bahan (kegiatan 4.2) potensial yang terjadi 

operator kurang teliti menyesuaikan. Nilai HEP terbesar berada pada kegaiatan operator tidak 

memperhatikan sekrup dengan HEP 1,3137. 

2. Intervensi ergonomi yang diusulkan berupa kegiatan menyiapkan mesin rel cutting (kegiatan 

2), jepit gulungan kain pada rel (kegiatan 2.1) dan menyiapkan mesin cutting (kegiatan 3) 

diusulkan penambahan kegiatan berupa pemeriksaan dan membersihkan mesin. Pada kegiatan 

memasang pisau potong (kegiatan 3.1), penyotiran bahan (kegiatan 4) dan buang sisa kain 

(kegiatan 4.1) di usulkan dengan pemeberian display peringatan awas sengatan listrik dan 

berbahaya mesin masih menyala dan pada kegiatan kegiatan potong bahan sesuai pola 

(kegiatan 3.2), mengelompokan bahan (kegiatan 4.2) dan mengantisipasi oli mesin tumpah ke 

bahan diusulkan menggunakan alat bantu berupa uncoated paper dengan tujuan untuk 

melindungi bahan dari tumpahan oli, garis bantu terlihat jelas dan pemberian ukuran pada 

bahan dapat terlihat jelas 

3. Hasil dari implementasi usulan intervensi ergonomi adalah kecelakaan kerja di stasiun cutting 

machine pada kegiatan menyiapkan mesin rel total kegagalan menurun dari 27 menjadi 11, 

kegiatan jepit gulungan pada rel total kesalahan menurun dari 30 menjadi 8, kegiatan 

menyiapkan mesin cutting total kegagalan menurun dari 15 menjadi 3, kegiatan memasang 

pisau potong total kegagalan menurun dari 13 menjadi 4, kegiatan penyotiran bahan total 

kegagalan menurun dari 28 menjadi 6, kegiatan buang sisa kain total kegagalan menurun dari 

35 menjadi 10, kegiatan potong bahan total kegagalan menurun dari 27 menjadi 5 dan 

kegiatan mengelompokan bahan total kegagalan menurun dari 30 menjadi 11. 
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Abstrak 

Perlindungan bagi keselamatan dan kesehatan pekerja menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan. Namun, 

pada objek penelitian ini, keselamatan dan kesehatan kerja belum sepenuhnya diperhatikan. Banyak terdapat 

bahaya yang tidak disadari perusahaan dan dianggap wajar. Karena kurangnya data-data formal yang 

dimiliki perusahaan mengenai K3, maka dipilihlah metode Preliminary Hazard Analysis (PHA) untuk 

mengidentifikasi bahaya-bahaya apa saja yang terdapat di PT. X tersebut. Proses PHA diawali dengan 

mendefinisikan sistem kerja, perencanaan PHA, menentukan kriteria keamanan, mengidentifikasi bahaya, 

membuat PHA, mengevaluasi tingkat resiko, hingga membuat usulan perbaikan. Bahaya yang ditemukan 

dikategorikan ke dalam 4 tingkatan resiko yaitu catastrophic, critical, marginal, dan negligible. Probabilitas 

terjadinya kecelakaan tersebut dikategorikan ke dalam 5 tingkatan yaitu, frequent, probable, occasional, 

remote, dan improbable. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem K3 di PT. X dan memberikan 

usulan perbaikannya. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa PT. X belum memiliki sistem K3 yang baik 

seperti belum adanya panitia K3, kurangnya persiapan penanggulangan kebakaran dan pijakan yang tidak 

aman pada mesin. Fokus usulan perbaikan pada penelitian ini adalah pada bahaya-bahaya  dengan tingkat 

catastrophic, critical, maupun tingkat marginal yang frekuensi kejadiannya cukup tinggi. 

Kata kunci: PHA, keselamatan, kesehatan, kerja. 

 

Pendahuluan 

Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan bagi masing-masing pekerja sudah 

menjadi kewajiban bagi sebuah perusahaan. Pemerintah sendiri telah membuat beberapa peraturan 

yang berhubungan dengan hal ini, salah satunya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 yang 

mengatur tentang keselamatan kerja. 

Manusia merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam sebuah industri. Manusia 

menciptakan, mengendalikan proses yang terjadi di dalamnya, serta mampu memperbaiki sistem 

kerja tersebut. Oleh karena itu, sistem kerja di lingkungan perusahaan perlu dirancang supaya 

manusia dapat bekerja dengan enak, nyaman, aman, sehat, efektif, dan efisien. 

Sistem K3 di perusahaan yang tidak baik akan menimbulkan berbagai masalah seperti 

kecelakaan kerja, penyakit-penyakit akibat kerja, maupun dampak bagi lingkungan sekitar. 

Kerugian yang ditimbulkan dari kecelakaan ini mirip dengan fenomena gunung es. Biaya yang 

terlihat hanya sebagian saja, tetapi kerugian sebenarnya yang ditimbulkan dapat lebih besar 

daripada yang dibayangkan. 

Dari beberapa teknik analisis yang ada untuk mengidentifikasi bahaya yang terdapat di 

tempat kerja, penelitian ini memilih metode PHA karena data-data tentang kecelakaan kerja di 

perusahaan tidak lengkap. Penilaian PHA bersifat kualitatif tetapi cukup detail. Untuk melengkapi 

PHA, digunakan pula Checklist OSHA (Occupational Safety and Health Administration) yang 

berisi tentang standar keamaan yang meliputi pekerja, tempat kerja, mesin, lingkungan kerja, 

program K3, dan lain-lain. 

Objek penelitian ini, PT. X, adalah perusahaan yang mengolah sampah-sampah plastik 

menjadi biji plastik HDPE berkualitas untuk kemudian diolah lebih lanjut menjadi kantong plastik. 

Perusahaan ini belum mempunyai bagian yang secara khusus menangani dan memperbaiki sistem 

K3, sehingga banyak potensi-potensi bahaya yang tidak disadari dan malah dianggap wajar oleh 

perusahaan. Namun, perusahaan sudah bekerja sama dengan RS. Sulaiman untuk menangani 

masalah kecelakaan kerja. 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengevaluasi sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. X saat ini. 

2. Membuat rancangan usulan perbaikan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. X. 
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Metodologi Penelitian 

 

Metodologi penelitian yang dilakukan pada penelitian ini dapat dirangkum dalam flowchart 

berikut: 
Penentuan Topik 

Penelitian

Pemilihan Objek 

Penelitian

Studi Pendahuluan Studi Literatur

Identifikasi dan 

Perumusan Masalah

Evaluasi sistem K3 di 

PT. X

Identifikasi Bahaya

- Preliminary Hazard Analysis

- OSHA Checklist

Analisis dan Usulan 

Rancangan Sistem K3 Baru

Kesimpulan dan 

Saran  

Gambar 1. Metodologi Penelitian 

 

Tinjauan Pustaka 

 

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, 

bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara 

melakukan pekerjaan [1]. Kesehatan kerja adalah ilmu kedokteran yang diterapkan di bagian 

ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk mencegah penyakit akibat kerja dan meningkatkan 

kesehatan tenaga kerja [2]. 

Pada prinsipnya dasar-dasar K3 menekankan beberapa hal, antara lain [3]: 

1. Setiap pekerja berhak memperoleh jaminan atas keselamatan kerja agar terhindar dari 

kecelakaan. 

2. Setiap orang yang berada di tempat kerja harus dijamin keselamatannya 

3. Tempat pekerjaan dijamin selalu dalam keadaan aman. 

Dr. Suma’mur P.K, M.Sc. juga menjelaskan tujuan dari keselamatan kerja adalah sebagai 

berikut: 

1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk 

kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. 

2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. 

3. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. 

Preliminary Hazard Analysis (PHA) merupakan suatu alat analisis keselamatan untuk 

mengidentifikasi bahaya-bahaya, faktor-faktor penyebab, dampak, tingkat resiko, serta 

mempersempit ukuran desain ketika detail desain informasi tidak tersedia [4]. PHA menyediakan 

suatu metodologi untuk mengidentifikasi susunan bahaya dalam sistem dan menerapkan sistem 

keamanan awal yang diperlukan dalam mendesain dari informasi desain yang terbatas. Output dari 

PHA yaitu identifikasi dan dugaan bahaya, faktor-faktor penyebab bahaya, efek dari kecelakaan, 

dan tingkat resiko kecelakaan. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menggunakan metode Preliminary Hazard 

Analysis adalah mendefinisikan sistem, merencanakan PHA, menetapkan kriteria keamanan, 

mengidentifikasi bahaya, membuat PHA, mengevaluasi tingkat resiko, membuat usulan perbaikan, 

memantau tindakan perbaikan, menelusuri bahaya baru, dan mendokumentasikan PHA. 
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Severity dalam PHA dapat dibagi menjadi 4 yaitu, negligible (dapat diabaikan), marginal 

(menyebabkan kerusakan ringan/ cedera ringan), critical (menyebabkan kerusakan parah/ cedera 

parah), dan catastrophic (menyebabkan kehilangan sistem/ kematian). Sedangkan Tingkat 

keseringan (probability) dalam PHA dibagi menjadi sangat sering (frequent), sering (probable), 

kadang-kadang (occasional), jarang (remote), sangat jarang (improbable) [5]. 

OSHA merupakan suatu organisasi pemerintahan Amerika yang digunakan untuk 

menerapkan program keselamatan, mengembangkan standar kesehatan dan keselamatan kerja, serta 

melakukan tugas pengawasan dan perlindungan tenaga kerja. Dalam meningkatkan keselamatan 

dan kesehatan pekerja, OSHA memiliki standar yang digunakan untuk memaksimalkan lingkungan 

kerja yang bebas dari bahaya. Dengan adanya standar tersebut, maka suatu perusahaan akan 

memiliki suatu kebijakan dan prosedur yang tepat. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Tahap awal analisis menggunakan metode PHA adalah mendefinikan sistem yang diteliti 

meliputi input (mesin, bahan baku, tenaga yang digunakan, dan lain-lain), proses (kegiatan apa saja 

yang terjadi), dan outputnya (barang jadi, scrap, panas, dan lain-lain). Terdapat 6 jenis mesin yang 

digunakan dalam produksi di PT. X. Keterangan mengenai input, proses, dan output dari masing-

masing mesin dijelaskan pada tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1. Input – Proses – Output 

No Input Proses Output 

1 

Biji Plastik, Tenaga 

Listrik, Blow Film 

Extruder 

Pekerja melakukan persiapan awal (mengisi 

biji plastik, mengatur blower, melewatkan 

plastik ke roller); mengawasi proses; 

memperbaiki kerusakan minor. 

Gulungan Plastik, 

Scrap, Panas, 

Angin, Bau, Bising 

2 

Gulungan Plastik, 

Tenaga Listrik, Cutting 

& Sealing Machine 

Pekerja mengganti dan memasang gulungan 

plastik; mengawasi proses; menata plastik 

hasil proses; memperbaiki kerusakan minor; 

Kantong Sampah, 

Kantong Plastik ½ 

jadi, Scrap, Panas 

3 

Kantong Plastik ½ jadi, 

Tenaga Listrik, Die 

Cutting Machine 

Pekerja menata plastik; memposisikan 

cetakan, mengaktifkan puncher; 

memperbaiki kerusakan minor; 

Kantong Plastik, 

Scrap, Bising 

4 

Kemasan Plastik 

Terbuka, Tenaga 

Listrik, Manual Heat 

Sealing Machine 

Pekerja mengatur posisi kemasan plastik; 

menjepit kemasan dengan heater 

Kemasan Plastik 

Tertutup, Scrap, 

Panas 

5 

Dus Kemasan (isi masih 

renggang), Tenaga 

Listrik, Mesin Press 

Pekerja menata plastik; memposisikan dus, 

mengaktifkan puncher; menutup dus dengan 

lakban; 

Dus Kemasan (isi 

Padat), Angin 

6 

Karung terbuka, 

Benang plastic, Tenaga 

Listrik, Hand Sewer 

Machine 

Pekerja melewatkan benang ke lobang 

jarum, memposisikan dan menyangga 

karung, menjahit karung 

Karung tertutup, 

Scrap benang, 

 Getaran mesin 

 

Setelah mengetahui detail proses, maka dilakukan perbandingan kriteria keamanan dengan 

menggunakan OSHA Checklist. Checklist ini diisi oleh peneliti berdasarkan pengamatan, 

pengukuran, dan wawancara di perusahaan. Data yang diperoleh dari checklist ini menunjukkan 

bahaya-bahaya atau kekurangan-keurangan pada perusahaan yang diamati. 

Pada penelitian ini juga dilakukan pengukuran terhadap lingkungan kerja yang meliputi 

kebisingan, suhu, dan pencahayaan. Pengukuran kebisingan dilakukan menggunakan sound level 

meter, pengukuran suhu menggunakan termometer, dan pengukuran level pencahayaan 

menggunakan Light Meter. 
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Data hasil pengukuran kebisingan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Data Pengukuran Kebisingan 

Stasiun 
Peng- 

ukuran 

Shift 1 Shift 2 Shift 3 

A 

(dB) 

B 

(dB) 

A 

(dB) 

B 

(dB) 

A 

(dB) 

B 

(dB) 

Gulung 

1 81.7 86.1 80.6 83.1 80.5 83.5 

2 81.3 84.3 80.6 85.9 81.7 83.6 

3 80.7 84.1 79.8 83.3 81.2 85.1 

Potong 

1 75.1 77.1 75.7 79.3 

  

2 76.1 79.6 74.7 78.1 

3 76.3 78.4 75.2 77.7 

Penge-

masan 

1 66.6 68.1 

  

2 67.7 69.9 

3 67.5 68.8 

 

Data hasil pengukuran suhu dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Data Pengukuran Suhu 

Stasiun 
Peng- 

ukuran 

Shift 1 Shift 2 Shift 3 

A 

(
o
C) 

B 

(
o
C) 

A 

(
o
C) 

B 

(
o
C) 

A 

(
o
C) 

B 

(
o
C) 

Gulung 

1 35.4 35.4 31.1 31.5 30.5 30.5 

2 35.6 35.4 31.4 31.4 30.9 30.4 

3 35.5 35.5 31 31.4 30.3 30.5 

Potong 

1 34.6 35.4 31.3 31.4 

  

2 35.5 35.5 31 31.3 

3 35.5 35.3 31.4 31.3 

Penge-

masan 

1 35.1 35.3 

  

2 35.3 35.4 

3 35.6 35.5 

 

Data hasil pengukuran level pencahayaan dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Data Pengukuran Tingkat Pencahayaan 

Stasiun 
Peng- 

ukuran 

Shift 1 Shift 2 Shift 3 

A 

(Lux) 

B 

(Lux) 

A 

(Lux) 

B 

(Lux) 

A 

(Lux) 

B 

(Lux) 

Gulung 

1 128 130 96 97 96 99 

2 127 128 95 100 97 97 

3 127 128 96 99 96 97 

Potong 

1 141 144 109 109 

  

2 144 149 110 111 

3 145 145 112 113 

Penge-

masan 

1 135 141 

  
 

2 138 139 

3 138 144 

 

 Berdasarkan data-data diatas, pengamatan, serta wawancara dengan pihak perusahaan, 

dapat diidentifikasi bahaya-bahaya apa saja yang terdapat di PT. X. Bahaya-bahaya tersebut 

dikelompokkan, dianalisis tingkat keparahan dan probabilitasnya, serta dirangkum ke dalam tabel 

PHA, yang ditunjukkan pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Preliminary Hazard Analysis 

No Hazard Cause Effect 
Risk - 

Probability 

PHA-

1 

Jumlah APAR 

terlalu sedikit 

Pihak Manajemen 

kurang memperha-tikan 

K3 untuk keadaan 

darurat 

Tidak cukup 

memadamkan api 

ketika terjadi 

kebakaran 

Catastrophic 

– Remote 

PHA-

2 

Pekerja tidak diberi 

pelatihan untuk 

menggunakan 

APAR 

Pihak Manajemen 

kurang memper-hatikan 

K3 untuk keadaan 

darurat 

Pekerja tidak siap 

menggunakan APAR 

ketika terjadi 

kebakaran 

Catastrophic 

– Remote 

PHA-

3 

Perusahaan tidak 

memiliki panitia 

atau ahli 

keselamatan kerja 

untuk mengevaluasi 

masalah-masalah 

K3 di perusahaan 

Kurangnya kesadaran 

untuk menciptakan 

kondisi kerja yang 

aman 

Tingkat terjadinya 

kecelakaan kerja tidak 

menurun karena tidak 

ada perbaikan 

berkelanjutan. 

Catastrophic 

– Remote 

PHA-

4 

Display yang 

menunjukkan letak 

APAR tidak jelas 

Display tersembunyi 

dan tidak mencolok 

APAR susah 

ditemukan dalam 

keadaan darurat 

Critical – 

Remote 

PHA-

5 

Daerah di sekitar 

APAR tidak bebas 

dari halangan  

Banyak tumpukkan 

karung menutupi akses 

menuju APAR 

APAR susah dijangkau 

dalam keadaan darurat 

Critical – 

Remote 

PHA-

6 

Tidak terdapat pintu 

darurat yang khusus 

dan selalu terbebas 

dari penghalang 

Pintu keluar juga 

dipakai untuk keluar 

masuk forklift 

Ketika dalam keadaan 

darurat pekerja tidak 

bisa cepat keluar dari 

gedung 

Critical – 

Remote 

PHA-

7 

Rute Keluar 

memutar dan terlalu 

jauh 

Pintu keluar yang 

langsung menuju luar 

pabrik ada dua tetapi 

salah satu ditutup. 

Ketika dalam keadaan 

darurat pekerja tidak 

bisa cepat keluar dari 

gedung 

Critical – 

Remote 

PHA-

8 

Tangga dan pijakan 

untuk pekerja yang 

harus men-setting 

mesin di bagian atas 

tidak aman 

Tidak ada pengaman 

dan pijakan yang cukup 

lebar ketika pekerja 

men-setting mesin  

Pekerja terjatuh dari 

atas mesin 

Critical – 

Remote 

PHA-

9 

Kabel listrik tidak 

rapi, dibiarkan 

melintang atau 

menggantung dan 

menghalangi jalan 

Kabel tidak tertanam 

atau di buat melekat 

pada lantai atau dinding 

serta tidak diberi 

pengaman 

Pekerja tersengat 

listrik, kebakaran 

karena konslet  

Critical – 

Remote 

PHA-

10 

Stop kontak 

dibiarkan 

menggantung di 

bawah meja 

Stop Kontak tidak di 

buat melekat pada 

dinding serta tidak 

diberi pengaman 

Pekerja tersengat 

listrik, kebakaran 

karena konslet  

Critical – 

Remote 

PHA-

11 

Fasilitas P3K yang 

tersedia tidak 

lengkap 

Pihak Manajemen 

kurang memperha-tikan 

K3 untuk keadaan 

darurat 

Gagal melakukan 

pertolongan pertama 

pada korban. 

Critical – 

Remote 

PHA-

12 

Pekerja men-setting 

mesin gulung dalam 

kondisi mesin 

masih menyala 

Kurangnya kesadaran 

pekerja untuk 

menciptakan kondisi 

kerja yang aman 

Jari  terjepit roller 
Marginal – 

Occasional 
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Tabel 5. Preliminary Hazard Analysis (lanjutan) 

No Hazard Cause Effect 
Risk - 

Probability 

PHA-

13 

Pekerja men-setting 

mesin potong dalam 

kondisi mesin 

masih menyala 

Kurangnya kesadaran 

pekerja untuk 

menciptakan kondisi 

kerja yang aman 

Jari sobek terkena pisau 

potong 

Marginal – 

Occasional 

PHA-

14 

Tidak ada pemisah 

antara jalur forklift 

dengan jalur 

manusia  

Ruang untuk gang 

sudah tidak ada, arau 

telalu sempit 

Pekerja tertabrak 

forklift 

Marginal – 

Occasional 

PHA-

15 

Forklift Berjalan 

Mundur 

Kurangnya kesa-daran 

pekerja untuk 

menciptakan kondi-si 

kerja yang aman 

Pekerja tertabrak 

forklift 

Marginal – 

Occasional 

PHA-

16 
Area kerja bising 

Suara dari blower pada 

mesin Blow Film 

Extruder 

Kemampuan 

pendengaran  pekerja 

menurun  

Marginal – 

Remote 

PHA-

17 

Pencahayaan di 

area kerja tidak baik 

Kurangnya sumber 

cahaya baik dari 

ventilasi, atap, maupun 

lampu 

Kelelahan atau 

kerusakan mata 

Marginal – 

Remote 

PHA-

18 
Suhu ruangan tinggi 

Panas dari mesin, 

sistem sirkulasi udara 

tidak baik 

Konsentrasi pekerja 

menurun 

Marginal – 

Remote 

PHA-

19 

Uap plastik 

berbahaya 

Bahan baku berasal dari 

plastik bekas yang 

beragam   

Iritasi saluran 

pernapasan 

Marginal – 

Remote 

PHA-

20 

Mengangkat benda 

berat dengan cara 

yang tidak aman 

Tidak ada prosedur 

pengangkatan benda 

berat yang aman 

Pekerja mengalami 

Back Pain 

Marginal – 

Remote 

PHA-

21 

Pekerja terkena 

lelehan plastik 

Pekerja tidak 

menggunakan sarung 

tangan 

Tangan pekerja 

melepuh 

Marginal – 

Remote 

PHA-

22 

Menaruh tempat air 

minum di atas 

mesin 

Kurangnya kesadaran 

pekerja untuk 

menciptakan kondisi 

kerja yang aman 

Air minum tumpah dan 

merusak mesin 

Marginal – 

Remote 

PHA-

23 

Tempat 

Penyimpanan 

sementara  tidak 

rapi 

tumpukan tidak 

beraturan atau terlalu 

tinggi 

Material jatuh 

menimpa pekerja 

Marginal – 

Remote 

PHA-

24 

Material ditata di 

atas rak dengan 

tidak rapi 

tumpukan tidak 

beraturan atau terlalu 

tinggi 

Material jatuh 

menimpa pekerja 

Marginal – 

Remote 

PHA-

25 

Area kerja tidak 

rapi, gang antar 

mesin terhalang 

material 

tidak ada tempat 

khusus untuk 

meletakan bahan baku, 

barang jadi, scrap, dan 

perkakas lainnya 

Pekerja jatuh 

tersandung atau 

material jatuh 

tertendang pekerja 

Negligible – 

Probable 

PHA-

26 

Lantai yang rusak/ 

berlubang tidak 

segera diperbaiki 

Kurangnya kesadaran 

pekerja untuk 

menciptakan kondisi 

kerja yang aman 

Pekerja jatuh 

tersandung 

Negligible – 

Occasional 
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Tabel 5. Preliminary Hazard Analysis (lanjutan) 

No Hazard Cause Effect 
Risk - 

Probability 

PHA-

27 

Terdapat genangan 

air di sekitar tempat 

isi ulang air minum 

Tidak ada wadah untuk 

menampung air yang 

menetes 

Pekerja jatuh terpeleset 
Negligible – 

Occasional 

PHA-

28 

Jalur forklift 

terhalang material 

Tidak ada batas yang 

jelas antara area mesin, 

area penyimpanan 

sementara, dan gang 

Material rusak terlindas 

forklift 

Negligible – 

Remote 

PHA-

29 

Penatan material di 

atas hand truck 

tidak rapi 

Penataan material tidak 

diperhatikan, tumpukan 

tidak beraturan atau 

terlalu tinggi 

Material jatuh 
Negligible – 

Remote 

 

Analisis dan Usulan Perbaikan 

Penentuan tingkat keparahan dilakukan bersama pihak perusahaan dengan ketentuan: 

negligible (dapat diabaikan), marginal (menyebabkan kerusakan ringan/ cedera ringan), critical 

(menyebabkan kerusakan parah/ cedera parah), dan catastrophic (menyebabkan kehilangan sistem/ 

kematian). Sedangkan probabilitasnya mengikuti ketentuan: sangat sering (frequent), sering 

(probable), kadang-kadang (occasional), jarang (remote), sangat jarang (improbable). 

Dalam membuat usulan perbaikan, perlu mengacu pada standar-standar keselamatan yang 

ada, contohnya peraturan-peraturan pemerintah, OSHA standards, dan lain-lain. Usulan perbaikan 

dibuat untuk masing-masing bahaya yang diidentifikasi dalam PHA. Pembuatan usulan perbaikan 

dilakukan berdasarkan sesuai dengan prioritasnya, yang dapat dilihat pada Tabel 6 (Vincoli, 2006). 

Prioritas penelitian ini adalah risk classification 1A hingga 3C yang memerlukan perbaikan. 

 

Tabel 6. Prioritas Perbaikan 

 
Sumber: Vincoli 2006 

 

Rekapitulasi usulan perbaikan dari penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Rekapitulasi Usulan Perbaikan 

No Hazard 
Risk - 

Probability 
Usulan Perbaikan 

1 Jumlah APAR terlalu sedikit 
Catastrophic 

– Remote 

Menambah jumlah APAR sesuai 

peraturan 

2 
Pekerja tidak diberi pelatihan untuk 

menggunakan APAR 

Catastrophic 

– Remote 

Membentuk Unit Penanggulangan 

Kebakaran 
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Tabel 7. Rekapitulasi Usulan Perbaikan (lanjutan) 

No Hazard 
Risk - 

Probability 
Usulan Perbaikan 

3 

Perusahaan tidak memiliki panitia 

atau ahli keselamatan kerja untuk 

mengevaluasi masalah-masalah K3 

di perusahaan 

Catastrophic 

– Remote 

Pembentukan Panitia Keselamatan 

Kerja yang terdiri dari pimpinan 

perusahaan, pimpinan regu atau 

kelompok, ahli keselamatan kerja, 

serta panitia keselamatan. 

4 
Display yang menunjukkan letak 

APAR tidak jelas 

Critical – 

Remote 
Membuat display sesuai peraturan 

5 
Daerah di sekitar APAR tidak bebas 

dari halangan  

Critical – 

Remote 

Menempatkan APAR di area 

terbuka 

6 

Tidak terdapat pintu darurat yang 

khusus dan selalu terbebas dari 

penghalang 

Critical – 

Remote 
Membuka kedua pintu keluar 

7 
Rute Keluar memutar dan terlalu 

jauh 

Critical – 

Remote 
Membuat usulan rute keluar 

8 

Tangga dan pijakan untuk pekerja 

yang harus men-setting mesin di 

bagian atas tidak aman 

Critical – 

Remote 

Membuat pijakan yang cukup lebar 

di samping mesin 

9 

Kabel listrik tidak rapi, dibiarkan 

melintang atau menggantung dan 

menghalangi jalan 

Critical – 

Remote 

Kabel ditanam atau dibuatkan 

konstruksi tiang yang cukup tinggi 

untuk tempat kabel. 

10 
Stop kontak dibiarkan menggantung 

di bawah meja 

Critical – 

Remote 

Stop kontak dibuat menempel di 

tiang kolom atau dinding 

11 
Fasilitas P3K yang tersedia tidak 

lengkap 

Critical – 

Remote 

Menyediakan P3K bentuk II serta 

Ahli P3K di tempat kerja 

12 
Pekerja men-setting mesin gulung 

dalam kondisi mesin masih menyala 

Marginal – 

Occasional 
Memberi visual display peringatan 

13 
Pekerja men-setting mesin potong 

dalam kondisi mesin masih menyala 

Marginal – 

Occasional 
Memberi visual display peringatan 

14 
Tidak ada pemisah antara jalur 

forklift dengan jalur manusia  

Marginal – 

Occasional 

Pelatihan bagi pengendara forklift, 

menentukan batas kecepatan, dan 

lebih waspada pada persimpangan. 

15 Forklift Berjalan Mundur 
Marginal – 

Occasional 

Membuat rute berputar forklift, 

menegaskan batas jalan forklift 

dengan area lain. 
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Kesimpulan dan Saran 

 

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah: 

1. Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. X kurang baik. Banyak terdapat potensi 

bahaya yang tidak disadari pihak perusahaan dan dibiarkan begitu saja tanpa dilakukan adanya 

perbaikan, bahkan beberapa diantaranya dianggap wajar. 

2. Usulan perbaikan yang diberikan antara lain: standarisasi APAR, membentuk unit pemadam 

kebakaran, usulan rute evakuasi; membentuk panitia K3, memilih petugas P3K, menyediakan 

kotak P3K; memberi pijakan kaki pada blow film extruder; merapikan kabel; membuat visual 

display; melatih operator forklift, dan membuat rute forklift. 

 

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah perusahaan perlu memantau tindakan 

perbaikan yang dilakukan dan menelusuri bahaya baru yang belum teridentifikasi. Segala proses 

PHA sebaiknya didokumentasikan. 
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Abstrak  

Aeronautics and Space Administration-Task Load Index (NASA-TLX) merupakan sebuah pengukuran 

multidimensional yang dirancang untuk mendapatkan perkiraan beban kerja mental dari satu atau banyak 

operator ketika sedang atau segera setelah mengerjakan pekerjaannya. Metoda ini termasuk pengukuran 

subyektif dan mudah dilakukan. Ada kelemahan  metoda NASA - TLX ketika digunakan untuk mengukur 

sekelompok individu dengan pekerjaan yang sama. Bobot dimensi beban kerja mental berbeda-beda 

dipengaruhi oleh karateristik personal yang sifatnya situasional. Kondisi ketidak pastian akibat adanya 

perbedaan kondisi personal menimbulkan gangguan(noise) pada pengukuran bobot. Tujuan penelitian ini 

adalah menentukan bobot dimensi beban kerja pada kondisi ketidak pastian dengan simulasi jaringan syaraf 

tiruan. Studi kasus untuk pengukuran beban kerja mental 14 karyawan bagian perakitan kacamata di PT.X 

sebagai eksperimen data. Hasil penelitian menunjukkan pengukuran beban kerja mental  dipengaruhi oleh 

kondisi ketidak pastian  yang timbul karena adanya variasi perbedaan karateristik personal dalam menilai 

bobot dan subjective rating dari dimensi beban kerja mental. Simulasi jaringan syaraf tiruan berhasil 

memodifikasi bobot dimensi beban kerja mental dengan memasukkan faktor gangguan  akibat kondisi 

ketidak pastian sebagai bias. Kesamaan bobot pada jenis pekerjaan yang sama akan menyederhanakan 

sistem pengukuran beban kerja mental.   

 

Kata kunci: Beban kerja mental, kondisi ketidak pastian, jaringan syaraf tiruan 

 

Pendahuluan 
Pengukuran beban kerja mental pada umumnya dilakukan dengan pengukuran subyektif. 

Pengukuran subyektif ini didasarkan karena adanya perbedaan atau variasi kondisi individu yang 

diukur seperti  adanya perbedaan kondisi tubuh, usia, pengalaman kerja dan sebagainya. Variasi ini 

akan mempengaruhi hasil penilaian beban kerja mental seseorang [1].  

NASA-TLX` merupakan salah satu metoda pengukuran beban kerja mental secara 

subyektif dengan skala multidimensional [2]. Pengukuran beban kerja mental menggunakan 

NASA-TLX dilakukan melalui 2 tahap yaitu: 1) Tahap pembobotan terhadap 6 dimensi 

pengukuran beban kerja mental ( Kebutuhan fisik, kebutuhan mental, kebutuhan waktu, usaha, 

performansi dan tingkat frustasi). Pembobotan ini berorientasi kepada tugas/ pekerjaan, sehingga 

penilai adalah orang yang paham betul tentang tugas/ pekerjaan yang berkaitan dan penilai 

diarahkan pada fokus terhadap tugas. 2) Tahap pemberian rating atau penilaian persepsi beban 

kerja yang dirasakan berdasarkan 6 dimensi pengukuran beban kerja mental. Pada umumnya kedua 

tahap penilaian ini dilakukan oleh individu / karyawan yang dinilai dengan mengisi kuisioner. 

Pengukuran dengan cara ini mudah dilakukan dan tidak terpengaruh oleh individu yang lain [3].  

Ada kelemahan  metoda NASA-TLX ketika digunakan untuk mengukur sekelompok 

individu dengan pekerjaan yang sama. Bobot dimensi beban kerja mental berbeda-beda sesuai 

dengan karateristik personal.  Kelemahan lain  proses pembobotan sangat situasional atau kondisi 

tidak pasti, artinya ada kemungkinan terjadi perbedaan bobot pada saat penilaian yang berbeda, 

walaupun jenis tugas dari yang dinilai sama.  Oleh karena itu perlu ada metoda baru yang 

menstandarkan bobot dimensi beban kerja mental untuk pekerjaan yang sama dengan meniadakan 

asumsi tidak adanya variasi kondisi dengan kata lain tetap memperhatikan kondisi ketidak pastian 

[2].  Upaya untuk mendapatkan standar bobot dimensi pengukuran beban kerja mental dilakukan 

dengan proses pembelajaran melalui simulasi jaringan syaraf tiruan  dengan perubahan bobot input 
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dimensi pengukuran beban kerja mental dan bobot bias yang merupakan input variasi ketidak 

pastian. 

Tujuan penelitian ini adalah merancang model pengukuran beban mental pada kondisi 

ketidak pastian dengan menggunakan bobot yang dihasilkan dari simulasi jaringan syaraf 

tiruan.Studi kasus untuk pengukuran beban kerja mental 14 karyawan bagian perakitan kacamata di 

PT.X sebagai eksperimen data .  

 

Studi Pustaka  

Beban kerja mental 

Beban kerja mental berhubungan dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan  

pekerjaan yang digambarkan sebagai bobot. Tingkat beban kerja mental juga berhubungan dengan 

beban kerja yang diterima oleh karyawan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut yang dinyatakan 

sebagai rating terhadap dimensi beban kerja. Beban kerja merupakan fungsi pemetaan input- output 

secara matematika dapat dinyakan sebagai 

𝑦 = 𝐹(𝑥, 𝑏)      (1) 

Dimana 𝑦 ∶ beban kerja mental, 𝑥 dan 𝑏 adalah faktor input 

Pada kondisi ketidakpastian , struktur F tidak mungkin mampu memetakan hubungan beban 

kerja dengan faktor inputnya secara sempurna. Pengukuran subyektif berpotensi menimbulkan 

ketidakpastian, sehingga model matematika pada persamaan (1) dikembangkan dengan 

mempertimbangkan gaktor ketidak pastian seperti pada persamaan (2) berikut.  

𝑦 = 𝐹(𝑥, 𝑏) + 𝑛                     (2) 

Dimana 𝑛 adalah faktor ketidakpastian yang timbul karena: 

1). Perubahan fisiologi dan psikologi yang berbeda antar individu karena adanya variasi kondisi 

tubuh, emosi, status, usia, jenis kelamin dan karateristik personal lainnya. 

2). Subyective rating dari tuntutan tugas yang dirasakan. 

Dalam identifikasi sistem n didefinisikan sebagai gangguan (noise) [3] 

 

Jaringan syaraf tiruan. 

Jaringan Syaraf Tiruan (artificial Inteligent) merupakan salah satu representasi buatan dari 

otak manusia yang selalu mencoba untuk menstimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia 

tersebut . Jaringan syaraf tiruan terdiri dari beberapa komponen seperti halnya otak manusia. 

Jaringan syaraf terdiri dari beberapa neuron, dan hubungan antara neuron - neuron tersebut yang 

dinamakan bobot (𝑤𝑖). Pada suatu bobot tersimpan nilai / informasi yang dinamakan input (𝑥𝑖) . 

Input tersebut akan dikirim ke neuron dengan bobot kedatangan tertentu. Input ini akan diproses 

oleh suatu fungsi perambatan yang akan menjumlahkan nilai–nilai semua bobot yang datang.  

𝑛𝑒𝑡 = ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖 𝑤𝑖      (3) 

Kadang-kadang dalam jaringan ditambahkan sebuah unit masukan yang nilainya selalu=1. Unit 

demikian disebut bias.  

𝑛𝑒𝑡 = ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖 𝑤𝑖 + 𝑏     (4) 

Hasil penjumlahan tersebut kemudian akan dibandingkan dengan suatu nilai ambang (threshold ) 

tertentu melalui fungsi aktivasi setiap neuron. Jika input tersebut melewati suatu nilai ambang 

tertentu, maka neuron tersebut akan diaktifkan, tapi kalau tidak, maka neuron tersebut tidak akan 

diaktifkan. Apabila neuron tersebut diaktifkan, maka neuron tersebut akan mengirimkan output  

melalui bobot – bobot outputnya ke semua neuron yang berhubungan dengannya [5] .  

Fungsi aktifasi  𝑓(𝑛𝑒𝑡) = 𝑓(∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖 𝑤𝑖 + 𝑏)  (5) 

 

Jaringan syaraf tiruan dan pengukuran beban kerja mental 

Jaringan syaraf tiruan merupakan metoda untuk menstimulasi proses pembelajaran dengan 

konsep pengenalan pola [5].  Pengenalan pola dikatakan berhasil apabila tingkat kesalahan hasil 
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simulasi jaringan terhadap target relatif kecil. Apabila pengenalan pola belum berhasil maka akan 

dilakukan proses iterasi dengan perubahan bobot. Cara kerja jaringan syaraf tiruan ini digunakan 

untuk menentukan bobot dimensi pengukuran beban kerja dengan memasukan faktor ketidak 

pastian sebagai input bias pada jaringan syaraf tiruan. Sehingga model output jaringan syaraf tiruan 

untuk beban kerja mental pada kondisi ketidak pastian adalah 

  

𝑀 = 𝑓(∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖 𝑤𝑖

∗ + 𝑏)    (6) 

Dimana  

M= Beban kerja mental 

𝑥𝑖 = 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 beban kerja mental ke i 

𝑤𝑖
∗ = bobot optimal dimensi beban kerja mental ke i 

𝑏 = bias yang merupakan faktor ketidakpastian atau 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒 

   

Metodologi Penelitian  
Penelitian pendahuluan diawali dengan  identifikasi uraian pekerjaan perakitan kacamata. 

Identifikasi karateristik 20 orang responden karyawan bagian perakitan kacamata. Penyebaran dan 

pengisian kusioner perbandingan berpasangan yang meliputi 6 dimensi beban kerja mental. Pada 

pengisian kuisioner ini responden diarahkan untuk  fokus pada tugas. Selanjutnya pengisian 

kusioner subjective rating yaitu penilaian yang dirasakan oleh responden terhadap 6 dimensi beban 

kerja mental. Beban kerja mental dihitung berdasarkan rumus  

 

𝑀 = ∑ 𝑥𝑖
6
1 𝑤𝑖     (7) 

Dimana 

𝑤𝑖 = bobot dimensi ke i beban kerja mental,   i = 1 … 6 

𝑥𝑖 = nilai rating dimensi ke i beban kerja mental, i = 1 … . .6 

M = Beban kerja mental 

Penentuan bobot dimensi beban kerja mental  dengan jaringan syaraf tiruan dimulai dengan 

perancangan struktur jaringan yang terdiri dari 6 unit neuron input yaitu 6 dimensi beban kerja 

mental, target berupa beban kerja mental yang diperoleh pada penelitian pendahuluan [4], satu unit 

neuron output yaitu beban kerja mental. Satu neuron bias sebagai input eksternal. Bias ini 

merupakan kondisi ketidak pastian dari variasi karateristik responden. Fungsi aktivasi digunakan 

fungsi sigmoid.  Fungsi sigmoid memiliki nilai maksimum =1, maka untuk pola yang targetnya >1, 

pola masukan dan keluaran harus terlebih dahulu ditransformasikan sehingga semua polanya 

memiliki range yang sama seperti fungsi sigmoid [5]. 

 

𝑥′𝑖 =
0,8(𝑥𝑖−𝑎)

𝑏−𝑎
+ 0,1     (8) 

Dimana  𝑎 = min (𝑥𝑖)  dan 𝑏 = maks (𝑥𝑖) 

 

Apabila bobot input sudah optimal yang ditandai dengan mean square error (MSE) 

konvergen terhadap nilai tertentu, maka proses iterasi dihentikan. Dari bobot optimal ini digunakan 

untuk mengukur beban kerja mental.  

 

 

𝑀′ = ∑ 𝑤𝑖
∗6

1 𝑥𝑖     (9) 
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Gambar 1. Metodologi Penelitian 

 

Hasil dan Pembahasan  

Pengukuran beban kerja mental dengan NASA-TLX pada Tabel 1, menunjukkan 50% 

responden tergolong dalam kriteria “berat” dan 50% pada kategori “sedang”. Secara rata-rata beban 

kerja mental yang diperoleh dari 14 responden tersebut sebesar 81,45 yang.dapat dikategorikan 

termasuk beban kerja yang berat [4]. Yang menarik disini adalah responden 1 dan responden 2 

memiliki subjective rating yang sama tetapi kategori beban kerjanya berbeda yaitu sedang dan 

berat, padahal keduanya mengerjakan tugas yang sama. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan 

bobot subyektif yang dinilai berbeda. 

Tabel 1. Hasil pengukuran beban kerja mental  

Resp w1 w2 w3 w4 w5 w6 x1 x2 x3 x4 x5 x6 M Kategori 

1 4 3 2 0 5 1 85 90 85 70 70 70 80 Sedang 

2 4 4 3 2 5 5 85 90 85 70 70 70 85,67 Berat 

3 5 3 2 2 2 0 80 80 80 75 75 75 78,67 Sedang 

4 3 3 3 0 5 1 85 80 85 75 75 80 80,33 Berat 

5 4 4 3 0 2 1 90 90 90 85 85 85 89 Berat 

6 1 5 4 0 3 1 80 80 80 75 75 75 73,33 Sedang 

7 5 4 4 2 1 0 95 95 95 70 80 60 90,67 Berat 

8 2 4 3 1 3 1 75 80 85 80 80 80 80,67 Berat 

9 3 4 4 1 3 0 80 70 85 75 75 80 77,33 Sedang 

10 3 4 4 0 3 1 95 80 70 90 90 70 81,67 Berat 

11 4 4 4 1 1 1 80 80 85 75 75 70 80 Sedang 

12 4 3 3 1 3 1 80 80 80 75 70 80 77,67 Sedang 

13 3 4 4 0 3 1 80 85 80 70 80 80 81,33 Berat 

14 4 3 4 1 3 0 90 90 90 90 85 85 89 Berat 

Penelitian 

pendahuluan 

Mencari bobot dimensi beban kerja mental  dengan jaringan syaraf tiruan 

Penetapan 

neuron input 

Penetapan 
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pola untuk training 

dan testing 

Simulasi 
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optimal 
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Dari 14 hasil pengukuran beban kerja mental tersebut dibagi menjadi 2 kelompok masing-

masing 8 data sebagai pola untuk tranining dan 7data untuk testing. Simulasi jaringan syaraf tiruan 

ini untuk mendapatkan bobot optimal. Digunakan struktur jaringan  backpropagation single layer 

yang terdiri dari 6 unit input dan 1 unit output. Fungsi aktivasi sigmoid dan laju pembelajaran yang 

digunakan adalah 0,8. Fungsi aktivasi yang diunakan adalah sigmoid maka data input dan target 

ditransformasikan sehingga nilainya pada rentang [0.1 , 0.9]. Sebagi input adalah nilai subjective 

rating (𝑥𝑖) dan sebagai target adalah beban kerja mental (M). 

Hasil simulasi jaringan syaraf tiruan baik pada simulasi training maupun testing MSE 

menurun dan konvergen pada nilai 0,03 pada epoh ke 70 untuk training dan epoh ke 50 untuk 

testing. Sehingga dapat dikatakan jaringan cukup mengenali pola dengan baik. Bobot optimal 

diperoleh seperti pada Tabel 2. 

 

Gambar 2. Grafik Mean Square Error  

Tabel 2 Bobot dimensi beban kerja optimal hasil simulasi jaringan syaraf tiruan 

w1* w2* w3* w4* w5* w6* 

0,2329 0,2107 0,241 0,011 0,203 0,1014 

 

 

Intervensi ergonomi dilakukan untuk mengurangi beban kerja mental pekerja perakitan 

kacamata. Dari identifikasi penyebab tingginya beban mental diduga bahwa pekerja melakukan 

pekerjaan monoton dan membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi. Karyawan berkerja  8,5 jam 

per-hari dari dari senin hingga Sabtu. Penambahan waktu istirahat selama 1 jam pada siang hari 

diuji cobakan terhadap 10 karyawan selama 2 minggu kemudian pekerja diukur kembali beban 

kerjanya. Dalam pengukuran beban kerja ini responden tidak lagi melakukan pembobotan dimensi 

beban kerja, bobot yang digunakan hasil simulasi jaringan syaraf tiruan. Kemudian data diolah 

dengan menggunakan bobot bari hasil optimasi simulasi jaingan syaraf tiruan. Hasil pengukuran 

beban kerja mental setelah implementasi intervensi ergonomi disajikan pada Tabel 3. 
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 Tabel 3. Beban kerja mental setelah implementasi intervensi ergonomi 

 

Responden x1 x2 x3 x4 x5 x6 M Kategori 

1 70 75 70 65 60 60        56,50  Sedang 

2 70 60 65 60 65 65        52,70  Sedang 

3 65 60 70 55 55 50        51,00  Sedang 

4 55 60 55 50 50 60        45,95  Rendah 

5 60 65 60 60 60 55        49,15  Rendah 

6 60 50 55 60 55 50        44,20  Rendah 

7 50 55 60 55 60 60        45,20  Rendah 

8 55 60 65 55 50 50        47,40  Rendah 

9 65 60 70 55 55 50        51,00  Sedang 

10 55 60 55 50 50 60        45,95  Rendah 

Rata-rata        48,94  Rendah 

 

Hasil implementasi ergonomi dengan menambahan waktu istirahat cukup efektif 

menurunkan beban kerja mental. Penghitungan beban kerja mental dengan menggunakan bobot 

dimensi yang sama lebih adil dan mencerminkan beban kerja mental yang lebih obyektif. Hasil 

beban kerja ini dapat digunakan untuk membandingkan beban kerja antar individu pada peketjaan 

yang sama.   

 

Kesimpulan  
1. Pengukuran beban kerja mental  dipengaruhi oleh kondisi ketidak pastian  yang timbul karena 

adanya variasi perbedaan karateristik personal dalam menilai bobot dan subyective rating dari 

dimensi beban kerja mental 

2. Simulasi jaringan syaraf tiruan berhasil memodifikasi bobot dimensi beban kerja mental 

dengan memasukkan faktor gangguan  akibat kondisi ketidak pastian sebagai bias. 

3. Kesamaan bobot pada jenis pekerjaan yang sama akan menyederhanakan sistem pengukuran 

beban kerja mental.  
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Abstrak  

Kompetisi global pada industri plastik semakin ketat, sehingga perusahaan plastik berusaha untuk 

mempertahankan pelanggan dengan cara memenuhi apa yang menjadi kebutuhan pelanggannya. Begitu 

juga dengan CV. Segel Pengaman Multiguna yang memproduksi segel plastik jenis Dragon Seal, yang dapat 

digunakan pada berbagai industri. Permintaan Dragon Seal cukup tinggi, namun proses produksinya 

memiliki tingkat cacat lebih dari 3% khususnya pada proses welding. Perlu dilakukan peninjauan terhadap 

kinerja proses produksi perusahaan. Peningkatan kualitas dilakukan dengan  pendekatan Six Sigma melalui 

tahapan DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve dan Control). Pada tahap Measure, sebelum dilakukan 

perbaikan nilai DPMO adalah 8327 dan tingkat sigma 3,89. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 

belum menerapkan proses produksi dengan baik, karena masih jauh dari target 6σ. Pada tahap Analyze 

digunakan tabel Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) yang berfungsi untuk mengidentifikasi dampak 

dari kegagalan proses/desain, memberikan analisa mengenai prioritas dari penanggulangan dengan 

menggunakan Risk Priority Number (RPN). Pada tahap Improve digunakan Metode 5W-1H untuk 

menentukan tindakan yang akan dilakukan dan metode  Analytic Hierarchy Proces (AHP) untuk memilih alat 

bantu. Setelah dilakukan perbaikan dan diimplementasikan, didapatkan nilai DPMO sebesar 5700 dan 

tingkat sigma 4,03. Penurunan nilai DPMO dan meningkatnya nilai sigma dapat dikatakan bahwa terjadi 

peningkatan performansi perusahaan. 

 

Kata kunci: Perbaikan Kualitas, Six Sigma, FMEA dan Analytic Hierarchy Process 

 

Pendahuluan 
Permintaan plastik di Indonesia hampir 60%. Sebenarnya struktur industri plastik nasional 

cukup lengkap dari hulu ke hilir. Namun masih ada tantangan yang dihadapi dalam pengembangan 

industri tersebut. Terbatasnya kapasitas produksi akibat sebagian besar bahan bakunya seperti 

polipropilen dan polictilena yang masih diimpor. Dampak dari kondisi ini, banyak  produk plastik 

negara China memenuhi pasar Indonesia, disamping kualitasnya dapat bersaing, harga jualnyapun 

rendah. Kompetisi yang begitu ketat dari industri plastik, membuat perusahaan berusaha untuk 

mempertahankan pelanggannya dengan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan pelanggannya.  

CV. Segel Pengaman Multiguna merupakan perusahaan yang bergerak pada industri 

plastik, yang memproduksi segel plastik berjenis Dragon Seal yang dapat digunakan sebagai 

kebutuhan berbagai industri, diantaranya shipping line, transportation & logistic, airlines, 

agriculture, petroleum, dan chemical industry. Permintaan Dragon Seal rata-rata 400.000 unit per 

bulan, terbesar bila dibandingkan dengan jenis segel yang lain. Namun, proses produksinya 

memiliki tingkat cacat lebih dari 3%, terutama pada proses welding. Akibatnya permintaan tidak 

dapat terpenuhi secara keseluruhan. Hal ini jelas merugikan perusahaan. Perbaikan kualitas produk 

dapat dilakukan dengan menurunkan peluang terjadinya kecacatan dalam suatu produk dengan 

pendekatan Six Sigma. Manfaat dari Six Sigma bagi perusahaan mencakup pengurangan defect, 

pengurangan biaya, peningkatan produktivitas, pengembangan terhadap produk dan pertambahan 

pangsa pasar. Tools yang digunakan untuk melakukan perbaikan pada tahap Six Sigma 

menggunakan metode 5W-1H untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan dan Analytic 

Hierarchy Process digunakan untuk memilih alat bantu sebagai usulan perbaikan. Hasil akhirnya 

akan dihitung nilai DPMO dan tingkat sigma apakah meningkat dari semula.  

 

Studi Pustaka  

Kualitas 

Dalam [1], Ishikawa(1990) menjelaskan bahwa  sejak tahun 1980 kualitas telah menjadi 

salah satu dimensi persaingan yang sangat penting sampai saat ini. Pada pertengahan tahun 1990 

mailto:nurcahaya@gmail.com
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kualitas telah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi untuk dapat bertahan dalam persaingan. 

Perusahaan yang tidak mampu bertahan dalam situasi ini, maka harus berhenti dalam persaingan. 

Hal ini didukung dengan penerapan kualitas produk atau jasa secara berkesinambungan. Kualitas 

dapat diartikan sebagai karakteristik sebuah produk atau jasa yang didesain untuk kebutuhan 

tertentu pada kondisi tertentu. 

Pengertian Six Sigma 

Six Sigma merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengurangi variasi cacat, 

meningkatkan kualitas, produktivitas dan daya saing pasar untuk setiap perusahaan. Tujuan akhir 

dari Six Sigma adalah meningkatkan tingkat Sigma [2].  Konsep DMAIC (Define-Measure-

Analyze-Improve-Control) merupakan metode yang paling umum digunakan untuk mengukur 

penerapan Six Sigma di dalam sebuah organisasi. DMAIC dimulai dengan proses Define 

(identifikasi), Measure (Pengukuran), Analyze (analisa), Improve (perbaikan), dan Control 

(pengendalian). Pada masa selanjutnya, setiap kegiatan improvisasi yang dijadikan best practice 

akan distandarisasi agar dapat digunakan sebagai pedoman pada kerja berikutnya.  

Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) 

FMEA adalah suatu prosedur terstruktur untuk mengidentifikasi dan mencegah sebanyak 

mungkin mode kegagalan [3]. Suatu mode kegagalan adalah apa saja yang termasuk dalam 

kecacatan atau kegagalan dalam desain, kondisi di luar batas spesifikasi yang telah ditetapkan atau 

perubahan pada produk yang menyebabkan terganggunya fungsi fungsi dari produk tersebut. 

Melalui menghilangnya mode kegagalan, diman FMEA akan meningkatkan keandalan dari produk 

dan pelayanan sehingga meningkatkan kepuasan konsumen akan produk atau pelayanan tersebut. 

FMEA digunakan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan, efek yang ditimbulkan pada operasi 

dari produk dan mengidentifikasi aksi untuk mengatasi masalah tersebut. 

Metode 5W - 1H 

Metode 5W - 1H  merupakan salah satu alat Kaizen yang dapat digunakan sebagai alat 

manajemen dalam berbagai situasi dan kondisi. Metode 5W-1H terdiri dari what (apa) yang 

berhubungan dengan apa yang harus dilakukan untuk perbaikan, why (mengapa) yang berhubungan 

dengan pertanyaan mengapa perbaikan harus dilakukan, where (dimana) untuk mengetahui dimana 

perbaikan akan dilakukan, when (kapan) untuk mengetahui kapan perbaikan dilakukan, who (siapa) 

yang berhubungan dengan siapa yang akan melakukan perbaikan dan how (bagaimana) untuk 

mengetahui bagaimana perbaikan akan dilakukan [4]. 

Analytic Hierarchy Process (AHP) 
Analytic Hierarchy Process atau AHP dikembangkan oleh Prof. Thomas L. Saaty sebagai 

algoritma pengambilan keputusan untuk permasalahan multikriteria (Multi Criteria Decision 

Making atau MCDM). Permasalahan multikriteria dalam AHP disederhanakan dalam bentuk 

hierarki yang terdiri dari 3 komponen utama. Yaitu tujuan dari pengambilan keputusan, kriteria 

penilaian dan alternatif pilihan. Setelah permasalahan multikriteria dimodelkan dalam hierarki, 

maka dapat dimulai tahapan perbandingan berpasangan (pairwise comparison) untuk menentukan 

bobot kriteria. Tahap perbandingan berpasangan ini akan digunakan pada saat mencari/menghitung 

bobot kriteria dan bobot alternatif untuk setiap kriteria penilaian [5]. 
 

Kerangka Pemikiran 

 

Adapun kerangka berpikir dari penyelesaian masalah di atas dapat dilihat pada Gambar 1 

dibawah ini. 
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Hasil dan Pembahasan  

Pengendalian Kualitas Produk (QC) 

Untuk inspeksi produk dilakukan dengan cara QC injection yaitu pengecekan visual segel 

plastik pada proses injection.  QC check adalah pengecekan yang dilakukan setelah memasukkan 

metal clip dan melihat hasil press pada proses welding. QC sortir adalah pengecekan yang 

dilakukan di ruang ink printing. Jika pada pengecekan atau inspeksi tersebut ditemukan kecacatan, 

maka Dragon Seal akan menjadi scrap dan rework untuk menjadi Dragon Seal atau segel plastik 

jenis yang lain. 

Perbaikan Kualitas dengan pendekatan Six Sigma melalui Tahapan DMAIC 

1. Define:  

a. Pemilihan Proyek/Objek penelitian 
Tahapan define adalah mengidentifikasi produk dan penentuan masalah yang ada di 

perusahaan. Berdasarkan data historis perusahaan yang tertera pada Tabel 1, maka  jenis 

produk Dragon Seal yang akan menjadi objek penelitian karena permintaannya tinggi.  

        

Tabel 1: Jumlah Permintaan Bulan Juni- Agustus 2015 untuk Tiap Produk 

           Jenis  

           Segel 

Bulan 

Sen 02B 

(Unit) 

Sen 03B 

(Unit) 

Sen 04B 

(Unit) 

Dragon 

Seal 

(Unit) 

Smart 

Seal 

(Unit) 

Star 

Seal 

(Unit) 

S-Lock 

(Unit) 

Juni 214.000 213.000 3.000 375.000 102.000 359.000 10.000 

Juli 96.000 268.000 20.000 450.000 139.000 88.900 0 

Agustus 101.000 152.000 0 409.000 98.000 370.900 82.000 

 

Dari dua proses produksi Dragon Seal, yaitu  proses welding dan Proses Injection , diperoleh 

rata-rata persentase cacat pada proses welding lebih dari 3%, maka proses ini dipilih sebagai 

proses produksi yang akan dijadikan prioritas penanganan masalah. 

 

 

 

Peningkatan Kualitas Produk 

Segel Dragon Seal

Tingkat kecacatan  

Dragon Seal > 3%

- Mengidentifikasi karakteristik cacat 
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- Tindakan yang akan dilakukan 
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- Menghitung DPMO dan level s 

 
 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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Tabel 2: Persentase Cacat pada Proses Produksi Dragon Seal 

Bulan 

Proses Injection Proses Welding 

Hasil 

Produksi 

(unit) 

Jumlah 

Cacat (Unit) 

Presentase 

Cacat 

(%) 

Hasil 

Produksi 

(unit) 

Jumlah 

Cacat 

(Unit) 

Persentase 

Cacat 

(%) 

Juni 406.790 8.320 2,05 375.000 12.470 3,33 

Juli 580.500 12.120 2,09 450.000 15.010 3,34 

Agustus  443.710 9.250 2,08 409.500 13.580 3,32 

 

b. Identifikasi Kebutuhan Pelanggan (Voice of Customer) 

Pelanggan dari produk Dragon Seal merupakan perusahaan yang bergerak di bidang shipping 

line, transportation & logistic, airlines, agriculture, petroleum, chemical industry dan lain 

sebagainya. Pelanggan menginginkan produk Dragon Seal dengan kualitas baik. 

 

c. Diagram SIPOC (Supplier – Input – Process – Output – Customer) 

1. Supplier:  ada 9 supplier yang menyediakan bahan baku cosmoplane, engage, pigment, 

titan, metalclip double lock dan kardus.  

2. Input:  Semua bahan baku yang sudah diterima dari supplier akan diinspeksi kondisi, 

bentuk dan jumlahnya oleh divisi gudang, yang baik akan diletakkan di gudang. 

3. Process: Divisi mixing dan crushing akan mengolah bahan baku dan divisi injection 

menggunakan hasil olahan untuk mencetak Dragon Seal. 

4. Output: Dragon Seal dipasang metal clip double lock dan cup seal serta dipress oleh 

operator pasang clip dan operator press dari divisi welding  

5. Customer:  Setelah melalui proses pengendalian mutu oleh divisi QC, Dragon Seal 

dikemas dan dikirim ke customer/pelanggan. 

 

3) Measure: 

Tahapan measure adalah mengukur kualitas produk yang dihasilkan dari proses welding dan 

proses Injection berdasarkan data pengamatan pada bulan Oktober 2015. 

a. Pemilihan Karakteristik CTQ 

Adapun beberapa karakteristik cacat yang terjadi pada proses welding sebagai berikut : 

1. Metal clip double: Jenis cacat ini terjadi karena metal clip menempel pada metal clip 

yang lain, sehingga menyebabkan tangkai Dragon Seal susah masuk ke lobangnya. 

2. Metal clip terbalik: Jenis cacat ini terjadi karena kurang jelasnya penanda bagian depan 

dan belakang metal clip, sehingga menyebabkan tangkai Dragon Seal tidak bisa masuk ke 

lobangnya. 

3. Metal clip kosong: Jenis cacat ini terjadi karena tidak terpasangnya metal clip pada 

Dragon Seal, sehingga menyebabkan tangkai Dragon Seal meskipun bisa masuk ke 

lobangnya, tetapi tidak ada yang mengikatnya. 

4. Hasil press not good: Jenis cacat ini terjadi karena cup seal dan Dragon Seal tidak 

menyatu atau melekat dengan sempurna, sehingga saat tangkai Dragon Seal dicoba 

masuk, maka cup seal dan Dragon Seal akan terlepas dengan mudah. 

 

b. Pembuatan Peta Kendali P 

Berdasarkan data pengamatan pada bulan Oktober 2015, maka dilakukan perhitungan 

proporsi cacat dan batas-batas kendali, selanjutnya data tersebut diplot ke dalam peta kendali 

P yang dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini. Hasilnya menunjukkan bahwa semua data 

berada dalam batas kendali UCL dan LCL, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses telah 

terkendali dan berjalan dengan stabil. 
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c. Pengukuran DPMO (Defect per Million Oppurtunity) dan Tingkat Sigma 
Jumlah defect yang terjadi sebanyak 17.810 unit dengan nilai DPMO yang menunjukkan 

bahwa peluang terjadinya cacat atribut dalam proses welding adalah 8.327 per satu juta 

kesempatan dan tingkat Sigma sebesar 3,89.  

d. Identifikasi Jenis Cacat Dominan dengan Diagram Pareto 

Berdasarkan diagram Pareto diperoleh urutan jenis cacat yang paling dominan yaitu cacat 

metal clip terbalik sebanyak 35,09%, cacat metal clip kosong 27,4%, cacat metal clip double 

21,45% dan cacat hasil press not good 16,06%. Untuk menganalisa faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya kecacatan produk akan dilakukan pada tahap analyze. 

 

4) Analyze: 

Diagram sebab akibat atau fishbone digunakan pada tahap ini untuk menentukan penyebab 

dari cacat yang terjadi dan membuat tabel FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) untuk 

mengidentifikasi dan mencegah sebanyak mungin mode kegagalan (failure mode). Untuk melihat 

penyabab potensial dari jenis cacat metal clip terbalik, dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini. 

 

 

Lingkungan MAterial
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pemahaman  SOP 

kurang

Kesalahan meletakkan 
metal  clip

Tidak jelas tanda 
depan dan 

Belakang pada
metal clip

 

 

Gambar 3. Diagram Sebab-Akibat untuk Jenis Cacat Metal Clip 

 

 

Gambar 2. Peta Kendali P 
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Selanjutnya pengisian tabel FMEA berdasarkan hasil brainstroming dengan pihak 

perusahaan dengan berbagai ketentuan, diperoleh nilai RPN (risk priotity number) terbesar  pada 

jenis kegagalan metal clip kosong sebesar 320. Penyebab kegagalannya adalah ukuran metal clip 

yang agak kecil. Efek yang ditimbulkan adalah tangkai Dragon Seal lolos masuk tanpa hambatan. 

Sementara untuk jenis cacat metal clip terbalik dengan nilai RPN sebesar 200. Penyebab 

kegagalannya adalah kurang jelasnya penanda bagian depan dan belakang metal clip. Efek yang 

ditimbulkan adalah tangkai Dragon Seal tidak bisa masuk.  

 

5) Improve: 

Tahap Improve berfokus pada usulan perbaikan yang dilakukan dengan metode 5W-1H 

untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan dan metode AHP (Analytic Hierarchy Process) 

untuk pengambilan keputusan dari beberapa alternatif alat bantu. Penentuan bobot untuk kriteria 

dan alternatif diperoleh dari kuisioner pairwise comparison yang respondennya adalah Kepala 

Produksi, Leader divisi welding dan helper leader divisi welding.  

Metode 5W-1H terdiri dari what (apa) yang harus dilakukan untuk perbaikan, why 

(mengapa) mengapa perbaikan harus dilakukan, where (dimana) dimana perbaikan akan dilakukan, 

when (kapan) kapan perbaikan dilakukan, who (siapa) siapa yang akan melakukan perbaikan, dan 

how (bagaimana) bagaimana perbaikan akan dilakukan. Untuk menghindari cacat metal clip 

kosong, maka pada saat pemasangan metal clip dan cup seal perlu diberi alat bantu yang digunakan 

operator dengan beberapa alternatif yaitu kaca pembesar dan lazypod, lampu meja atau lampu 

kepala. Kriteria pemilihannya mempertimbangkan harga, mudah digunakan dan kenyamanan.  

Berdasarkan hasil pairwise comparison dengan skala Saaty untuk mendapatkan bobot tiap 

alternatif, maka alat bantu yang dipilih adalah kaca pembesar dan lazypod. Kelebihan dari kedua 

alat bantu ini adalah operator dapat melihat dengan jelas apakah  metal clip sudah terpasang pada 

Dragon Seal atau tidak dan bentuk lazypod yang fleksibel serta memiliki sifat lentur yang dapat 

diputar 180°, memberikan kemudahan untuk mengatur ketinggian kaca pembesar. Alat ini terbuat 

dari besi dengan panjang 75 cm dan berat 700 gram. Penjepit didesain kuat, sehingga kaca 

pembesar tidak akan terjatuh.  

Sementara untuk  menghindari cacat  metal clip terbalik perlu dilakukan tindakan 

menandai metal clip bagian depan dan belakang dengan beberapa alternatif yaitu spidol permanen, 

cat minyak atau stiker. Kriteria pemilihannya mempertimbangkan harga, kecepatan dan 

kepraktisan. Hasilnya dipilih spidol permanen. Spidol permanen dengan tinta merah digunakan 

untuk memberikan penanda bagian depan pada sisi miring metal clip yang terletak dikiri atas. 

Pemilihan warna merah disamping warnanya cerah juga dapat menyulut reaksi otak yang signifikan 

dari warna lain. Selain itu, warna merah bisa meningkatkan konsentrasi otak pada hal-hal detail 

yang memerlukan tingkat ketelitian tinggi dan membantu seseorang dalam ingatan. 

 

6) Control 
Usulan perbaikan kualitas pada proses welding dilakukan oleh operator dengan menandai  

bagian depan metal clip menggunakan spidol permanen warna merah.  Kemudian 

mengimplementasikan alat bantu kaca pembesar yang ditempelkan pada lazypod  dan  diletakkan di 

atas meja operator saat pemasangan metal clip pada Dragon Seal. Implementasi dilakukan pada 

tanggal 2 hingga 30 November 2015. Data hasil pengamatan menunjukkan tingkat kecacatan 

produk Dragon Seal berkurang. Lebih jelasnya,  jumlah defect yang terjadi sebanyak 13.730 unit 

dengan nilai DPMO sebesar 5.700 per satu juta kesempatan dan tingkat Sigma sebesar 4,03.  

Kesimpulan  
a) Sebagai objek penelitian adalah produk Dragon seal karena permintaannya tinggi tetapi 

memiliki tingkat kecacatan lebih dari 3% pada proses welding. Adaun jenis cacatnya 

yaitu metal clip terbalik, metal clip kosong, metal clip double dan hasil press not good. 

b) Berdasarkan data historis perusahaan pada bulan Juni- Agustus 2015, diperoleh nilai 

DPMO sebesar 8.327 dengan tingkat sigma sebesar 3,89 Sigma. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan belum menerapkan proses produksi dengan baik, karena masih jauh 

dari target 6σ  
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c) Hasil analisis pada tabel FMEA, diperoleh nilai RPN tertinggi, yaitu ukuran metal clip 

kecil yang menyebabkan cacat  metal clip kosong dan kurang jelasnya penanda bagian 

depan dan bagian belakang metal clip yang menyebabkan cacat metal clip terbalik.  

d) Untuk memperbaiki kualitas proses, maka diusulkan untuk menandai  bagian depan metal 

clip menggunakan spidol permanen warna merah.  Kemudian mengimplementasikan 

alat bantu kaca pembesar yang ditempelkan pada lazypod  dan  diletakkan di atas meja 

operator saat pemasangan metal clip pada Dragon.  

e) Setelah kedua usulan perbaikan diimplementasikan dari tanggal 2 hingga 30 November 

2015, maka diperoleh nilai DPMO sebesar 5.700 dengan tingkat sigma sebesar 4,03. 

Menurunnya DPMO dan meningkatnya nilai sigma dapat dikatakan bahwa terjadi 

peningkatan performansi perusahaan.  
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Abstrak 

PT. Tumbakmas Niaga Sakti adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang distribusi barang konsumsi. 

Kapasitas gudang perusahaan saat ini tidak mampu lagi menampung keseluruhan barang, akibatnya 

penyimpanan di dalam gudang menjadi tidak teratur. Operator membutuhkan waktu lebih lama untuk 

pengambilan dan penyiapan barang. Pada penelitian ini, dilakukan perancangan tata letak gudang baru 

dengan menggunakan metode dedicated storage location policy. Penelitian menghasilkan perancangan tata 

letak gudang baru dengan perhitungan jarak tempuh lebih kecil dari pada jarak tempuh di gudang lama. 

Hasil perhitungan jarak tempuh di gudang lama dengan luas bangunan 3000m² adalah sebesar 5.056m, 

sedangkan jarak tempuh di gudang baru dengan luas bangunan gudang 7000m² adalah sebesar 4.836m. 

Ratio perbandingan jarak gudang lama dengan gudang baru  1,6174 : 0,6909. Perancangan gudang juga 

telah mempertimbangkan prinsip tata letak gudang yang baik yaitu popularity, similarity, ukuran, 

karakteristik, dan utilisasi lantai. Dengan menggunakan metode dedicated storage peletakan barang menjadi 

lebih teratur ,dan  proses penyimpanan dan pengambilan barang menjadi lebih efisien.  

Kata kunci : Dedicated Storage Location Policy, popularity, similarity, ukuran, karakteristik, utilisasi 

Pendahuluan 
Kegiatan distribusi barang tidak dapat dilepaskan dari fungsi gudang sebagai pusat 

penyimpanan sebelum barang tersebut didistribusikan dan menjadi salah satu faktor pendukung 

kelancaran proses distribusi. Gudang merupakan suatu tempat kegiatan yang berhubungan dengan 

penyimpanan barang dalam jumlah besar [3]. Barang yang disimpan di gudang dapat merupakan 

bahan baku, barang perlengkapan, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Hal ini untuk 

mengantisipasi permintaan konsumen yang berfluktuasi.  

Secara umum, gudang yang baik harus memiliki jumlah tenaga kerja dan perlengkapan 

yang memadai, jarak penyimpanan antar produk yang teratur, dan gang pemindahan bahan yang 

mencukupi demi kelancaran kegiatan operasional gudang [3]. Tata letak gudang yang baik harus 

menggunakan luas lantai penyimpanan yang tersedia dengan efektif untuk meminimasi biaya 

pemindahan bahan dan biaya penyimpanan [4]. PT.Tumbakmas Niaga Sakti merencanakan 

membuat gudang di lokasi baru. Perencanaan ini memerlukan perancangan ulang tata letak produk 

di lokasi gudang yang baru. Selama ini, penyimpanan barang di gudang menggunakan metoda 

randomized storage location policy. Hal ini dapat dilihat dari adanya penempatan produk yang 

sama pada lebih dari satu lokasi dan produk yang tidak memiliki lokasi penyimpanan yang tetap. 

Pada saat melakukan penyimpanan produk, operator menempatkan produk yang akan disimpan 

pada lokasi yang kosong tanpa memperhatikan apakah produk yang sama sedang disimpan di 

gudang atau tidak. Cara penyimpanan seperti ini tidak efisien karena operator pengambilan akan  

membutuhkan waktu untuk melakukan pencarian terutama jika operator yang bertugas mengambil 

dan menyimpan produk adalah orang yang berbeda. Cara penyimpanan seperti ini juga dapat 

mengakibatkan total jarak tempuh yang dibutuhkan untuk menyimpan dan mengambil produk 

menjadi lebih panjang, disamping menimbulkan kesulitan dalam pengambilan produk,. Penelitian 

ini bertujuan merancang ulang tata letak gudang untuk lokasi baru dengan kriteria maksimasi 

utilisasi luas lantai, memperlancar proses penyimpanan dan pengambilan produk di gudang, dan 

minimasi total jarak tempuh operator. 
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Studi Pustaka 

Penentuan dan pengaturan lokasi penyimpanan barang dapat dilakukan dengan empat 

metode berikut ini [1] : 

a. Metode Dedicated Storage 

Suatu Metode penyimpanan dimana setiap barang atau produk memiliki tempat penyimpanan 

yang khusus dan tidak akan berubah. Jumlah lokasi penyimpanan untuk suatu produk harus 

dapat mencukupi kebutuhan ruang penyimpanan yang paling maksimal dari produk tersebut. 

Ruang penyimpanan yang diperlukan adalah kumulatif dari kebutuhan penyimpanan maksimal 

dari tiap jenis produknya jika produk yang akan disimpan lebih dari satu jenis. 

b. Metode Randomized Storage 

Metode ini sering disebut dengan floating lot storage, yaitu penyimpanan yang memungkinkan 

produk yang disimpan berpindah lokasi penyimpanannya setiap waktu. Penempatan barang 

hanya memperhatikan jarak terdekat menuju suatu tempat penyimpanan dengan perputaran 

penyimpanannya menggunakan system FIFO ( First In First out ). Faktor-faktor lain seperti 

jenis barang yang disimpan, dimensi, dan jaminan keamanan barang kurang diperhatikan. Hal 

ini membuat penyimpanan barang menjadi kurang teratur. 

c. Metode Class-based Dedicated Storage 

Metode ini kompromi dari metode randomized storage dan dedicated storage. Metode ini 

menjadikan produk-produk yang ada di bagi dalam tiga, empat atau lima kelas didasarkan pada 

perbantingan throughput (T) dan ratio storage (S). metode ini membuat pengaturan tempat 

dirancang lebih fleksibel yaitu dengan cara membagi tempat penyimpanan menjadi beberapa 

bagian. Tiap tempat tersebut dapat diisi  secara acak oleh beberapa jenis barang yang telah 

diklasifikasikan berdasakan jenis maupun ukuran dari barang tersebut. 

d. Metode Share Storage 

Para manajer gudang menggunakan variasi dari metode dedicated storage sebagai jalan keluar 

untuk mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan dengan penentuan produk secara lebih hati-

hati terhadap ruang yang dipakai. Produk-produk yang berbeda menggunakan slot penyimpanan 

yang sama, walaupun hanya satu produk menempati satu slot ketika slot tersebut terisi. Model 

penyimpanan seperti ini yang dinamakan share storage.  

 

Perencanaan tata letak penyimpanan barang dalam gudang juga mempertimbangkan dua faktor [3],  

dimana masing-masing faktor terdiri atas beberapa karakteristik yaitu: 

 

a. Faktor barang  

1) Popularity, merupakan prinsip peletakan barang yang memiliki accessibility terbesar di dekat 

titik I/O ( titik input-output ) tertentu.  

2) Similarity, yaitu item yang diterima dan dikirim bersama harus disimpan bersama-sama pula.  

3) Ukuran, dimana ukuran produk yang akan disimpan diperlukan penetapan beberapa ukuran 

lokasi penyimpanan. 

4) Karakteristik. Beberapa karakterisktik material antara lain : 

 Barang yang mudah kadaluwarsa, membutuhkan control lingkungan yang baik dan 

teratur. Hal ini menghindari dari kerugian akibat barang yang rusak. 

 Barang yang berharga,  beberapa macam barang yang memiliki nilai tinggi dan berukuran 

kecil, biasanya menjadi target pencurian. Barang seperti ini harus mendapat perlindungan 

khusus di sekitar lokasi penyimpanan. 

 Item mudah hancur, sehingga harus diperhatikan tingkat kelembaban, ukuran unit load, 

dan metode penyimpanan. 

 Material berbahaya, sehingga penyimpanannya harus pada lokasi tersendiri. 

 Keamanan material berkaitan dengan proses pemindahan bahan diusahakan agar tidak 

mengalami benturan. 

 Compability merupakan karaktristik penyimpanan item kimiawi yang mudah bereaksi 

dengan zat kimia lainnya. 

 

b. Faktor ruang 
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Perencanaa ruang meliputi penentuan kebutuhan ruang untuk material yang disimpan 

dalam gudang. Setelah mempertimbangkan faktor barang, perencanaan ruang harus 

memaksimalkan kegunaan ruang dan juga menyediakan pelayanan yang dibutuhkan.  

 

Metodologi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perancangan gudang baru di PT. Tumbakmas Niaga Sakti yang 

berada di Cibatu – Cikarang, Bekasi dengan luas sebesar 7000 m
2
. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data frekwensi penerimaan dan pengeluaran barang, data slot dan data volume 

maksimum. Pada penelitian ini peletakan barang digudang akan disesuikan data keluar masuknya 

barang dan berdasarkan  kategori produk yaitu product fast moving, medium moving atau pun slow 

moving.  

Kategori produk fast moving adalah produk dengan frekuensi  penerimaan dan 

pengeluarannya  lebih sering, dalam jumlah yang banyak dan dengan value yang besar. Medium 

Moving adalah produk dengan frekuensi penerimaan dan pengeluarannya lebih jarang (sedang). 

Sedangkan Slow Moving adalah produk yang yang penerimaan dan pengeluarannya sangat jarang. 

Perancangan tata letak gudang dilakukan dengan menggunakan metode dedicated storage 

location policy [1], dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menghitung frekuensi penerimaan dan pengeluaran produk (Tj) 

b. Menghitung kebutuhan slot produk (Sj) 

c. Menghitung rasio frekuensi penerimaan dan pengeluaran (Tj) dan kebutuhan slot (Sj).  

d. Menghitung jarak tempuh dari titik I/O i ke slot produk k (dik) 

e. Menghitung setiap produk ke slot yang tersedia 

f. Menghitung expected distance traveled 

 

Analisis dan pembahasan 

a. Perhitungan frekuensi penerimaan dan pengeluaran produk (Tj) 

Perancangan gudang dilakukan berdasarkan nilai maksimum produk yang diterima dan 

dikeluarkan Pertimbangan penggunaan nilai maksimum tersebut dilakukan agar gudang mampu 

menyediakan area penyimpanan yang memadai untuk menyimpan produk dalam kondisi 

maksimum sehingga kekurangan area penyimpanan produk dapat dihindari dan fleksibilitas luas 

lantai gudang dapat tercapai. Untuk mendapatkan nilai tj, sebelumnya dilakukan pengolahan data 

berdasarkan rata-rata penerimaan barang dan rata-rata pengeluaran barang dalam 3 bulan 

 

b. Perhitungan kebutuhan slot produk (Sj) 

Slot adalah tempat penyimpanan produk di gudang. Luas gudang baru sebesar 7000 m2 dengan 

panjang 100 m dan lebar  70 m akan dibagi ke dalam 1000 slot berbentuk bujursangkar berukuran 

1meter x 1meter. Ukuran slot sebesar 1m digunakan berdasarkan rata-rata ukuran unit penerimaan 

produk dan memberikan kemudahan dalam menentukan total slot yang dibutuhkan oleh suatu 

produk. Agar seluruh produk dapat disimpan ke slot, maka dibutuhkan jumlah slot yang memadai 

(fleksible) untuk menempatkan produk. Tinggi tumpukan juga dipertimbangkan dalam penentuan 

jumlah slot. Produk akan ditumpuk setinggi jangkauan maksimum pria dewasa Indonesia atau 

tinggi pegangan tangan (grap) pada posisi tangan vertikal ke atas dan berdiri tegak yaitu setinggi 

1,923 m [2]. 

 

c.  Perhitungan rasio frekuensi penerimaan dan pengeluaran (Tj) dan kebutuhan slot (Sj) 

Perhitungan rasio frekuensi penerimaan dan pengeluaran (Tj) dan kebutuhan slot (Sj) dilakukan 

setelah mendapatkan nilai Tj dan Sj. Nilai rasio Tj/Sj produk dalam satu sub kelas dijumlahkan dan 

diperoleh total nilai rasio T/S sub kelas. Setiap kelas terdiri dari 1 atau lebih subkelas. Total nilai 

rasio T/S sub kelas akan dijadikan nilai rasio T/S kelas produk. Rasio yang diperoleh diurutkan 

nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar seperti terlihat pada Tabel 1. 

Produk yang memiliki nilai rasio T/S terkecil menggambarkan bahwa produk tersebut paling sering 

diterima dan dikeluarkan dari gudang setiap hari. Sedangkan produk yang memiliki nilai rasio T/S 

terbesar menggambarkan bahwa produk tersebut paling jarang diterima dan dikeluarkan dari 

gudang setiap harinya. Jadi semakin kecil nilai T/S maka produk tersebut dapat di kategorikan 
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sebagi produk Fast Moving dan peletakan barang akan ditempatkan di posisi yang dekat dengan 

titik keluar masuknya barang. 

Tabel 1.  Rasio T/S Kelas Produk 

N0. JENIS PRODUK  tj   sj  rasio tj/sj 

1 A2     1,15     158,50          0,01  

2 A3     1,19     161,67          0,01  

3 D6     1,25      53,96          0,02  

4 D2     1,18      33,22          0,04  

5 B1     1,25      22,42          0,06  

6 E1     1,20      13,29          0,09  

7 D1     1,69      17,08          0,10  

8 H1     1,64        4,58          0,36  

9 C1     1,12        2,94          0,38  

10 E4     1,34        3,54          0,38  

 

d.  Perhitungan jarak tempuh dari titik I/O i ke slot produk 

Jumlah titik input/output (titik I/O) yaitu satu ( i=1 ) dan terletak di sisi panjang gudang. Jarak 

yang ditempuh oleh produk yang akan disimpan atau diambil dari slot tertentu diukur dengan 

menggunakan metode rectilinear, seperti yang tertera pada table dibawah ini. 

 

Tabel 2. Perhitungan Jarak Antar i/o ke Slot di Gudang Saat ini 

slot 

JARAK 

KE 

TITIK 

i/o FREKUENSI 

TOTAL 

JARAK 

A1 29 m 15 435 m 

B 51 m 8 408 m 

E 61 m 6 366 m 

C 67 m 5 335 m 

A2 27 m 16 432 m 

D 54 m 9 486 m 

H 66 m 4 264 m 

 

Hasil perhitungan jarak dari titik i/o ke slot pada gudang lama adalah 5.056m dengan luasan 

gudang sebesar 3000m². Tabel 3 berikut ini merupakan hasil perhitungan untuk perancangan 

gudang baru dengan perhitungan jarak dari titik i/o yang terletak ditengah-tengah sisi lebar gudang. 

Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 3. Perhitungan Jarak Antar i/o ke Slot di Gudang Saat ini 

slot 

JARAK KE 

TITIK i/o FREKUENSI 

TOTAL 

JARAK 

A1 52 m 15 780 m 

B 44 m 8 352 m 

E 50 m 6 300 m 

C 72 m 5 360 m 

D 84 m 9 756 m 

H 78 m 4 312 m 

 



SNTI V-2016 Universitas Trisakti                                           ISSN: 2355-925X 

188 
 

Hasil perhitungan jarak dari titik i/o ke slot adalah 4.836m dengan luasan gudang sebesar 7000m². 

Perbandingan jarak tempuh antara gudang yang saat ini digunakan dengan gudang baru yang 

direncanakan : 
5056

3126
    dibanding   

4836

7000
 

 

1,6174  dibanding  0,6909 

 

Hasil perhitungan jarak tempuh pada perancangan gudang baru terlihat lebih efisien dibanding 

gudang yang saat ini digunakan. Hal ini disebabkan  karena penyusunan atau peletakan barang 

yang sudah disesuaikan dengan klasifikasi produk. 

 

e.  Penugasan setiap produk ke slot yang tersedia 

     Produk dengan nilai rasio T/S terkecil akan ditempatkan di slot dengan jarak terkecil, produk 

dengan nilai rasio T/S kedua terkecil akan ditempatkan di slot dengan jarak kedua terkecil dan 

seterusnya. Secara teknis cara penempatan seperti ini bertujuan untuk meminimasi jarak tempuh 

operator dari titik I/O ke slot. 

 

Analisis dan Evaluasi Hasil Perancangan Gudang 

Dari hasil perhitungan diatas, maka hasil perancangan gudang baru telah 

mempertimbangkan prinsip perancangan tata letak gudang yaitu : 

a. Popularity : produk masuk dan keluar dari titik yang sama, maka produk yang populer (produk 

yang jumlah penyimpanan dan pengambilannya terbanyak dalam satu periode) mutlak 

ditempatkan pada lokasi sedekat mungkin dengan titik I/O.  

b. Similarity : produk yang diterima dan dikirim pada saat yang bersamaan ditempatkan 

berdekatan. Hal ini dibantu dengan adanya klasifikasi yang telah diterapkan pada struktur 

produk, sehingga prinsip similarity secara langsung diterapkan pada perancangan gudang. 

c. Ukuran : Seluruh produk yang disimpan di gudang baru memiliki ukuran atau dimensi  box 

yang bervariasi, dengan ukuran panjang mulai dari 40cm  hingga 60cm, ukuran lebar 30cm 

hingga 45cm dan ukuran tinggi mulai dari 15cm hingga 30cm. Box produk ditumpuk hingga 

mencapai ketinggian yang sesuai untuk dijangkau oleh operator pada saat mengambil dan 

menyimpan produk digudang. 

d. Karakteristik : Produk yang disimpan di gudang adalah produk bubuk dan cairan . Dengan 

demikian, produk harus dihindarkan dari benturan dengan benda keras, tidak diinjak, dibanting 

atau terkena air. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka 

gang pemindahan bahan yang dirancang telah memberikan kelonggaran yang cukup besar, yaitu 

sebesar 20% atau 12 cm dari kedua atas sisi area slot pada storage island. 

e. Utilisasi : Penggunaan luas lantai gudang dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga seluruh 

produk dapat ditampung di gudang. Utilisasi luas lantai diperoleh dengan membandingan luas 

lantai yang terpakai dengan luas lantai yang tersedia. Total luas lantai terpakai adalah sebesar 

80% dari luas lantai tersedia yaitu 5600m². Hal ini menunjukkan bahwa tingkat utilisasi luas 

lantai gudang baru cukup tinggi dan masih cukup fleksibel jika terjadi penambahan baik jenis 

maupun volume produk yang akan disimpan.  

 

Kesimpulan dan saran 

Penelitian ini menghasilkan perancangan  tata letak gudang dengan menggunakan metode 

dedicated storage dan berdasarkan klasifikasi produk. Perancangan gudang memiliki total luas 

lantai terpakai sebesar 5.600 m2 atau 80% dari luas lantai tersedia dengan total jarak perpindahan 

(expected distance traveled) yaitu 4.836 m per hari. Perancangan gudang telah mempertimbangkan 

prinsip pengaturan tata letak gudang yaitu popularity, similarity, ukuran, karakteristik dan utilisasi 

luas lantai. Dan peletakan barang menjadi lebih teratur dan tidak menyulitkan pada saat 

penyimpanan dan pengambilan barang. Dan berdasarkan perhitungan jarak tempuh perpindahan 

barang dari titik i/o ke tempat penyimpanan atau pun sebaliknya lebih efisien . Untuk penelitian 

selanjutnya dilakukan analisa sensitivitas untuk mengetahui kemampuan gudang apabila terjadi 

lonjakan permintaan dari konsumen. 



SNTI V-2016 Universitas Trisakti                                           ISSN: 2355-925X 

189 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1] Francis.R.L,Facility Layout and location: an analytical Approach, Prentice Hall Inc.,New 

Jersey, 1992 

[2] Heragu, Suderes.,Facilities Design, PWS Publishing Company, Boston,1997 

[3] Tompkins,J.A.,Facilities Planning, Second Edition,New York:John Willey and Sons,Inc.,New 

York,1996 

[4] Wignjosoebroto,Sritomo, Tataletak Pabrik dan Pemindahan Bahan, Edisi ketiga,Surabaya: 

Guna Widya,2000 



SNTI V-2016 Universitas Trisakti                                           ISSN: 2355-925X 

190 
 

TI-077 

PERANCANGAN SISTEM KINERJA PERAWATAN BUS 

TRANSJAKARTA PADA PERUM DAMRI SBU BUSWAY KORIDOR I & 

VIII MENGGUNAKAN MAINTENANCE SCORECARD 
  

Didien Suhardini, Iveline Anne Marie, Amal Witonohadi, Auliandi Fahriditya Putra 

Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti 

E-mail: didien1117@gmail.com; ivelinneannemarie@yahoo.com; 

amal@trisakti.ac.id;auliandiputra@gmail.com 
 

Abstrak  

PERUM DAMRI SBU Bus Way adalah salah satu operator Bus TransJakarta yang beroperasi pada koridor 

I & VIII. Pada PERUM DAMRI SBU Busway Koridor I & VIII, penilaian dan evaluasi kerja baru dilakukan 

pada tingkat Strategic Business Unit (SBU), sedangkan pada divisi perawatan belum memiliki sistem 

pengukuran kinerja yang komprehensif. Pada penelitian ini akan dilakukan perancangan sistem kinerja 

perawatan bus TransJakarta berdasarkan model pengukuran kinerja Maintenance Scorecard (MSC). MSC 

dibagi menjadi 3 level yaitu level Corporate, Strategic, dan Functional, yang pada masing – masing level 

terdapat 6 perspektif di dalamnya yaitu perspektif Productivity, Cost Effectiveness, Safety, Environment, 

Quality, dan Learning [7]. Pada setiap perspektif dan tingkatan dirumuskan tujuan strategis dan Key 

Performance Indicator (KPI) yang diturunkan dari misi perusahaan, strategi yang drumuskan dari analisa 

SWOT, yang kemudian ditentukan target untuk setiap Key Performance Indicator (KPI). Untuk memudahkan 

penilaian ditentukan skala pengukuran 1 sampai 5,  dan bobot Key Performance Indicator (KPI). Penentuan 

target dilakukan dengan proses Focus Group Discussion (FGD). Proses pembobotan dengan melihat 

strategy map dilakukan dengan metode pairwise comparison dengan bantuan software Expert Choice 11. 

Hasil dari perancangan dalam bentuk dokumentasi model Maintenance Scorecard yang berisi objective 

(tujuan strategis) dan measure (tolok ukur) pada enam perspektif setiap tingkatan dan strategy map. Model 

ini dilengkapi dengan bobot dengan memperhatikan strategy map dan skala pengukuran sehingga model 

bisa digunakan untuk mengukur skor kinerja sistem perawatan di PERUM DAMRI SBU Bus Way. Bobot 

yang lebih besar menggambarkan tujuan strategis yang yang harus lebih diperhatikan. 

Kata kunci: kinerja,  perawatan,  maintenance scorecard, key performance indicator. 
 

Pendahuluan 
Perawatan merupakan kegiatan terpenting untuk menjaga atau memelihara fasilitas dan 

mengadakan perbaikan atau penyesuaian atau penggantian yang diperlukan agar prosesnya dapat 

berjalan sesuai dengan rencana [1]. Pada transportasi publik umumnya digunakan secara terus 

menerus, perawatan sudah menjadi wajib untuk dilakukan, karena disamping untuk menghindari 

kerusakan pada mesin, perawatan dapat memperpanjang umur dari kendaraan tersebut. 

 Dalam melakukan perawatan perlu diketahui terlebih dahulu kinerja sekarang dengan 

melakukan pengukuran kinerja agar dapat selalu ditingkatkan kinerjanya. Alat untuk mengukur 

kinerja perawatan yang dapat digunakan adalah Maintenance Scorecard (MSC). MSC merupakan 

sebuah sistem pengukuran kinerja yang komprehensif yang bertujuan untuk mengukur kinerja 

perawatan bagi sebuah perusahaan [7]. 

Dengan menggunakan sistem ini, PERUM DAMRI dapat melihat kinerja perawatan SBU 

Busway secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan dapat membantu PERUM DAMRI untuk 

mengambil keputusan untuk strategi perawatan yang lebih baik dengan memperhatikan nilai KPI 

yang belum baik terutama untuk bobot yang lebih besar [2]. Disamping itu PERUM DAMRI dapat 

mengoptimalisiasikan kinerja pada divisi perawatan SBU Busway yang berdampak pada 

kesinambungan kontrak dari PT.Transportasi Jakarta. 

Dalam PERUM DAMRI SBU Busway Koridor I & VIII ini masih ada visi dan misi 

perusahaan yang belum diperhatikan ketercapaiannya, yaitu pemberian nilai tambah pada divisi 

perawatan (maintenance). Hal ini disebabkan karena kurang lengkapnya indikator (KPI) yang 

berfungsi untuk menggambarkan kondisi aktual perawatan Bus Transjakarta. Indikator yang sudah 

tersedia hanya berdasarkan penilaian dan evaluasi kerja hanya dilakukan pada tingkat SBU, 

sedangkan pada divisi perawatan belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang komprehensif, 

hal ini disebabkan belum ada strategi perawatan yang diturunkan dari strategi perusahaan 

mailto:didien1117@gmail.com
mailto:ivelinneannemarie@yahoo.com
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Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini berdasarkan permasalahan yang ada 

pada PERUM DAMRI SBU Busway Koridor I & VIII adalah : 

1. Merumuskan strategi perawatan dari strategi perusahaan per tingkatan dan per perspektif 

dilanjutkan dengan penentuan tujuan strategis perawatan Bus Transjakarta. 

2. Merancang sistem pengukuran kinerja perawatan berdasarkan model MSC untuk perawatan Bus 

Transjakarta pada PERUM DAMRI berupa dokumentasi model MSC, KPI dan hasil 

pembobotan. 

 

Studi Pustaka  
Pemeliharaan merupakan fungsi organisasi yang terintegrasi dengan proses 

produksi/operasi lainnya yang mana efektifitas dan efisiensi sangat sulit untuk diukur secara 

absolut [1]. Oleh karena itu dalam sistem pengukuran kinerja perawatan harus ditetapkan nilai 

pengukuran yang meliputi faktor ekonomi, teknik (teknologi) dan organisasi. Dalam hal inilah 

maka penetapan indikator pengukuran perawatan (pemeliharaan) menjadi penting, misalkan rasio 

jumlah orang dengan biaya (cost) yang digunakan, jumlah tenaga kerja dengan peralatan dan 

sebagainya  

Dalam perancangan MSC diperlukan perumusan strategi perusahaan yang diturunkan ke 

SBU dan kemudian ke strategi perawatan. Perumusan strategi PERUM DAMRI menggunakan 

analisa SWOT sudah dilakukan secara sistematis dengan terlebih dahulu mengidentifikasi faktor-

faktor eksternal perusahaan (Opportunities, Threats) dan faktor internal perusahaan (Strengths, 

Weaknesses) [6]. Analisa SWOT memungkinkan organisasi memformulasikan strategi dan 

mengimplementasikan strategi utama sebagai tahap lanjut pelaksanaan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Matriks Strength – Weakness – Opportunity – Threats merupakan perangkat 

pencocokan yang penting dalam membantu manajer mengembangkan 4 tipe strategi SO (Sttrength 

– Opportunities), strategi WO (Weaknesses – Opportunities), strategi ST (Strengths – Threats), dan 

strategi WT (Weakness – Threats). Mencocokkan faktor – faktor eksternal dan internal utama 

merupakan bagian tersulit dalam mengembangkan Matriks SWOT dan membutuhkan penilaian 

yang baik - dan tidak ada satu pun paduan yang paling benar [3]. 

MSC merupakan suatu tool yang didesain untuk membantu praktisi maintenance, owners 

dan manajer untuk membuat dan mengimplementasikan strategi dalam pengelolaan aset – aset 

perusahaan. MSC juga digunakan untuk mengukur performa dalam aset manajemen tentang apa 

yang dilakukan, bagaimana kinerja selama ini dan bagaimana setiap tindakan yang dilakukan 

sesuai dengan tujuan perusahaan) [7]. Sebagai sebuah metodologi yang berdasarkan pengukuran 

kinerja, MSC dibangun dalam penggunaan indikator manajemen yang dikenal sebagai Key 

Performance Indicator (KPI) untuk menuju ke pengembangan dan implementasi strategi [2]. 

Dalam MSC, penentuan tujuan strategis dibagi menjadi 3 level yaitu level Corporate, Strategic, 

dan Functional, dimana pada masing – masing level terdapat 6 perspektif di dalamnya yaitu 

perspektif Productivity, Cost Effectiveness, Safety, Environment, Quality, dan Learning [5]. 

 
Gambar 1 Hirarki Tujuan dan Model Maintenance Scorecard (Mather:2005) 
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Model MSC menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) sudah pernah diterapkan 

pada Industri Konstruksi dan pada perawatan lokomotif di PT KAI pada penelitian sebelumnya [4] 

dan [5]. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya yaitu pada perawatan 

transportasi publik lokomotif kereta api. Metode pairwise comparison merupakan metode untuk 

pembobotan yang merupakan bagian dari metode AHP yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. 

Dikarenakan model maintenance Scorecard ini terdiri dari tiga level maka AHP dapat digunakan 

untuk menghitung skor kinerja model MSC dan menentukan prioritas strategi perawatan yang baru 

Penentuan KPI yang merupakan ukuran kunci harus memberikan gambaran dari kinerja 

aset, sistem, departemen, situs atau perusahaan dalam wilayah kinerja tertentu.[7]. Tahap-tahap 

yang disarankan untuk penentuan performance indicator adalah: menentukan hubungan antara 

tujuan perusahaan dan perspektif utama operasional, memetakan hubungan dari strategi – strategi 

ini untuk proses yang diminta dalam setiap perspektif area, menentukan suatu rangkaian metrics 

jangka pendek dan jangka menengah yang menggerakkan hasil baru dalam setiap perspektif, 

menentukan gap dan ketergantungan pada organisasi yang akan perlu dihubungkan untuk 

menghasilkan keberhasilan perusahaan serta mengimplementasikan metrics sebagai scorecards dan 

pengawasan individu dan untuk mengamankan hasil strategis [2]. 

Metodologi Penelitian  

Proses perancangan dimulai dari perumusan strategi perawatan untuk ke enam perspektif 

pada level Corporate berdasarkan strategi umum perusahaan menjadi tujuan strategis Corporate, 

kemudian dilakukan penentuan strategi dan tujuan strategis pada level Strategic hingga level 

Functional yang diperoleh dari hasil analisa SWOT. Berikutnya ditentukan Strategy Maps yang 

bertujuan untuk memetakan tujuan strategis berdasarkan level sehingga mempermudah tahap 

dokumentasi. Selanjutnya dilakukan penentuan dan validasi KPI, untuk mengetahui apakah KPI 

yang telah ditentukan cukup efektif dan efisien dipandang dari sisi perusahaan, proses ini 

menggunakan kuesioner 1 sebagai input yang diperoleh dari 3 responden. Penentuan target dan 

ketentuan penilaian KPI dilakukan dengan menentukan target yang diharapkan perusahaan dan 

pengelompokkan berdasarkan skala likert (1 sampai 5), sehingga hasil pengukuran berada diantara 

1 sampai 5. Penentuan bobot dilakukan menggunakan software Expert Choice dengan metode 

Pairwise Comparison. Pada tahap akhir perancangan dilakukan  normalisasi bobot. Model AHP 

dapat digunakan untuk menentukan prioritas strategi perawatan baru. 
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Gambar 2. Metodologi Penelitian        Gambar 3 Tahapan Perancangan Maintenance Scorecard  
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Hasil dan Pembahasan  
Perancangan Maintenance Scorecard Pada Perawatan Bus Transjakarta PERUM DAMRI 

SBU Busway Koridor I & VIII 

A. Penentuan Tujuan Strategis pada Setiap Level 

Proses ini diawali dengan melakukan penurunan strategi umum perusahaan menjadi 

strategi perawatan perusahaan (Corporate), selanjutnya melakukan analisa SWOT untuk 

menentukan strategi – strategi yang dapat dilakukan pada level Strategic dan Functional. Setelah 

mendapat strategi yang dapat dilakukan, langkah selanjutnya adalah membuat tujuan strategis 

perusahaan yang cocok untuk diturunkan dari Misi perusahaan – Tingkat Corporate – Tingkat 

Strategic – Tingkat Functional. 

Tabel 1. Penurunan Misi Perusahaan Menjadi Competitive Advantages 

 

Tabel 2. Penurunan Competitive Advantages Menjadi Strategic Advantages 

 
Tabel 3. Penurunan Strategic Advantages Menjadi Strategic Assets 

 
 

Perspektif Misi Perusahaan Strategi
Tujuan Strategis Tingkat Corporate 

(Competitive Advantages )

Productivity Menyajikan layanan angkutan berkelas dunia
Penambahan jumlah bus yang siap beroperasi 

(SO)
Peningkatan ketersediaan armada Bis (CP1)

Cost 

Effectiveness

Menyajikan layanan angkutan yang terjangkau 

(affordable )

Penggunaan anggaran secara efisien dan 

efektif
Penggunaan anggaran yang optimal (CCE1)

Safety
Menyajikan layanan angkutan yang aman 

(safe )

Pemberian pelatihan pentingnya Alat Pelindung 

Diri (APD) dalam bekerja
Tingkat kecelakaan kerja rendah (CS1)

Pemberian bus tambahan untuk melakukan 

Bantuan Kendaraan Operasional (BKO) 

untuk rute lain

Perluasan jaringan kerjasama angkutan massal 

berkelanjutan (CE1)

Penggunaan call center untuk pengaduan 

masyarakat bagi bus yang mogok di jalan
Penurunan pengaduan masyarakat (CE2)

Quality
Menyajikan layanan angkutan yang berkualitas 

prima dan memuaskan pengguna jasa
Peningkaan kualitas perawatan

Peningkatan kepuasan pelanggan dalam 

pelayanan (CQ1)

Learning
Menjalankan prinsip pengelolaan perusahaan 

yang baik untuk memenuhi stakeholder

Pemberian sertifikat bagi mekanik yang 

mengikuti pelatihan
Sertifikasi pekerja (CL1)

Environment
Mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi 

sosial budaya nasional

Perspektif
Tujuan Strategis Tingkat Corporate 

(Competitive Advantages )
Strategi

Tujuan Strategis Tingkat Strategic 

(Strategic Advantages )

Productivity Peningkatan ketersediaan armada Bis (CP1) Perekrutan tenaga kerja (WO-3) Penambahan jumlah tenaga kerja (SP1)

Cost 

Effectiveness
Penggunaan anggaran yang optimal (CCE1)

Menghindari kesalahan pemesanan suku 

cadang (WT-3)

Penggunaan suku cadang sesuai dengan 

spesifikasi yang ditetapkan (SCE1)

Safety Tingkat kecelakaan kerja rendah (CS1) Merevisi SOP yang sudah ada  (WT-1) Penyusunan dan pengembangan SOP (SS1)

Perluasan jaringan kerjasama angkutan massal 

berkelanjutan (CE1)

Penurunan pengaduan masyarakat (CE2)

Quality
Peningkatan kepuasan pelanggan dalam 

pelayanan (CQ1)
Meningkatkan ketersediaan bis (SO-1) Peningkatkan head to head antar Bis (SQ1)

Meningkatkan kemampuan berkendara 

pengemudi  (ST-2)
Peningkatan kemampuan pengemudi (SL1)

Memberikan pelatihan kepada mekanik (ST-

2)
Peningkatan program pelatihan mekanik (SL2)

Sertifikasi pekerja (CL1)Learning

Peningkatan koordinasi dengan pihak 

TransJakarta mengenai kondisi jalan (SE1)
Environment

Melakukan koordinasi dengan pihak 

TransJakarta mengenai kemacetan jalan (ST-

1)

Perspektif
Tujuan Strategis Tingkat Strategic 

(Strategic Advantages )
Strategi

Tujuan Strategis Tingkat Functional 

(Strategic Assets )

Pemotongan gaji jika tidak masuk kerja tanpa 

alasan (WT-2)
Persentase kehadiran pekerja (FP1) *

Mempebanyak mekanik untuk melakukan 

perbaikan di jalur (ST-3)

Penurunan Mean Time To Repair  (MTTR) 

(FP2) *

Menyesuaikan harga suku cadang dengan 

anggaran (ST-4)

Pengalokasian dana untuk pembelian suku 

cadang (FCE1)

Menyelesaikan perawatan tepat waktu (WT-

4)
Penurunan waktu lembur (FCE2) *

Memberikan sanksi terhadap pelanggar kerja 

(WT-2)
Mengurangi pelanggaran kerja (FS1)

Memantau penggunaan APD dengan 

mengunakan checklist  (ST-4)

Mengontrol penggunaan APD dalam 

pekerjaan sehari-hari (FS2)

Environment
Peningkatan koordinasi dengan pihak 

TransJakarta mengenai kondisi jalan (SE1)

Menjual limbah kepada orang yang berminat 

(SO-3)
Penurunan jumlah limbah (FE1) *

Melakukan perawatan sesuai dengan jadwal 

yang ditetapkan  (ST-2)
Scheduling  yang teratur (FQ1)

Perawatan yang baik (ST-1) Penurunan frekuensi perbaikan (FQ2)

Peningkatan kemampuan pengemudi (SL1)

Peningkatan program pelatihan mekanik (SL2)
Learning

Peningkatan kegiatan on the job training 

(FL1)

Productivity Penambahan jumlah tenaga kerja (SP1)

Cost 

Effectiveness

Penggunaan suku cadang sesuai dengan 

spesifikasi yang ditetapkan (SCE1)

Penyusunan dan pengembangan SOP (SS1)

Peningkatkan head to head antar Bis (SQ1)Quality

Safety

Memberikan on the job training  (ST-4)
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B. Penentuan dan Validasi Key Performance Indicator (KPI) 

Proses validasi dilakukan dengan menyebar kuesioner pertama kepada 3 responden yang 

memiliki keahlian di bidangnya. Kuesioner ini menggunakan skala likert untuk menentukan tingkat 

kepentingannya. KPI dianggap valid apabila mendapatkan skor total minimal 9 yaitu jika setiap 

responden memberikan skor minimal 3 (sedang) [4]. Dalam pengisian kuesioner pertama ini, skor 

semua KPI diatas skor minimal, maka dari itu semua KPI dikatakan valid. 

C. Dokumentasi Model Maintenance Scorecard untuk Perawatan Bus Transjakarta PERUM 

DAMRI SBU Busway Koridor I & VIII 

Langkah selanjutnya setelah melakukan proses validasi KPI adalah pendokumentasian 

tujuan strategis berdasarkan perspektif dan levelnya. Hal ini bertujuan untuk mengelompokan 

tujuan strategis dengan KPI yang digunakan. 

Tabel 4. Dokumentasi Model MSC pada Perspektif Productivity, Cost Effectiveness, Safety, 

Environment, dan Quality 

 

 

 

 

 

 

Objectives Measures
Skill, Capacities, 

and Abilities
Measures

Execution 

Objective
Measures

Persentase 

kehadiran pekerja 

(KPI-FP1)

Persentase 

kehadiran

Penurunan Mean 

Time To Repair 

(MTTR) (KPI-FP2)

Mean Time To 

Repair (MTTR)

Peningkatan 

ketersediaan armada 

Bis (KPI-CP1)

Availability

Penambahan jumlah 

tenaga kerja (KPI-

SP1)

Jumlah tenaga 

kerja tambahan

Corporate Level Strategic Level Functional Level

How can asset management contribute to the ability to produce more from existing assets?

PRODUCTIVITY PERSPECTIVE

Objectives Measures
Skill, Capacities, 

and Abilities
Measures

Execution 

Objective
Measures

Pengalokasian dana 

untuk pembelian 

suku cadang (KPI-

FCE1)

Persentase 

alokasi dana 

untuk suku 

cadang dari 

anggaran

Penurunan waktu 

lembur (KPI-FCE2)

Rata-rata waktu 

lembur

Penggunaan 

anggaran yang 

optimal (KPI-

CCE1)

Persentase suku 

cadang sesuai 

spesifikasi

Penggunaan suku 

cadang sesuai 

dengan spesifikasi 

yang ditetapkan 

(KPI-SCE1)

Persentase 

perencanaan 

anggaran dan 

realisasi

COST EFFECTIVENESS PERSPECTIVE

How can we continue to reduce the unit costs of the asset management efforts?

Corporate Level Strategic Level Functional Level

Objectives Measures
Skill, Capacities, 

and Abilities
Measures

Execution 

Objective
Measures

Mengurangi 

pelanggaran kerja 

(KPI-FS1)

Jumlah 

pelanggaran 

prosedur kerja

Mengontrol 

penggunaan APD 

dalam pekerjaan 

sehari-hari (KPI-

FS2)

Checklist 

penggunaan 

APD

Persentase 

ketaatan 

terhadap SOP

Penyusunan dan 

pengembangan SOP 

(KPI-SS1)

Tingkat 

kecelakaan kerja

Tingkat kecelakaan 

kerja rendah (KPI-

CS1)

SAFETY PERSPECTIVE

What can be done to ensure that corporate exposure to safety incidents is within tolerable levels?

Corporate Level Strategic Level Functional Level

Objectives Measures
Skill, Capacities, 

and Abilities
Measures

Execution 

Objective
Measures

Perluasan jaringan 

kerjasama angkutan 

massal berkelanjutan 

(KPI-CE1)

Jumlah jaringan 

kerjasama

Penurunan 

pengaduan 

masyarakat (KPI-

CE2)

Tingkat 

pengaduan 

masyarakat

What can be done to ensure that corporate exposure to environmental incidents is within tolerable levels?

Corporate Level Strategic Level Functional Level

Tingkat 

pembuangan 

limbah

Penurunan jumlah 

limbah (KPI-FE1)

Persentase 

koordinasi 

dengan pihak 

TransJakarta

Peningkatan 

koordinasi dengan 

pihak TransJakarta 

mengenai kondisi 

jalan (KPI-SE1)

ENVIRONMENTAL PERSPECTIVE

Objectives Measures
Skill, Capacities, 

and Abilities
Measures

Execution 

Objective
Measures

Scheduling yang 

teratur (KPI-FQ1)

Persentase 

pekerjaan 

perawatan 

terhadap jadwal 

yang ditetapkan

Penurunan frekuensi 

perbaikan (KPI-

FQ2)

Jumlah perbaikan 

dalam kurun 

waktu tertentu

Waktu head to 

head antar bis

Peningkatkan head 

to head antar Bis 

(KPI-SQ1)

Jumlah keluhan 

penumpang

Peningkatan 

kepuasan pelanggan 

dalam pelayanan 

(KPI-CQ1)

QUALITY PERSPECTIVE

How can we ensure the repeatability of performance of physical assets?

Corporate Level Strategic Level Functional Level

Objectives Measures
Skill, Capacities, 

and Abilities
Measures

Execution 

Objective
Measures

Peningkatan 

kemampuan 

pengemudi (KPI-

SL1)

Tingkat 

pelanggaran 

pengemudi

Peningkatan 

program pelatihan 

mekanik (KPI-SL2)

Persentase 

mekanik yang 

mengikuti 

pelatihan

How can we continue to be innovative and use asset management as an area of growth?

Corporate Level Strategic Level Functional Level

Jumlah kegiatan 

OJT yang 

dilakukan

Peningkatan 

kegiatan on the job 

training (KPI-FL1)

Persentase 

pekerja yang 

memiliki sertifikat

Sertifikasi pekerja 

(KPI-CL1)

LEARNING PERSPECTIVE
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D. Penentuan Target dan Ketentuan Penilaian Key Performance Indicator 

 Setelah melakukan pendokumentasian model MSC, langkah selanjutnya adalah 

menentukan target KPI yang bertujuan untuk menilai seberapa jauh pencapaian pada masing – 

masing KPI. Agar memudahkan penilaian seberapa jauh pencapaian, dilakukan normalisasi dengan 

membagi ketentuan menggunakan skala likert (1-5), dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Sangat 

Tidak Baik, (2) Tidak Baik, (3) Cukup Baik, (4) Baik, (5) Sangat Baik. 

 

E. Pengisian Kuesioner 2 dan Pengujian dengan Menggunakan Software Expert Choice 11 

 Kuesioner 2 digunakan untuk mendapatkan bobot dengan cara membandingkan masing – 

masing KPI yang saling berkaitan satu sama lain. Pada pengisian kuesioner 2 ini menggunakan 3 

pakar yaitu Kepala Operasional dan Laka, Manajer Teknik, dan Kepala Teknik. Setelah 

mendapatkan hasil dari 3 pakar, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai geomean untuk 

mendapatkan bobot. 

F.Hasil Pembobotan Menggunakan Software Expert Choice 11 

 
Gambar 4. Hasil Output Software Expert Choice 11 pada Pembobotan Strategi Perawatan Bus 

TransJakarta Menggunakan Metode Maintenance Scorecard (MSC) 

G.Normalisasi Pembobotan 

Setelah melakukan perhitungan bobot pada masing – masing strategi menggunakan 

Pairwise Comparasion dilakukan normalisasi pembobotan. Normalisasi digunakan karena adanya 

strategi yang mendukung strategi lainnya yang dapat dilihat dari strategy map nya, sehingga bobot 

aktualnya adalah perkalian dari bobotnya sendiri dengan bobot – bobot level yang lebih tinggi. 
 

Kesimpulan  

1. Model MSC yang dirancang diperoleh dari menurunkan misi ke strategi perawatan untuk setiap 

perspektif yang diperoleh dari analisis SWOT yaitu delapan pada perspektif Productivity,  tujuh 

strategi pada perspektif Cost Effectiveness, lima strategi pada perspektif Safety, empat strategi 

pada perspektif Environment, empat strategi pada perspektif Quality dan tujuh strategi pada 

perspektif Learning  

2. Pada dokumentasi model MSC dapat dilihat tujuh tujuan strategis pada Competitive Advantages 

(tingkat Corporate), tujuh tujuan strategis pada Strategic Advantages (tingkat Strategic), dan 

sepuluh tujuan strategis pada Strategic Assets (tingkat Functional). Sehingga terdapat 24 tujuan 

strategis yang memiliki KPI disetiap tujuan strategis untuk setiap tingkatan. 

3. Hasil pembobotan setelah dinormalisasi yang memiliki bobot terbesar dan yang harus paling 

diperhatikan pada perspective Productivity adalah peningkatan ketersediaan armada bis (0,50), 

pada perspektif Cost Effectiveness penggunaan anggaran yang optimal (0,45), pada perspektif 

Safety yaitu tingkat kecelakaan rendah (0,33) dan pengembangan SOP (0,33), pada perspektif 

Environment yaitu penurunan pengaduan masayarakat dan penurunan jumlah limbah, dan pada 

perspektif Quality peningkatan kepuasan pelanggan (0,33) dan peningkatan head to head antar 

bis (0,33) terakhir pada perspektif Learning adalah sertifikasi pekerja (0,50) 
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Abstrak  

Aktivitas manual handling yang mencakup pekerjaan mengangkat (lifting), mendorong (pushing) dan   

membawa (carrying) yang dilakukan secara berulang-ulang (repetitive) dalam waktu yang panjang dapat 

menimbulkan risiko cedera otot (musculosceletal disorder) terhadap para pekerja.  Pada penelitian ini 

dilakukan pengukuran tingkat risiko musculosceletal disorder (MSDs) terhadap 10 orang pekerja manual 

handling di perusahaan perakitan kulkas.  Ke sepuluh orang pekerja ini melakukan pekerjaan yang berbeda-

beda untuk menghasilkan satu produk rangka kulkas.  Pengukuran tingkat risiko awal dilakukan dengan 

menggunakan tools ergonomi Quick Exposure Checklist (QEC) dan Novel Ergonomic Postural Assessment 

(NERPA).  Dari hasil pengukuran menggunakan QEC diketahui bahwa enam pekerja memiliki tingkat 

risiko(risk exposure level) di atas 50%, dan empat pekerja memiliki tingkat risiko di atas70%.  Hasil 

pengukuran menggunakan NERPA menunjukkan bahwa enam dari 10 pekerja memiliki level risiko tertinggi 

dengan skor 7.  Analisa lebih lanjut terhadap enam pekerja yang memiliki level risiko tertinggi ini dilakukan 

dengan menggunakan The NIOSH Lifting Equation dan SNOOK Table. Hasil analisa menunjukkan bahwa 

pekerja yang melakukan proses pengangkatan, membawa dan mendorong telah melakukan gerakan kerja 

melebihi batas beban yang direkomendasikan (Recommended Weight Limit), sehingga meningkatkan risiko 

MSDs pekerja tersebut. 

 

Kata kunci: Manual handling, risiko musculosceletal disordrs, Recommended Weight Limit 
 

Pendahuluan 

Cedera atau sakit pada bagian otot (musculosceletal disorders/MSDs) merupakan jenis 

penyakit yang cukup dominan pada kalangan pekerja.  Keluhan mengenai MSDs mencapai 59% 

dari semua jenis penyakit yang dilaporkan pada data statistik tahun 2005 oleh the European 

Occupational Diseases.  Di Republik Korea, kasus MSDs meningkat tajam dari 1634 kasus pada 

tahun 2001 menjadi 5502 kasus di tahun 2010.  Di Inggris, kasus MSDs mencapai 40% dari semua 

kasus penyakit yang diakibatkan oleh kerja [1].  Data dari Statistik Pekerja di Amerika 

menunjukkan bahwa MSDs mencakup 29% dari semua penyakit yang menyebabkan pekerja 

mangkir dari pekerjaannya [2].  Di Indonesia sendiri belum ada data yang pasti mengenai keluhan 

MSDs ini, namun dari suatu studi yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan RI  terhadap 482 

pekerja di 12 kabupaten/kota di Indonesia menemukan bahwa umumnya penyakit yang dijumpai di 

lapangan pekerjaan adalah MSDs dengan persentase mencapai 16% dari seluruh penyakit [3]. 

MSDs sering dikaitkan dengan pekerjaan fisik. Walaupun belum ada satu hasil yang secara 

konsisten menyebutkan berapa tingkat keterkaitan atau kontribusi pekerjaan fisik terhadap kejadian 

MSDs, namun bukti akan adanya hubungan ini telah dipublikasikan pada banyak penelitian.  Salah 

satunya adalah hasil penelitian Gerr, et al (2014) yang dilakukan terhadap sekitar 2000 orang 

pekerja perakitan pada industri peralatan rumah tangga.  Penelitian ini menunjukkan adanya 

hubungan yang kuat antara paparan kerja fisik (physical exposures) dengan kejadian MSDs di 

tempat kerja [2]. Oleh karena itu, umumnya tools ergonomi yang dikembangkan untuk menilai 

risiko MSDs, sebagian besar menggunakan indikator-indikator kerja fisik, seperti posisi atau sudut 

kemiringan bagian-bagian tubuh atas dan bawah, frekwensi gerakan, durasi bekerja, besarnya 

tenaga yang dikerahkan dan kondisi lingkungan di tempat kerja.       

Saat ini cukup banyak tools ergonomi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan 

menganalisa risiko MSDs pada berbagai jenis pekerjaan.  Di antaranya adalah QEC yang 

dikembangkan oleh Li dan Buckle pada tahun 1991 [4], NERPA yang dipublkasikan oleh Alberto 

et al (2013) [5] dan Snook Table yang dipublikasikan oleh Snook dan Ciriello pada tahun 1991 [6]. 

Pada penelitian ini dilakukan identifikasi dan analisa risiko MSDs pada pekerja salah satu 

perusahaan perakitan kulkas (PT. X) di Jakarta.  Pada perusahaan ini terdapat banyak aktivitas fisik 

yang dilakukan secara manual (manual handling), dimana salah satunya adalah pada departemen 

mailto:noraazmi@yahoo.com
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perakitan rangka kulkas (cabinet).  Pemilihan departemen ini adalah karena operator pada 

departemen ini melakukan banyak gerakan fisik yang cukup berat, seperti mengangkat, membawa 

dan mendorong. Dari hasil penelitian pendahuluan menggunakan kuesioner Nordic Body Map juga 

diperoleh hasil bahwa 100% pekerja mengeluh agak sakit pada bagian punggung, dan 90% pekerja 

merasakan agak sakit pada bagian pinggang dan tangan kanan setelah bekerja.  

 

Studi Pustaka  

Quick Exposure Checklist (QEC) adalah metode yang menilai tingkat resiko kerja yang 

berkaitan dengan cedera otot (work-related musculoskeletal disorders /WMSDs).  QEC 

menggunakan checklist /score sheet yang diisi oleh pengamat (observer) maupun pekerja. Checklist  

pengamat mencakup penilaian terhadap punggung, bahu atau lengan, pergelangan tangan dan leher.  

Checklist pekerja mencakup penilaian pekerja tentang beban kerja, durasi pekerjaan, besarnya 

tenaga, kondisi visual, getaran, tingkat kesulitan dan tingkat stress yang dirasakan pekerja.  QEC 

Score  (E) dinyatakan sebagai persentase dan dihitung sebagai berikut [6]  : 

 

E (%)=X/Xmax x 100%  ..............................................................(1) 

 

Dimana X adalah total penjumlahan skor penilaian dari pengamat maupun pekerja terhadap bagian-

bagian yang dinilai, dan X max adalah nilai maksimum total X yang mungkin.  Untuk pekerjaan 

manual handling, maka nilai Xmax adalah 176, sedangkan untuk pekerjaan fisik lain nilai Xmax 

sebesar 162.  Nilai E yang diperoleh kemudian diterjemahkan menjadi action level yang 

direkomendasikan.  Terdapat 4 tingkatan acion level, dimana E≤40% menunjukkan kondisi yang 

acceptable, 41%≤E≤50% merupakan kondisi yang membutuhkan investigasi lebih lanjut, nilai 

51%≤E≤70% menunjukkan perlunya investigasi lanjut dan perubahan segera, dan skor E>70% 

menunjukkan perlu investigasi dan perubahan sangat segera [6].   

Metode Novel ergonomic postural Assessment (Nerpa) merupakan  modifikasi dari Rapid 

Atas Limb Assessment (RULA). Metode ini  dikembangkan untuk digunakan dalam pekerjaan pada 

industri perakitan manual. Metode NERPA memodifikasi beberapa penilaian bagian tubuh yang 

diamati dari metode RULA.Sehingga metode ini mampu mendeteksi postur dengan risiko ergonomi 

dan lebih sensitif terhadap deteksi perbaikan ergonomis dibandingkan dengan metode RULA.  Dua 

metode ini menyebabkan hasil yang berbeda secara signifikan. Pada Gambar 1 dapat dilihat 

perbandingan tingkatan risiko ergonomi antara RULA dan NERPA [5]. 

 

Gambar 1.  Perbandingan Tingkatan Risiko Ergonomi antara metode RULA dan  NERPA 

 

Persamaan NIOSH (Revised NIOSH Lifting Equation) merupakan sebuah panduan 

mengenai batas maksimum beban yang boleh diangkat (Recommended Weight Limit/RWL)  oleh 

pekerja untuk berbagai kondisi pengangkatan [8].  Rumusan dari persamaan NIOSH adalah : 

 

RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM   ............................   (2)  
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Dimana : 

 LC = Konstanta beban (Load Constant) = 23 kg 

HM = Faktor Pengali Horizontal (Horizontal Multiplier) = 25/H 

VM = Faktor Pengali Vertikal (Vertical Multilier) = 1 – (0,003 V-75) 

DM = Faktor Pengali Jarak Perpindahan (Distance Multiplier) = 0,82 + 4,5/D 

AM = Faktor Pengali Asimetrik (Assymmetric Multiplier) = 1 – 0,0032 A 

FM = Faktor Pengali Frekwensi (Frequency Multiplier) (dari tabel) 

CM = Faktor Pengali Pegangan (Coupling Multiplier) (dari tabel)   

  

Tabel SNOOK didesain untuk mengetahui batas-batas nilai berat dan kekuatan yang 

dikeluarkan berdasarkan pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti mengangkat, menurunkan, 

mendorong, menarik dan membawa.  Dalam mengisi tabel SNOOK, ketika data spesifik pekerjaan 

tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam tabel , pilihlah nilai  tertinggi  yang terdekat dengan  data 

sebenarnya. Dengan memilih nilai tertinggi, penilaian dapat memeberikan hasil yang lebih 

konservatif.  Pada Tabel 1 ditunjukkan Tabel SNOOK untuk gerakan membawa.  

 

 Tabel 1.  SNOOK Table untuk Proses Membawa [9] 

 
 
   

Metodologi Penelitian  
Penelitian risiko MSDs dilakukan terhadap 10 orang pekerja pembuatan rangka kulkas. 

Pada tahap awal risiko MSDs diidentifikasi dengan menggunakan checklist QEC.  Data-data yang 

diperlukan untuk checklist ini adalah data postur pekerja pada saat bekerja, durasi pekerjaan, berat 

beban dan frekwensi pekerjaan manual.  Data postur pekerja mencakup posisi punggung, bahu dan 

lengan, leher serta pergelangan tangan.  Selanjutnya identifikasi dilakukan dengan menggunakan 

NERPA.  Identifikasi menggunakan NERPA membutuhkan data-data posisi lengan atas, lengan 

bawah, pergelangan tangan, leher, batang tubuh dan kaki.  Selain itu diperlukan data berat beban 

dan frekwensi/pengulangan pekerjaan. Pada tahap kedua dilakukan analisa risiko MSDs 

menggunakan NIOSH Lifting Equation untuk mengetahui batas beban angkat yang aman bagi 

pekerja yang melakukan aktivitas pengangkatan atau penurunan beban.  Bagi pekerja yang 

melakukan aktivitas membawa (carrying) dan mendorong (pushing), analisa lebih lanjut dilakukan 

dengan menggunakan SNOOK  Table. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Aktivitas dan gerakan kerja ke-10 operator yang diteliti direpresentasikan oleh human 

model yang dibuat dengan menggunakan software blender 3D. Pada Gambar 2 dapat dilihat human 

model operator 1 yang bertugas membuka jig dengan menggunakan alat bantu berupa silinder besi.  

Operator 2 (Gambar 3) mengangkut dan memindahkan kabinet yang telah dirakit pada departemen 

sebelumnya untuk dibawa menuju jig yang telah tersedia. 
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Gambar 2. Operator 1 membuka jig                  Gambar 3. Operator 2 mengangkat dan  

                                                                                               memindahkan kabinet 

 

Gambar 4 menunjukkan aktivitas operator 3 melakukan loading dan unloading kabinet yang akan 

dimasukkan maupun dikeluarkan dari jig dan Gambar 5 memperlihatkan aktivitas operator 4 yang 

melakukan proses penguncian jig.   

 

                                          
Gambar 4. Loading dan Unloading Kabinet                           Gambar 5. Mengunci Jig  

 

Operator 5,6 7 dan 8 bekerja sama dalam mendorong jig menuju area injection. Pada 

Gambar 6 dan 7 dapat dilihat human modelling dari postur tubuh operator 5 dan 6.   

 

                
    Gambar 6. Postur Tubuh Operator 5         Gambar 7. Postur Tubuh Operator 6  

 

Operator 7 dan 8 melanjutkan proses mendorong jig menuju area injection.  Proses ini 

dilakukan secara estafet dengan formasi dua-dua yaitu operator 5-6 dan operator 7-8.                      

           Operator 9 dan 10 melakukan injection terhadap cabinet yang berada di dalam jig.  Pada 

Gambar 8 dan 9 dapat dilihat human modelling dari postur tubuh Operator 9 dan 10. 

 

                    
          Gambar 8. Postur Tubuh Operator 9          Gambar 9. Postur Tubuh Operator 10 
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Setelah proses injection ini, cabinet kulkas akan masuk ke dalam mesin pemanas (Curing 

Oven) agar zat yang diinjeksi mengembang dengan sempurna sehingga dapat menjaga ketahanan 

suhu dingin di dalam kulkas.  

Identifikasi risiko MSDs pertama kali dilakukan dengan menggunakan QEC. Hasil analisa 

menggunakan QEC terhadap ke-10 operator diuraikan pada Tabel 2 berikut ini. 

 

Tabel 2.  Hasil Identifikasi Risiko MSDs Menggunakan Metode QEC 

Operator 

No 

Exposure Score QEC 

Score    

E (%) 

Recommended Action Pung- 

gung 

Bahu/ 

Lengan 

Pergelangan 

Tangan 

Leher Total X 

1 22 26 26 16 90 51,14 Investigate further and 

change soon  

2 28 40 36 16 120 68,18 Investigate further and 

change soon  

3 36 32 36 16 120 68,18 Investigate further and 

change soon  

4 22 22 30 14 88 50,00 Investigate further  

5 44 48 40 14 146 82,95 Investigate and change 

immediately  

6 48 48 40 14 150 85,23 Investigate and change 

immediately  

7 48 48 40 12 148 84,09 Investigate and change 

immediately  

8 48 48 40 14 150 85,23 Investigate and change 

immediately  

9 22 30 30 16 98 55,68 Investigate further and 

change soon  

10 22 30 30 14 96 54,55 Investigate further and 

change soon  

 

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa operator 5, 6, 7 dan 8 memiliki risiko MSDs paling tinggi 

(level 4), sehingga pekerjaan mereka membutuhkan investigasi dan perubahan sangat segera. 

Operator 1,2,3,9 dan 10 memiliki tingkat risiko level 3 yang membutuhkan investigasi lebih lanjut 

dan perubahan segera. 

Analisa lebih lanjut terhadap ke-10 operator dilakukan dengan menggunakan metode 

NERPA. Pada Gambar 10 di bawah ini dapat dilihat lembaran penilaian NERPA untuk operator 1. 
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Gambar 10.  Lembar NERPA untuk Operator 1 

 

Dari hasil dari investigasi si menggunakan NERPA diketahui bahwa operator 4 dan 9 

memiliki skor NERPA = 3, operator 1 dan 10 memiliki skor NERPA=4, dan operator lainnya 

(operator 2, 3, 5, 6, 7 dan 8) memiliki skor NERPA=7.  Skor NERPA 3 dan 4 berada pada level 

risiko 2, yang berarti diperlukan penelitian lebih lanjut (investigate further), sedangkan skor 7 

berada pada tingkat risiko paling tinggi di level 4.  Tingkat risiko level 4 diinterpretasikan sebagai 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan tindakan sekarang juga (investigate futher and change 

soon). 

Hasil investigasi menggunakan QEC dan NERPA memperlihatkan bahwa operator 5, 6, 7 

dan 8 serta operator 2 dan 3 adalah operator yang memiliki tingkat risiko MSDs yang tinggi dan 

memerlukan perbaikan segera.  Tingginya skor QEC pada operator 5, 6, 7 dan 8 terutama 

disebabkan tingginya skor pada bagian punggung, bahu/lengan dan pergelangan tangan.  Skor QEC 

pada ketiga bagian tubuh ini tidak hanya dipengaruhi oleh sudut postur saja, tetapi juga oleh 

penilaian terhadap berat beban yang ditangani, durasi, frekwensi gerakan dan besarnya kekuatan 

(force) yang diperlukan.  Operator 2 dan 3 adalah operator yang melakukan aktivitas mengangkat 

dan memindahkan beban, dan operator 5, 6, 7 dan 8 adalah operator yang melakukan aktivitas 

mendorong beban yang berat. Adanya beban yang cukup berat, dan pengerahan tenaga yang 

dilakukan berulang-ulang dalam jam kerja yang panjang menyebabkan tingginya level risiko MSDs 

pada keenam pekerja ini. 

Untuk mengetahui berapa beban yang sebenarnya bisa ditolerir dan aman bagi keenam 

operator ini, dilakukan analisa ergonomi lanjutan dengan menggunakan Revised NIOSH Equation 

dan SNOOK Table. 

Analisa beban menggunakan persamaan NIOSH dilakukan terhadap operator 3 yang 

mengangkat beban untuk proses loading dan unloading cabinet. Posisi pengangkatan beban pada 

operator 3 dapat dilihat pada Gambar 9.  Hasil perhitungan Recommended Weight Limit (RWL) 

menggunakan persamaan NIOSH untuk posisi awal (RWL origin) operator 3 adalah : 

 

RWLO = 23 × 
25

H
× [1 − (0,003 x |V − 75|] + (0,82 +

4,5

D
) + (1 − 0,032A) × FM × CM 

                  = 23 × 0,43 × 0,96 × 0,94 × 1 × 0,45 × 1 = 4,02 
 

Sedangkan hasil perhitungan nilai RWL untuk posisi yang menjadi tujuan pengangkatan (RWL 

destination) adalah : 

1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 2 2 2 2 3 3 3  + 

2 2 2 2 2 3 3 3 3

3 2 3 3 3 3 3 4 4 Jika postur dalam keadaan statis

1 2 3 2 3 3 3 4 4

2 3 3 3 3 3 3 4 4

3 3 3 4 4 4 4 5 5  + 

1 3 3 4 4 4 4 5 5

3 4 4 4 4 4 5 5 5

1 4 4 4 4 4 5 5 5  =

2 4 4 4 4 4 5 5 5

3 4 4 4 5 5 5 6 6

1 5 5 5 5 5 6 6 7

2 5 6 6 6 6 7 7 7

3 6 6 6 7 7 7 7 8

Penyesuaian:

Jika Leher berputar > 10° : +1

Jika Leher melakukan side-bending  > 10° : +1

  + Penyesuaian:

1 2 3 4 5 6 7+ Jika postur dalam keadaan statis

1 1 2 3 3 4 5 5

2 2 2 3 4 4 5 5

3 3 3 3 4 4 5 6

4 3 3 3 4 5 6 6

5 4 4 4 5 6 7 7   + Penyesuaian:

6 4 4 5 6 6 7 7 Jika pada posisi normal : +1

7 6 6 6 5 7 7 7 Jika posisi tidak seimbang: +2

8 6 6 6 7 7 7 7

  =

Jika batang tubuh berputar > 10° : +1

7 = perlu peneltian lebih lanjut dan dilakukan tindakan sekarang juga

Final Score 4
4 Langkah 15 : Find Row pada tabel C 1 atau 2 = acceptable  / dapat diterima

3 atau 4 = perlu penelitian lebih lanjut

5 atau 6 = perlu penelitian lebih lanjut dan tindakan dalam waktu dekat

Jika batang tubuh melakukan side-bending  > 10° : +1

Langkah 14 : Penambahan Skor Beban Langkah 11 : Penilaian Posisi Kaki

Beban <2 (intermittent):+0 , Beban 2-10 kg (intermittent): 

+1
1

0
Beban 2-10 kg (static or repeated) : +2 , Beban > 10 kg  

(static or repeated) : +3

Arm & 

Wrist

Neck , Trunk and Legs Langkah 13 : Penambahan Skor Aktivitas

1

1
Jika Kegiatan dilakukan berulang 4 kali /menit atau lebih : 

+1

Jika pergelangan tangan berputar < 70° : +1
1

Jika pergelangan tangan berputar > 70° : +2 Langkah 12 : Mencari Penilaian Postur Pada Tabel B

3
Gunakan nilai pada langkah 9,10, dan 11. Kemudian 

alokasikan pada tabel BTable C

Jika Pergelangan Tangan tertekuk dari garis tengah > 10° : +1 Langkah 10 : Penilaian Posisi Batang Tubuh

Langkah 4 : Perputaran Pergelangan Tangan

Langkah 3 : Penilaian Posisi Pergelangan Tangan

3

Penyesuaian:
1

Langkah 2 : Penilaian Posisi Lengan Bawah Beban 2-10 kg (static or repeated) : +2 , Beban > 10 kg  (static 

or repeated) : +3

4
4

Langkah 8 : Find Row pada tabel C

Jika Lengan Bawah keluar dari sisi tubuh > 15° : +1

5 Langkah 9 : Penilaian Posisi Leher

Penyesuaian:

Jika Lengan Bawah bekerja melewati garis tengah tubuh : +1
1

1

Langkah 6 : Penambahan Skor Aktivitas

Mengangkat bahu > 25° atau Ekstensi Bahu : +1

Penyesuaian:
1

Jika pergerakan > 60° dan kegiatan > 4/menit atau lebih : +1

2

Jika Kegiatan dilakukan berulang 4 kali /menit atau lebih : +1

Jika pergerakan > 20° dan postur statis atau kegiatan > 

4/menit atau lebih : +1
3

Langkah 7 : Penambahan Skor Beban

Jika pergerakan didukung atau operator bersandar : -1

3 2 3 4 4 4 4 4 5 5
0

Beban <2 (intermittent):+0 , Beban 2-10 kg (intermittent): +1

3 4
3

Gunakan nilai pada langkah 1,2,3, dan 4. Kemudian 

alokasikan pada tabel AWrist Twist Wrist Twist Wrist Twist Wrist Twist

NERPA ASSESSMENT WORKSHEET
OPERATOR 1        

Langkah 1 : Penilaian Posisi Lengan Atas Table A Langkah 5 : Mencari Penilaian Postur Pada Tabel A

Upper 

Arm

Lower 

Arm

Wrist

1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7

2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7

3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7

4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8

5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8

6 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9

Legs Legs Legs Legs Legs Legs

Table B

Neck

Trunk

1 2 3 4 5 6
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RWLd  = 23 × 0,43 × 1,08 × 0,94 × 1 × 0,45 × 1 = 4,52 
 

Nilai RWL menunjukkan berat beban pengangkatan yang aman bagi operator 3.  Untuk mengetahui 

apakah beban yang ditangani sekarang  berbahaya atau tidak bagi pekerja, dilakukan perhitungan 

LI (Lifting Index).  Nilai LI untuk aktivitas operator 3 adalah : 

 

 Lio = Load Weight / RWLo = 15 / 4,02 = 3,73 

 Lid = 15 / 4,52 = 3,32 

 

Nilai LI yang lebih besar dari 3, baik untuk posisi awal (origin) maupun untuk posisi 

tujuan (destination), menunjukkan bahwa beban pengangkatan operator 3 melebihi batas beban 

angkat yang aman, sehingga dapat menimbulkan risiko MSDs.  

 

 

 
Gambar 10. Posisi Mengangkat dan Menurunkan Beban Operator 3 

 

 SNOOK Table digunakan untuk mengetahui batasan beban angkat (RWL) operator 2.  Dari 

hasil pengukuran menggunakan tabel maupun kalkulator online (Gambar ...), dapat dilihat bahwa 

RWL untuk operator 2 adalah sebesar 14 kg.  Dalam kenyataannya berat beban yang dibawa 

operator 2 adalah 15 kg. Hal ini dapat memicu risiko cedera yang diakibatkan oleh berat objek 

(cabinet kulkas) yang lebih besar dari batas berat objek yang direkomendasikan.  

 

 
Gambar 11.  Hasil Perhitungan RWL Menggunakan SNOOK Table Terhadap Operator 2 

 

 

SNOOK Table juga digunakan untuk mengetahui batas kekuatan maksimum (max 

acceptable force) yang dapat diterima  untuk aktivitas mendorong yang dilakukan operator 5, 6, 7 

dan 8. Dari hasil pengukuran menggunakan SNOOK Table maupun SNOOK Calculator online 
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diketahui bahwa max initial force adalah sebesar 29 kg dan 17 kg untuk  sustained force.  Apabila 

tenaga yang dikeluarkan melebihi batas tersebut dapat memicu risiko cedera diakibatkan oleh 

gerakan kerja mendorong (pushing). 

 

Kesimpulan  
Hasil identifikasi dan analisa risiko MSDs terhadap 10 orang pekerja perakitan rangka 

kulkas menggunakan QEC menunjukan bahwa 1 orang pekerja mempunyai tingkat resiko level 2,  

5 pekerja memiliki tingkat resiko level ke 3, dan 4 pekerja memiliki tingkat resiko level ke-4.  

Hasil identifikasi lebih lanjut menggunakan NERPA menunjukkan bahwa 6 operator memiliki skor 

NERPA pada level yang paling tinggi, yaitu membutuhkan investigasi dan perubahan sangat 

segera.  Keenam operator ini adalah operator yang bertugas mengangkat, membawa dan 

mendorong rangka kulkas yang dirakit.  Dari hasil analisa menggunakan persamaan NIOSH dan 

SNOOK Table diketahui bahwa beban angkat dan beban membawa yang diterima operator ke 2 

dan ke 3 ternyata melebihi batasan beban yang direkomendasikan (RWL).  Hasil analisa SNOOK 

Table terhadap Operator 5, 6, 7 dan 8 merekomendasikan batasan pengerahan tenaga pada awal 

mendorong (initial force) dan pada proses mendorong selanjutnya (sustained force). 
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Abstrak  

Produktivitas merupakan salah satu komponen yang yang penting bagi setiap perusahaan. Produktivitas 

menjadi hal yang penting yang selalu ditingkatkan karena dapat menggambarkan tingkat efisiensi dan 

meningkatkan daya saing dari perusahaan.Bagi perusahaan yang memanfaatkan sumber daya manusia, 

manajemen sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan produktivitas kerja karyawan secara 

maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model yang mengintegrasikan pengaruh penerapan 

ISO 9001:2008terhadap  kinerja karyawan, dan peningkatan produktivitas. Tahapan penelitian terdiri dari 

tiga tahap yaitu identifikasi awal, analisa dan pemodelan sistem, dan pengambilan kesimpulan.Model yang 

dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 

berpengaruh positif secara simultan terhadap kinerja karyawan sebesar 89,5% dengan variabel estimate 

(error variance) sebesar 0,0627; penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 :2008 dan kinerja karyawan 

berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan produktivitas sebesar 89,3% dengan variabel estimate 

(error variance) sebesar 0,0592;kinerja karyawan berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas   

sebesar 11,5% dengan standard error 0,099 dan t-value 1,160. 

Kata kunci: Produktivitas, kinerjakaryawan, ISO 9001:2008 

 

 

Pendahuluan 
Produktivitas merupakan salah satu komponen yang yang pentingbagisetiap perusahaan. 

Produktivitas menjadi hal yang penting yang selalu ditingkatkan karena dapat menggambarkan 

tingkat efisiensi dan meningkatkan daya saing dari perusahaan. Bagi perusahaan yang 

memanfaatkan sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia diarahkan pada 

peningkatan produktivitas kerja karyawan secara maksimal.Untuk mencapai target produktivitas, 

tenaga kerja memegang peran penting dalam organisasi. Tenaga kerja tersebut berperan sebagai 

perencana, pelaksana, penggerak, dan pengawas.Produktivitas merupakan hal yang menyangkut 

secara umum hubungan antara hasil nyata maupun fisik atau perbandingan antara hasil keluaran 

dan masukan. Pada dasarnya, peningkatan produktivitas dapat diperoleh dengan mengoptimalkan  

input produksi yang digunakan dengan kondisi  jumlah output konstan atau mengoptimalkan 

jumlah output dengan kondisi input tetap. 

Evaluasi terhadap produktivitas terus dilakukan di PT. GAP dengan selalu mengacu pada 4 

faktor (4 M), yaitu: manusia, metode, material dan mesin. Untuk meningkatkan produktivitas salah 

satu usaha yang dilakukan adalah memperbaiki sistem kerja. Di tahun 2009  PT. GAP melakukan 

sertifikasi ISO 9001:2008. Tujuan sertifikasi ini adalah untuk meningkatkan sistem kerja di seluruh 

bagian di PT. GAP. Dengan menjalankan ketentuan – ketentuan yang terdapat di ISO 9001: 2008 

diharapkan semua proses bisa terencana, terkontrol dan lebih terkendali. Dengan memperbaiki 

sistem kerja ini diharapkan juga dapat mendukung bagian marketing dalam mencari pelanggan 

baru. Evaluasi terhadap penerapan sistim manajemen  mutu ini terus dilakukan. Hasil dari evaluasi 

menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen mutu belum optimal karena masih banyak 

ditemukan ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut seharusnya bisa dicegah jika penerapan ISO 

9001:2008 dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan jawaban terhadap beberapa pertanyaan 

sebagai berikut: 1) Apakah penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan ?; 2)Apakah kinerja karyawan berpengaruh terhadap peningkatan 

produktivitas?; 3) Apakah penerapan system manajemen mutu ISO 9001:2008 berpengaruh 
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terhadap kinerja karyawan dan dampaknya berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas?. 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model yang mengintegrasikan pengaruh penerapan 

ISO 9001:2008 dengan kinerja karyawan, dan peningkatan produktivitas. Hasil penelitian 

diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

peningkatan kinerja karyawan dan produktivitas, dan menambah wawasan baru bagi lingkungan 

akedemisi yaitu memiliki pengetahuan tentang pengaruh penerapan ISO 9001:2008 terhadap 

kinerja karyawan dan peningkatan produktivitas.  

 

Studi Pustaka  

Klingner & Nanbaldian dalam Gomes [1] menyatakan bahwa produktivitas merupakan 

fungsi perkalian dari usaha pegawai (effort), yang didukung dengan motivasi yang tinggi, dengan 

kemampuan pegawai (ability), yang diperoleh melalui latihan‐latihan. Produktivitas yang 

meningkat, berarti performansi yang baik, akan menjadi feedback bagi usaha, atau motivasi pekerja 

pada tahap berikutnya. Mathis dalam Yuli [2] mendefinisikan produktivitas kerja merupakan 

pengukuran dan kuantitas dari pekerjaan dengan mempertimbangkan dari seluruh biaya dan hal‐
hal yang terkait dan yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Menurut Sulistiyani dan Rosidah  

[3] produktivitas menyangkut masalah hasil akhir, yakni seberapa besar hasil akhir yang diperoleh 

di dalam proses produksi. Dalam hal ini tidak terlepas dengan efisiensi dan efektivitas.  

Berdasarkan pengertian produktivitas kerja di atas, maka dapat dikemukakan bahwa produktivitas 

merupakan suatu perbandingan antara target dan realisasi yang dicapai karyawan. Produktivitas 

kerja merupakan gejala dari prestasi karyawan, dimana jika karyawan tersebut produktif, maka 

dapat dikatakan bahwa karyawan tersebut berprestasi. Dengan demikian produktivitas kerja 

karyawan berkaitan dengan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. 

ISO 9001 adalah suatu standar internasional untuk Sistem Manajemen Mutu (SMM). ISO 

9001 merupakan standard international yang mengatur tentang sistem management Mutu (Quality 

Management System), oleh karena itu seringkali disebut sebagai “ISO 9001, QMS” adapun tulisan 

2008 menunjukkan tahun revisi, maka ISO 9001:2008 adalah sistem manajemen mutu ISO 9001 

hasil revisi tahun 2008. Versi 2008 lahir sebagai bentuk  penyempurnaan atas revisi tahun 2000. 

Adapun perbedaan antara versi 2000 dengan 2008 secara significant lebih menekankan pada 

efektivitas proses yang dilaksanakan dalam organisasi tersebut. Jika pada versi 2000 mengatakan 

harus dilakukan corrective dan preventive action, maka versi 2008 menetapkan bahwa proses 

corrective dan preventive action yang dilakukan harus secara efektif  berdampak positif pada 

perubahan proses yang terjadi dalam organisasi. Selain itu, penekanan pada kontrol proses 

outsourcing menjadi bagian yang disoroti dalam versi terbaru ISO 9001 ini. 

Kajian tentang ISO dan kinerja organisasi telah banyak dilakukan sebelumnya oleh 

berbagai kalangan, khususnya para akademisi. Hanif [4] meneliti tentang Pengaruh ISO 9001: 2000 

terhadap peningkatan produktivitas karyawan pada rumah sakit X di Medan menyimpulkan 

terdapat pengaruh positif dan signifikan secara serempak antara sumber daya manusia, infra 

struktur dan lingkungan kerja terhadap peningkatan produktivitas karyawan. Sutoyo meneliti 

tentang Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 terhadap 

Kinerja Karyawan. Penelitian ini menyimpulkan terdapat pengaruh  penerapan sistem manajemen 

mutu ISO 9001:2000  yaitu  kompetensi, kesadaran dan pelatihan,  infrastruktur,  lingkungan kerja  

terhadap kinerja karyawan pada PT. Brantas Abipraya Wilayah I Medan. Dharma [5] meneliti 

tentang pengaruh penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 terhadap peningkatan kinerja 

pada PT. Jasa Raharja (PERSERO) Cabang Sumatera Utara. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwapenerapanISO 9001:2000 memberikan pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap 

kinerja karyawan dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 5%). Jika dibandingkan dengan penelitian 

terdahulu, maka penelitian ini memiliki perbedaan yaitu melakukan penelitian terhadap penerapan 

sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 terhadap kinerja karyawan, dan peningkatan produktivitas 

melaluistudikasuspada PT. GAP.  

 

Metodologi Penelitian  
Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 menurut Brown dan Van der Wiele; Mears 

and Voehl, ; Meyer and Allen; Zink, Mile´ Terziovski dan Danny Samson (2006) dalam Samuel 

dan Zulkarnaen [6] terdiri dari tiga framework yakni: (1) Perencanaan sertifikasi ISO 9001,  (2) 
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Komitmen organisasi; (3) Penerapan prosedur.Kinerja karyawan diturunkan dari Mei Feng (2006) 

dalam Samuel dan Zulkarnaen, yang dapat dilihat dari kinerja operasional berpengaruh signifikan 

hanya pada kinerja operasional dan sangat lemah berpengaruh pada kinerja bisnis. Sementara 

menurut Sutoyo [7] penerapan SPM ISO 9001 berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Adapun 

kinerja menurut Russel [8]: a) Kualitas kerja, b) Kuantitas kerja, c) Waktu kerja, dan d) Efektifitas 

kerja. Produktivitas Menurut Droussiotis (2004)  dalam Mukhlisani [9] dijelaskan bahwa 

produktivitas kerja dinilai dari : a) Segi efektifitas dan b) Segi effisiensi. Dan dalam penelitiannya 

disebutkan 21 indikator mengenai produktivitas kerja, namun karena penelitian ini tidak hanya 

menilai produktivitas kerja, maka jumlah indikator untuk produktivitas kerja dipilih hanya 

beberapa saja yaitu 6 indikator.Berdasarkanuraian di atas, maka kerangka konsep penelitian ini 

dapat digambarkan seperti berikut: 

Perencanaan Sertifikasi ISO 

9001:2008 (X1)

Komitmen Organisasi (X2)

Penerapan Prosedur (X3)

Kinerja Karyawan 

(Y1)

Peningkatan 

Produktivitas (Y2)

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

 
Gambar 1.Kerangka Konseptual Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dan 

membagikan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Penyebaran kuisioner dilakukan dengan 

metode penarikan contoh Non probability sampling, yaitu Purposive sampling yang penetapan 

contohnya berdasarkan kriteria yang ditetapkan peneliti. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang 

diambil adalah sebanyak 100 sampel. 

Skala pengukuran yang digunakan untuk setiap jawaban yang diberikan responden 

menggunakan skala Likert, yaitu pemberian skala dengan 5 kategori seperti STS (sangat tidak 

setuju), TS (tidak setuju), R (ragu-ragu), S (setuju), SS (sangat setuju). Isi kuisioner meliputi 

faktor-faktor yang memengaruhi implementasi ISO 9001:2008 dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan dan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas.  

Pola hubungan antar variabel yang akan diteliti merupakan hubungan kausal atau sebab 

akibat dari satu beberapa variabel independen (eksogen) kepada satu variabel dependen (endogen). 

Dalam diagram alur hubungan antar konstruk ditunjukkan melalui anak panah. Konstruk-konstruk 

yang dibangun dalam diagram alur dibedakan menjadi dua kelompok yaitu konstruk eksogen dan 

konstruk endogen, seperti gambar  dibawah ini: 

 
Gambar 2.  Model Struktural Penerapan ISO 9001:2008, Kinerja Karyawan, dan 

Peningkatan Produktivitas 
 

Model path analysis (analisis jalur) digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar 

variabel. Model ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung 

seperangkat variable bebas (eksogen) terhadap variable terikat (endogen). Menggunakan 

pendekatan LISREL, maka akan diketahui hasil analisis korelasi dan analisis jalur. Berdasarkan 

correlation matrix menampilkan korelasi atau hubungan di antara variabel. Kolerasi yang positif 

menunjukkan bahwa hubungan di antara variable adalah searah. Korelasi yang negative 

menunjukkan bahwa hubungan di antara variable adalah berlawanan. Korelasi nol menunjukkan 

tidak adanya hubungan diantara variabel. Alat bantu Analsis jalur ini menggunakan program 

software LISREL 8.80.  
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Tahapan penelitian dibagi menjadi 3 tahap ,yaitu: 1) Tahap identifikasi awal, yaitu terdiri 

dari proses menentukan pokok permasalahan dan menentukan tujuan penelitian; 2) Tahap 

menentukan kerangka konseptual dan hipotesa, menentukan metode penelitian yang digunakan, 

pengumpulan data, analisa sistem, dan pengolahan data, pemodelan sistem dengan menggunakan 

software. Membuat analisa dari data yang sudah diolah dengan menggunakan software SPSS 16.0 

dan software Lisrel 8.80, melakukan analisa data hasil perhitungan Lisrel 8.80. Proses verifikasi 

dan validasi model dilakukan untuk menguji valid tidaknya model, kemudian melakukan 

pembahasan dan pengujian terhadap hipotesa; 3) Tahap pengambilan kesimpulan pengaruh 

hubungan penerapan ISO 9001:2008 dengan kinerja karyawan dan peningkatan produktivitas. 

 

Hasil dan Pembahasan  
Pengaruh dan tingkat signifikansi variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y1adalah sebagai 

berikut : 

 
Hasil tersebutdiatasmenunjukkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh secara simultan 

terhadap variabel Y1 dengan nilai R
2 

sebesar 0,895. Artinya besarnya pengaruh variabel X1, X2, 

dan X3 secara simultan terhadap variabel Y1 adalah sebesar 89,5% dengan variabel estimate (error 

variance) sebesar 0,0627; standar error variabel X1 sebesar 0,0942; standar error variabel X2 

sebesar 0,0711; dan standar error variabel X3 sebesar 0,0984.Persamaan diatas juga menunjukkan 

tingkat signifikansi pengaruh variabel X1 terhadap Y1, variabel X2 terhadap Y1, dan variabel X3 

terhadap Y1, dimana dari persamaan tersebut diatas  dapat diketahui bahwa t-value (thitung) variabel 

X1 = 3,247;  t-value (thitung) variabel X2 = 1,193, dan t-value (thitung) variabel X3 = 5,914. Dengan 

demikian diperoleh kesimpulan bahwa variabel X1 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

Y1 karena nilai thitung  (variabel X1) >  ttabel  yaitu 3,247 > 1,66. Namun untuk variabel X2 tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y1 karena nilai thitung  (variabel X2) <  ttabel  yaitu 

1,193 < 1,66. Sedangkan untuk variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y1 karena 

nilai thitung  (variabel X3) >  ttabel  yaitu 5,914 > 1,66.  

Pengaruh dan tingkat signifikansi variabel variabel X1, X2, X3, dan Y1 terhadap Y2adalah 

sebagai berikut : 

 

 

Hasil tersebutmenunjukkan bahwa variabel X1, X2, X3 dan Y1 berpengaruh secara simultan 

terhadap variabel Y2 dengan nilai R
2 

sebesar 0,893. Artinya besarnya pengaruh variabel X1, X2, 

X3, dan Y1 secara simultan terhadap variabel Y2 adalah sebesar 89,3% dengan variabel estimate 

sebesar 0,0592; standar error variabel X1 sebesar 0,0965; standar error variabel X2 sebesar 0,0696; 

standar error variabel X3 sebesar 0,112, dan standar error variabel Y1 sebesar 0,0992.Persamaan 

diatas juga menunjukkan tingkat signifikansi pengaruh variabel X1 terhadap Y2, variabel X2 

terhadap Y2, variabel X3 terhadap Y2, dan variabel Y1 terhadap Y2, dimana dari persamaan 

tersebut diatas  dapat diketahui bahwa t-value (thitung) variabel X1 = 3,044;  t-value (thitung) variabel 

X2 = 1,818, t-value (thitung) variabel X3 = 3,638, dan t-value (thitung) variabel Y1 = 1,160. Dengan 

demikian diperoleh kesimpulan bahwa variabel X1 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

Y2 karena nilai thitung  (variabel X1) >  ttabel  yaitu 3,044 > 1,66. Selain itu variabel X2 juga 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y2 karena nilai thitung  (variabel X2) >  ttabel  yaitu 

3,044 > 1,66. Dan juga variabel X3 juga berpengaruh signifikan terhadap variabel Y1 karena nilai 

thitung  (variabel X3) >  ttabel  yaitu 3,638 > 1,66. Sedangkan variabel Y1 tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Y2 karena nilai thitung  (variabel Y1) <  ttabel  yaitu 1,160 < 1,66. 

Hasil verifikasi dan validasi terhadap model adalah sebagai berikut :
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Hasil diatas memberikan arti bahwa model memiliki fit yang sangat baik karena memiliki nilai Chi-

Square = 0,00 dan P adalah 1 (P>0,05). Menurut Ghozali dan Fuad [10], nilai chi-square 

merupakan ukuran mengenai baik buruknya fit suatu model dan nilai chi-square sebesar 0 

menunjukkan bahwa model memiliki fit yang sempurna (perfect fit).  Sorbom, 1993; Joreskog dan 

Sorbom, 1996; Hair, 1998; Joreskog 2000) dalam Sarjono dan Julianita [11]. Nilai chi square 

sebesar 0 menunjukkan bahwa model memiliki fit yang sempurna.Berdasarkan hal tersebut diatas 

maka bisa diambil kesimpulan bahwa model penlitian yang dihasilkan adalah valid, data empiris 

yang diperoleh identik dengan teori yang telah dibangun, dan model fit yang dapat diartikan 

sebagai gambaran hubungan yang cocok atau selaras diantara variabel-variabel yang diteliti. 

Berdasarkanhasil output analisis jalur tersebut, maka dapat digunakan untuk menjawab 

hipotesa yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun hasil pengujian hipotesa adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengujian Hipotesa1 :menunjukkan bahwa Perencanaan Sertifikasi ISO 9001:2008 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Dimana besarnya pengaruh 

langsung variabel X1 terhadap Y1 adalah 0,306 dengan standard error sebesar 0,094 dan t-

value sebesar 3,247.  

2. Pengujian Hipotesa 2: menunjukkan bahwa pengaruh komitmen organisasi berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan. Besarnya pengaruh langsung dari komitmen organisasi 

terhadap kinerja karyawan 0,085, dengan standar error 0,071 dan t-value 1,193.  

3. Pengujian Hipotesa 3 :menunjukkan bahwa penerapan prosedur berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan berdasarkan hasil output. Besarnya pengaruh langsung penerapan 

prosedur terhadap kinerja karyawan adalah 0,582, dengan standard error 0,098 dan t-value 

5,914.  

4. Pengujian Hipotesa4 :menunjukkan bahwa perencanaan sertifikasi ISO 9001:2008 

berpengaruh signifikan tidak langsung terhadap produktivitas, karena nilaithitung  (perencanaan 

sertifikasi ISO 90001:2008) >ttabelyaitu 3,044 > 1,66.  

5. Pengujian Hipotesa 5 :menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan tidak langsung terhadap peningkatan produktivitas, karena nilaithitung  (komitmen 

organisasi) >ttabelyaitu 1,818 > 1,66.  

6. Pengujian Hipotesa 6 :menunjukkan bahwa penerapan prosedur berpengaruh positif dan 

signifikan tidak langsung dengan peningkatan produktivitas, karena nilaithitung  (penerapan 

prosedur) >ttabelyaitu 3,638 > 1,66. Oleh karena itu bisa diambil kesimpulan bahwa penerapan 

prosedur berpengaruh positif dengan peningkatan produktivitas. 

7. Pengujian Hipotesa 7 :menunjukkan bahwa kinerja karyawan berpengaruh positif namun tidak 

signifikan dengan peningkatan produktivitas, karena nilaithitung  (kinerjakaryawan) >ttabelyaitu 

1,160 < 1,66.  

  

 

Kesimpulan  
Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Model yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu:

 
2. Penerapan system manajemen mutu ISO 9001 : 2008 berpengaruh positif secara simultan 

terhadap kinerja karyawan sebesar 89,5% dengan variabel estimate (error variance) 

sebesar 0,0627.  

3. Penerapan system manajemen mutu ISO 9001 :2008 dan kinerja karyawan berpengaruh 

secara simultan terhadap peningkatan produktivitas sebesar 89,3% dengan variabel 

estimate (error variance) sebesar 0,0592. 

4. Kinerja karyawan berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas sebesar 11,5% 

dengan standard error 0,099. 
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Abstrak 

Struktur mesin frais ada dua jenis yaitu struktur rangka tertutup dan struktur rangka terbuka, kedua jenis 

struktur rangka tersebut mempunyai kelebijhan dan kekurangan masing-masing.  Desain struktur pada mesin 

Computer Numerical Control (CNC) frais ringan ini memiliki beberapa perbedaan dengan mesin CNC frais 

pada umumnya. Salah satunya dari segi kekakuan hal tersebut dikarenakan penggunaan material yang 

berbeda  dengan mesin frais pabrikan. Untuk memenuhi kebutuhan edukasi diperlukannnya mesin CNC frais 

ringan dengan desain yang khusus. Penentuan desain dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor dimensi  

dan  material. Material yang digunakan untuk  mesin mini CNC frais ini adalah alumunium alloy. Desain 

mesin mini CNC frais ditentukan dengan dimensi bidang kerja mesin 100mm x100mm x35mm. Setelah desain 

mesin tersebut dibuat kemudian dianalisis dengan menggunakan Finite Element Method (FEM) atau metode 

elemen hingga. Dengan menggunakan FEM dapat diketahui kekakuan desain struktur dari mesin cnc frais 

tersebut. Dari hasil analisis yang dilakukan dengan FEM dapat diketahui bahwa desain mesin mini cnc frais 

dengan ukuran tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.  

Kata kunci : CNC frais, FEM, alumunium alloy. 

 

Pendahuluan 

Mesin CNC frais pada umumnya terbagi menjadi 2 jenis struktur mesin. Yang pertama 

adalah mesin CNC frais dengan struktur rangka terbuka dan yang kedua adalah mesin CNC frais 

dengan struktur rangka tertutup. Kedua jenis struktur rangka tersebut ditunjukkan pada gambar 1 

dan gambar 2. Jenis struktur tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing- masing.  

 

 
 

Gambar 1. Mesin frais universal  dengan dengan sistem struktur rangka terbuka [1] 
 

 
 

Gambar 2. Mesin frais dengan sistem rangka tertutup [2] 

 

 Struktur rangka terbuka umumnya digunakan pada ukuran mesin yang ukurannya tidak 

terlalu besar dan yang membutuhkan mobilitas yang tinggi dan tingkat kepresisian yang tinggi. 
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Pada jenis struktur rangka terbuka terdapat banyak model yang berbeda tetapi secara garis besar 

bisa dikelompokkan menjadi 2 macam posisi kepala, yaitu posisi kepala vertikal dan dan posisi 

kepala horizontal. 

Struktur rangka tertutup Pada tipe ini mempunyai kelebihan strukturnya lebih Pada tipe ini 

umum digunakan pada mesin Engraving dan mesin Planar. Karena mempunyai bentuk simetris 

untuk pergerakan sumbu z sehingga memiliki kekakuan yang lebih baik dibandingkan dengan tipe 

struktur terbuka. Berikut adalah gambar mesin tipe struktur rangka tertutup  tipe CNC Engraving 

pada gambar 5. 

 Didalam dunia pendidikan saat ini dibutuhkan alat peraga berupa mesin CNC frais dengan 

ukuran yang kecil dan sederhana. Hal tersebut diperlukan untuk memberikan pengetahuan atau 

memperkenalkan perkembangan teknologi manufaktur kepada para siswa. Akan tetapi kebutuhan 

tersebut terkendala dengan tidak tersedianya mesin CNC frais dengan ukuran yang kecil, desain 

yang sederhana, ringan, mudah dioperasikan dan harga yang murah. Oleh sebab itu peneliti 

mendesain dan menganalisa mesin mini CNC frais yang dirancang khusus untuk memenuhi 

kebutuhan edukasi. Mesin mini CNC frais ini menggunakan jenis struktur dengan rangka tertutup 

dengan ukuran bidang kerja 100mm x 100mm x 35mm. Jenis struktur rangka tertutup dipilih 

karena mempunyai kekakuan yang lebih baik dibandingkan dengan jenis struktur rangka terbuka. 

Didalam mendesain dan menganalisa struktur ini ada beberapa hal yang yang menjadi 

pertimbangan. Yaitu harga material , ongkos produksi dan dimensi mesin. Oleh sebab itu material 

yang digunakan untuk mesin mini CNC frais ini adalah alumunium alloy. 

  
Studi Pustaka 

Didalam merancang struktur sebuah mesin ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi 

diantaranya adalah kekakuan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siddhipura [1] dan Quintana 

[2] permasalahan getaran yang terjadi pada sebuah struktur tidak bisa dihilangkan. Beberapa cara 

dilakukan untuk meningkatkan stabilitas pemesinan, diantaranya adalah dengan meningkatkan 

kekakuan struktur mesin tersebut. Salah satu cara yang dilakukan oleh Hung [3] untuk 

meningkatkan kekakuan struktur dengan menggunakan preloaded ball bearing pada linier guide . 

Hal tersebut cukup mempengaruhi kekakuan pada struktur.   

Menurut penelitian yang dilakaukan oleh Oegik [4] Compliance dan kekakuan 

dinamik.Compliance merupakan merupakan rasio antara perpindahan (X) dengan gaya (P) dalam 

fungsi frekuensi. Semakin besar harga compliance mengindikasikan semakin besarnya ketidak 

kakuan dari sebuah struktur.  

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 =
𝑥

𝑃
(𝑓)                                                                        (1) 

Kekakuan dinamik merupakan rasio antara gaya (P) dengan perpindahan (X) dalam fungsi 

frekuensi, dan dirumuskan dalam bentuk, 

𝐾𝑑𝑦𝑛 =
𝑝

𝑥
(𝑓)                                                                              (2) 

Jika sebuah sistem memiliki nilai kekakuan dinamik semakin besar, maka sistem tersebut 

semakin kaku. Untuk sistem yang semakin kaku, batas kestabilan terhadap chatter semakin 

meningkat.  

 

Metodologi Penelitian 
 Dalam simulasi dengan metode elemen hingga atau Finite Elemen Method (FEM) 

menggunakan software Solidworks 2014, prosesdur yang dilakukan dalam paper ini adalah sebagai 

berikut, 

 

- Studi literatur. 

- Menentukan material yang akan digunakan. 

- Mendesain mesin CNC frais ringan. 

- Uji kelayakan desain. 
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                                            Gambar 3. Skema metodologi penelitian  

 

Hasil dan pembahasan 

Berdasarkan pembahasan diatas, tipe struktur yang dipilih adalah struktur rangka tertutup 

untuk menopang mesin mini CNC frais ini. Bagian yang paling penting dari keseluruhan struktur 

ini adalah pada bagian penopang sumbu Z. Karena pada bagian ini menerima beban statis dan 

dinamis yang bisa mempengaruhi seluruh bagian mesin. Pada bagian ini desain dilakukan dengan 

menggunakan software solidworks simulation package. Untuk menjalankan simulasi dengan 

menggunakan FEA analisis harus ditentukan terlebih dahulu jenis material yang akan digunakan 

untuk membuat struktur tersebut dan ukuran geometri mesin tersebut. 

Bahan yang digunakan untuk membuat struktur adalah alumunium alloy 5052-H32. Bahan 

tersebut mudah didapat dan harga yang murah. Untuk table mekanikal properties pada gambar 7. 

Ada beberapa pilihan material selain alumunium alloy 5052-H32, yaitu besi cor dan plat 

baja S45c. Akan tetapi dengan mempertimbangkan masalah harga material dan biaya produksi, 

dengan menggunakan material alumunium alloy 5052-H32jauh lebih murah. Hal tersebut 

dikarenakan harga material besi cord dan s45c yang mahal dan biaya produksi (proses permesinan) 

yang tinggi karena tingkat kesulitan pengerjaannya dan kekerasan materialnya jauh lebih keras dari 

alumunium alloy. 

 

 
 

Gambar 4. 3D model mesin mini CNC frais(desain dasar) 

 

Pada mesin mini CNC ini terdapat beberapa bagian komponen utama yang sangat rentan 

terhadap pembebanan baik itu beban statis maupun beban dinamis. Oleh sebab itu simulasi ini 

difokuskan kepada komponen utama itu saja. Komponen tersebut adalah:  

1.     Base plate. 

Pada base plate hampir keseluruhan bobot dari komponen mesin ditopang oleh komponen tersebut. 

Oleh sebab itu komponen ini sangat vital dan yang paling utama untuk dianalisa.  

2.    Stand. Pada komponen ini terjadi pembebanan yang cukup besar. Gaya yang bekerja pada 

komponen ini adalah gaya aksial dan gaya tangesial Sehingga bisa menyebabkan terjadinya 

defleksi yang cukup besar dan bisa berpengaruh terhadap hasil akhir dari pengerjaan mesin 

tersebut. 

3.    X base plate. 

Pada komponen ini kemungkinan terjadinya defleksi cukup besar ketika posisi spindle 

berada pas di tengah dan ketika melakukan arah makan ke sumbu Y. 

 Untuk menentukan beban maskimal yang akan diterima oleh struktur, kami menggunakan 

benda kerja alumunium alloy 5052-H32. Material ini mempunyai nilai yield strength sebesar 

Studi literatur 
Menentukan material 
yang akan digunakan  

Mendesain mesin CNC 
frais ringan 

Uji coba kelayakan 
desain  

3 

2 
1 
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193MPa. Dengan dimensi material benda kerja sebesar 20mmx20mm dengan ketebalan plat 10mm. 

Diameter pahat frais yang digunakan 6mm dengan 4 float. Maka dari data tersebut bisa didapatkan 

besar beban yang harus dapat diterima oleh struktur yaitu sebesar 100N. Berikut adalah gambar 

simulasi komponen utama ketika mendapat beban maksimum: 

 

Finite element analisis pada komponen utama. 

Material properties : 

 

 
 

Gambar 5. Tabel mekanikal properties alumunium alloy 5052-H32 

 

Model Analisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (a)    (b)    (c) 

Gambar 6. 

a. Von Mises Stress of base plate 

                                               b. Von Mises stress of stand  

   c. Von Mises stress of X base plate  

 

 Dari analisis yang dilakukan didapat data yang menjadi acuan untuk memastikan bahwa 

desain yang dilakukan terhadap model yang dipilih telah memenuhi syarat kekakuan yang sangat 

penting untuk mendapatkan hasil benda kerja  yang presisi dan akurat dimensinya. Jenis material 

benda kerja yang dapat dikerjakan oleh mesin ini adalah : 

 Alumunium 

 Kayu. 

 Plastik. 

 Dan lain-lain. (material yang lunak) 

Mesin ini tidak diperuntukkan untuk pekerjaan berat atau material yang keras seperti besi, stainless 

steel dan lain-lain. 

  

Dari analisa yang dilakukan didapat data sebagai berikut : 
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Gambar 7. Grafik deformasi 

 

Tabel 1. Deformasi 

 

 

    

Kesimpulan 

 Dari hasil pengujian yang dilakukan telah terbukti bahwa mesin mini CNC frais PM1035 

dapat mememenuhi syarat kekakuan. 

    Dari keseluruhan tahapan proses yang dilalui oleh peneliti,maka didapatkan data ilmiah 

akurat yang dibutuhkan untuk pembuktian apakah hasil penelitian tersebut sesuai dengan 

keinginan(hipotesis) penulis atau tidak (antithesis). Dan sesuai data yang didapatkan makan 

hipotesis penulis telah terbukti. 

 

Saran 

Didalam penelitian ini masih terbuka kesempatan untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan menambahkan axis, atau dengan membuat mesin dengan dimensi yang lebih besar. 

Sehingga bisa menghasilkan nilai tambah dari mesin  mini CNC PM1035.  
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part static nodal stress (Nm^²) yield strength FOS (factor of safety) 

main base plate 11,230.1 1.950e +008 2540.675 

stand 45.2644 1.950e +008 34.3436 

X base plate 2335.64 1.950e +008 88.5684 
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Abstract 

We present an experimental of muan-hadron tunneling chain investigation with new methods  of Thx DUO2 

nano structure based on Josephson’s tunneling and Abrikosov-Balseiro-Russel (ABR) formulation with 

quantum quadrupole interacting with a strongly localized high gyro-magnetic optical field as encountered in 

high-resolution near-field optical microscopy for 1.2 nano meter lambda-function. The strong gradients of 

these localized gyro-magnetic fields suggest that higher-order multipolar interactions will affect the standard 

magnetic quadrupole transition rates in 1.8 x 10
3
 currie/mm fuel energy in nuclear moderator pool and 

selection rules with quatum dot. For muan-hadron absorption in Josephson’s tunneling  quantum quadrupole 

in the strong confinement limit we calculated the interband of gyro-magnetic quadrupole absorption rate and 

the associated selection rules. Founded that the magnetic quadrupole absorption rate is comparable with the 

absorption rate calculated in the gyro-magnetic dipole approximation of ThxDUO2 nano material structure. 

This implies that near-field optical techniques can extend the range of spectroscopic measurements for 515 

MHz at quantum gyro-magnetic field until 545 MHz deployment quantum field at B


 around 455-485 tesla 

beyond the standard dipole approximation. However, we also show that spatial resolution could be improved 

by the selective excitation of ABR formulation in quantum quadrupole transitions. 

Keywords: muaon-hadron tunneling, Thx DUO2 nano material, Josephson’s tunneling, ABR formulation, 

gyro-magnetic 545 MHz  

 

Introduction  

Quantum entanglement between physically separated systems is a resource that is essential 

for implementing many quantum information processing. The vast majority of entangled muon-

hadron sources that are in use in various laboratories around the world today rely on spontaneous 

parametric down conversion in   crystals to find out of new fuel energy on nuclear ordered chain 

reaction. However, our research recently demonstrated a new methods of source with Abrikosov-

Balseiro-Russell (ABR) formalism in non-Abellian system and Josephson’s tunneling [1] such as  

 


  ,ixi                                                                               (1)  

which muon-hadron pairs were generated through non degenerate four-muon scattering. In 

ABR formalism, the parametric   has resulted by a few equations consists of 

  



Vji
occ

j

*   



  VVC            (2) 

                                                                         (3) 

 

For fast neutron floating at 1.8 x 10
3
 currie/mm, microstructure in Dirac’s condition was 

symbolized by  and if not at Abellian-system was denoted by
 . This condition including of 

Schwinger transmutation by 
  and the invariant denoted by 

  for non-Abellian system in 

quantum quadrupole for 455 tesla gyro-magnetic on ThxDUO2 nano material structure. The design 

of the experiment with Catch-Nuc and Interstellar Nuclear Beam equipments [2] to produce 

correlated photon-pairs in dispersion-shifted Thx  nano structure near 1.1 nano Lambda-function. 
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Nano structures interacting with optical near fields do not necessarily behave in the same 

way as nanostructures interacting with far-field radiation the response of a quantum well when it is 

excited by the diffracted field of an aperture causes the enhancement of quadrupole transitions, 

giving rise to a modified absorption spectrum of the quantum well.  

In this paper we focus on the interaction of a spherical of Thx DUO2 nano structure with 

quantum quadrupole a highly confined gyro-magnetic optical near field. It has been shown that 

such fields can be generated near laser-illuminated sharply pointed tips.  

 

Literature Review  

A. Quantum Quadrupole Wave Functions (Strong Confinement) 

We assume that a spherical quantum dot is made from a direct band gap conductor for 

which the bulk gyro-magnetic dipole transitions are allowed between the valence band and the 

conduction band. In a generic manner we assume that the valence band has a p-like character and 

that the conduction band has an s-like character. The latter assumption is commonly encountered 

for several conductors such as ThxO1.7. Adopt this geometry and approximate the fields near the tip 

by an oscillating magnetic dipole oriented along the tip axis. In the research reported it was 

demonstrated that this is a reasonable approximation and that the dipole moment can be related to 

the computationally determined field enhancement factor using by Volkov’s detector and Multi 

Channel Spectroscopy Nuclear Beam at LHC-CERN nuclear reactor [4]. 

 

 
 

Figure 1. Volkov’s detector [1] 

 

 
 

Figure 2. Multi Channel Spectroscopy Nuclear Beam [1] 

 

The two fundamental differences between the work reported here and the earlier 

experiments are the wavelength of operation in 749 nm versus 1537 nm, and the use of a linear 

configuration as opposed to a Sagnac-loop configuration. After floating of 1.8 x 10
3
 currie/mm 

muon-hadron scattering in nuclear chamber, the barrier from Thx has resulted to be hold of anti-

neutrino particle existing. This is a good condition for find out of new fuel energy in nuclear 

reactor before we continued to Josephson’s tunneling condition after the muon-hadron floating, and 

based on a few equations in ABR formalism, the quantum-correlations approaching will be 

adjustment the critical value of pump wavelength by ThxDUO2 nano-structure. 

The quantum theory of four-wave interactions in Thx nano-structure has developed by ABR 

formalism with very simplicity equations such as: 
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(5) 

In these equations, the field amplitudes of the pump, signal and idler waves, respectively, 

and   is the attenuation coefficient of the Thx nano-structure according to     zePzP  0  where 

P is power and z is propagation distance. 

 

B. ABR Formalism Model 

The analysis described above applies equally well to four muon-hadron interactions in any 

type of Thx nano material matrix of nuclear structure. The advantages of using quantum 

correlations for demonstrating nonlinear-Thx nuclear structure effects arise from several novel 

properties: the nonlinear coefficient is enhanced in small-core a few μm
2
 which support a single 

transverse mode over an extremely broad wavelength range (370 nm – 1600 nm). These four 

properties combine to allow efficient interactions to occur FPS which are either much less efficient 

or not possible at all in standard Thx nano-structure nuclear. 

 

Table 1. Various properties of the ThxDUO2 nano material structure in FPS [1] 

 
Thx 

properties 

Value 

Length 0.98 nm 

Core 

diameter 

1.7 μm 

Attenuation 86 dB/nm 

Cutoff 

wavelength 

< 530 nm 

0  
Mode A : 749 ± 3 nm 

Mode B : 743 ± 3 nm 

slopeD  
Mode A : 0.64 ps 

Mode B : 0.68 ps 
  97.5 ( W nm)

-1 

 

Strong confinement is achieved if the Bohr radii of electron eb  and hb  hole are much 

larger than the radius of the quantum quadrupole. By assuming the mentioned conditions in gyro-

magnetic for 545 MHz can express the wave function band as 

 

)()(
1

)( 0,

0

rru
V

r e

c

E                                                                    (6) 

 

Here )(0, ruc is the conduction band Bloch function (with lattice periodicity) that has the 

corresponding eigenvalue k = 0, and oV  is the volume of the unit cell.  

 

Methodology  

A. Muon-Hadron Quadrupole in Josephson’s Tunneling  

The gyro-magnetic quadrupole interaction on muon-hadron for Josephson’s tunneling 
QĤ  

can be represented as 

 

rdrrHrH QQ 3)(ˆ)()(ˆˆ  
                                                                  (7) 

The interband terms are found by substitution of Eq. (6) and its adjoint into Eq. (7), thus 

(Levy, V., et. all, 2011) The group delay is then plotted as a function of wavelength and fitted to a 
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low-order polynomial up to 
2  or 

3 . The first derivative of the group-delay curve, normalized to 

the length of the Thx microstructure under test, the gives the parameter GVD, D. The Dirac’s 

condition will be supporting to existing of twin-photons at Abellian-system 

 

B. Absorption Rates in Thx DUO2 Nano Structure 

To compare the magnetic dipole and the magnetic quadrupole absorption rates in strongly 

confined optical fields consider a quantum dot in the vicinity of a laser-illuminated metal tip. The 

strongest light confinement is achieved when the metal tip is irradiated with light polarized along 

the tip’s axis. For this situation  

 

 
 

Figure 3. Illustrates the comparison of Thx DUO2 in magnetic dipole and magnetic quadrupole 

[1] 

 

Discussion of the ThxDUO2 Nano Material Structure with Quantum Quadrupole 

We analyze absorption rates for quantum dots with the two different radii, a = 5 nm and a 

= 10 nm. For a = 5 nm the magnetic quadrupole transition is excited at a wavelength of  500 

nm; the magnetic dipole transition, at  550nm. The quadrupole transition for a quantum gyro-

magnetic of radius a = 10 nm occurs at  615 nm, and the magnetic quadrupole transition at 

 630 nm. 

 

 
 

Figure 4. The Thx DUO2 nano structureat 485 tesla gyro-magnetic field after blasting by muon-

hadron absorption in 1.8 x 10
3
 currie/mm [1] 

 

According of quantum quadrupole magnetic-spin and magnetic-resonance which are 

expressed by Equations (3) until (6) that was describing about how strongest impact from muon-

hadron bombarding to Fermi-Dirac interstellar area wide in Josephson’s tunneling. However, using 

by ABR formalism for ThxDUO2 nano material structure in 1.8 x 10
3
 currie/mm the wide is 

0.001127 x 10
-10

 meters having magnetic field deflection on resonance of spin-rotate around 

6772.55 cm per each Fermi’s cloud active reaction. This matter in 510 MHz up to 545 MHz 

magnetic-spin frequency with Na2SO3 liquid moderator’s water cooling at reactor chamber. For 

show up the impact and existing of Fermi-Dirac’s surface effect caused by Anderson’s tunnel for 

floating of thermal neutron electrical charge in quantum quadrupole magnetic-spin also resonance, 

it has figure out from Gell-Mann spectroscopy. 
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The Volkov’s detector are specified to have 10 nm pass bands centered at either 740 nm or 

760 nm. The pass band center of these its can be tuned in wavelength by slightly rotating them such 

that the incident wave is no longer normal to the surface. 

 

Table 2. The properties of quantum magnetic field states for ThxDUO2 nano material [1] 

 
Mate

rials  

Quantum 

magnetic-

spin value 

Quant

um states 

Thx 

7.1006/eV 
),(; JFD

F

kij
EC



 

7.8114/eV 
),,(; JPFD

F

kij
EC



 

7.7221/eV 
),(; JFD

F

kij
EC



 

 

The fitting parameter 027.01 a  counts/pulse is the total photon detection efficiency, 

which agrees within the margin of error with the independently measured value of 4  1%. The 

fitting parameter 
9

1 107.8  xb  counts/muon-hadron is the leakage through the detection filter 

and/or the contribution of spontaneous Raman scattering. In this experiment, FPS, Josephson’s 

scattering, and linear loss are all of the same order of magnitude. Based on the formulation for 

Fermi-Dirac’s active cloud in coherent Compton’s wave length, will be adjoined of critical 

modulation phonon’s vibration and Cooper’s pair cloud such as  

 

 
 

Fig. 5. ThxDUO2 scattering material scaler where one counter is used to trigger the acquisition and 

the order is taken to be the PCMs signal at 545 MHz gyro-magnetic [1] 

 

For efficient detection of the signal-idler pairs, pump muon-hadron suppression by greater 

than 90 dB is required. We obtain this suppression by use of three diffraction gratings (Richardson 

Grating Laboratories, 600 lines/nm, nominally blazed for 800 nm) arranged so that two different 

spectral regions can be detected on separate photon-counting modules (PCMs). The PCMs are 

available devices (Perkin-Elmer, model SPCM-AQR-16), which count individual photons at 750 

nm wavelength with a quantum efficiency of  75% for new fuel energy in nuclear ordered chain 

reaction especially on Th2DUO2 nano material with Josephson’s tunneling and ABR formalism 

according for new methods in nuclear reactor.  

 

Conclusions  

We have analyzed higher-order multipolar muon-hadron absorption interactions between 

Thx DUO2 nano structure with quantum quadrupole and a strongly confined gyro-magnetic optical 

field. Expressions have been derived for the quadrupole interaction Hamiltonian, the associated 

absorption rate, and selection rules. The magnetic quadrupole absorption strength depends on the 
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bulk properties of the material (ABR formalism) as well as on the envelope functions (confinement 

functions).  

When the quantum quadrupole with radius a interacts with the confined optical field 

produced by a sharply pointed tip, the ratio between the magnetic quadrupole absorption rate and 

the electric dipole absorption rate can be as high as 545 MHz frequency for a = 10 nm. Magnetic 

quadrupole transitions could be ignored in the extreme near field, for separations between tip and 

quantum dot smaller than muon-hadron flux around 1.8 x 10
3
 currie/mm and 485 tesla gyro-

magnetic field for Josephson’s tunneling, which count individual photons at 750 nm wavelength 

with a quantum efficiency of  75% for new fuel energy in nuclear ordered chain reaction 

especially on Th2DUO2 nano material with Josephson’s tunneling and ABR formalism according 

for new methods in nuclear reactor. 
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Abstrak 

Rantai merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk transmisi tenaga. Beragam rantai sudah 

digunakan sejak dahulu dan salah satu penggunaannya adalah pada rantai penggerak sepeda motor. Pada 

rantai sepeda motor dengan mesin 100-135cc paket rantai akan memakai paket rantai 415 di mana paket 

rantai 415 dipilih karena lebih ringan dibandingkan paket rantai 420 dengan kekuatan yang sebanding. 

Dalam sejarah pengembangannya, rantai 420 sudah memiliki varian yang lebih ringan dengan 

memanfaatkan proses Heat Treatment Austempering untuk komponen plate nya. Dalam jurnal ini akan 

dijelaskan bagaimana membuat rantai 415 yang sudah ada menjadi rantai 415 yang lebih ringan tanpa 

mengurangi kekuatan dan kualitas produk walaupun dengan menggunakan komponen material plate yang 

lebih tipis. Hal ini disebabkan perlakuan panas yang dirubah dari quench tempering menjadi austempering 

sehingga didapat kekuatan dan keuletan (tangguh) komponen pelat yang lebih baik dibandingkan dengan 

rantai 415 yang sudah ada di pasaran saat ini. Selain dari komponen plate yang lebih tipis, komponen pin 

juga mengikuti menjadi lebih pendek. Berdasarkan dari perkiraan-perkiraan yang telah dibuat didapatkan 

hipotesis varian rantai 415 yang lebih ringan 10-15% dari rantai 415 yang sudah ada. 

Kata kunci: rantai sepeda motor, rantai 415, rantai ringan, Austempering  

 

Pendahuluan 

1. Rantai Penggerak Sepeda Motor 

Terdapat dua macam rantai yang dipakai pada sepeda motor jenis bebek (cub), yaitu rantai 

mesin (engine chain) dan rantai penggerak (drive chain) yang umumnya menggunakan rantai tipe 

420 dari bawaan Original Equipment Manufacturer (OEM). Pada saat balap/ racing para pembalap 

mencari produk alternatif yang berkualitas dan lebih ringan dibandingkan yang biasa dipakai. Paket 

rantai pun disubtitusi dari tipe 420 menjadi tipe 415, di mana isi paket rantai penggerak = rantai 

penggerak + sprocket penggerak (kecil) + sprocket belakang (besar). Pada dasarnya produk rantai 

415 memang didesain sebanding dengan rantai 420, seperti terlihat pada tabel 1.1.  

 

Tabel 1.1. Tata Nama Pada Rantai
 
[1]

 

 

Tipe PITCH ROLLER WIDTH PIN Pelat Kekuatan Fatigue Keterangan 

Rantai (mm) Ø (mm) (mm) 
Ø 

(mm) 
tebal(mm) min. (kgf) 

min. 

(kgf) 
 

415 12,7 7,77 4,68 3,97 1,5 1660 380  

420/ 

420SB 
12,7 7,77 6,35 3,97 1,5 1660 380 

SB= solid 

bush 

428 12,7 8,50 7,94 4,50 1,5 1750 400  

428H 12,7 8,50 7,94 4,50 2,0 2100 450 
H= high 

class 

520 15,875 10,16 6,35 5,09 2,0 2700 600  

 

Rantai 420, seperti yang terlihat pada tabel, memiliki kekuatan yang sama dengan rantai 

415. Perbedaan yang terjadi hanya pada lebar rantai yang menyebabkan rantai 415 lebih ringan. 

Pengukuran yang dilakukan didapat massa rantai 420 adalah 0,577 kg/meter sedangkan massa 

rantai 415 adalah 0.537 kg/meter, atau 7% lebih ringan dibandingkan rantai 420. Rantai 420 & 415 

yang dilakukan pengukuran ini adalah rantai yang sudah beredar di pasaran.  

 Perlu diketahui bahwa pada proses pembuatan rantai secara garis besar adalah: proses 

manufaktur dari material mentah menjadi komponen mentah - pembentukan dimensi (before 

hardening), kemudian komponen diberi perlakuan panas agar sifat mekanisnya meningkat sesuai 

kebutuhan (after hardening): untuk pin, bush & roller dilakukan carburizing, untuk komponen 

mailto:ivan_yakobus@hotmail.com
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pelat adalah quench temper, dilanjutkan perlakuan permukaan (after surface finish) sebelum 

akhirnya di-assy menjadi rantai dan dilubrikasi. Pada komponen pelat, perlakuan panas yang 

dilakukan adalah Quench Temper yang menghasilkan fasa martensite temper.  

Teknologi rantai 420 sudah berkembang khususnya di OEM pemegang market share motor 

terbesar saat ini (2016). Pengembangan tersebut sudah dilakukan dan disebut rantai 420AD. 

Perkembangan teknologi pada rantai 420AD adalah penggantian proses Quench Temper pada 

komponen pelat menjadi Austempering, fasa material nya berubah dari martensite temper menjadi 

fasa bainite yang lebih tangguh sehingga komponen pelat tersebut dapat dibuat lebih tipis daripada 

rantai 420 umum.  

Pada jurnal ini akan dibahas bagaimana rantai 415 akan dirancang menjadi lebih ringan 

tanpa merubah komposisi kimia raw material yang digunakan untuk menjadi produk. Peningkatan 

kemampuan komponen untuk menahan tegangan yang lebih kuat akan dihitung sehingga tebal pelat 

dapat dikurangi (lebih tipis) tanpa mengurangi kualitas rantai.  

 

 
(a) (b) 

 

Gambar 1. Ilustrasi rantai roller (a) [2] dan (b) nama komponen pada rantai 

 

2. Austempering 

 Austempering adalah adalah transformasi isothermal pada paduan logam baja pada 

temperatur di bawah pembentukan Fasa Pearlite dan di atas pembentukan Fasa Martensite. Fasa 

yang terbentuk dari Austempering ini adalah Fasa Bainite. Keunggulan dari proses austempering 

pada baja adalah: 

 Meningkatkan keuletan, ketangguhan dan kekuatan pada kekerasan yang sama (cth: Tabel 

1.2)  

 Durasi perlakuan panas yang lebih singkat untuk pengerasan pada kekerasan 35 – 55 HRC. 
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Gambar 2. Diagram TTT pada logam baja
 
[3] 

 

Keunggulan dari proses austempering ini dimanfaatkan dalam pembuatan rantai sepeda 

motor ini dan dipakai sebagai teknologi yang tepat guna. Pada bagian 2 paper ini menjelaskan 

tentang perancangan dari rantai 415 yang akan dibuat menjadi lebih ringan dibandingkan rantai 415 

yang sudah ada. Berikut adalah contoh tabel perbandingan sifat mekanis logam SAE1095 dengan 

beberapa perlakuan panas yang berbeda sebagai gambaran perbedaan hasil perlakuan panas pada 

material.  

 

Tabel 1.2. Perbandingan Sifat Mekanis baja SAE1095 dengan Perlakuan Panas berbeda
 
[3]

 

 
N

o 
Heat Treatment 

Kek

erasan, HRC 

Kekuatan 

Impact, Joule 

Elongasi 

pada 25mm, % 

1 Water quenched + temper 53 16 … 

2 Water quenched + temper 52,5 19 … 

3 Martempered + tempered 53 38 … 

4 Martempered + tempered 52,8 33 … 

5 Austempered 52 61 11 

 

3. Referensi Desain [4] 

Rantai-rantai tipe 420 dan 415 yang sudah ada dijadikan referensi dengan dilakukan antara 

lain [1]: 

- Universal tester machine: pengujian tarik, referensi hasil pengujian dari tipe 420 dan 415 

yang sudah ada. Didapatkan patahan yang terjadi adalah pada komponen pin. 

- Mesin uji fatigue: pengujian batas kekuatan lelah, mengetahui apakah rantai memenuhi 

syarat minimum kekuatan lelah, Minimum kekuatan lelah 380 kgf dapat dipenuhi. 

- Pengujian delayed fracture sebagai salah satu persyaratan kualitas rantai. Dimana keuletan 

komponen pelat diuji dengan direndam dalam larutan asam HCl 0.1N selama 100 jam dan 

tidak boleh ada retak. 

- Timbangan: alat untuk mengukur massa komponen & produk rantai. 

Hasil yang didapat dari pengambilan data ini dipakai sebagai referensi dalam melakukan 

desain rantai 415 yang lebih ringan. 

 

MATERIAL & METODE 

1. Klasifikasi Spesifikasi
 
[1]

 

Penentuan Spesifikasi dari rantai 415 ringan ini tetap mengacu pada standar rantai 415 

yang berlaku: 

1. Dimensi umum rantai yang tidak berubah:  

a. Pitch : 12,7 mm 

b. Diameter luar roller : 7,77 mm 

c. Lebar Rantai : 6,35 mm 

d. Diameter Pin : 3,97 mm 

2. Target kekuatan produk : 1660 kgf minimum 

3. Material tidak berubah: (Material tidak disebut spesifik, berkaitan rahasia perusahaan) 

a. Pin : baja paduan karbon untuk di-carburizing 

b. Bush : baja paduan karbon untuk di-carburizing 

c. Roller : baja paduan karbon untuk di-carburizing 

d. Pelat dalam & luar : baja karbon medium 

 

2. Konsep Fungsi Desain 

 

 

 

 

Mulai Target: Lebih 

Ringan 

Penipisan 

Komponen (a) 

Peningkatan sifat 

komponen 

Opsi solusi (b) 
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(a) Dilihat dari Referensi bahwa komponen yang patah adalah pin, sehingga komponen plate yang 

diambil untuk dimodifikasi menjadi lebih tipis. 

(b) Peningkatan kekuatan dengan peningkatan kekerasan. Kekerasan yang meningkat di proses 

Quench Tenper membuat material menjadi getas dan mengakibatkan komponen pelat gagal 

pada saat pengujian delayed fracture dan pengujian tarik. 

 Peningkatan kekuatan dengan peningkatan kekerasan dengan subtitusi proses Quench Temper 

dengan Austempering. Proses austempering meningkatkan kekerasan dan ulet dibangingkan 

hasil dari quench temper. 

 

 
 

Gambar 3. Sketsa desain rantai 

 

3. Perhitungan Desain 

Perhitungan desain 415 ringan difokuskan pada poin perubahan yang dilakukan. 

Perhitungan desain meliputi: 

- Perhitungan kekuatan komponen pelat dalam (inner plate) dan komponen luar (outer plate) 

o Perhitungan kekuatan ini berdasarkan peningkatan nilai kekerasan dari hasil 

perlakuan panas. Kekerasan ditingkatkan sampai mencapai rata-rata 50 HRC. 

o Dimensi komponen pelat yang dirubah pada tebal dari 1,5mm menjadi 1,2mm. 

- Perhitungan berat komponen dan rantai 

o dilakukan dengan perbadingan volume desain dengan rantai acuan komponen 415. 

 

Hasil & Pembahasan 

1. Perhitungan Kekuatan Komponen 

Perhitungan kekuatan ini dihasilkan dari kekuatan teoritis terlebih dahulu. Komponen yang 

dihitung kekuatannya merupakan komponen yang memungkinkan terjadinya kegagalan struktur, 

antara lain komponen pelat luar, komponen pelat dalam dan komponen pin. Pertimbangan faktor 

dinamis tarik-tarik yang terjadi pada rantai sudah diatur pada standar tipe (tabel 1.1) yang 

dituliskan dalam kekuatan fatigue sebagai safety factor. 

Pada baja austemper berlaku nilai kekuatan berdasarkan nilai kekerasan 50 HRC akan 

didapat 1700 MPa. 

 

Komponen Pelat Luar (Outer Plate) 

 

 
 

Gambar 4. Daerah kritis pada komponen pelat luar 

 

Kekuatan tarik pelat luar :   𝜎𝑜 =  std beban minimum / (2 x Ao) (1) 

Ao = Luas permukaan kritis pelat luar 

 

σo = 1660 kg x 9.81 m/s
2
 / (2x 7.56 mm

2
) 

σo = 1077 MPa 

 

 

 

 

 

 

Ao 

Ao 
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Komponen Pelat Dalam (Inner Plate) 

 

 
 

Gambar 5. Daerah kritis pada komponen pelat dalam 

 

Kekuatan tarik pelat dalam :   𝜎𝑖 =  std beban minimum / (2 x Ai) (2) 

Ai = Luas permukaan kritis pelat dalam 

σi = 1660 kg x 9.81 m/s
2
 / (2x 6.26 mm

2
)  

σi = 1300.6 MPa 

 

Perhitungan safety factor sudah ditetapkan dari batasan beban fatigue minimum yang harus 

bisa ditahan oleh tiap tipe rantai. 

 

2. Perbandinggan Massa Rantai 

Pada perbandingan massa rantai ini diambil dua sampel tipe rantai yaitu: 420, dan 415. 

Hasil perhitungan massa dikonversikan menjadi kg/meter dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut. 

Rantai dengan pitch 4 akan mencapai panjang 1 meter pada link ke 79, tetapi pada satu rantai yang 

utuh jumlah rantai adalah genap, sehingga digenapkan menjadi 80 link/meter. 

 

Tabel 3.1. Perbandingan Massa Komponen dan Rantai per Meter 

 

Nama 

Komponen 

Jmlh komp, 

Link 80 

Rantai 415 Rantai 415 Ringan 

gr/ pcs 
gr/ 

rantai 
gr/ pcs 

gr/ rantai 

Pin 78 1,278 99,684 *1,249 97,436 

Bush 80 0,713 57,040 0,713 57,040 

Roller 80 0,702 56,160 0,702 56,160 

ILP 80 2,137 170,960 *1,709 136,768 

OLP 79 1,830 144,570 *1,464 115,656 

Joint Pin 2 1,351 2,702 *1,332 2,664 

Clip 1 0,674 0,674 0,674 0,674 

ULP 1 2,108 2,108 2,108 2,108 

grease ada … 10 … 10 

gr/meter  543,90  478,506 

kg/meter  0,544  0,479 

 

*Massa komponen yang dihitung berdasarkan perbandingan volume desain. 

 

 
 

Gambar 6. Perbandingan estimasi berat rantai 415 dan 415 ringan 
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Simpulan  Dan Saran 

 Perancangan rantai 415 yang lebih ringan berhasil dibuat hipotesis dan saran: 

a) Penipisan komponen pelat rantai dapat dikompoensasikan dengan proses pengerasan     

Austempering, 

b)   Massa rantai/meter yang lebih ringan 12% dibandingkan massa rantai 415 yang sudah ada 

c)   Rancangan ini masih perlu dibuktikan dalam hasil pengujian. 
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Abstrak  

Teknologi reverse engineering dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi sistematis dari produk dengan tujuan 

replika atau pembuatan model baru karena bagian yang rusak, umumnya terlalu mahal untuk mengganti 

atau tidak tersedia lagi. Untuk itu paper ini akan membahas mengenai proses reverse engineering produk 

brecket engine mounting, dimana hasil dari 3D model reverse engineering akan digunakan untuk analisis 

konsentrasi tegangan pada 3D model tersebut. Terdapat tiga pengakat lunak yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu ATOS II, geomagic design x, dan altair hyperwork. Tingkat penyimpangan geometri yang 

telah dimodelkan terhadap actual part bracket engine mounting menunjukkan kualitas design 3D modelnya. 

Hasil analisis pengujian tegangan pada bracket engine mounting menunjukkan terdapat konsentrasi 

tegangan pada bagian tengah dan area sekitar lubang baut, hal ini dapat menyebabkan potensial crack. 

Kata kunci: Reverse engineering, 3D model, Bracket engine mounting 
 

Pendahuluan 
 Rekayasa maju (forward engineering) lazim dilakukan dalam menciptakan dan membuat 

produk, sedangkan reverse engineering menciptakan dan membuat produk dengan cara mengkopi 

dari produk tersebut. Dengan menggunakan bantuan software CAD (Computer Aided Design), 

produk dapat digambarkan dalam bentuk produk digital, sehingga dapat dianalisisis. Teknologi 

reverse engineering dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi sistematis dari produk dengan tujuan 

replika atau pembuatan model baru karena bagian yang rusak, umumnya terlalu mahal untuk 

mengganti atau tidak tersedia lagi [1]. 

Dalam paper ini akan dibahas mengenai proses reverse engineering produk bracket engine 

mounting, hal ini dikarenakan tidak adanya data geometri atau 3D CAD dari produk tersebut. Hasil 

dari reverse engineering ini akan dilakukan analisis kensentrasi tegangan menggunakan metode 

elemen hingga dengan bantuan perangkat lunak (Computer Aided Engineering). Bracket engine 

mounting merupakan dudukan dari  engine mounting. Engine mounting merupakan salah satu 

komponen penting dalam kendaraan roda empat, dimana komponen tersebut berfungsi  untuk 

meredam getaran pada chassis kendaraan, mesin juga tidak terlalu bergetar apabila kendaraan 

sedang bergerak. 

 

Studi Pustaka  

Reverse Engineering (Rekayasa Mundur) 

Reverse engineering adalah sebuah proses dalam bidang manufacturing yang bertujuan 

untuk mereproduksi atau membuat ulang model yang sudah ada, baik komponen, sub asemmbly, 

atau produk tanpa menggunakan data – data dokumen design atau gambar kerja yang sudah ada [2]. 

Reverse engineering juga didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan model CAD (Computer 

Aided Design) geometris dari 3-D poin yang diperoleh dari scanning atau digitalisasi produk yang 

sudah ada [3]. Garis besar proses reverse engineering dapat dilihat pada Gambar 1. 

mailto:m.sholikin.ms@gmail.com
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Gambar 1. Tahapan umum proses reverse engineering [4] 

 

CAD  

CAD (Computer Aided Design) adalah suatu program komputer untuk menggambar suatu 

produk atau bagian dari suatu produk [5]. Produk yang ingin digambarkan bisa diwakili oleh garis-

garis maupun simbol - simbol yang memiliki makna tertentu.  

Metode Elemen Hingga  

Metode elemen hingga adalah metode numerik yang digunakan untuk memecahkan 

persoalan dalam bidang rekayasa maupun bidang fisik lainnya. Persoalan yang dapat diselesaikan 

antara lain analisis struktur [6]. 

Langkah utama dalam penerapan metode elemen hingga adalah :  

1.  Diskretisasi dan pemilihan elemen  

2.  Pemilihan fungsi perpindahan  

3.  Menentukan hubungan tegangan dan regangan  

4.  Menurunkan persamaan elemen  

5.  Menggabungkan persamaan elemen untuk memperoleh rumus global dan 

menentukan kondisi batas (boundary condition)  

6.  Menyelesaikan derajat kebebasan yang tidak diketahui  

7.  Menghitung harga tegangan dan regangan  

8.  Interpretasi hasil 

Tegangan  

Benda yang mengalami deformasi akibat gaya dari luar, molekulnya akan membentuk 

tahanan terhadap deformasi. Tahanan ini per satuan luas disebut dengan tegangan. Tegangan yang 

bekerja pada suatu penampang didefinisikan sebagai berikut :  

                                                                                                      (1)  

Dimana: 

σ = Tegangan (N/m
2
); P = Beban atau gaya (N); A = Luas Penampang (m

2
) 

 

Hukum Hooke  

Hukum Hooke berbunyi: ”Jika benda dibebani dalam batas elastisitas, maka tegangan berbanding 

lurus dengan regangannya”. 
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Torsi Bolt  

Bolt merupakan salah satu fastener yang paling banyak digunakan dalam dunia industri. Dalam 

kebanyakan situasi dan kondisi terdapat hubungan yang relatif sederhana antara torsi yang 

diterapkan pada baut atau mur dan gaya yang diciptakan di dalamnya, sehingga dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

T = K x d x F                                                                                                                                   (2) 

Dimana :   T = Torsi ( Nm), d = Diamater baut ( m), F = Gaya ( N), K = Nut factor  

 

Tabel 1. Nilai K 

Bolt Condition K 

Non-plated, black finish 0.20-0.30 

Zinc-plated 0.17-0.22 

Lubricated 0.12-0.16 

Cadmium-plated 0.11-0.15 

 

Metodologi Penelitian 
Gambar 2 menunjukkan langkah – langkah dalam melakukan penelitian. 

 

 
 

Gambar 2. Langkah penelitian 

 

Perangkat lunak yang digunakan : 

1.  ATOS II  : digunakan untuk proses 3D scanning 

2.  Geomagic design x  : digunakan untuk reverse engineering (3D modeling) 

3.  Altair hyperwork : digunakan untuk analisis design 

 

Pembahasan 

1.  Data acquisition  

Dalam proses ini metode yang digunakan adalah metode non-kontak. Tujuan proses ini 

adalah mendapatkan capture model dari produk bracket dalam bentuk model 3D dengan format 

.stl. Gambar 5 memperlihatkan proses 3D scanning dengan menggunakan perangkat ATOS II. 
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Gambar 3. Proses 3D scanning 

 

2.  Pre-Processing 

 Pada langkah ini dilakukan penggabungan dari beberapa hasil capture produk dan 

menghilangkan bagian – bagian hasil capture produk yang tidak diperlukan. 

3.  Segmentation & surface fitting 

Hasil dari proses scanning berupa data .stl, dari data ini kemudian dilakukan pembuatan 

permodelan 3D. Tahapan pembuatan geometri 3D model : 

a. Segmentation  

Data could point kemudian dijadikan polygon mesh untuk mendapatkan karakteristik meshing. 

Bentuk mesh  : triagulasi 

Jumlah point set : 694.462 point 

Gambar di bawah ini memperlihatkan bentuk dari mesh. 

 

 
 

Gambar 4. Bentuk mesh 

 

Fungsi dari segmentation ini adalah sebagai referensi untuk pembuatan datum atau 

alignment. Fungsi yang lainnya untuk pembuatan surfacing or solid model (primitives) berdasarkan 

region yang dihasilkan. 

 

 
 

Gambar 5. Segmentation 

b. Alignment 

Alignment menentukan pandangan dan plane dari produk yang akan di buat 3D modelnya. 
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Gambar 6. Alignment 

 

c.  Surface fitting & solid modeling 

Mesh sketch akan menampilkan dan mengidentifikasi countur atau profil dari bagian stl 

produk yang telah di meshing berdasarkan posisi terhadap plane yang dibuat. Profil ini kemudian 

dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan sketching dan surface fitting. 

  
 

Gambar 7. Surface fitting 

 

d.  Penyimpangan  

Penyimpangan menunjukkan seberapa besar penyimpangan surface atau geometri yang 

telah dibuat terhadap actual part (data .stl hasil scanning). 

 

 
 

Gambar 8. Penyimpangan 

 

Anak panah menunjukkan tingkat penyimpangan yang cukup besar dengan rata – rata 

penyimpangan - 0.8mm. Hal ini dikarenakan, pada bagian tersebut terdapat sisa potongan runner 

dari proses casting pada produk bracket. 

 

Analisis Menggunakan Perangkat Lunak (CAE) 

Dari geometri 3D model yang dibuat, kemudian dilakukan analisis design dengan 

menggunakan metode elemen hingga dengan bantuan perangkat lunak. Gambar di bawah ini 

menunjukkan posisi gaya (beban tarik) dan constraint serta komponen pendukung dalam analisis. 

ISOMATRIC VIEW 

SEBELUM ALIGNMENT 
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Gambar 9. Posisi gaya dan contraint 

 

Keterangan : 

1.  Bolt M12 (Flange Type)  : Jumlah 3 buah (material steel) 

2.  Bracket Engine Mounting  : Jumlah 1 buah (material Aluminium) 

3.  Colar    : Jumlah 1 buah (material steel) 

4.  Shaft    : Jumlah 1 buah (material steel) 

 

F = 38 KN 

Perhitungan F bolt.  
Torsi : 83 Nm  

Persamaan untuk mencari F yang diberikan pada bolt yaitu :  

T = K x d x F  ;K = 0.2 ;d = 12 mm = 0.012 m  

F = 34583.33 N  

 

 

Hasil analisis menggunakan metode elemen hingga dengan bantuan perangkat lunak. 

    
 

 

Gambar 10. Hasil analisis tegangan 

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat potensial crack pada area lingkaran warna 

merah, yaitu pada bagian tengah dan sekitar lubang baut. 

 

Constraint 

y 

x 



SNTI V-2016 Universitas Trisakti                                           ISSN: 2355-925X 

234 
 

Kesimpulan  
1.  Tingkat penyimpangan dari geometri yang telah dimodelkan menunjukkan kualitas design 

hasil reverse engineering. 

2.     Data geometri hasil reverse engineering berhasil digunakan untuk analisis tegangan. 
3. Analisis pengujian tegangan pada bracket engine mounting menunjukkan terdapat konsentrasi 

tegangan pada bagian tengah dan area sekitar lubang baut, hal ini dapat menyebabkan 

potensial crack. 
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Abstrak  
Konsep varian guna perancangan konsep alat angkut tandan buah sawit akan dibahas dalam makalah ini. 

Tujuannya adalah agar didapat rancangan konsep varian alat angkut tandan buah sawit sehingga dapat 

dioptimasi lebih lanjut menjadi rancangan konsep optimum. Perancangan dilakukan secara sistematis tahap 

demi tahap sesuai dengan metode VDI-2221.  Perancangan dimulai dari abstraksi perancangan, dilanjutkan 

dengan membuat struktur fungsi, prinsip solusi dan membuat variasi konsep varian. Tahapan terakhir 

adalah evaluasi variasi konsep rancangan secara kualitatif menjadi rancangan konsep varian. Hasilnya 

adalah enam buah rancangan konsep varian alat angkut tandan buah sawit yang siap untuk dievaluasi lebih 

lanjut secara kuantitatif menjadi rancangan konsep optimum. 

Kata kunci: Konsep varian,  VDI-2221, tandan buah sawit, alat angkut. 

Pendahuluan  
Minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil, CPO) dan minyak biji sawit (Palm Kernel 

Oil, PKO) merupakan produk andalan eksport Indonesia (Gambar 1). Demikian pula produk olahan 

dari crude palm oil merupakan produk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Karena itu produksi 

crude palm oil harus dilakukan seoptimum mungkin [1]. 

 

 
 

Gambar 1. Crude palm oil dan palm kernel oil 

 

Kualitas dan kuantitas CPO hasil olahan dari biji kelapa sawit tergantung dari 

rendemennya. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendemen CPO antara lain adalah varietas 

tanaman, pemeliharaan tanaman, umur tanaman, cara panen, pengangkutan dan proses produksi di 

pabrik pengolahan [2-3]. Hal lain yang berpengaruh terhadap kualitas CPO adalah kesegaran 

tandan buah segar (TBS) yang diterima pabrik. Penurunan kualitas minyak pada buah sawit 

terbesar, terjadi antara 12 s/d 20 jam setelah panen [4]. Kelambatan kerap kali terjadi saat 

pengangkutan TBS dari kebun ke bak penampungan sementara (sebelum diangkut ke pabrik 

pengolahan CPO). Untuk itu dibutuhkan alat angkut guna mengangkut tandan atau biji kelapa sawit 

ke bak penampungan seperti ditunjukan pada gambar 2 [5]. 
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Gambar 2. Bak penampungan sementara tandan biji kelapa [5]. 

 

Saat ini, kebutuhan alat angkut tersebut dipenuhi baik oleh produk impor maupun oleh 

produk lokal. Meskipun demikian, jumlah alat angkut TBS kelapa sawit yang tersedia masih belum 

mencukupi kebutuhan, sehingga untuk mengangkut TBS masih dilakukan secara manual. 

Karakteristik kebun kelapa sawit di Indonesia cukup unik, yaitu disamping kelapa sawit ditanam 

pada lahan kering, namun banyak juga yang ditanam di lahan gambut [6]. 

Luas kebun kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2014 tercatat sekitar 10 juta hektar dan 

akan meningkat sekitar 450.000 hektar/tahun [6]. Dari nara sumber diperoleh informasi bahwa agar 

pengolahan CPO dapat efektif, untuk setiap 5000 hektar diperlukan sekitar 20 alat angkut. Dengan 

demikian kebutuhan alat angkut guna mengangkut tandan biji kelapa sawit diperlukan sekitar 

50.000 alat angkut. 

Saat ini, kebutuhan alat angkut tersebut dipenuhi baik oleh produk impor maupun oleh 

produk lokal. Meskipun demikian, jumlah alat angkut TBS yang tersedia masih belum mencukupi 

kebutuhan, sehingga untuk mengangkut TBS masih dilakukan secara manual. 

Melihat kebutuhan alat angkut TBS yang terus meningkat, maka perlu dirancang dan 

diproduksi suatu alat angkut yang harus mampu beroperasi dengan baik di lahan kering ataupun 

pada lahan gambut dengan harga yang relatif lebih murah bila dibandingkan dengan produk impor. 

 

Gambar 3. Alat angkut TBS mini [7]. 

Gambar 3 adalah contoh alat angkut mini kreasi dari Desrial dosen Institut Pertanian Bogor 

[7]. Fungsinya adalah mengangkut TBS dari kebun ke penampungan  

sementara. Konstruksinya dibuat sedemikian rupa supaya lebih mobil di lahan gambut karena 

menggunakan crawler. 

Gambar 4 adalah alat angkut jenis truk yang fungsinya hanya mengangkut TBS untuk 

dikumpulkan di bak penampungan. Alat angkut ini didesain dan diproduksi oleh Institut Pertanian 

STIPER Jogja [8]. Kekurangan alat ini adalah hanya sesuai untuk digunakan di kebun sawit lahan 

kering karena menggunakan roda karet. 
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Gambar 4. Truk alat angkut tandan kelapa sawit 

 

Salah satu tahapan penting dalam perancangan mesin sesuai dengan VDI-2221[9] adalah 

membuat konsep varian. Tahapan ini merupakan satu rangkaian dengan tahapan sebelumnya yaitu 

abstraksi perancangan, membuat struktur fungsi beserta prinsip solusinya. Dikatakan penting 

karena rangkaian tahapan perancangan ini dapat meminimalisir kesalahan dalam membuat 

perancangan mesin. 

Dalam artikel ini akan dibuat konsep varian dari perancangan alat angkut TBS ke bak 

penampungan. Tujuannya adalah agar didapat konsep varian yang dapat dikembangkan ke tahapan 

lebih lanjut sehingga didapat rancangan optimum guna mengangkut TBS dari kebun ke bak 

penampungan. Demikian pula diharapkan jika rancangan tersebut dapat diwujudkan menjadi 

produk yang dapat diproduksi oleh pabrikan lokal dan memiliki daya saing dengan produk impor. 

 

Bahan dan Metode 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Fenomena Dasar MesinJurusan Teknik Mesin, 

Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti selama selama tahun akademis 2015/2016. 

Perancangan dilaksanakan tahap demi tahap secara sistematis sesuai dengan metode VDI -2221 [9]. 

 

 

 
 

Gambar 5. Diagram Alir Perancangan 

Tahapan penelitian ini dapat dilihat pada diagram alir pada Gambar 5. Abstraksi 

perancangan merupakan masalah perancangan yang esensiil dan diabstraksikan tahap demi tahap 

dari daftar spesifikasi yang telah disusun sebelumnya. Struktur fungsi menggambarkan cara kerja 

peralatan, berupa aliran material, aliran energi dan aliran sinyal dibuat terstruktur dan detil 

sehingga kesalahan dalam membuat perancangan dapat ditekan seminimal mungkin. Prinsip solusi 

merupakan visualisasi dari setiap sub-fungsi disusun dalam bentuk matriks sehingga 

memungkinkan memungkinkan dilakukan kombinasi agar didapat banyak variasi konsep varian. 

Evakuasi secara kualitatif dari variasi tersebut akan dihasilkan beberapa konsep varian. 

 

mulai

Buat
Prinsip solusi

evaluasi Variasi Konsep Varian 
menjadi konsep varian

Buat Variasi
Konsep Varian

selesai
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Hasil dan Pembahasan  

Abstraksi perancangan yang diabstraksikan tahap demi tahap dari daftar spesifikasi 

dinyatakan sebagai: Merancang peralatan yang ramah lingkungan guna mengangkut TBS dari 

kebun kelapa sawit ke bak penampungan [10]. Selanjutnya dibuat struktur fungsi yang 

menggambarkan cara kerja transporter dan disusun dalam bentuk diagram blok ditunjukkan pada 

Gambar 6. Setiap blok menyatakan hubungan (fungsi transfer) antara masukan dan keluaran, 

sedangkan fungsi transfer itu sendiri berupa diubah, diteruskan, dibesarkan dan diproses. 

 

(a) 

 
(b) 

Gambar 6. (a): Struktur fungai global  (b) Struktur fungsi detil. 

Struktur fungsi global (Gambar 6a) terdiri atas aliran TBS, aliran energi dan aliran sinyal. 

Selanjutnya aliran TBS diperjelas pada (Gambar 6b) yaitu TBS dimuat ke bak muatan, diangkut 

untuk selanjutnya diturunkan ke bak penampungan.  

Karena kondisi TBS setelah dipanen adalah acak, maka energi guna memuat TBS ke bak 

penampungan diberikan oleh energi dari luar peralatan yang dirancang. Energi guna mengangkut 

TBS ke bak penampungan diambil dari penggerak utama dan digambarkan dalami beberapa 

subfungsi yang meliputi variasikan kecepatan putar 𝑛𝐿, uabah arah putar 𝑛𝐿 menjadi 𝑛𝑇, ubah arah 

𝑛𝑇 menjadi gerakan maju mundur alat angkut dan diakhiri dengan alat angkut berhenti. Energi 

guna memindahkan TBS dari bak muatan ke bak penampungan digambarkan dalam dua sub fungsi 

yaitu sub fungsi angkat bak muatan dilanjukan dengan sub fungsi menjungkir bak muatan sehingga 

TBS sudah dipindahkan dari bak muatan ke bak penampungan. Setiap perubahan energi dilakukan 

aktivasi sinyal yang nantinya dipilih sinyal yang sesuai dengan perubahan energi. 

Prinsip solusi dipisah-pisah sesuai dengan struktur fungsinya [11] disusun dalam bentuk 

matriks menjadi dua bagian yaitu prinsip solusi gerak alat angkut (Gambar 7) dan prinsip solusi 

angkat jungkir bak muatan (Gambar 8). Perubahan energi dari energi mekanis ke energi hidraulis 

ditunjukkan pada solusi A1 dan H1 (pompa hidraulis), perubahan dari energi  hidraulis ke energi 

mekanis ditunjukkan pada solusi B1-B2 dan J1-J2 (motor dan silinder hidraulis). Perubahan dari 

energy mekanis ke energi mekanis ditunjukkan pada solusi C1-2 (stepless drive), solusi step drive 

C3, roda gigi diferensial C4, transimisi belt D1 dan sambungan universal D2 [12]. Perubahan 

energi ini juga terdapat pada prinsip solusi I1-I4. Untuk alat angkut berhenti diberikan pada prinsip 

solusi E1 (clutch and brake), E2 (rem cakram) dan rem tromol E3-E4). Solusi agar alat angkut 

dapat bergerak maju-mundur sesuai dengan prinsip solusi F1 (roda karet), F2 (high speed rubber 

track) dan solusi rubber track F3 [13] sedangkan untuk gerak belok diberikan G12 (clutch and 

brake) dan solusi G34 (linkage). 
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Gambar 7. Prinsip solusi gerak alat angkut. 

 

Untuk mengangkat bak muatan dilakukan secara mekanis pada prinsip solusi K1-K4 

sedangkan untuk menjungkir muatan juga dilakukan secara mekanis pada prinsip solusi L1-L2. 

Yang unik solusi angkat jungkir bak muatan dilakukan sekaligus pada prinsip solusi M1-M4. 

Dilakukan penggabungan prinsip solusi sehingga didapatkan sembilan variasi konsep 

varian gerak alat angkut VG1-VG9 sebagai berikut: 

VG1: A1-C4-F1-E2-G34, VG2: A1-C4-(F1-F2)-(E1-E2)-G12, VG3: A1-C4-F3-G12, VG4: C1-

D2-C4-F1-E2-G34, VG5: D2-C4-(F1-F2) )-(E1-E2)-G12, VG6: D2-C4-F3-G12, VG7: C3-D2-C4-

F1-E2-G34, VG8: C3-D2-C4-(F1-F2) )-(E1-E2)-G12 dan VG9: C3-D2-C4-F3-G12. 

Dan dilakukan penggabungan prinsip solusi sehingga didapatkan delapan konsep varian 

angkat jungkir VA1-VA8 sebagai berikut: VA1: H1-J1-K1-J1-L1, VA2:  H1-J1-K1-J1-L2, VA3: 

H1-J1-K2-J1-L1, VA4:  H1-J1-K2-J1-L2, VA5: I4-K4-H1-J1-L1, VA6:  I4-K4-H1-J1-L2, VA7: 

H1-J1-M12,VA8: H1-J1-M34 
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Gambar 8 Prinsip solusi angkat jungkir bak muatan. 

 

Selanjutnya variasi konsep varian VG1-VG9 dan variasi konsep varianVA1-VA8 

dievaluasi secara kualitatif seperti terlihat pada Tabel 1dan Tabel 2. Digunakan kriteria evaluasi 

dan kriteria solusi berada pada kolom A sampai dengan kolom G yang meliputi sesuai dengan 

daftar kehendak dan fungsi secara keseluruhan, secara prinsip dapat diwujudkan, dalam batasan 

biaya  produksi, pengetahuan tentang konsep memadahi, disetuji oleh pembuat dan memenuhi 

syarat keamanan. Keputusan solusi varian ada pada kolom H.  

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa varian yang sesuai untuk varian gerak adalah varian 

VG7 (gerak maju mundur dengan menggunakan roda karet) , VG8 (gerak maju mundur dengan 

menggunakan rubber track dan roda karet) dan varian VG9 (gerak maju mundur dengan 

menggunakan rubber track) sedangkan varian yang sesuai untuk varian angkat junkir adalah adalah 

varian VA3 (bak muatan diangkat kemudian dijungkir) dan varian VA8 (bak muatan diangkat dan 

dijungkir secara bersamaan). 

Dengan demikian ada enam kombinasi varian yang dapat dilanjutkan ke optimasi 

berikutnya yaitu:  

𝑉1: 𝑉𝐺7 → 𝑉𝐴3    𝑉2: 𝑉𝐺8 → 𝑉𝐴3   𝑉3: 𝑉𝐺9 → 𝑉𝐴3   
𝑉4: 𝑉𝐺7 → 𝑉𝐴8   𝑉5: 𝑉𝐺8 → 𝑉𝐴8    𝑉6: 𝑉𝐺9 → 𝑉𝐴8  
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Tabel 1. Evaluasi kualitatif gerak transporter 

 
Team Peneliti: 

Soeharsono, Tono, Jamal M 

Affif, Ihram Maulana 

Konsultant: Arlimda A, Hafiz 

Lubis 

LABORATORIUM FENOMENA DASAR MESIN 

FTI UNIVERSITAS TRISAKTI 

SELEKSI KUALITATIF 

UNTUK VARIAN-VARIAN GERAK TRANSPORTERS 

 Varian solusi dievaluasi dengan kriteria solusi 

(+) Ya 

(-) Tidak 

(?) Kekurangan informasi 

(!) Periksa spesifikasi 

Keputusan tanda solusi varian 

(+) Mengikat solusi 

(-) Menghilangkan solusi 

(?) Mengumpulkan informasi 

(!) Memeriksa spesifikasi 

 

Sesuai dengan fungsi keseluruhan  

 

Sesuai dengan daftar spesifikasi  

 

Secara prinsip dapat diwujudkan/diopeasikan  

 

Dalam batasan biaya produksi  

 

Pengetahuan tentang konsep memadai  

 
Sesuai dengan keinginan pembuat  

 Memenuhi syarat keamanan  

A B C D E F G PENJELASAN Keputusan 

VG

1 
+ + - ! + ! + 

C,D: memerlukan servo valve, 

memerlukan ketrampilan khusus 
- 

VG

2 
+ + - ! + ! + 

C,D: memerlukan servo valve, 

memerlukan ketrampilan khusus 
- 

VG

3 
+ + - ! + ! + 

C,D: memerlukan servo valve, 

memerlukan ketrampilan khusus 
- 

VG

4 
+ + - + + - + 

C: sulit dicari stepless drive di 

pasaran 
- 

VG

5 
+ + - + + - + 

C: sulit dicari stepless drive di 

pasaran 
- 

VG

6 
+ + - + + - + 

C: sulit dicari stepless drive di 

pasaran 
- 

VG

7 
+ + + + + + + sesuai + 

VG

8 
+ + + + + + + sesuai + 

VG

9 
+ + + + + + + sesuai + 
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Table 2. Evaluasi kualitatif angkat jungkir bak muatan 

 

Team Peneliti: 

Soeharsono, Tono, Jamal 

M Affif, Ihram Maulana   

Konsultant: Arlimda A, 

Hafiz Lubis 

LABORATORIUM FENOMENA DASAR MESIN 

FTI UNIVERSITAS TRISAKTI 

EVALUASI KUALITATIF UNTUK VARIAN ANGKAT 

JUNGKIR BAK MUATAN 

 Varian solusi dievaluasi dengan kriteria solusi 

(+) Ya 

(-) Tidak 

(?) Kekurangan informasi 

(!) Periksa spesifikasi 

Keputusan tanda solusi varian 

(+) Mengikat solusi 

(-) Menghilangkan solusi 

(?) Mengumpulkan informasi 

(!) Memeriksa spesifikasi 

 Sesuai dengan fungsi keseluruhan  

 

Sesuai dengan daftar spesifikasi  

 

Secara prinsip dapat diwujudkan  

 

Dalam batasan biaya produksi  

 

Pengetahuan tentang konsep memadai  

 
Sesuai dengan keinginan pembuat  

 Memenuhi syarat keamanan  

A B C D E F G PENJELASAN Keputusan 

VA

1 
+ - + + + - + 

Jika diwujudkan ukuran 

melebihi daftar di spesifikasi 
- 

VA

2 
+ - + + + - + 

Jika diwujudkan ukuran 

melebihi daftar di spesifikasi 
- 

VA

3 
+ + + + + + + sesuai + 

VA

4 
+ ! + + + ! + 

Jika diwujudkan, 

dikhawatirkan  ukuran 

melebihi daftar spesifikasi 

+ 

VA

5 
+ + - + + ! + C: konstruksi rumit. - 

VA

6 
+ + - + + ! + C: konstruksi rumit. - 

VA

7 
+ - - + + ! + Gerakan terjungkir terbatas - 

VA

8 
+ + + + + + + Sesuai + 
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Keenam varian tersebut masing-masing ditunjukkan pada gambar 9. 

 

 
(a)                                                                   (b) 

 

(c)                                                                (d) 

 

 

(e)                                                           (f) 

Gambar 9. (a) Konsep varian V1, (b) Konsep varian V2, (c) Konsep varian V3, (d) Konsep varian 

V4, (e) Konsep varian V5, (f) Konsep varian V6 

Ke enam konsep varian tersebut merupakan  rancangan konsep transporter TBS dari kebun 

kelapa sawit ke bak penampungan, yang dapat dilanjutkan menjadi satu atau dua rancangan konsep 

optimum dengan cara mengevaluasinya lebih lanjut secara kuantitatif. 

Kesimpulan 

Dihasilkan enam buah konsep varian V1-V6 yang merupakan rancangan konsep 

transporter guna mengangkut TBS dari kebun kelapa sawit ke bak penampungan. Ke enam konsep 

varian tersebut dapat dilanjutkan menjadi satu atau dua buah  rancangan konsep optimum dengan 

cara mengevaluasinya secara kuantitatif. 
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Abstrak  

Dengan meningkatkan luas perkebunan kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) maka Indonesia sejak tahun 

2008 berhasil menjadi produsen terbesar minyak sawit (crude palm oil) di dunia. Dengan meningkatnya 

produksi minyak sawit maka limbah yang dihasilkan oleh industri tersebut juga meningkat. Limbah padat 

atau biomass Tandan Kosong Sawit (TKS) dengan jumlah ketersediaan sangat besar yaitu ekuivalen dengan 

produksi CPO, yaitu pada sebesar lebih dari 25 juta ton di tahun 2013 (Sumber: FAO, 2015. TKS adalah 

salah satu limbah yang berpotensi untuk dijadikan bahan baku serat untuk industri, dimana serat alam 

tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan komposit. Limbah ini berpotensi menjadi bahan baku industri 

jika dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk-produk teknis dan komersial dengan nilai ekonomis 

tinggi. Serat alami tandan sawit ini memiliki beberapa karakteristik mekanis yang baik. Komposit ramah 

lingkungan dapat diproduksi dengan mencampurkan serat tersebut dengan perekat alami berbasiskan pati 

seperti kentang. Komposit yang dihasilkan dapat berbentuk papan atau berprofil. Mengacu ke Directive 

2005/53/EC on end-of-life vehicle, European Commission dituntut bahwa pada tahun 2006 di Eropa 

setidaknya 85% dari mobil dapat didaur ulang dan pada tahun 2015 95%.Aplikasi komposit ramah 

lingkungan sebagai komponen eksterior dan interior kendaraan Microcar diharapkan dapat menjadi 

kontribusi nyata pada pengurangan kandungan logam kendaraan yang sejauh ini sulit teruraikan secara 

alami. Pada pengujian dilakukan pengujian uji tekuk memngacu ke DIN 53 457 dan pebuatan sample 

mengacu SNI_03-2105-2006. Hasil penelitian dapat dibuat karoseri dan interior Microcar dari serat Tandan 

Kosong Sawit. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa dapat dibuat karoseri dan interior Microcar dari serta 

Tandan Kosong Sawit yang juga dapat terdaur ulang secara alami. 

Kata kunci: komposit ramah lingkungan, limbah padat, microcar, perekat alami,serat tandan sawit. 
 

Pendahuluan 
Dari tahun 2006 industri otomotif di negara-negara Eropa wajib untuk mengambil kembali 

mobil yang sudah diproduksi dan ini dianggap sebagai "kompromi mahal" oleh industri Jerman. 

Uni Eropa menambahan kebijakan nasionalnya yang diberlakukan sejak April 1998 bahwa setiap 

pemilik kendaraan wajib untuk menyerahkan sertifikat penghancuran di kantor pendaftaran jika 

ingin menghancurkan kendaraannya secara permanen. Sertifikat ini dapat diperoleh pada 

perusahaan daur ulang terdaftar dan tentunya dan ada biaya yang harus dibayarkan. Namun banyak 

pemilik kendaraan menghindar dari biaya tersebut dan membuang kendaraannya di suatu tempat di 

pedesaan. Sekitar 100.000 dari sekitar tiga juta mobil yang berada di Eropa setiap tahun dibuang 

begitu saja.  

Industri otomotif Jerman berkomitmen untuk membebaskan pengembalian kendaraan tua  

namun dengan batasan: kendaraan dibeli setelah 1 April 1998 dan dihancurkan berumur tidak lebih 

tua dari dua belas tahun. Maka dituntut bahwa pada tahun 2006 setidaknya 85% dari mobil dapat 

didaur ulang dan pada tahun 2015 itu harus 95%. Sebagai beban daur ulang adalah masalah dengan 

logam berat dan oleh karena itu harus dilarang digunakan pada kendaraan baru. Kuota ini adalah 

kesepakatan para produsen yang telah berkomitmen secara sukarela pada tahun 1996. Daur ulang 

terkait dengan pengurangan volume sampah sebesar 40 s/d 80%. Contoh: upaya konkrit produsen 

kendaraan berkaitan dengan daur ulang seperti Mercedes-Benz yang mengakui bahwa serat alam 

yang digunakan untuk interior kendaraan dan luar biasa cocok sebagai pengganti serat kaca yang 

digunakan sejauh ini. S Class dengan material dari serat kayu, kapas, wol, selulosa, kelapa, rami 

dan sisal. A-class sekitar 45 kg bisa diambil dari  plastik kendaraan-kendaraan tua sebelumnya. 

Dalam komponen plastik S Class dengan berat total 19 kg disebut recyclate digunakan untuk dapat 

memproduksi misalnya dari bagian dari Mercedes tua 190 an. Dalam S Class, kemungkinan 

penggunaan bahan sekunder mempengaruhi sekitar 14% dari semua plastik digunakan. Di sisi daur 

ulang, Stefan Klatt, ahli kendaraan tua di Asosiasi Federal mengatakan bahwa bahkan saat ini, 
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mobil dapat hampir sepenuhnya didaur ulang menjelaskan. Tapi ini terlalu mahal. Sebaliknya, 

hanya baja dan aluminium benar-benar terdaur ulang. Sisanya 25 sampai 30% dari mobil 

bermigrasi ke mesin penghancur dan menumpuk di Tempat Pembuangan Sampah (deponi). [1]  

Memperhatikan tema penting ini maka diusulkan untuk memproduksi kendaraan ramah 

lingkungan di Indonesia yaitu untuk 2 penumpang (biasa disebut Microcar) dari limbah organik 

yang tersedia dalam jumlah sangat banyak di Indonesia contohnya dari Tandan Kosong Sawit 

(TKS) yang tersedia lebih dari 25 juta ton setiap tahunnya di Indonesia dan terus meningkat 

ketersediaanya mengikuti peningkatan produksi CPO. Agar material ramah lingkungan maka serat 

TKS tersebut dicampur perekat alami eperti dari pati contohnya kentang sehingga dihasilkan 

komposit ramah lingkungan. Material ini tidak hanya untuk interior kendaraan tetapi juga untuk 

eksterior kendaraan. Seperti kursi dapat juga diisi dengan serat TKS ini. Pada akhir masa 

pengununaannya maka mudah mendaur ulang material ramah lingkungan ini seperti mencacahnya 

dan membuat pellet sehingga dapat digunakan menjadi bahan bakar. Emisi yang dihasilkan dari 

pembakaran pellet untuk menghasilkan energi ini tidak beracun dan berbahaya karena 100% 

berasal dari bahan alami.  

Maka hingga 90% komponen kendaraan Microcar ini dapat didaur ulang dan akan menjadi 

kisah sukses bangsa Indonesia dimana sanggup memproduksi kendaraan yang terdaur ulang 90% 

melebihi kemampuan industri otomotif Eropa bahkan dunia.   

Tahap Awal realisasi microcar adalah dengan membuat desainnya terlebih dahulu seperti 

terlihat di bawah ini:  

 

 
  Desainer: Rully Ario Dewanto Soeriaatmaja, 2013 

 

Gambar 1. Desain Awal Microcar 

 

Dimana desain tersebut sudah didaftarkan sebagai HKI Desain Industri dengan nomor permohonan 

HKI Desain Industri: A00201501468 atas nama Universitas Trisakti pada tahun 2015. Sebelumnya 

sudah didaftarkan Paten Teknologi juga atas nama Universitas Trisakti dengan judul “PROSES 

PEMBUATAN MATERIAL KOMPOSIT RAMAH LINGKUNGAN DARI SERAT TANDAN 

SAWIT” yang sudah didaftarkan pada tahun  2011 dengan Nomor Permohonan Paten: 
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P002010006555 sebagai paten dimana teknologi pembuatan komposit ramah lingkungan ini 

dibahas. 

 

Studi Pustaka  
Bahwa dapat dihasilkan material komposit sebagai produk setengah jadi dari serat tandan 

sawit sebagai material ramah lingkungan. Material komposit dengan kekuatan teknis tinggi 

diperoleh dengan cara menjaga struktur alami serat yang menyerupai struktur sarang lebah (honey 

comb) dan dengan menggunakan perekat alami berbasiskan lignin, pati, protein.  

Komposit yang dihasilkan adalah suatu  produk setengah jadi merupakan material yang 

siap disubstitusikan dengan material tidak terbarukan dan/atau tidak ramah lingkungan seperti 

logam, mineral, polimer (sintetik). Bentuk material komposit yang dihasilkan dapat berbentuk datar 

seperti papan atau berprofil. Produksi material komposit sebagai produk berprofil dimungkinkan 

dengan menggunakan serat tandan sawit dengan panjang serat 10 mm dan lebih. Pada panjang 10 

mm dan lebih serat tandan sawit memiliki sifat lentur, yaitu dapat ditekuk dan setelah tekukan 

ditiadakan maka serat kembali kepada kondisi semula tanpa adanya kerusakan pada struktur serat. 

Pada tekukan dengan sudut 900 dan lebih akan terjadi penyempitan sehingga struktur sarang lebah 

serat terjepit dengan demikian serat berkurang kekuatannya, jika penyempitan menyebabkan 

struktur serat rusak maka serat tandan sawit kehilangan kekuatan. Maka disain produk harus 

menghindari penekukan dengan sudut 900 dan lebih, dengan demikian kekuatan serat tetap terjaga 

dan produk memiliki kekuatan teknis jika mengalami pembebanan. Selain itu, pada penggunaan 

serat tandan sawit dengan panjang lebih pendek dari 10 mm akan terbentuk ruang ruang tanpa 

penguat di daerah daerah tekukan pada produk sehingga profil akan menyebabkan terbentuknya 

daerah rawan retakan.  

Besaran selanjutnya agar proses pembentukan material tercapai yaitu bahwa perekat alami 

harus dalam kondisi cair atau gel, sehingga perekat mempunyai sifat dapat mengalir. Sifat dapat 

mengalir inilah yang memungkinan terbentuknya profil karena perekat mengikuti gaya yang 

diberikan saat proses pembentukan melalui pres panas dilakukan.   

Pada pres panas dengan suhu diatas 100 0C maka kandungan air didalam perekat dan 

didalam serat menguap. Uap air mengalir dari bagian atas dan bawah material menuju ke tengah. 

Semakin terkumpulnya uap air pada volume ruang tertentu menyebabkan gaya dorong antar uap air 

sehingga uap air selanjutnya mengalir mencari jalan keluar. Uap air pada akhirnya keluar melalui 

sisi samping badan material. Berkurangnya kandungan air di dalam material komposit menjadikan 

perekat mengeras dan pengerasan tersebut berfungsi sebagai pengikat antar serat [F] (lihat Gambar 

5) dan membentuk suatu kesatuan badan material komposit. [2] 

Dengan Modulus Elastisitas E [MPa atau GPa] dibagi berat jenis  [g/cm
3
] yang 

didefinisikan sebagai Modulus Elastisitas Spesifik Es diperoleh bahwa produk setengah jadi ini 

mempunyai nilai Modulus Elastisitas Spesifik antara 8.000 MPa cm
3
/g sampai 15.000 MPa cm

3
/g, 

ini berarti lebih tinggi dibandingkan dengan Modulus Elastisitas Spesifik produk produk dengan 

bahan konvensional seperti Polystyrol (PS) sebesar 1.250 MPa cm
3
/g, Polypropylene (PP) sebesar 

1.176 MPa cm
3
/g, Polyvinyl chloride (PVC) sebesar 1.154 MPa cm

3
/g, karton bergelombang 

sebesar 3.800 MPa cm
3
/g, karton datar sebesar 1.763 MPa cm

3
/g, dan papan gips sebesar 8.261 

MPa cm
3
/g. Ini berarti produk setengah jadi material komposit dari serat tandan sawit mempunyai 

kekuatan mekanis tinggi dengan bobot material rendah. Karakteristik ini penting dalam 

pengembangan material teknis secara umum, yaitu material berbobot ringan dan memiliki kekuatan 

teknis tinggi yang merupakan ciri material berstruktur sarang lebah. Bahan komposit sebagai 

produk setengah jadi ini kemudian dapat disubsitusikan dengan produk produk komposit 

konvensional sesuai tuntutan spesifikasi, sehingga diperoleh produk akhir dengan kandungan bahan 

tidak ramah lingkungan dan/atau tidak terbarukan lebih rendah.[3] 

Manfaat penggunaan material komposit ramah lingkungan ini seperti pengurangan limbah 

padat, pengurangan pencemaran udara akibat pembakaran limbah padat di tungku pembakaran 

(incenerator), pengurangan pemakaian material tidak ramah lingkungan dan tidak terbarukan 

khususnya polimer, memberikan nilai tambah ekonomis pada limbah padat industri.  
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Metodologi Penelitian  
Pekerjaan dimulai dengna kegiatan pengadaan bahn baku yang berupa TKS dan kentang 

sebagai perekat.Setelah itu dibuatlah sample tertentu untuk meyakinkan bahwa teknologi yang 

dikembangkan berfungsi. Setelah itu dilakukan pengujian pada sample-sample yang ada dimana 

pengujan berupa uji tekuk 3-titik dan dekomposisi.Setelah pengujian maka hasil diolah dan 

direpresentasikan sehingga mudah dipahami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Metodologi Penelitian 

 

Adapun kegiatan penelitian terdiri dari: 

1. Pengadaan Bahan Baku yaitu pengadaan akan Tandan Kosong Sawit (TKS) yang dapat 

diperoleh dari pebrik-pabrik minyak sawit dimana saja, pada prinsipnya selama kegiatan penelitian 

TKS diperoleh dari Sumatera Utara, Aceh dan Malimping, Banten. Adapun bahan baku perekat 

diperoleh dengan membeli di pasar atau memesan dari produsen.  

2. Pembuatan sample dilakukan pada skala laboratorium baik di laboratorium di TU Dresden, 

Jerman ataupun di laboratorium di Universitas Trisakti dengan ukuran sampel mengacu ke DIN 53 

457 [4] dan SNI_03-2105-2006 [5]. 

3. Setelah sample terbuat dengamn jumlah minimal 20 buah maka dilakukan pengujian. Pengujian 

komposit dilakukan dengan mengacu ke pengujin kekuatan E-Modul mengacu ke DIN 53 457 dan 

juga pengujiam dekomposisi. Dari hasil pengujian dilakukan pengolahan data sehingga diperoleh 

gambaran tentang kekuatan masing-kompost yang dihasilkan.  
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5. Pada akhirnya hasil pembuatan komposit dapat dipresentasikan untuk dijadikan masukan yang 

berguma bagi pengembangan penelitian selanjutnya.   

Dengan tahapan metodologi diharapkan dapat diperoleh langkah-langkah penelitian bertahap yang 

dilaksanakan. 

 

Hasil dan Pembahasan  
Dari hasil Pengukuran diperoleh bahwa spesimen baik polos dan dengan berbagai pelapis 

di data dan diperoleh hal berikut: 

 

 
 

Gambar 3. Uji Tekuk 3-Titik 

 

Dengan melihat bahwa hasil uji tekuk menyatakan bahwa komposit yang dihasilkan berada 

pada 7 Gpa lebih maka dapat disimpulkan bahwa komposit ini dapat digunakan sebagai karoseri 

dan interior kendaraan karena kekuatan seperti produk konvensional plastik. 

Selain itu diamati berapa lama komposit ini terurai selama alami bahwa komposit lam kelamaan 

habis. 

 
 

Gambar 4. Dekomposisi Komposit dari serat Tks 
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Dengan demikian diketahui bahwa komposit dari serat Tandan Kosong Sawit ini ramah lingkungan 

dan dapat terurai secara alami. 

 

 

Kesimpulan 

1. Komposit yang dihasilkan adalah jomposit ramah lingkungan uang dapat terurai secara alami. 

2. Pelapisan komposit tidak selalu dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Pencarian 

pelapis yang dapat meningkatkan kekuatan sangat menarik. 

3. Sangat memungkinkan untuk menggunakan komposit ramah lingkungan dari serat TKS ini 

untuk komponen eksterior dan interior kendaraan Microcar. 
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Abstrak 

Pintu geser bus rapid transit (BRT) terdahulu banyak memakan ruang dalam bus, untuk itu 

dirancanglah pintu geser kompak yang tidak banyak memakan ruangan dan telah dibuat sampai 

tahap purwarupa di laboratorium. Hasil pengujian di laboratorium menunjukkan bahwa purwarupa 

telah memenuhi fungsinya. Namun pada pengoperasianya ditemukan masalah berupa getaran atau 

guncangan yang keras saat daun pintu mengakhiri langkah buka atau pun tutup. Hal ini disebabkan 

mekanisme pembuka tutup menggunakan sistem sabuk dan puli yang menyebabkan kecepatan 

translasi daun pintu dua kali lipat kecepatan aktuator silinder pneumatik. Tujuan penelitian ini 

adalah mengurangi benturan yang terjadi dengan cara mengatur gerakan daun pintu. Pengaturan 

dilakukan dengan katup 5/3 solenoid ganda dan menambahkan sensor posisi sebelum posisi awal dan 

akhir silinder aktuator. Aktuator dihentikan sejenak sebelum mencapai posisi akhir dan gerakan 

dilanjutkan lagi sampai posisi akhir. Sebuah PLC digunakan sebagai pengontrol katup 5/3.Hasil 

pengujian sampai tekanan kerja 2 bar menunjukkan bahwa pengaturan ini dapat mengurangi 

benturan yang terjadi dibandingkan kondisi sebelumnya yang menggunakan katup 5/2. 
Kata kunci: pintu geser, silinder pneumatic,katup 5/3, PLC, peredaman. 
 

Pendahuluan 
Dewasa ini penerapan angkutan masal berbasis bus atau bus rapid transit (BRT) telah 

diterapkan di sejumlah kota di Indonesia. Pola angkutan ini di Jakarta, awalnya dikenal sebagai 

busway dan saat ini disebut Transjakarta (TJ). Armada TJ dioperasikan pada jalur khusus yang 

terpisah dengan lalu lintas umum. Pola pengoperasian, jenis bus, halte dan hal-hal lain mengikuti 

standar BRT dengan berbagai penyesuaian [1].   

Di Indonesia jenis bus untuk BRT dilihat dari ukurannya ada dua, yaitu bus besar dan bus 

sedang. Semuanya mempunyai karakteristik khas yaitu pintu penumpang ekstra lebar pada kedua 

sisi atau sisi kiri saja. Ada pun jenis pintu yang digunakan beragam mulai dari pintu lipat, pintu 

geser dan pintu ayun dalam. Saat ini jenis pintu yang dipilih untuk pengadaan armada baru TJ 

adalah pintu ayun dalam.  

Kementerian Perhubungan melanjutkan program sebelumnya, mulai tahun 2015 menambah 

jumlah armada BRT di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, 

Palembang, Solo dan kota-kota lainnya. Di Jakarta armada BRT pengadaan dari Kementerian 

Perhubungan sebagian menggunakan pintu geser kompak (Gambar 1 [2]) dan dioperasikan oleh 

Perum PPD. Pintu geser ini memang berbeda dengan hasil rancangan Sukarnoto 2014 [3], namun 

dimensi tebalnya jauh lebih kecil dari pada pinti geser busway terdahulu (Gambar 2). 

Pada bus TJ generasi awal penggunaan pintu geser ternyata menimbulkan masalah yang 

cukup mengganggu yaitu posisi daun pintu memakan tempat cukup besar sehingga menghalangi 

pergerakan penumpang di dalam bus. Posisi daun pintu yang berada pada sisi dalam dinding bus 

dan celah antara pintu dengan dinding agak lebar, membuat tempat duduk di sekitar pintu harus 

digeser agak ke tengah sehingga lebar gang berkurang sekitar 30 cm [4]. Hal inilah yang diatasi 

dengan menerapkan pintu ayun dalam pada armada TJ berikutnya. Pintu ayun dalam meskipun 

tidak memakan tempat saat posisi menutup dan membuka namun manuver ayunnya memerlukan 

ruang kosong di sisi dalam pintu. Untuk menjawab masalah itulah rancangan pintu geser kompak 

dibuat. 

 

Purwarupa Pintu Geser Kompak 

Rancangan pintu geser kompak dengan tebal total dinding di bagian pintu 9 cm telah dibuat 

dan dilakukan analisis kekuatan struktur dengan metode elemen hingga atau pun dengan metode 

eksperimental skala penuh [3], [5] dan [6]. 
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Gambar 1. Armada BRT dengan pintu geser.[2]. 

 

 
 

Gambar 2. Sisi dalam pintu geser kompak pada unit BRT PPD buatan karoseri Tri Sakti. 

 

Hasil rancangan tersebut telah diwujudkan dalam bentuk purwarupa rangka dinding dan 

rangka pintu geser yang lebih kompak untuk busway. Purwarupa tersebut mempunyai tebal dinding 

total 10 cm termasuk daun pintu pada rongga dinding. Berbeda dengan rancangan awal yang 

bentuk dindingnya cembung, purwarupa menggunakan dinding datar. Uji fungsi di laboratorium 
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menunjukkan bahwa purwarupa telah dapat berfungsi membuka dan menutup sampai 1000 siklus 

tanpa ada kerusakan [7] 

Pada saat pengujian ditemui masalah berupa getaran atau guncangan yang keras saat daun 

pintu mengakhiri langkah buka atau pun tutup. Hal ini tentu sangat mengganggu kenyamanan 

penumpang dan memperpendek umur komponen. Untuk itu perlu diberikan redaman tanpa 

membuat gerakan pintu menjadi terlalu lamban. Sebenarnya silinder aktuator yang digunakan telah 

dilengkapi dengan damper atau cushion untuk meredam benturan di akhir langkah. Namun 

mekanisme sabuk dan puli yang diterapkan pada pintu geser ini membuat kecepatan gerak translasi 

daun pintu dua kali lebih cepat dibandingkan kecepatan silinder aktuator. Sehingga cushion yang 

ada menjadi tidak efektif. 

Tujuan penelitian ini adalah mengatur gerakan pintu geser kompak agar daun pintu dapat 

membuka tutup dengan cepat tanpa menimbulkan getaran atau guncangan yang keras. 

 

Metodologi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan secara eksperimental pada purwarupa pintu geser yang telah 

tersedia di laboratorium. Pengaturan gerak daun pintu dilakukan dengan mengganti katup 5/2 

dengan katup 5/3 solenoid ganda. Dua sensor proximity ditambahkan pada posisi mendekati akhir 

langkah silinder. Pengaturan keseluruhan dilakukan melalui Programable Logic Controller (PLC) 

tipe SR3B261BD. Set up pengujian ditunjukkan pada Gambar 3, sedangkan rangkaian pneumatik 

ditunjukkan ppada Gambar 4. Selanjutnya dilakukan pengujian untuk mencari setelan yang sesuai.  

Data yang diambil dari pengujian adalah posisi pintu terhadap waktu pada gerakan 

membuka dan menutup. Pengukuran dilakukan dengan merekam gerakan pintu dengan kamera 

kemudian dilakukan analisis dari time frame video hasil rekaman. 

 

 
 

Gambar 3. Set up purwarupa pintu geser yang diuji.1= aktuator pneumatik, 2= mekanisme puli dan 

sabuk, 3= rangka dinding bus, 4= rangka daun pintu dan 5= braket pemegang daun pintu. 
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Gambar 4 . Skema rangkaian pneumatic menggunakan katup 5/3 solenoid ganda 

 

Hasil dan Pembahasan  
Awalnya pintu dikendalikan dengan katup 5/2 solenoid ganda dan dua buah sensor posisi 

yang dipasang pada posisi terbuka penuh dan tertutup penuh. Diagram step gerakan silinder 

ditunjukkan pada gambar 5. Pada pengujian ini gerakan silinder dibuat bertahap dengan menahan 

piston beberapa saat sebelum mencapai akhir langkah. Diagram step saat pengujian ditunjukkan 

pada Gambar 5 (kiri). 

 

  
 

Gambar 5 Diagram step silinder saat pengujian (kiri) dan diagram step sebelumnya (kanan). 

 

 Benturan dapat dikurangi apabila kecepatan pintu geser saat menghantam rangka dinding 

dikurangi. Dengan begitu momentum dan impuls saat tumbukan juga akan berkurang. Berdasarkan 

alasan tersebut maka pada langkah peredaman yang akan diterapkan pintu geser dibuat berhenti 

sesaat sebelum pintu terbuka penuh dan/atau tertutup penuh, kemudian setelah pintu berhenti sesaat 

gerak membuka/menutup dilanjutkan. Langkah ini diharapkan dapat membuat pintu geser 

menghantam rangka dinding dengan kecepatan yang lebih kecil.  

Sebagaimana diagram step pada Gambar 5 (kiri), maka urutan gerak yang akan diterapkan 

yaitu pada gerak menutup pintu geser direncanakan berhenti sejenak pada posisi 10% terbuka dan 

pada gerak membuka pintu geser direncanakan berhenti sejenak pada posisi 90% terbuka. Hal ini 

dapat dicapai dengan menggunakan katup DVC 5/3 solenoid ganda pembalik pegas dan empat 

buah sensor posisi. Sensor-sensor posisi tersebut dipasang pada silinder peneumatik pada posisi 

terbuka penuh, 90% terbuka, 10% terbuka dan posisi tertutup penuh. Pada gerakan membuka ketika 

piston berada pada posisi 90% terbuka sensor posisi akan mengirim sinyal ke PLC dan dengan 
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program yang ditanam pada PLC kondisi tersebut mengakibatkan kedua solenoid pada katup tidak 

aktif sehingga tidak ada aliran udara pada saluran udara dan pada piston. Udara yang stagnan ini 

mengakibatkan pintu berhenti, begitu pula sebaliknya. 

 

 
Gambar 6. Diagram step actual 

 

Pengamatan tahapan gerakan pintu yang terjadi dilakukan perekaman video. Melalui 

perekaman ini dapat dilihat posisi pintu sebagai fungsi waktu. Pengujian dilakukan pada tekanan 

kerja 1,5 dan 2 bar. Contoh hasil pengamatan durasi buka tutup untuk tekanan 2 bar ditunjukkan 

pada Tabel 1. Dari tabel tersebut terlihat durasi langkah tutup lebih singkat dari pada langkah buka, 

hal ini terjadi karena gaya dorong torak lebih besar pada langkah tutup. Waktu untuk membuka dan 

menutup masih relatif singkat kurang dari 3 detik. Diagram step aktual yang terjadi ditunjukkan 

pada Gambar 6. 

 

Tabel 1. Durasi langkah buka dan tutup pintu pada tekanan 2 bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan  
Dari pengujian yang telah dilakukan selama penelitian dapat disimpulkan: 

 Benturan yang terjadi pada akhir langkah buka atau tutup pada pintu geser dapat dikurangi 

dengan pengaturan gerakan silinder actuator secara bertahap. 

tekanan 2 bar 

Percobaan 
waktu tutup 

(ms) 

waktu buka 

(ms) 

1 2040 2430 

2 2200 2540 

3 2060 2400 

4 2500 2270 

5 2200 2440 

6 2200 2400 

7 2200 2330 

8 2060 2370 

9 2200 2370 

10 2200 2470 

rata-rata 2186 2402 
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 Pengaturan gerak silinder menggunakan katup 5/3 solenoid ganda dan tambahan sensor posisi 

cukup efektif mengurangi benturan pada tekanan kerja sampai 2 bar dengan durasi langkah 

buka/tutup kurang dari 3 detik. 
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Abstrak 

Ruang bersih merupakan ruangan dimana jumlah partikel yang terdapat di dalamnya dikontrol. Selain 

partikel, ada beberapa parameter lainnya yang ikut dikontrol seperti temperatur, kelembaban, tekanan 

udara dalam ruangan serta jumlah pertukaran udara dalam satu jam. Ruang bersih diterapkan pada industri 

semikonduktor, industri farmasi dan industri kesehatan, seperti rumah sakit. Kurangnya pemahaman akan 

persyaratan aliran udara dan adanya kekhawatiran tentang kebersihan dan persyaratan operasional, 

menyebabkan kecenderuangan berlebihan dalam desain ruang bersih. Di samping itu, energi yang 

dibutuhkan pada HVAC ruang bersih jauh lebih besar daripada yang diperlukan oleh HVAC untuk 

bangunan komersial seperti kantor, pertokoan dan hotel. Oleh karena itu dibutuhkan identifikasi operasional 

ruang bersih untuk melihat sejauh mana desain ruangan telah memenuhi syarat ruang bersih. Identifikasi 

ruang bersih dilakukan dengan analisis operasional berupa hasil pengukuran parameter ruang bersih 

seperti temperatur, kelembaban udara, tekanan udara pada ruangan, jumlah partikel dalam ruangan dan 

jumlah pertukaran udara dalam satu jam. Analisis dilakukan sesuai dengan standard BPOM , standard US 

FED STD 209E dan standard ISO no 14644. Melalui penelitian ini, dapat diidentifikasi ruangan-ruangan 

yang sudah ataupun belum memenuhi standard ruang bersih pada gedung produksi betalaktam pabrik 

farmasi yang kemudian dijadikan sebagai acuan pada penelitian selanjutnya tentang efisiensi energi ruang 

bersih. 

Kata kunci: ruang bersih, desain, partikel, pertukaran udara. 

 

Pendahuluan 
 Pengertian ruang bersih menurut standard International Organization for Standarization 

(ISO) no 14644-1 - tentang ruang bersih merupakan sebuah ruang dimana konsentrasi dari partikel 

yang ada di udara pada ruangan tersebut dikontrol, dirancang secara khusus serta digunakan untuk 

meminimalisir hadirnya, teregenerasi dan tersimpannya partikel yang tidak diinginkan didalam 

ruangan dan termasuk pula pengaturan pada parameter-parameter lainnya seperti temperatur, 

kelembaban dan tekanan pada ruangan.  

Identifikasi operasional ruang bersih yang dibahas dalam penelitian ini adalah ruangan 

tempat produksi betalaktam sebuah pabrik farmasi. Betalaktam adalah golongan antibiotika yang 

memiliki kesamaan komponen struktur berupa adanya cincin betalaktam dan umumnya digunakan 

untuk mengatasi infeksi bakteri. Terdapat sekitar ±56 macam antibotik betalaktam yang memiliki 

antivitas antimikrobial pada bagian cincin betalaktamnya dan apabila cincin tersebut dipotong oleh 

mikroorganisme maka akan terjadi resistansi antibiotik terhadap antibiotik tersebut. Dengan 

demikian kebutuhan ruang bersih dalam ruangan tempat memproduksi obat ini sangat penting 

untuk menjamin mutu obat yang dihasilkan. Objek penelitian pada pabrik farmasi ini temasuk  

dalam ISO kelas 8. 

 

Studi Pustaka  
Tujuan dari desain ruang bersih pada pabrik farmasi adalah untuk menyediakan sistem 

sesuai dengan ketentuan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) untuk memenuhi kebutuhan 

perlindungan produk dan proses sejalan dengan Good Engineering Practices (GEP), seperti 

keandalan, perawatan, keberlanjutan, fleksibilitas dan keamanan. 

Ruang bersih harus memenuhi standard parameter yang sudah ditentukan oleh Badan 

Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM). Parameter kritis dari ruang bersih yang dapat 

memengaruhi sebuah produk obat adalah: 

 Suhu 

 Kelembaban 

 Partikel udara 

https://id.wikipedia.org/wiki/Antibiotika
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Beta-laktam&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Infeksi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bakteri
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Antimikrobial&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Mikroorganisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Resistansi_antibiotik
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 Perbedaan tekanan antar ruang dan pola aliran udara 

 Volume alir udara dan pertukaran udara 

 Sistem filtrasi udara 

 

Tabel 1. Standard Sistem Ruang Bersih  Berdasarkan BPOM [1] 

 
Kelas 

Kebersihan 

Tingkat 

Kebersihan 

Suhu 

(
0
C) 

Kelembaban 

(%) 
Efisiensi Filter 

Pertukaran Udara 

per Jam 

A 

Di bawah aliran 

udara laminar 

(LAF) 

16-25 45-55 H14 (99,995%) 

LAF dengan 

kecepatan udara 

0,36-0,54 m/det 

B Ruang steril 16-25 45-55 H14 (99,995%) 

Aliran udara 

turbulen dengan 

pertukaran uadara 

min 20x 

C Ruang steril 16-25 45-55 H13 (99,95%) Min 20x 

D Bersih 20-27 40-60 

F8 75% atau 90% 

H13 (99,95% bila 

resirkulasi di make 

up air 10-12% 

fresh air) 

Min 20x 

E Umum 20-27 Maks 70% 

F8 75% atau 90% 

H13 (99,95% bila 

resirkulasi di make 

up air 10-12% 

fresh air) 

6-20x 

E Khusus 20-27 Maks 40% 

F8 75% atau 90% 

H13 (99,95% bila 

resirkulasi di make 

up air 10-12% 

fresh air) 

6-20x 

 

Selain standard yang ditetapkan oleh BPOM, ada beberapa standard yang digunakan oleh 

beberapa pabrik farmasi diantaranya United States Federal Standard 209E (US FED STD 209E) 

dan ISO 14644-1. US FED STD 209E dan ISO 14644-1 menerapkan standard untuk maksimum 

jumlah partikel dalam suatu ruang bersih. 

 

Tabel 2. Standard Sistem Ruang Bersih  Berdasarkan US FED STD 209E [2] 

 

Kelas 
Maksimum Jumlah Partikel per kubik foot 

≥0,1 µm ≥0,2 µm ≥0,3 µm ≥0,5 µm ≥5 µm 

1 35 7 3 1  

10 350 75 30 10  

100  750 300 100  

1.000    1.000 7 

10.000    10.000 70 

100.000    100.000 700 

 

Pada Tabel 2 ditunjukkan standard sistem ruang bersih berdasarkan US FED STD 209E. 

Pada US FED STD 209E pengukuran jumlah partikel dilakukan per kubik foot. Klasifikasi berupa 

kelas 100 atau kelas 1000 adalah contoh klasifikasi berdasarkan United States Federal Standard 

209E (US FED STD 209E), yang menunjukkan jumlah dari partikel berukuran 0,5 µm atau lebih 

besar yang diperbolehkan per kubik foot udara. 
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Tabel 3. Standard Sistem Ruang Bersih  Berdasarkan ISO 14644-1 [3] 

 

Kelas 
Maksimum Jumlah Partikel per kubik meter 

≥0,1 µm ≥0,2 µm ≥0,3 µm ≥0,5 µm ≥1 µm ≥5 µm 

ISO kelas 1 10 2     

ISO kelas 2 100 24 10 4   

ISO kelas 3 1.000 237 102 35 8  

ISO kelas 4 10.000 2.370 1.020 352 83  

ISO kelas 5 100.000 23.700 10.200 3.520 832 29 

ISO kelas 6 1.000.000 237.000 102.000 35.200 8.320 293 

ISO kelas 7    352.000 83.200 2.930 

ISO kelas 8    3.520.000 832.000 29.300 

ISO kelas 9    35.200.000 8.320.000 293.000 

 

Pada Tabel 3 ditunjukkan standard sistem ruang bersih berdasarkan ISO 14644-1. Pada 

ISO 14644-1 pengukuran jumlah partikel dilakukan per kubik meter. Klasifikasi ruang bersih 

berdasarkan standard ISO 14644-1, dengan logaritma desimal jumlah partikel udara yang 

diperbolehkan dengan ukuran 0,1 µm atau lebih besar per kubik meter udara, contohnya ruangan 

sistem ruang bersih dengan ISO kelas 5 memiliki paling banyak 10
5
 = 100.000 partikel per kubik 

meter.  

 

Tabel 4. Perbandingan antara ISO 14644-1, FED 209E dan BPOM 

 
BPOM FED STD 209E ISO 14644-1 

 1 ISO kelas 3 

A 10 ISO kelas 4 

B 100 ISO kelas 5 

C 1.000 ISO kelas 6 

D 10.000 ISO kelas 7 

E 100.000 ISO kelas 8 

 

Pada Tabel 4 ditunjukkan perbandingan penamaan klasifikasi ruang bersih antara BPOM, 

US FED STD 209E dan ISO 14644-1. Sebagai contoh, untuk kelas E pada standard BPOM 

sebanding dengan kelas 100.000 pada US FED STD 209E dan ISO kelas 8 pada ISO 14644-1. 

 Kontrol aliran udara antara  ruang bersih dengan berbagai tingkat kebersihan memang 

cukup susah akan tetapi hal tersebut sangat penting dilakukan untuk mencegah kontaminasi silang. 

Kontaminan partikulat dapat menyusup ke dalam ruang melalui celah pintu, lubang-lubang kecil 

pada ruangan pipa, saluran udara dan lain-lain. Kontrol tekanan dalam ruang bersih dapat dicapai 

dengan metode kontrol bertekanan yaitu udara bergerak dari ruangan bertekanan tinggi ke ruangan 

bertekanan rendah. 

 Ruang terbersih harus dirancang dengan tekanan tinggi, dengan tekanan menurun sesuai 

dengan penurunan kebersihan. Jalur aliran yang diinginkan harus dari daerah terbersih, kurang 

bersih, kurang terkontaminasi kemudian ke tempat yang kotor. 

 

Metodologi Penelitian  
Penelitian dilakukan pada gedung betalaktam pabrik farmasi dengan metodologi yang 

digunakan adalah pengambilan data di lapangan untuk melihat data unit yang digunakan dan 

melakukan pengukuran parameter-parameter ruang bersih. Dari data yang sudah didapat, dilakukan 

analisis ruangan mana yang sudah memenuhi kriteria ruang bersih dan mana yang memerlukan 

perbaikan. 

Pengukuran temperatur, kelembaban udara dan jumlah partikel dalam udara di lakukan 

pada beberapa titik di dalam ruang tersebut. Pengukuran laju aliran udara, di lakukan pada diffuser 

didalam ruangan. Sedangkan untuk pengukuran tekanan dilakukan dengan membaca alat ukur 

perbedaan tekanan.  
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Alat ukur yang dipakai untuk: 

 Temperatur, kelembaban dan beda tekanan udara 

Nama Peralatan  : Velocical Instrument 

Merek  : TSI 

Model/ tipe : 9565-p 

Ketelitian  : ±3% terbaca atau ±3 ft/min (±0.015 m/s), 

 Laju aliran udara  

Nama Peralatan  : Balometer 

Merek  : Kanomax 

Model/ tipe : 6710  

Ketelitian  : ± 3% ± 8 m
3
/h (airflow > 85 m

3
/h) 

 Jumlah partikel  

Nama Peralatan  : Particle Counter 

Merek  : Tsi 

Model/ tipe : 9303 

Ketelitian  : 50% at 0,3 µm; 100% for particles >0,45 µm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Potongan denah gedung betalaktam pabrik farmasi yang dijadikan objek penelitian 
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Pada Gambar 1 ditunjukkan denah gedung betalaktam yang dijadikan objek penelitian. 

Gambar tersebut menunjukkan ruangan-ruangan tempat dilakukannya pengukuran parameter-

parameter ruang bersih. Denah dibagi menjadi empat zona sesuai pembagian masing-masing AHU. 

Desain awal ruangan mempunyai tekanan udara yang cukup tinggi.  Tekanan udara yang tinggi 

tersebut, akan berpengaruh dengan unit kompressor yang digunakan pada ruang bersih.  

 

Hasil dan Pembahasan  
Dalam penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan pengukuran dari parameter-parameter yang 

dijadikan standard pada ruang bersih. Parameter-parameter yang diukur yaitu temperatur, 

kelembaban udara, tekanan ruangan, jumlah pertukaran udara setiap jam dan jumlah partikel dalam 

ruangan. Gedung betalaktam pada pabrik farmasi ini merupakan kelas 100.000 (US FED STD 

209E) atau kelas E (BPOM). Data hasil pengukuran ditunjukkan pada Tabel 5 dan Tabel 6. 

 

Tabel 5. Hasil Identifikasi Operasional Temperatur dan Kelembaban 

 

Nama Ruangan 
Temp ( C ) RH (%) 

Std BPOM Aktual Std BPOM Aktual 

Grey Corridor 1 (314) 20-27 22,2 Maks 70 53,5 

Ladies Production Gowning 1 (308) 20-27 21,3 Maks 70 54,8 

Gents Production Gowning 1 (309) 20-27 20,2 Maks 70 60,7 

Personel Airlock 1 (310) 20-27 20,1 Maks 70 61,3 

Janitor 1 (311) 20-27 20,4 Maks 70 60,6 

Packaging Material 1 (303) 20-27 21,9 Maks 70 60,9 

Raw Material Staging 1 (304) 20-27 21,5 Maks 70 56,7 

Material Airlock 1 (301) 20-27 22,9 Maks 70 57,3 

Material Airlock 2 (319) 20-27 23,0 Maks 70 59,0 

Packaging Material 2 (320) 20-27 23,3 Maks 70 57,5 

Gargle Bottle Cleaning (321) 20-27 23,2 Maks 70 57,2 

Weighing 1 (312) 20-27 21,5 Maks 70 56,5 

Dispensed Raw Material Staging 1 (313) 20-27 22,2 Maks 70 59,2 

Bottle Cleaning (305) 20-27 20,7 Maks 70 61,3 

Oral Solution Filling (306) 20-27 19,9 Maks 70 60,6 

Liquid Weighing (307) 20-27 20,8 Maks 70 63,6 

Liquid Transfer (302) 20-27 20,9 Maks 70 60,2 

Mixing Gargle (315A) 20-27 21,5 Maks 70 56,3 

Oral Solution Mixing (315B) 20-27 21,5 Maks 70 56,3 

Washing 1 (316) 20-27 21,5 Maks 70 56,2 

Wet Clean Equipment 1 (317) 20-27 21,3 Maks 70 54,9 

Dry Clean Equipment 1 (318) 20-27 21,4 Maks 70 54,9 

Gargle Filling (322) 20-27 20,5 Maks 70 59,6 

 

Pada kolom data hasil pengukuran temperatur dan kelembaban dapat dilihat bahwa dari 

hasil pengkuran dua paremeter tersebut  untuk masing-masing ruangan sudah memenuhi standard 

yang ditetapkan oleh BPOM yaitu 20-27
0
 C sebagai batas pengukuran temperatur  dan maks 70% 

sebagai batas pengukuran kelembaban untuk kelas E. 
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Tabel 6. Hasil Identifikasi Operasional Tekanan Udara, Pertukaran Udara dan Partikel 

 

Nama Ruangan 

Tekanan Udara 

(Pa) 
ACH  Jumlah Partikel 

Desa

in 
Aktual 

Std 

BPOM 

Aktual Std ISO 

14644 

Aktual 

Grey Corridor 1 (314) 25 30,5 6-20 20,4 3.520.000 
129.54

8 

Ladies Production Gowning 1 

(308) 
10 15,3 6-20 20,5 3.520.000 76.217 

Gents Production Gowning 1 

(309) 
10 15,2 6-20 23,3 3.520.000 44.776 

Personel Airlock 1 (310) 10 20,6 6-20 20,3 3.520.000 43.280 

Janitor 1 (311) 10 10,4 6-20 20,3 3.520.000 
163.34

2 

Packaging Material 1 (303) 10 20,3 6-20 20,5 3.520.000 98.578 

Raw Material Staging 1 (304) 15 20,7 6-20 21,8 3.520.000 
132.80

7 

Material Airlock 1 (301) 15 15,4 6-20 20,5 3.520.000 62.476  

Material Airlock 2 (319) 10 15,2 6-20 21,3 3.520.000 
104.05

8 

Packaging Material 2 (320) 20 20,4 6-20 20,7 3.520.000 24.463  

Gargle Bottle Cleaning (321) 30 25,4 6-20 20,1 3.520.000 84.997 

Weighing 1 (312) 15 10,2 6-20 20,3 3.520.000 37.353  

Dispensed Raw Material 

Staging 1 (313) 
20 15,1 6-20 23,0 3.520.000 34.961 

Bottle Cleaning (305) 20 25,5 6-20 20,5 3.520.000 47.855 

Oral Solution Filling (306) 10 30,6 6-20 20,0 3.520.000 23.520 

Liquid Weighing (307) 10 15,2 6-20 21,1 3.520.000 61.306  

Liquid Transfer (302) 15 20,5 6-20 20,5 3.520.000 
141.51

0  

Mixing Gargle (315A) 10 15,3 6-20 20,5 3.520.000 38.159  

Oral Solution Mixing (315B) 10 15,3 6-20 24,2 3.520.000 
125.64

2 

Washing 1 (316) 10 10,4 6-20 20,0 3.520.000 13.706  

Wet Clean Equipment 1 (317) 10 10,4 6-20 20,9 3.520.000 
116.81

7  

Dry Clean Equipment 1 (318) 10 10,2 6-20 21,1 3.520.000 
105.36

3  

Gargle Filling (322) 10 15,3 6-20 20,2 3.520.000 
125.19

2  

 

Pada kolom data hasil pengukuran tekanan udara dapat dilihat pada AHU 1, 3 dan 4 rata-

rata ruangan memiliki tekanan udara aktual yang lebih tinggi dari tekanan desain. Kelebihan 

tekanan ruangan berkisar 5-10 Pa. Tekanan udara yang melebihi standard desain akan sangat 

mempengaruhi pada konsumsi energi pada ruang bersih. Untuk AHU 2, tekanan udara rata-rata 

ruangan belum mencapai tekanan ruangan desain. Tekanan ruangan yang tidak memenuhi standard 

desain tersebut nantinya dapat berpengaruh pada persyaratan aliran udara ruangan. 

 Pada kolom data hasil pengukuran pertukaran udara dalam satu jam atau biasa disebut 

airchange (ACH) dapat dilihat seluruhnya di atas kriteria yang ditetapkan oleh BPOM yaitu 6-20 

kali dalam satu jam. Untuk parameter pertukaran udara jika terlalu besar nilainya maka energi yang 

dibutuhkan untuk menggerakkan kompresor akan semakin besar pula, sehingga menyebabkan 

ketidakefisienan energi dalam sistem ruang bersih. 

Pada kolom data hasil pengukuran partikel dapat dilihat pula bahwa dari hasil pengkuran 

partikel untuk masing-masing ruangan sudah sangat memenuhi standard yang ditetapkan oleh ISO 

14644 yaitu 3.520.000 per kubik meter untuk kelas kebersihan 100.000; yang berarti sistem filtrasi 

udara pada seluruh AHU sudah sangat bagus.  Mungkin perlu menggunakan sistem filtrasi yang 



SNTI V-2016 Universitas Trisakti                                           ISSN: 2355-925X 

263 
 

lebih sederhana sehingga kehilangan tekanan pada sistem filtrasi ini menjadi lebih kecil yang 

selanjutnya dapat digunakan kompresor dengan daya yang lebih kecil pula. 

Dari lima parameter ruang bersih yang dilakukan pengukuran untuk desain awal, dapat 

dilihat bahwa temperatur, kelembaban dan jumlah partikel per kubik meter dalam rungan sudah 

memenuhi standard yang ditetapkan oleh BPOM. Sedangkan untuk pertukaran udara per jam 

memiliki nilai yang lebih tinggi dari seharusnya (Standard BPOM). Pada parameter tersebut jika 

dilakukan desain secara efektif maka akan dapat membantu mengurangi konsumsi energi dari 

pabrik tersebut dan tentu saja akan memberikan keuntungan kepada pabrik. 

Lain halnya dengan tekanan ruangan. Untuk AHU 1, 3 dan 4 melebihi standard desain 

sedangkan AHU 2 belum mencapai standard desain. Jika tekanan ruangan melebihi standard 

desain, tentu saja akan berpengaruh pada ketidakefektifan penggunaan energi pada ruang bersih. 

Sedangkan jika tekanan ruangan kurang dari standard desain, nantinya akan dapat berpengaruh 

pada pola aliran udara ruangan, yang bisa menyebabkan kontaminasi silang. 

 

Kesimpulan   
Hasil identifikasi operasional ruang bersih yang dilakukan pada gedung betalaktam sebuah 

pabrik farmasi, dapat dilihat bahwa dua parameter yaitu tekanan udara dalam ruangan dan 

pertukaran udara dalam satu jam memiliki nilai diluar batas standard. Parameter pertukaran udara 

dalam satu jam melebihi standard BPOM, tekanan udara pada ruangan-ruangan AHU 1, 3 dan 4 

melebihi standard desain sedangkan tekanan udara pada ruangan-ruangan AHU 2 belum mencapai 

standard desain. 

Ruang bersih diharapkan tidak hanya efektif dalam pengendalian partikel namun juga 

efisien dalam hal energi. Hal tersebut dapat dicapai dengan menerapkan desain ruang bersih secara 

tepat dan tidak berlebihan dalam perhitungan dan penetapan spesifikasi peralatan yang dipasang 

dan digunakan dalam ruang bersih. Hasil identifikasi operasional ruang bersih ini akan digunakan 

sebagai acuan pada penelitian selanjutnya sebagai penerapan efisiensi energi ruang bersih pada 

gedung betalaktam pabrik farmasi. 
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Abstrak 
Salah satu equipment yang menjadi perhatian serangan korosi adalah Underground Pipeline, underground 

pipeline adalah jaringan pipa yang dibangun instalasi di bawah permukaan tanah. Parameter keberhasilan 

kinerja suatu sistem proteksi katodik adalah dengan tercapainya level proteksi minimum melalui pengukuran 

structure to electrolyte potential -850 mV vs copper sulfate electrode (CSE). Pelapisan pada bagian luar 

Underground Pipeline, maupun kandungan bakteri dalam tanah.  Permasalahan nya, bagaimana kah 

evaluasi  tingkat korosifitas Underground Pipeline maupun sistem Impressed Current Cathodic Protection 

untuk PT AL di Cilegon. Metode penelitian dilakukan teoritis, eksperimental (studi kasus sehingga tempat 

disetujui) dan analisis perhitungan. Sehingga tujuan  penelitian yang dicapai  untuk mengetahui kondisi 

sistem proteksi katodik pada jaringan instalasi Underground Pipeline di PT AL yang berlokasi di Cilegon. 

Hasil kondisi sangat aman untuk saai ini berada dalam rating 3 Ampere dan 15 Volt DC mendekati hasil 

simulasi 

Kata Kunci: Metode Pengendali Korosi,  Baja Karbon  dan  Sistem ICCP 

 

Pendahuluan 

Saat ini,  korosi masih merupakan masalah yang pelik di dalam industri minyak dan gas, 

korosi menyebabkan penurunan performance secara berkelanjutan dan bertahap pada suatu 

material yang digunakan pada proses produksi minyak dan gas tersebut. Penurunan performance 

tersebut dapat menyebabkan kegagalan yang terjadi secara tiba-tiba yang nantinya akan berujung 

terhadap beberapa hal yang sangat critical seperti, safety personnel, shutdown plant, sampai ke 

penurunan level produksi. Berdasarkan data terbaru dari National Association Corrosion Engineers 

(NACE), sebuah lembaga persatuan ahli korosi sedunia, disebutkan bahwa 3.7 milyar dollar 

dihabiskan pertahun untuk mengatasi masalah korosi di industri minyak dan gas [1][9].  

Salah satu equipment yang menjadi perhatian serangan korosi adalah Underground 

Pipeline. Underground pipeline adalah jaringan pipa yang dibangun instalasi di bawah permukaan 

tanah.[9] Dimana jaringan pipa ini memiliki fungsi sebagai alat transportasi untuk menyalurkan 

produk gas Nitrogen ke pelanggan. Bagian yang dilindungi dari korosi adalah bagian luar struktur 

pipa (eksternal) yang bersentuhan langsung dengan tanah. Lingkungan yang korosif menjadi salah 

satu penyebab utama terjadinya korosi pada bagian eksternal dari Underground Pipeline. Kondisi 

ekstrim kerusakan  dapat tercapai karena konsentrasi tinggi dari unsur-unsur korosif yang terdapat 

pada lingkungan yang bersinggungan dengan equipment tersebut. Untuk mengurangi pengaruh 

agresivitas dari lingkungan tersebut, salah satu cara yang paling mutakhir adalah dengan 

melakukan proteksi katodik pada bagian eksternal dari Underground Pipeline tersebut. Sistem 

proteksi katodik arus tanding adalah suatu metode perlindungan karat yang menggunakan tegangan 

DC untuk proses perlindungannya. Tegangan DC digunakan untuk membuat laju korosi suatu 

logam menurun karena potensial dari logam tersebut dibuat semakin negative. 

Parameter keberhasilan kinerja suatu sistem proteksi katodik adalah dengan tercapainya 

level proteksi minimum melalui pengukuran structure to electrolyte potential -850 mV vs copper 

sulfate electrode (CSE), terdapat banyak parameter yang mempengaruhi kinerja suatu sistem 

proteksi katodik dan kebutuhan arusnya seperti tahanan tanah, kondisi coating/ pelapisan pada 

bagian luar Underground Pipeline, maupun kandungan bakteri dalam tanah. Oleh sebab itu 

diperlukan adanya suatu studi untuk mempelajari karakteristik parameter-parameter diatas dan 

diaplikasikan pada sistem desain dan pemasangan system proteksi katodik untuk melindungi 

bagian luar dari Underground Pipeline.  
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Permasalahan nya, bagaimana kah evaluasi  tingkat korosifitas Underground Pipeline 

maupun sistem Impressed Current Cathodic Protection untuk PT AL di Cilegon. Metode penelitian 

dilakukan eksperimental dan teoritis, sehingga tujuan  penelitian yang dicapai  untuk mengetahui 

kondisi sistem proteksi katodik pada jaringan instalasi Underground Pipeline di PT AL yang 

berlokasi di Cilegon [8]. 

 

Studi Pustaka 

Korosi adalah rusaknya bahan karena  polusi   cair, gas atau udara.  Korosi dikemukakan 

pada tahun 1946 oleh American Electrochemical Society sebagai “kerusakan pada logam akibat 

berinteraksi dengan lingkungan, dimana prosesnya terjadi secara elektrokimia. Korosi terjadi akibat 

logam mencari kestabilan bentuk dan energi seperti pada saat dalam bentuk ion metal yang 

diekstraksi dari dalam perut bumi.  Secara umum korosi meliputi hilangnya logam pada bagian 

yang terbuka dan bersentuhan langsung dengan air dan oksigen. Reaksi kimia yang timbul pada 

logam dalam tanah dapat mengikuti tahapan reaksi berikut [2]: 

Pada anoda  : 2Fe  → 2Fe
2+ 

+ 4e
-
                    (1) 

Pada katoda : O2 + 2H2O+ 4e
-  

→ 4 OH
-
                      (2) 

Reaksi lanjut : Fe
2+

 + 2OH
-
  → Fe (OH) 2 + 2e

-                                               
(3)  

Persamaan reaksi tersebut di atas menggambarkan bahwa potensial redoks (reduksi 

oksidasi) yang terjadi adalah negatif. Secara termodinamik, kespontanan suatu reaksi dilambangkan 

dengan energi bebas Gibbs (Δ G) yang bernilai negatif. Secara matematik energi bebas Gibbs dapat 

dituliskan : 

Δ G   =  - n F E                       (4) 

Semakin besar energi bebas Gibbs semakin spontan reaksi reduksi - oksidasi yang akan 

terjadi, dan Faktor-faktor  yang mempengaruhi Laju Korosi adalah waktu, temperatur, laju a derajat 

keasaman (pH). Salah satu pencegahan atau perbaikan korosi adalah dengan cara proteksi katodik, 

Proteksi Katodik (Cathodic Protection) adalah teknik yang digunakan untuk mengendalikan korosi 

pada permukaan logam dengan menjadikan permukaan logam tersebut sebagai katoda dari sel 

elektrokimia. Proteksi katodik dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menggunakan SACP 

dan ICCP[2], [11]. Secara umum, perbandingan pengaplikasian dari system SACP dan ICCP dapat 

dilihat seperti Tabel 1 di bawah : 

 

Tabel 1. Perbandingan keunggulan sistem SACP dan ICCP [2],[10] 

 

Sacrificial Anode Cathodic Protection 

(SACP) 
Impressed Current Cathodic Protection 

(ICCP) 

Pemasangan mudah dan biaya rendah 

untuk struktur yang sesuai 
Untuk kebutuhan arus dan tegangan DC 

yang besar 

Tidak membutuhkan sumber arus dari luar 
Kebutuhan arus dan tegangan dapat di 

sesuaikan 

Biaya perawatan rendah 
Dapat bekerja maksimal di elektrolit yang 

konduktif maupun kurang konduktif 

Hanya bekerja maksimal pada elektrolit 

yang konduktif 
Membutuhkan jumlah anoda yang lebih 

sedikit 

Sistem self regulating Anoda dapat diletakkan pada posisi remote 

Memiliki resiko yang lebih rendah untuk 

kasus overproteksi 
Biaya investasi besar namun lebih efiisien 

dan ekonomis untuk struktur yang besar 

Distribusi potensial lebih seragam 
Kemampuan jangkauan proteksi yang lebih 

luas 
 

Kinerja suatu sistem proteksi katodik erat kaitanya dengan hasil pembacaan “structure to 

electrolyte potential“ dengan menggunakan voltmeter yang memiliki impedansi tinggi, dimana 

kriteria pembacaanya memiliki standard berdasarkan NACE RP 0193, seperti Gambar 1. bawah  
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Gambar 1. Kriteria proteksi katodik dan skema pengukuran potensial [7] 

 

Ketentuan NACE RP 0193 sebagai berikut:  Potensial struktur ≤-850 mV vs Cu/CuSO4 

dalam lingkungan aerobic, potensial Struktur ≤-950 mV vs Cu/CuSO4 dalam lingkungan 

anaerobic dimana terdapat mikroba penyebab korosi (SRB), perubahan potential negative ≥ 

300 mV saat arus di terapkan dan perubahan potential positif ≥100 mV saat arus di 

putuskan sesaat. Kriteria penetapan standar potensial seperti Gambar 1 diatas adalah berdasarkan 

suatu penelitian lebih lanjut  dimana diagram potensial-pH atau diagram Pourbaix
 
memetakan fasa-

fasa stabil logam dan senyawanya dalam larutan dengan pelarut air, yang berada dalam 

kesetimbangan termodinamika, sebagai fungsi dari potensial elektroda dan pH larutan.  

Dalam diagram potensial-pH untuk Fe.H2O terdapat zona korosi, yaitu daerah dimana 

terjadi pelarutan ion besi yang terletak dalam daerah asam dan di daerah sempit pada kondisi 

sangat basa zona pasif, yaitu daerah terbentuknya lapisan tak larut di permukaan logam yang 

menghalangi proses korosi lebih lanjut, dan zona immun, yaitu daerah yang secara termodinamika 

mengambarkan keadaan logam sebagai fasa paling stabil.  Gambar 2.memperlihatkan diagram 

Pourbaix untuk besi pada keadaan standar pada suhu 25 
0
C. Kegunaan diagram Pourbaix

 
terutama 

adalah untuk memperkirakan arah reaksi spontan; komposisi produk korosi; dan perubahan 

lingkungan yang akan mencegah atau menurunkan laju serangan korosi. Sementara itu untuk tanah 

yang mengandung bakteri SRB, potensial yang harus di berikan adalah minimum -950 mV, hal ini 

dikarenakan ion bisulfide dan sulphide yang dibangkitkan akibat adanya aktivitas bakteri SRB akan 

memodifikasi diagram pourbaix tersebut menjadi 100 mV minimum lebih di negatif.  

 

 
Gambar 2. Diagram Pourbaix[3] 
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Diagram Pourbaix adalah diagram yang menggambarkan keadaan suatu logam dengan potensial 

tertentu dalam derajat keasaman (pH) tertentu. Sumbu vertikal menunjukan potensial logam, 

sedangkan sumbu horizontal menunjukan pH. Potensial (E) mengacu pada elektroda standart 

hidrogen yang dihitung dengan menggunakan persamaan Nernst di bawah. 

 

Eh =    E
0 
- 

0.0592 
Log 

[C]
c [D]

d  

n [A]
a [B]

b 
 

Dimana : Eh:  Potensial Reaksi; E
0 

:  Potensial standard; [C] :  Konsentrasi produk reaksi C; [D];  

Konsentrasi produk reaksi D; [A] :  Konsentrasi reaktan A, [B]; Konsentrasi reaktan B,c; Koefisien 

reaksi produk C, d;  Koefisien reaksi produk D, b; Koefisien reaksi reaktan B dan a;  Koefisien 

reaksi reaktan A. Diagram ini menjelaskan bahwa terdapat 3 daerah utama yang menggambarkan 

sifat logam terhadap beda potensial dan pH  sebagai berikut: (1) Aktif  terkorosi → pada zona ini, 

sifat suatu material baja akan cenderung terkorosi, (2) Imun → pada zona ini, sifat suatu material 

baja akan cenderung imun atau kebal terhadap korosi. (3) Pasif → pada zona ini, sifat suatu 

material baja akan cenderung terpasivasi dari serangan korosi ( membentuk lapisan oksida 

pelindung ) . Penurunan potential sampai daerah dengan potensial -850 mV vs CSE akan membuat 

laju korosi berkurang, penurunan potensial lebih lanjut akan menyebabkan logam bersifat imun.  

 Sacrificial Anode Cathodic Protection (SACP) adalah suatu proteksi katodik sistem 

galvanik memanfaatkan beda potensial elektroda dari dua logam yang berbeda. Pada sel galvanik 

logam dengan potensial lebih rendah akan mengalami korosi. Jika logam yang memiliki potensial 

lebih rendah seperti magnesium dihubungkan dengan struktur baja melalui kabel berisolasi, maka 

magnesium sebagai anoda akan terkorosi dan struktur baja sebagai katoda akan terlindungi [4],[10].  

 Salah satu material sacrificial anode yang biasa digunakan adalah magnesium, selain itu 

ada juga zinc, keduanya digunakan sebagai material anoda untuk sistem perlindungan katodik 

dengan metode sacrificial anode. Ada dua komposisi anoda magnesium yang sering digunakan, 

yaitu standard alloy dan “high potential” alloy. Laju konsumsi  dari magnesium adalah 1000 

Ahr/lb atau 8.8 lbs/Ayr. efisiensi magnesium alloy yang digunakan pada proteksi katodik tidak 

melebihi 65% dari nilai teoritis. Open Circuit Potential untuk standard alloy memiliki nilai -1,55 V 

terhadap Cu/CuSO4. Sedangkan untuk “high potential” alloy memiliki nilai -1,75 V terhadap 

Cu/CuSO4. Sementara itu terdapat dua komposisi anoda zinc yang sering digunakan, yaitu standard 

alloy zinc anode untuk penggunaan di air tawar dan tanah, dan yang lainnya adalah seawater alloy 

untuk penggunaan di air laut. Laju konsumsi  anoda zinc adalah 23,5 lbs/Ayr atau 372 Ahr/lb. 

Efisiensi pemakaian anoda zinc biasanya antara 90 % sampai 95 % dari keluaran arus 

maksimalnya. Namun dalam perencanaan biasanya digunakan anoda zinc yang memiliki efisiensi 

penggunaan sebesar 90 %. Open Circuit Potential  untuk anoda zinc memiliki nilai -1,10 V 

terhadap Cu/CuSO4 di hampir semua jenis tanah maupun air. Namun penggunaan anoda zinc 

sendiri lebih diperuntukkan pada tanah yang memiliki resistivitas kurang dari 10 Ώ.m. 

 Impressed Current Cathodic Protection (ICCP) adalah sistem ini bekerja dengan cara 

pemberian arus melalui sumber eksternal sehingga metode ini disebut metode impressed current. 

Sistem ini memiliki kelebihan antara lain memiliki driving force yang besar, sehingga dapat 

digunakan untuk struktur yang besar. Anoda yang digunakan relatif lebih sedikit dibandingkan 

metode anoda korban dan Dapat diatur jika ada perubahan kondisi lingkungan dan coating. 

Beberapa jenis anoda yang lazim digunakan sebagai penghantar arus dalam sistem ICCP yaitu 

Graphite, Silicon Chromium Anode, Platinized Titanium/Niobium dan MMO Coated Titanium 

 Pengaruh tahanan lingkungan terhadap aliran arus proteksi katodik adalah jumlah arus 

yang mengalir ke katoda dipengaruhi oleh besar tahanan tanah/ lingkungan struktur tersebut. Sesuai 

dengan hukum ohm, dimana arus berbanding terbalik dengan tahanan, dan hal itu akan berakibat 

kepada polarisasi hidrogen pada katoda. Semakin tinggi arus yang dapat mengalir dalam suatu 

lingkungan, semakin cepat laju kerusakan logam yang akan terjadi. Pada kasus sistem proteksi 

katodik anoda korban, semakin tinggi tahanan suatu sistem, akan mengakibatkan keluaran arus 

anoda semakin kecil, akibat yang harus diterima adalah anoda yang dibutuhkan akan semakin 

banyak jumlahnya. Pada kasus ICCP, semakin tinggi tahanan tanah sistem akan menyebabkan 

semakin besarnya tegangan keluaran yang harus diberikan oleh transformer rectifier. Tabel  2. di 

    (2.5) 
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bawah akan menjelaskan pengaruh tahanan tanah terhadap laju korosi/ kadar korosivitas suatu 

lingkungan. 

 

Tabel 2. Pengaruh Tahanan Tanah terhadap Laju Korosi  

 

Nilai Resistivitas Elektrolit (Ώ.cm) Keterangan 

≤ 1000 Sangat Korosif 

1000 – 5000 Korosif 

5000 – 10000 Cukup Korosif 

≤ 10000 Tidak Korosif 

 

Metodologi Penelitian 

Metode penelitian ini dilakukan eksperimental dan rekayasa, kegiatannya  akan di lakukan 

suatu evaluasi atau pengamatan kondisi sistem proteksi katodik yang sudah berjalan dengan 

melakukan analisis data serta anomali anomali yang terjadi dikaitkan dengan pengaruh lingkungan.  

Kemudian, proses skematik evaluasi sistem ICCP di PT AL Cilegon yaitu diagram alir analisis 

sistem ICCP. Seperti Gambar 3 di bawah :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Studi Literatur 

Evaluasi Data Lapangan 

Pengukuran Structure to 

Electrolyte Potential: 

Disetiap Test Point (11 

Point) 

Pengukuran 

Resistivitas Tanah: 

1) 1 Meter 

2) 3 Meter 

3) 6 Meter 

4) 9 Meter 

 

Pengecekan Kondisi 

Peralatan Utama: 

1) Transformer Rectifier 

2) Insulation Joint 

3) pH Tanah  

Analisis Data Anomali 

Kesimpulan 

Gambar 3. Diagram alir Analisis sistem ICCP 

Simulasi Perhitungan 

Saran 
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Hasil dan Pembahasan  
Evalusi Sistem Proteksi Katodik yang Sudah Ada. Saat ini, instalasi jaringan pipa dalam 

tanah di PT AL Cilegon, telah dilakukan perlindungan menggunakan impressed current cathodic 

protection (ICCP). Sistem ICCP ini berada pada setingan keluaran 1 Ampere DC dan 5 Volt DC, 

dimana rating maksimum Transformer Rectifier maksimum adalah 4 Ampere DC dan 20 Volt DC. 

Berdasarkan hasil dari evaluasi data, sistem ini telah memenuhi syarat untuk memproteksi seluruh 

bagian jaringan instalasi pipa dalam tanah untuk masa desain 5 tahun ke depan. Sistem ICCP di PT 

AL didesain untuk memproteksi seluruh bagian jaringan instalasi pipa dalam tanah tersebut yang di 

dukung oleh satu unit transformer rectifier dengan klasifikasi seperti pada tabel 3 dibawah ini:  

 
Tabel 3. Kondisi sistem eksisting proteksi katodik 

 
Sistem Proteksi Katodik Impressed Current System 

Masa Operasi 18 tahun 

Tipe Groundbed Shallow Anode Groundbed 

Tipe Anoda MMO Anode Prepacked 

TR Input Rating 220 VAC, 50 Hz/ 3-phase 

TR Ouput Rating 1 Ampere DC/ 5 Volt DC 

 

Dalam proses evaluasi ini, kondisi awal rating TR ada di 1 Ampere DC dan 5 Volt DC. 

Pada pengukuran ini terlihat bahwa potensial katodik sangat mendekati batas nilai minimum yang 

diijinkan (-850 mV), kondisi ini sangat tidak aman untuk ketahanan korosi pada jaringan instalasi 

pipa dalam tanah PT AL Cilegon. Sehingga dapat disimpulkan bahwa total kebutuhan arus proteksi 

katodik untuk keseluruhan sistem adalah 2.71 Ampere. Berdasarkan hasil simulasi tersebut, 

selanjutnya  melakulan percobaan untuk menaikkan rating TR menjadi 3 Ampere DC/ 15 Volt DC, 

langkah ini dilakukan untuk menaikkan level potensial pipa menjadi lebih tinggi dari kondisi awal. 

Pada pengukuran ini terlihat bahwa potensial cathodic sangat aman karena berada jauh diatas batas 

nilai minimum yang diijinkan (-850 mV), kondisi ini sangat aman untuk ketahanan korosi pada 

jaringan instalasi pipa dalam tanah PT AL Cilegon. Sehingga dapat diketahui bahwa kondisi 

optimum pengoperasian untuk saai ini berada dalam rating 3 Ampere dan 15 Volt DC mendekati 

hasil simulasi.  

 
Kesimpulan 

Hasil pengukuran Proteksi Katodik pada rating 1ADC/ 5VDC, nilai potensial katodik 

sangat mendekati batas nilai minimum yang diijinkan (-850 mV). Komdisi ini sangat tidak aman 

untuk ketahanan korosi pada jaringan instalasi pipa dalam tanah PT AL Cilegon. Sehingga 

selanjutnya  melakulan percobaan untuk menaikkan rating TR menjadi 3 Ampere DC/ 15 Volt DC, 

karena berada jauh diatas batas nilai minimum yang diijinkan (-850 mV). Kondisi ini sangat aman 

untuk ketahanan korosi pada jaringan instalasi pipa dalam tanah PT AL Cilegon. Sehingga dapat 

diketahui bahwa kondisi optimum pengoperasian untuk saai ini berada dalam rating 3 Ampere dan 

15 Volt DC mendekati hasil simulasi.  
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Abstrak 

Busur listrik (arc flash) adalah peristiwa yang terjadi ketika dua permukaan konduktor yang saling 

berdekatan / bersentuhan dan terjadi loncatan arus antara kedua konduktor yang dapat menyebabkan luka 

bakar serius hingga kematian serta merusak peralatan.Penelitian ini bertujuan untuk mereduksi bahaya 

insiden energi yang dihasilkan busur listrik pada sistem kelistrikan di anjungan agar terhindar cedera pada 

pekerja di lapangan. Data sekunder berupa diagram satu garis sistem diperlukan untuk analisis busur listrik 

berdasarkan IEEE 1584 untuk mengetahui besarnya energi yang dihasilkan busur listrik (incident energy) 

yang dipengaruhi oleh besarnya arus hubung singkat 3 fasa maksimum serta waktu kerja sistem pengaman 

untuk memutus saluran. Karena keselamatan pekerja di anjungan sangat diutamakan, maka perlu dilakukan 

pencegahan dan antisipasi terhadap bahaya busur listrik  yang terjadi dengan menentukan pengaman pada 

pekerja sesuai dengan ketetapan NFPA 70E. Dari hasil analisis, pada sistem kelistrikan tegangan menengah 

4,16 kV di anjungan minyak dan gas lepas pantai milik Chevron Indonesia Company memiliki resiko bahaya 

terbesar kategori 3 yaitu pada Switchgear Bus A 161-0001 dan Switchgear Bus B 161-0001 ketika sistem 

beroperasi sesuai skenario 2 dengan nilai energi 10,44 Cal/cm
2 
dengan waktu durasi selama 0,28 detik.  

Kata kunci : hubung singkat,  busur listrik ,anjungan minyak dan gas. 

 

1. Pendahuluan 

 Sistem kelistrikan di anjungan lepas pantai Chevron Indonesia Company merupakan sistem 

kelistrikan yang cukup besar dan kompleks. Sistem kelistrikan tersebut disuplai dari Generator 

Turbin Gas (GTG) dengan tegangan suplai sebesar 4.16 kV. Keamanan serta kehandalan pada 

sistem kelistrikan merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi dalam setiap proses produksi untuk 

menjaga kontinuitas serta keselamatan para pekerja dan peralatan lainnya. Untuk mendapatkan 

sistem kelistrikan yang handal diperlukan koordinasi yang tepat pada pengaman kelistrikan 

sehingga peralatan bisa tetap bekerja setelah terjadi gangguan. Akan tetapi koordinasi pengaman 

yang handal belum tentu aman dari bahaya yang diakibatkan oleh besarnya energi busur listrik.

 Busur listrik akan timbul apabila terdapat arus gangguan hubung singkat yang tidak dapat 

dipadamkan dengan segera oleh saklar pemutus tenaga. Dengan temperatur mencapai 20.000°C
[1]

 , 

busur listrik dapat menyebabkan luka bakar serius pada tubuh manusia atau kematian dan peralatan 

di sekitarnya. Keselamatan listrik International Foundation mengatakan bahwa setiap tahun lebih 

dari 2.000 orang mencari pengobatan untuk luka bakar serius yang disebabkan oleh ledakan busur 

listrik. Angka dari Asosiasi Internasional Minyak & Produsen Gas menunjukkan bahwa lebih dari 

16 persen kematian pekerja lapangan minyak berasal dari kecelakaan listrik, ledakan atau terbakar. 

Ini jelas terlihat bahwa busur listrik menuntut perhatian kita dan membutuhkan rencana untuk 

mengurangi risiko dan bahaya. Besarnya energi yang dihasilkan busur listrik (incident energy) 

dipengaruhi oleh besarnya arus yang dihasilkan oleh hubung singkat listrik serta waktu kerja sistem 

pengaman untuk memutus saluran. Oleh karena itu, pada setiap sistem kelistrikan diperlukan 

koordinasi pengaman kelistrikan dengan relai yang bekerja cukup cepat. 

Jarak aman untuk pekerja (Flash Protection Boundary) dapat ditentukan serta alat proteksi 

diri (Personal Protection Equipment) bagi para pekerja agar dapat terlindung dari bahaya busur 

listrik pada saat bekerja. Selain itu, pengaturan peralatan pengaman harus mampu mengamankan 

pekerja dengan memperhatikan bahaya busur listik yang terjadi jika ada gangguan hubung singkat 

pada sistem kelistrikan. 
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2.  Kajian Pustaka 

2.1  GANGGUAN HUBUNG SINGKAT 

Gangguan dalam sistem tenaga listrik memang hal yang tidak diinginkan, tetapi tidak bisa 

dihindarkan. Gangguan sebagian besar merupakan hubung singkat dan mengakibatkan arus hubung 

singkat yang besarnya pada umumnya berlipat ganda dibandingkan arus nominal peralatan yang 

mengalami gangguan
[8]

. Hubung singkat adalah terjadinya hubungan penghantar bertegangan atau 

penghantar tidak bertegangan secara langsung tidak melalui media (resistor/beban) yang 

semestinya sehingga terjadi aliran arus yang tidak normal (sangat besar)
[6] 

.  

Analisis gangguan hubung singkat diperlukan untuk mempelajari sistem tenaga listrik baik 

waktu perencanaan maupun setelah beroperasi. Berikut ini adalah perhitungan arus gangguan 

hubung singkat tiga fasa; Misalnya  gangguan  terjadi  pada  fasa  a,  fasa  b  dan  fasa  c  seperti  

gambar 1 

 
Gambar 1.  Gangguan Hubung Singkat Tiga Fasa

[15]
 

 

Gangguan hubung singkat tiga fasa merupakan termasuk dalam klasifikasi gangguan simetris, 

dimana arus maupun setiap tegangan setiap fasanya tetap seimbang setelah gangguan terjadi. 

Sehingga pada sistem seperti gambar diatas dapat dianalisa dengan menggunakan urutan positif 

saja yaitu : 

IA = IA1   (1) 

 

IA = 
𝑉𝑓

𝑍1
   (2) 

Keterangan : 

IA = Arus pada fasa A  

Vf = Tegangan di titik gangguan sesaat sebelum terjadina gangguan 

Z1 = Impedansi urutan positif dilihat dari titik gangguan 

 

2.2. BUSUR LISTRIK 

Busur listrik (arc flash) adalah peristiwa yang terjadi ketika dua permukaan konduktor 

yang saling berdekatan / bersentuhan dan terjadi loncatan arus antara kedua konduktor 

tersebut. Saat terjadi loncatan, udara di sekitarnya akan terionisasi yang menjadi bersifat 

konduktif, hal tersebut dapat memicu terjadinya busur listrik
 [4]

. Pada peristiwa kegagalan 

semacam ini, magnitude arusnya rendah karena dibatasi oleh nilai resistansi dan nilai 

impedansinya
[7]

. Gambar 2 merupakan peristiwa busur listrik yang terjadi di antara dua 

konduktor yang menghasilkan uap tembaga beracun,cahaya dalam intensitas 

besar,gelombang dengan bertekanan tinggi dan dapat melelehkan logam, suhu yang 

dihasilkan cukup ekstrim yaitu mencapai 35.000 F atau setara dengan 20.000 C. 

 

2.3. ANALISIS BUSUR LISTRIK STANDARD IEEE 1584 

Perhitungan insiden energi standard IEEE 1584 dapat dilakukan dengan beberapa parameter 

yaitu
[9]

 : 

a. Tegangan dalam sistem diantara 208 V - 15 kV; 3 fasa; 

b. Frekuensi 50-60 Hz; 

Fasa a 

Fasa b 

Fasa c 
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c. Arus hubung singkat yang dihasilkan diantara 700 A – 106 kA; 

d. Sistem diketanahkan dan tidak diketanahkan 

e. Jarak antar konduktor 13 mm – 152 mm 

f. Gangguan berupa gangguan 3 fasa. 

 

 

 
Gambar 2. Dampak yang dihasilkan dari kejadian busur listrik

[16]
 

 

Berikut ini merupakan panduan untuk analisa busur listrik standard IEEE 1584 ; 

1. Pengumpulan Data Sistem Tenaga Listrik 

Data – data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis busur listrik yaitu diagram satu 

garis sistem, transformator, konduktor, dan pengaman arus lebih (circuit breaker dan fuse). 

 

2. Penentuan Mode Operasi Sistem 

Pada beberapa sistem tenaga listrik suatu sistem terdapat satu atau  lebih sumber dan sistem 

distribusi. Mode operasi sistem harus diketahui untuk analisis busur listrik pada suatu titik 

gangguan. 

 

3. Perhitungan bolted fault current dan arc fault current  

Bolted fault current adalah arus gangguan tiga fasa maksimum yang mengalir ketika terjadi 

gangguan hubung singkat. Arc fault current (Ia) adalah arus yang mengalir ketika terjadi 

busur listrik yang memiliki nilai kurang dari bolted fault current akibat dari resistansi berupa 

celah udara. Berikut ini adalah rumus perhitungan untuk menghitung arcing current
[9]

 : 

 

Sistem tegangan 0,208 – 1 kV 

log Ia = K + 0,662 (log Isc) + 0,0966 (VL-L) + 0,000526 (G) + 0,5588 (VL-L) (log Isc) – 

0,00304 (G) (log Isc)        (3) 

Sistem tegangan 1 – 15 kV 

log Ia   = 0,00402 + 0,983 (log Isc)      (4) 

Keterangan: 

Ia  = Arc fault current (kA) 

K = - 0,153 untuk busur pada udara terbuka;  - 0,097 untuk busur pada area                                                         

                   tertutup 

Isc  = Arus hubung singkat (kA) 

VL-L = Tegangan sistem (kV) 

G  = Jarak antar konduktor (mm) (lihat tabel 2.1) 

 

4. Pengelompokan Peralatan Berdasarkan Tegangan 

Peralatan dikelompokkan sesuai level tegangan dapat dilihat pada tabel 1 untuk 

mendapatkan parameter celah antar konduktor/gap (G) dalam (mm), jarak insiden (D), dan 

eksponen jarak (x). 
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Tabel 1. Faktor untuk peralatan dan sistem tegangan
[9]

 

Sistem Tegangan (kV) Tipe Peralatan Jarak antar konduktor (mm) Eksponen jarak (x) 

0,208 – 1 

Udara terbuka 10 – 40 2 

Switchgear 32 1,473 

Mcc dan Panel 25 1,641 

Kabel 13 2 

> 1 − 5 

Udara terbuka 102 2 

Switchgear 13 – 102 0,973 

Kabel 13 2 

> 5 − 15 

Udara terbuka 13 – 153 2 

Switchgear 153 0,973 

Kabel 13 2 

5. Perhitungan energi busur listrik dan pencarian durasi waktu terjadinya busur listrik 

Persamaan yang digunakan untuk menghitung besaran energi yang terjadi pada saat 

peristriwa busur listrik adalah sebagai berikut
[9]

 : 

 

𝐿𝑜𝑔 𝐸𝑛 =  𝐾1 + 𝐾2 + 1,081 log 𝐼𝑎 + 0,0011 𝐺                (5) 

Eins = (4.184). Cf. En
 .(

𝑡

0.20
). (

610𝑥

𝐷𝑥
)        (6) 

t = 
𝐸.(0,20)(4,1667)

(4.148).Cf.10(K1+ K2 + 1.081 .log(Ia)+ 0.0011G).(
𝑡

0.20
).(

610𝑥

𝐷𝑥 )
     (7) 

Keterangan : 

En = Insiden energi dalam kondisi normal (J/cm
2
) 

Eins = Insiden Energi (J/cm
2
)

 
 

Cf = Faktor kalkulasi, 1.0 untuk tegangan diatas 1 kV dan 1.5 pada tegangan 1,5 kV atau  

    dibawah 1.5 kV. 

K1 = - 0,792 untik konfigurasi terbuka dan -0,555 untuk konfigurasi tertutup  

K2 = 0 untuk tidak di ketanahkan dan -0,133 untuk sistem di ketanahkan 

Ia = Arc fault current (kA) 

G = Jarak antar konduktor (mm) (lihat tabel 2.1) 

t = Durasi listrik (s) 

x = Jarak eksponen (lihat tabel 2.1) 

D = Jarak busur listrik ke pekerja 

 

6. Perhitungan Jarak Batas Proteksi 

Jarak batas proteksi merupakan jarak pada energi insiden sebesar 1,2 cal/cm
2
 yang 

dapat menyebabkan luka bakar pada pekerja pada permukaan kulit tanpa perlindungan 

apapun. Jarak batas proteksi adalah
[9] 

: 

 

DB = [4,184 (𝐶𝑓)(𝐸𝑛) (
𝑡

0,2
) (

610𝑥

𝐸𝐵
)]

1

𝑋         (8) 

Keterangan : 

DB = Jarak batas proteksi (mm) 

Cf = 1 untuk tegangan lebih dari 1 kV 1,5 untuk tegangan kurang dari 1 kV 

En = Insiden energi normal 

t = Waktu pemutusan gangguan (detik) 

x = Eksponen jarak dari tabel IEEE 

EB = Energi insiden sebesar 5 Joule/cm
2
 (data melukai kulit tanpa alat pelindung diri)  
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2.4. Penentuan Kategori Bahaya Busur Listrik 

Menurut standard NFPA 70E 2004 standard untuk keamanan pekerja dilapangan kerja  

terdapat beberapa kategori yang dapat dilihat pada tabel 2 yang didasarkan kepada besarnya energi 

dalam satuan (cal/cm
2
). 

Tabel 2. Kategori Bahaya Busur listrik
[9]

 

Energi Insiden (cal/cm
2
) 

 
Kategori Bahaya 

0 – 1,2 0 

1,21 – 4 1 

4,1 – 8 2 

8,2 – 25 3 

25,1 – 40 4 

 

Selanjutnya dalam standard NFPA 70 E telah disesuaikan dengan kategori besarnya insiden energi 

busur listrik yang dapat dilihat pada tabel 3 

 

Tabel 3. Alat Pelindung Diri
[9]

 

Emin 
Kategori 

Bahaya 
Deskripsi pakaian dan PPE 

0 0 

Pakaian pelindung : Kemeja dan celana dengan bahan katun 

yang memiliki ketebalan 4,5 oz/yd
2
. 

Peralatan pelindung : Kacamata pelindung, penutup telinga dan 

sarung tangan kulit. 

4 1 

Pakaian pelindung : Kemeja lengan panjang dan celana panjang 

atau baju terusan tahan api, pelindung wajah atau tudung wajah 

busur listrik, jaket tahan api. 

Peralatan pelindung : Helm pelindung, kacamata pelindung, 

penutup telinga, sarung tangan kulit dan sepatu proyek. 

8 2 

Pakaian pelindung : Kemeja lengan panjang dan celana panjang 

atau baju terusan tahan api, jaket dan celana busur listrik, 

pelindung wajah dan balaclava atau tudung wajah busur listrik, 

sarung tangan busur listrik. 

Peralatan pelindung : Helm pelindung, kacamata pelindung, 

penutup telinga,  sarung tangan kulit dan sepatu proyek. 

25 3 

Pakaian pelindung : Kemeja lengan panjang dan celana panjang 

atau baju terusan tahan api, jaket dan celana busur listrik, , tudung 

wajah busur listrik, sarung tangan busur listrik dan balaclava jika 

diperlukan. 

Peralatan pelindung : Helm pelindung, kacamata pelindung, 

penutup telinga,  sarung tangan kulit dan sepatu proyek. 

40 4 

Pakaian pelindung : Kemeja lengan panjang dan celana panjang 

atau baju terusan tahan api, jaket dan celana busur listrik, , tudung 

wajah busur listrik, sarung tangan busur listrik dan balaclava jika 

diperlukan. 

Peralatan pelindung : Helm pelindung, kacamata pelindung, 

penutup telinga,  sarung tangan kulit dan sepatu proyek. 

 

3. Metodologi Penelitian 

3.1 Sistem Kelistrikan di Unit Produksi Terapung Minyak dan Gas Laut Dalam 

Sistem kelistrikan di unit produksi terapung minyak dan gas digambarkan pada lampiran 

A: Diagram satu garis Gendalo FPU GLO-T800-ELE-SLN-TEC-000-00001. 
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Berikut merupakan penjelasan dari skema sistem pembangkitan rancangan diagram satu 

garis unit produksi terapung:  

a. 2 PLTG bekerja selama operasi normal dengan konfigurasi 2x50%. 

b. Salah satu PLTG tidak bekerja normal, PLTG yang siaga akan memulihkan 

pengoperasian secara normal kembali.  

c. PLTDs digunakan jika kedua PLTG utama padam. 

d. Generator diesel darurat bekerja jika dalam keadaan darurat. 

 

 
Gambar 3. Diagram satu garis konfigurasi PLTG 2 x 50% dan PLTG2 siaga 1 x 50% MV 

 

3.2. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENGHITUNG 

INSIDEN ENERGI 

MENENTUKAN ARUS 

ARCHING 

V   = 4,16 kV 

ISC   = 22,25 kA 

LOK.   = SWITCHGEAR 

GAP (G)   = 102 mm 

x    = 0,973 

GROUNDING 

START 

INPUT DATA 

MENENTUKAN 

JARAK LEDAKAN 

 

MENENTUKAN KATEGORI 

PELINDUNG PADA PEKERJA 

 

END 

HASIL ANALISIS  

1. Energi yang dihasilkan 

2. Kategori bahaya 

3. Jarak batas pekerja 
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4. HASIL DAN PEMBAHSAN 

4.1 ANALISIS BUSUR LISTRIK DAN PENENTUAN KATEGORI BAHAYA BUSUR 

LISTRIK  

Untuk mendapatkan nilai dari besarnya energi busur listrik diperlukannya nilai 

arus hubung singkat, data hubung singkat merupakan data sekunder yang disimulasikan 

pada software ETAP 12.6 (Lampiran B dan C). Dari data sekunder, besarnya arus hubung 

singkat diperoleh dengan  beberapa skenario terjadinya gangguan hubung singkat yang 

terdapat pada rel daya (bus) tegangan menengah 4.16 kV 

 

4.2 Hasil Analisis 

Pada Bus A 161-MCC-0001 dengan tipe Switchgear diperoleh data hubung singkat 

sebesar 22,25 kA. Nilai ini merupakan nilai yang diperlukan untuk melakukan perhitungan 

pada persamaan (4); 

 

Sistem tegangan 4,16 kV 

𝐿𝑜𝑔 𝐼𝑎 = 0,00402 + 0,983 𝐿𝑜𝑔 𝐼𝑠𝑐 

𝐿𝑜𝑔 𝐼𝑎 = 0,00402 + 0,983 𝐿𝑜𝑔 22,25 

𝐿𝑜𝑔 𝐼𝑎 = 1,32 

𝐼𝑎 =  101,32 

𝐼𝑎 =  20,89 kA 

 

Setelah mendapatkan nilai arching current (Ia) maka dapat melakukan perhitungan 

berikutnya dengan mensubstitusi pada persamaan (5), dengan tujuan memperoleh besarnya 

energi (E) yang terjadi saat busur listrik berlangsung. 

𝐿𝑜𝑔 𝐸𝑛 =  −0,555 − 0,133 + 1,081 𝐿𝑜𝑔 𝐼𝑎 + 0,0011 (102) 

𝐿𝑜𝑔 𝐸𝑛 = 0,85 

𝐸𝑛 = 100,85 

𝐸𝑛 = 7,07 J / cm
2
    

Nilai diatas merupakan nilai insiden energi pada kondisi normal. Lalu untuk menentukan 

waktu terjadinya busur listrik perlu melakukan perhitungan menggunakan persamaan (7) 

 

𝑡 =
7,07 (0,20). 4,1667

4,184 .  1 .10(−0,555−0,133+1,081 .1,33+0,0011 .102). (
6100,973

9100,973)
=

5,89

20,52
= 0,28𝑠 

Waktu diatas merupakan waktu terjadinya  busur listrik berlangsung pada saat membuka 

atau menutup pemustus tegangan. 

Eins = 4,184 . 1 . 7,07 . (
0,28

0,2
) . (

6100,973

9100,973) = 28,06  J/cm
2
 

 

Besarnya energi busur listrik yang terjadi pada BUS A 161-MCC-0001 adalah 28,06 J/cm
2
, 

satuan energi masih dalam J/cm2 dan harus dikonversikan dalam satuan cal/cm2 dengan 

melakukan perkalian dengan 0,24. Maka besarnya energi adalah sebagai berikut ; 

Eins = 28,06    J/cm
2
 x 0,24 = 6,73 cal/cm

2
. 

Batas jarak busur listrik terhadap pekerja dapat diketahui apabila sudah mengetahui 

besarnya energi busur listrik. Dengan memasukan persamaan 8. 

 

DB = [4,184 𝑥 (1) 𝑥 (7,07) 𝑥 (
0,28

0,2
) 𝑥 (

6100,973

5
)]

1

0,973 = 5691,74 𝑚𝑚 = 5,69 𝑚 

Setelah diketahui insiden energi busur listrik tegangan menengah yang telah di analisis 

maka kategori bahaya dan deskripsi pakaian pengaman menurut standard pada pekerja 

dapat ditentukan. Dari hasil analisis busur listrik yang terdapat pada sistem kelistrikan 

tegangan menengah  anjungan minyak dan gas laut dalam yaitu terdapat dua kategori 

energi busur listrik yaitu kategori 2 dan 3. Tingginya kategori 3 disebabkan oleh tingginya 

nilai hubung singkat yang berada pada 33,8 kA. 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

          Kesimpulan 

1.  Dari analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan metode IEEE 1584, 

sistem kelistrikan tegangan menengah 4,16 kV di anjungan minyak dan gas lepas pantai 

milik Chevron Indonesia Company menunjukan resiko bahaya terbesar kategori 3 yaitu 

pada Switchgear Bus A 161-0001 dan Switchgear Bus B 161-0001 ketika sistem 

beroperasi dalam skenario 2 dengan nilai insiden energi 10,44 Cal/cm
2
, hal ini  

disebabkan karena besarnya nilai hubung singkat pada peralatan alat tersebut.  

2.  Jarak batas proteksi diketahui sejauh 5,69 m – 8,5, m berdasarkan NFPA 70E  

diperlukan alat perlindung diri  kategori 3  untuk pekerja yang mengoperasikan di 

anjungan minyak dan gas lepas pantai. Sehingga bahaya yang timbul pada pekerja 

tidak tidak dapat terjadi atau terlindungi dari ledakan bususr listrik .  

           Saran 

Analisis busur listrik yang telah dilakukan dapat diketahui durasi waktu yang 

terjadi selama busur listrik adalah 0,28 detik sehingga diperlukan perhatian khusus pada 

Switchgear Bus A 161-0001 dan Switchgear Bus B 161-0001 untuk melakukan koordinasi 

pengaman dengan waktu pemutusan kurang dari 0,28 detik atau lebih cepat lagi agar 

bahaya busur listrik dapat di reduksi atau ditiadakan. 
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Abstrak 

Gangguan pada sistem kelistrikan dapat memicu ketidakstabilan sistem kelistrikan. Ketidakstabilan sistem 

dapat menyebabkan tegangan jatuh yang akhirnya dapat menimbulkan pemadaman sebagian atau 

keseluruhan dari sistem kelistrikan. Salah satu kemampuan sistem untuk tetap stabil adalah stabilitas 

transien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stabilitas transien secara menyeluruh dari sistem 

kelistrikan anjungan gas lepas pantai di laut dalam (FPU). Kemudian analisis dilanjutkan untuk melakukan 

perancangan koordinasi relay proteksi, sehingga diperoleh sistem kelistrikan yang handal.Data dan metode 

yang digunakan untuk konfigurasi peralatan kelistrikan diperoleh dari data sekunder. Simulasi stabilitas 

transien dilakukan dengan mengunakan program ETAP 12.6 , dengan cara mensimulasikan pemadaman 

satu generator serta gangguan di bus tegangan menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai waktu 

pemutusan kritis maksimum CB sebesar 0,052 s. Nilai waktu pemutusan ini digunakan untuk koordinasi 

proteksi sebagai waktu pemutusan kritis di sistem kelistrikan pada anjungan gas laut dalam agar sistem 

kelistrikan tersebut terhindar dari pemadaman total. 

Kata kunci: stabilitas transien, koordinasi proteksi, waktu pemutusan kritis, anjungan gas 

 

I. PENDAHULUAN 

 Lapangan gas bumi di laut dalam juga memiliki kondensat yang cukup besar. Pengiriman 

kondensat dari Unit Pengolahan Terapung  ke terminal di daratan membutuhkan pompa dengan 

motor listrik  yang sangat besar, hingga mencapai ribuan tenaga kuda (Hp) per unitnya, sehingga 

ketika motor listrik tersebut dihidupkan dapat menimbulkan efek tengangan jatuh dan lonjakan arus 

tiba-tiba. Sebaliknya jika motor listrik tersebut dimatikan setelah hidup cukup lama, dapat 

menimbulkan tegangan naik tiba-tiba di sistem kelistrikan. 

 Untuk memenuhi suplai tenaga ke seluruh peralatan di Unit Produksi Terapung dibutuhkan 

Gas Turbine Generator (GTG). Sedangkan untuk unit siaga dan darurat menggunakan Pembangkit 

Listrik Tenaga Diesel. Area anjungan lepas pantai tergolong terbatas yaitu sekitar 50m x 200m, 

sehingga GTG dibatasi jumlahnya namun dengan kapasitas yang relatif besar. Generator dengan 

kapasitas besar dapat menimbulkan hubung singkat yang dapat mengganggu kehandalan sistem 

kelistrikan dan keselamatan pekerja di anjungan tersebut. Adanya juga permasalahan hubung 

singkat pada alat kelistrikan yang sering terjadi pada generator, switchgear, bus, motor induksi 

pada sistem kelistrikan di anjungan dapat menyebabkan gangguan-gangguan besar terjadi sehingga 

sering menimbulkan pemadaman total pada sistem kelistrikan FPU.  

 

II. STABILITAS SISTEM KELISTRIKAN 

Kestabilan sistem kelistrikan adalah kemampuan dari sistem untuk menjaga kondisi operasi 

yang seimbang dan kemampuan sistem tersebut untuk kembali ke kondisi operasi normal ketika 

terjadi gangguan. Sedangkan ketidakstabilan sistem dapat terjadi dalam berbagai bentuk, 

tergantung dari konfigurasi sistem dan model operasinya. Sistem akan masuk pada 

kondisi  ketidakstabilan ketika terjadi gangguan, peningkatan beban atau pada saat terjadi 

perubahan kondisi sistem yang disebabkan oleh drop tegangan yang tidak terkontrol, sehingga 

gangguan itu akan sangat mempengaruhi kestabilan sistem. Gambar 1 menjelaskan klasifikasi 

sistem kelistrikan sebagai berikut. 
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Gambar 1 Diagram Klasifikasi Stabilitas Sistem Tenaga Listrik 

 

Gambar tersebut menunjukan kemungkinan klasifikasi stabilitas sistem kelistrikan kedalam 

tiga bagian, yaitu stabilitas sudut rotor, stabilitas frekuensi, dan stabilitas tegangan. Berikut 

merupakan persamaan ayunan mesin yang mengatur dinamika gerak perputaran, berikut 

Persamaannya[6] : 

 
2𝐻

𝜔𝑠

d2δ

𝑑𝑡2 = 𝑃𝑎 = 𝑃𝑚 − 𝑃𝑒    

 (1) 

δ      = pergeseran sudut rotor dalam radian listrik 

Pm    = masukkan daya poros ke mesin dikurangi dengan rugi-rugi perputaran. 

Pe     = daya listrik pada celah udaranya. 

Pa   = daya percepatan yang menjelaskan setiap ketidakseimbangan antara Pm dikurangi Pe  

ωs  = kecepatan serempak dalam satuan listrik, bila dalam kasus terdapat frekuensi maka ωs = πf 

H    = daya kinetis yang disimpan dalam megajoule pada kecepatan serempak dibagi dengan rating 

mesin dalam MVA 

 

III. STABILITAS TRANSIEN 

 Stabilitas transien merupakan kemampuan dari suatu sistem kelistrikan untuk 

mempertahankan sinkronisasi setelah megalami gangguan besar yang bersifat mendadak selama 

sekitar satu swing (yang pertama) dengan asumsi bahwa pengatur tegangan otomatis (AVR) dan 

governor belum bekerja[4]. Analisis Stabilitas transien menggunakan pendekatan model non linear. 

Stabilitas transien merupakan fungsi dari kondisi operasi dan gangguan. Gambar 2 menjelaskan 

gejala gangguan 

transien sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Gejala Stabilitas Transien Pada Tenaga Listrik  

 

Setelah hilangnya pembangkitan atau beban besar secara tiba-tiba, keseimbangan antara 

energi input dan output elektris pada sistem akan hilang. Jika energi input tidak lagi mencukupi, 

inersia rotor mesin yang masih bekerja, pada periode yang singkat akan melambat. Apabila beban 

hilang maka energi input pada sistem akan melebihi beban elektris, dan mesin akan bergerak 

semakin cepat. 
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Faktor penting lainnya adalah kecepatan dimana saluran atau perlengkapan yang terjadi 

gangguan dapat diputus dan dengan penutupan ulang otomatis pada saluran transmisi yang 

menentukan seberapa cepat saluran dapat beroperasi lagi. Sebagaimana pada stabilitas steady-state, 

kecepatan respon pada sistem eksitasi generator merupakan faktor yang penting dalam 

mempertahankan stabilitas transien. Faktor lainnya ialah ayunan sudut mesin selama dan setelah 

terjadinya gangguan dan waktu pemutusan kritis[6]. Gangguan pada sistem biasanya diikuti oleh 

perubahan tegangan yang cepat pada sistem, dan pemulihan kembali tegangan dengan 

cepat  menuju ke kondisi normal merupakan hal yang penting dalam mempertahankan stabilitas. 

Selama periode peralihan, tegangan terminal, sudut rotor dan frekuensi akan berubah. 

Besarnya tegangan kumparan medan akan dipengaruhi oleh[5]: 

a. Arus induksi pada kumparan peredam selama terjadinya perubahan nilai arus pada kumparan 

jangkar. Konstanta waktu terjadinya arus ini berkisar antara 0.1 detik dan disebut efek 

subtransien. 

b. Arus induksi pada kumparan medan selama terjadinya perubahan mendadak pada arus 

kumparan jangkar. Kostanta waktu untuk periode ini berkisar 2 detik dan disebut sebagai 

efek transien. 

Masalah kestabilan peralihan menyangkut gangguan besar yang tidak lagi memungkinkan 

proses kelinieran, sehingga persamaan tidak linier differensial dan aljabar harus diselesaikan 

dengan metoda langsung atau dengan prosedur iterasi.  

 

IV. SISTEM PROTEKSI 

 Sistem proteksi adalah suatu sistem pengamanan terhadap peralatan listrik, yang 

diakibatkan adanya gangguan teknis, gangguan alam, kesalahan operasi, dan penyebab yang 

lainnya.Fungsi Proteksi adalah memisahkan bagian sistem yang terganggu sehingga bagian sistem 

lainnya dapat terus beroperasi dengan cara [7]: 

1. Mendeteksi adanya gangguan atau keadaan abnormal lainnya pada bagian sistem yang 

diamankannya (fault detection ). 

2. Melepaskan bagian sistem yang terganggu (fault clearing ). 

3. Memberitahu operator adanya gangguan dan lokasinya (announciation) 

Pengaman-lebur (fuse) adalah contoh alat pengaman yang paling sederhana yang jika 

dipilih dengan tepat dapat memenuhi fungsi tersebut. Untuk pengamanan bagian sistem yang lebih 

penting, digunakan sistem proteksi yang terdiri dari seperangkat peralatan proteksi yang 

komponen-komponen terpentingnya adalah sebagai berikut: 

1. Relay Proteksi : sebagai elemen perasa yang mendeteksi adanya gangguan atau keadaan 

abnormal lainnya (fault detection). 

2. Pemutus Tenaga (PMT) : sebagai pemutus arus gangguan di dalam sirkit tenaga untuk 

melepaskan bagian sistem yang terganggu. Dengan perkataan lain “membebaskan sistem dari 

gangguan (fault clearing ). PMT menerima perintah (sinyal trip ) dari relay proteksi untuk 

membuka. 

3. Trafo Arus dan Trafo Tegangan : untuk meneruskan arus atau tegangan dengan perbandingan 

tertentu dari sirkit primer (sirkit tenaga ) ke sirkit sekunder (sirkit relay) dan memisahkan sirkit 

sekunder dari sirkit primernya. 

4. Battery (aki) : sebagai sumber tenaga untuk mengetrip PMT dan catu daya untuk relay (relay 

digital/ relay statik ) dan relay bantu (auxiliary relay). 

Persamaan berikut merupakan rumus dari waktu pemutusan kritis dari CB agar sistem tetap 

berjalan dengan baik, yaitu sebagai berikut [6]: 

 

𝑡𝑐 = √
2𝐻(𝛿𝑐−𝛿𝑜)

𝜋.𝑓.𝑃𝑚
     (2)

 

Dimana,   

Tc  = Time Clearing 

H  = daya kinetis yang disimpan dalam megajoule pada kecepatan serempak dibagi dengan rating 

mesin dalam MVA 

δc  = sudut pemutusan kritis  

δo  = sudut mula mula 
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f    = frekuensi 

Pm = masukkan daya poros ke mesin dikurangi dengan rugi-rugi perputaran 

 

V. DESKRIPSI SISTEM KETENAGA LISTRIKAN PADA ANJUNGAN GAS LEPAS 

PANTAI DI LAUT DALAM 

Sistem kelistrikan dia anjungan migas lepas pantai terdiri atas sistem pembangkitan dan 

sistem distribusi tenaga listrik. Secara umum, sistem kelistrikan tersebut dapat digambarkan pada 

gambar 3 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Single Line Diagram ETAP Konfigurasi GTG 2 x 50% dan GTG siaga 1 x 50% MV 

 

Sistem kelistrikan tersebut cukup komplek sehingga membutuhkan kehandalan dan 

ketersediaan suplai terus menerus yang begitu tinggi sehingga diperlukan desain yang sangat baik 

agar stabilitas sistem terjaga dan terhindar dari gangguan stabilitas transien.  

 

VI. PEMODELAN DAN SIMULASI STABILITAS TRANSIEN SERTA 

PENGATURAN WAKTU PEMUTUSAN KRITIS 

Semua skenario stabilitas transien akan disimulasikan menggunakan ETAP 12.6 dengan 

modul analisis transien. Dari setiap skenario yang dijalankan, didapatkan daftar aksi stabilitas 

transien, grafik daya generator, grafik arus eksitasi, grafik tegangan pada bus generator, dan bus 

beban tertentu. Bus beban yang dianalisis adalah beberapa bus beban. Setiap grafik 

menggambarkan keadaan transien sistem sebelum dan setelah terjadinya gangguan. Studi stabilitas 

transien berjalan dalam kondisi: 

1. Lepasnya generator 160-G-0001 saat dalam operasional. 

2. Kesalahan sistem pada MV swtichgear/MCC bus A 161-MCC-0001. 

3. Adanya gangguan pada kabel antara koneksi tie circuit breaker dengan Bus A-161-MCC-0001 

dengan Bus-B-161-MCC-0001. 

4.  

VI.A Hasil dan Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada simulasi stabilitas transien 

didapatkan keadaan sistem kelistrikan saat sebelum terjadi gangguan berjalan secara normal dan 

ketika sudah mengalami gangguan sesuai skenario yang telah di simulasikan adalah sebagai 

berikut; 

Pada skenario gangguan pertama yaitu lepasnya generator 160-G-0001 menyebabkan 

pelepasan beban pada daerah MCC-161-0001 untuk mencapai kestabilan tegangan kembali agar 

terhindar dari pemadaman total. Gambar 4 berikut memperlihatkan hasil skenario gangguan 

stabilitas transien sebagai berikut; 

 

 

 

Gambar 4 Suplai Daya 

Reaktif Generator 

Pada Skenario Gangguan Pertama 
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Pada skenario gangguan kedua yaitu kesalahan sistem pada MV swtichgear/MCC bus A  

161-MCC-0001 sehingga menyebabkan bekerjanya voltage relay untuk melepaskan seluruh 

hubungan beban yang terhubung pada bus A MCC-161-0001 dan lepasnya tie circuitbreaker yaitu 

CB11 dan CB12 sebagai dami breaker untuk mencapai stabilitas pada sistem sehingga terhindar 

dari pemadaman total. Gambar 5 berikut memperlihatkan hasil skenario gangguan stabilitas 

transien sebagai 

berikut; 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Grafik Daya Reaktif Generator pada Skenario Gangguan Kedua 

 

Pada skenario gangguan ketiga yaitu adanya gangguan di kabel16 pada koneksi tie circuit 

breaker antara Bus A-161-MCC-0001 dengan Bus-B-161-MCC-0001 sehingga lepasnya CB11 dan 

CB12 untuk mengisolasi gangguan demi tercapainya kembali stabilitas sistem kelistrikan FPU 

tersebut. Gambar 6  

berikut ini memperlihatkan hasil skenario terjadinya gangguan stabilitas transien sebagai 

berikut; 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Grafik Daya reaktif Generator Pada Skenario Gangguan Ketiga 

 

Menghitung sudut saat terjadinya gangguan 

δo  = 16
0
    (3) 

16  

180
 x 3,14 = 0,279 rad listrik  (4)  

𝛿𝑐 = cos−1[(𝜋−2 𝑥 0,279)𝑥 sin(16)−cos(16) (5) 𝛿𝑐 = 104,410     (6) 

𝛿
𝑐 = 

104,410

180
 𝑥 3,14=1,8212 𝑟𝑎𝑑 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘

(7)    

Maka CCT ; 

 

  Tc = √
2 x 0,3055 x (1,8212−0,279)

3,14 x 50 x 2,184
 =  0,052 s (8) 

     

VII. KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada simulasi stabilitas transien didapatkan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut; 

1. Dari ketiga skenario yang disimulasikan dapat diketahui keadaan sistem sebelum dan setelah 

gangguan sehingga dapat dilakukan pengaturan proteksi pada sistem kelistrikan FPU agar 

terhindar dari pemadaman total.  

2. Sistem kelistrikan dapat terhindar dari pemadaman total dengan waktu pemutusan kritis CB 

sebesar 0,052 s yang diatur pada CB MV tersebut. Sehingga proses produksi gas bumi terus 

berlangsung dan sistem terhindar dari pemadaman total. 
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3. Perancangan koordinasi CB yang digunakan untuk menanggulangi gangguan pada sistem 

kelistrikan anjungan gas lepas pantai di laut dalam, dengan cara memasang Proteksi Utama 

(main protection) pada zona yang dekat gangguan. 

SARAN 

Hasil penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya mengenai pelepasan beban 

(load shedding) agar sistem kelistrikan tetap handal dan terhindar dari pemadaman total.  
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Abstrak  

Dalam penelitian ini dilakukan rancang bangun antena mikrostrip ring rectangular dengan saluran 

pencatu Coplanar Waveguide dengan tujuan meningkatkan lebar bandwith antena sehingga dapat bekerja 

pada frekuensi 2100 MHz untuk aplikasi UMTS, 2300 MHz untuk aplikasi LTE dan 2400 MHz untuk aplikasi 

WiFi. Dari hasil simulasi menunjukkan bahwa pada frekuensi 2100 MHz nilai return loss adalah -10,32 dB 

dengan nilai VSWR 1,899, pada frekuensi 2300 MHz nilai return loss -18,95 dB dengan nilai VSWR 1,254 

dan pada frekuensi 2400 MHz nilai return loss yang diperoleh adalah -12,54 dB dengan nilai VSWR 1,617. 

Selain itu pemberian saluran pencatu Coplanar Waveguide pada antena rancangan telah berhasil 

meningkatkan lebar bandwith antena menjadi 353 MHz atau sebesar 165 %.  

Kata kunci: Coplanar Wave Guide, VSWR, return loss, ring mikrostrip antena. 
 

 

1. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi informasi sekarang ini semakin pesat, terutama dalam 

telekomunikasi tanpa kabel (wireless). Kebutuhan masyarakat akan kecepatan proses transfer data 

membuat banyak provider telekomunikasi melakukan optimasi jaringan agar dapat memenuhi 

kebutuhan pelanggan. Di sisi user diperlukan sebuah perangkat penerima yang dapat bekerja pada 

bandwith yang lebar agar dapat bekerja untuk beberapa sistem telekomunikasi yang digunakan. 

Dalam [1], beberapa alokasi frekuensi tersebut adalah : DCS berlaku pada pita frekuensi (1710-

1885 MHz), PCS pada pita frekuensi (1907.5–1912.5 MHz), UMTS pada pita frekuensi (1920- 

2170MHz), WLAN 2.4 GHz pada pita frekuensi (2400-2483.5 MHz), dan LTE pada frekuensi 2,3 

GHz. 

Sistem komunikasi tanpa kabel membutuhkan suatu alat yang dapat berfungsi sebagai 

pemancar dan penerima (transmitter dan receiver ). Untuk dapat memfasilitasi kebutuhan akan 

teknologi telekomunikasi yang berkembang sekarang ini diperlukan perangkat antena yang mampu 

melakukan penerimaan sinyal di beberapa frekuensi kerja yang berbeda. Untuk menunjang 

kebutuhan tersebut diperlukan suatu antena yang dapat mendukung komunikasi tanpa kabel 

tersebut. Salah satu jenis antena yang saat ini banyak digunakan untuk komunikasi tanpa kabel 

adalah antena mikrostrip. Antena mikrostrip memiliki kelebihan diantaranya bentuk yang kecil, 

kompak, dan sederhana. Akan tetapi jenis antena ini memiliki beberapa kekurangan, diantaranya : 

gain yang rendah, keterarahan yang kurang baik, efisiensi rendah, rugi-rugi hambatan pada saluran 

pencatu, dan bandwidth atau lebar pita yang sempit [2].  

Salah satu cara untuk mengatasi bandwidth yang sempit dan gain yang kecil adalah dengan 

melakukan optimasi pada antena mikrostrip. Salah satu metode optimasi antena mikrostrip adalah 

menggunakan saluran pencatu Coplanar Waveguide (CPW). Saluran pencatu CPW adalah saluran 

pencatu dengan tiga saluran yaitu saluran pencatu inti dengan diapit dua ground yang memiliki 

jarak (gap) yang akan memberi dampak meningkatnya nilai bandwidth pada antena [3].    

Pada penelitian sebelumnya oleh [4] diperoleh kenaikan bandwith sebesar 87,2 % pada 

frekuensi kerja 2,2 GHz – 5,6 GHz untuk aplikasi komunikasi wireless dan navigasi dengan 

menggunakan antena mikrostrip polarisasi lingkaran yang dioptimasi dengan saluran pencatu 

CPW.  
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START

Menghitung Dimensi Antena pada 
Frekuensi Kerja 2300 MHz

Menghitung Dimensi Saluran 
Pencatu 50 Ohm

Merancang Antena dengan Frekuensi Kerja 
2300 MHz

VSWR ≥ 2
RL ± -10 dB

Simulasi dengan bantuan perangkat lunak 

A

A

Merancang Antena Mikrostrip 
Ring Rectangular 

Merancang AntenaMikrostrip 
Ring Rectangular CPW

Simulasi dengan bantuan perangkat 
lunak

VSWR ≥ 2
RL ± -10 dB

STOP

Iterasi Saluran Catu

Iterasi Saluran Catu

 

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh [5] diperoleh bandwith sebesar 500 MHz pada 

frekuensi 2,4 GHz untuk aplikasi WiFi dengan menggunakan antena mikrostrip ring rectangular 

dengan saluran pencatu CPW. Dalam penelitian lainnya oleh [6] telah berhasil dilakukan optimasi 

bandwith sebesar 36,32 % pada frekuensi kerja 2 GHz – 2,89 GHZ dan 21,75 % pada frekuensi 

kerja 3,18 GHz – 3,95 GHz dengan menggunakan antena ring rectangular untuk aplikasi WLAN 

dan WIMAX yang diberi 2 trip simetrik dan menggunakan saluran pencatu tidak langsung. 

Pada penelitian ini akan dilakukan rancang bangun antena mikrostrip ring rectangular 

dengan menggunakan saluran pencatu CPW untuk aplikasi multiband yaitu UMTS (2100 MHz), 

LTE (2300 MHz) dan WiFi (2400 MHz). Diharapkan antena yang dirancang dapat bekerja untuk 

ketiga aplikasi tersebut sehingga dapat digunakan untuk perangkat telekomunikasi handphone 

ataupun laptop.  

 

2. Metodologi Penelitian  

Proses perancangan antena dilakukan melalui beberapa tahapan  mulai dari menentukan 

frekuensi kerja yang diinginkan. Kemudian menentukan substrat yang akan digunakan. Setelah 

beberapa hal diatas telah dilakukan maka perancangan antena sudah dapat dilakukan, yaitu 

menentukan dan menghitung dimensi patch, menghitung dimensi pencatu, melakukan simulasi 

antena yang telah dirancang dengan bantuan perangkat lunak. 

Proses perancangan antena diawali dengan melakukan perhitungan desain awal antena 

yang bekerja pada frekuensi 2300 MHz (aplikasi LTE) dengan menggunakan saluran catu stripline 

(pencatu tidak langsung). Setelah diperoleh hasil yang maksimal pada frekuensi 2300 MHz maka 

akan dilakukan optimasi dengan menggunakan saluran pencatu CPW untuk memperlebar bandwith 

sehingga antena dapat bekerja pada frekuensi 2100 MHz sampai dengan 2400 MHz.  

Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 1  Diagram Alir Penelitian 
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3. Perancangan Antena  

 Substrat yang digunakan pada penelitian ini adalah FR4 yang memiliki nilai konstanta 

dielektrik ( r ) = 4,3 dengan ketebalan substrat (h) = 1,6 mm dan loss tangen = 0,0265. Untuk 

menghitung dimensi dari patch antena digunakan rumus dengan persamaan berikut ini. Geometrik 

dan dimensi antena dengan saluran CPW setelah diiterasi dapat dilihat pada Gambar 2 dan Tabel 

1dibawah ini. 

    rof

c
WL

2


 
 

r

r

LL

c
fr





2

1

)21(2






 
   

Tabel 1 Dimensi Antena dengan Saluran CPW 

 
Parameter Dimensi Keterangan 

W 41 mm  Panjang Substrat 

L 41 mm Lebar Substrat 

a 29 mm Panjang Patch Inner 

b 32 mm Lebar Patch Inner 

c 32,2 mm Panjang Patch Outter 

d 35,2 mm Lebar Patch Outter 

e 1,6 mm Lebar Slot 

f 4 mm Panjang Saluran Catu 

lg 2,5 mm Panjang Ground Plane 

s 1 mm Gap Saluran Catu dengan Ground Plane 

w 2,7 mm Lebar Saluran Catu 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       

Gambar 2  Desain Antena dengan saluran CPW 
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4. Hasil dan Pembahasan  

Tahap pertama yang dilakukan pada penelitian ini adalah merancang patch antena mikrostrip 

bentuk rectangular dan belum diberikan ring dan saluran pencatu CPW. Hasil simulasi return loss 

dari antena desain awal dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini. Setelah itu baru dilakukan 

perancangan antena yang diberikan beban ring dan saluran pencatu CPW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 
          Gambar 3  Nilai return loss disain awal patch antena 

 
Setelah didapatkan geometrik antena dengan saluran CPW maka dilakukan simulasi terhadap 

nilai return loss dan bandwith. Dalam perancangan antena ini dilakukan proses trial and error 

terhadap hasil simulasi dengan melakukan iterasi pada panjang saluran pencatu CPW untuk 

mendapatkan nilai parameter return loss dan bandwith terbaik. Adapun iterasi yang dilakukan 

dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.  

 

Tabel 2  Iterasi panjang saluran pencatu 

Iterasi  Panjang f  Frekuensi 

(MHz) 

Return Loss 

(dB) 

1 4 mm 2300 -18,95 

2 5 mm 2200 -19,81 

3 9 mm 2300 -17,51 

  

Dari hasil iterasi panjang saluran pencatu CPW dapat dilihat terjadinya perubahan terhadap 

nilai return loss dan bandwith antena. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4 sampai Gambar 6 

dibawah ini, sedangkan Gambar 7 dan Gambar 8 menunjukkan perbandingan nilai return loss dan 

VSWR dari disain awal patch antena dengan patch antena yang telah diberikan ring dan saluran 

pencatu CPW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4  Nilai return loss untuk iterasi 1                       Gambar 5  Nilai return loss untuk iterasi 2  
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Gambar 6  Nilai return loss untuk iterasi 3                         Gambar 7  Perbandingan nilai return loss  

 

 
                                               Gambar 8  Perbandingan nilai VSWR  

 

 

 Dari hasil simulasi proses iterasi diperoleh nilai bandwith terlebar pada saat panjang 

saluran pencatu CPW 4 mm yaitu 353 MHz pada rentang frekuensi kerja 2096 MHz – 2449 MHz. 

Hal ini menunjukkan bahwa penambahan beban ring dan saluran CPW berhasil meningkatkan nilai 

bandwith antena dari desain awal sebelumnya yang memiliki nilai bandwith 133 MHz menjadi 353 

MHz atau sekitar 165%.    

Hasil perbandingan simulasi  return loss,VSWR dan bandwidth dari antena rancangan 

dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini. 

 

Tabel 3 Perbandingan antena awal dengan saluran mikrostrip dan antena ring rectangular  

dengan saluran CPW 

 

 

 

 

Parameter 
Desain antena awal dengan saluran 

mikrostrip 

Disain antena ring rectangular dengan 

saluran CPW 

Frekuensi 

Tengah 
2100 MHz 2300 MHz 2400 MHz 2100 MHz 2300 MHz 2400 MHz 

Return Loss -3,327 dB -16,37 dB -6,635 dB -10,32 dB -18,95 dB -12,54 dB 

VSWR 5,309 1,358 2,759 1,899 1,254 1,617 

Bandwith 133 MHz 353 MHz 
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5. Kesimpulan  
Dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

a) Antena desain awal dengan frekuensi kerja 2300 MHz telah berhasil dirancang dengan nilai 

return loss -16,37 dB dan nilai VSWR 1,358 dengan bandwith sebesar adalah 133 MHz. 

b) Pemberian saluran CPW pada patch antena ring rectangular telah berhasil meningkatkan 

nilai return loss dan VSWR pada antena rancangan tersebut, yaitu pada frekuensi 2100 

MHz nilai return loss menjadi -10,32 dB dengan VSWR 1,899, pada frekuensi 2300 MHz 

nilai return loss menjadi -18,95 dB dengan VSWR 1,254 dan pada frekuensi 2400 MHz 

nilai return loss menjadi -12,54 dB dengan VSWR 1,617.  

c) Pemberian saluran CPW pada patch antena ring rectangular telah berhasil meningkatkan 

lebar bandwith antena menjadi 353 MHz atau sekitar 165 %. 
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Abstrak 

Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengurangi kemacetan lalu-lintas di Jakarta, khususnya di 

area yang padat dan sibuk, di mana umumnya masyarakat pejalan kaki cenderung sembarangan dalam 

menyeberang jalan. Menyeberang  jalan dilakukan setiap saat tanpa memperdulikan keadaan kendaraan 

yang melintas, sehingga menyebabkan kendaraan harus memperlambat jalannya atau kendaraan harus 

berhenti untuk menghindari kecelakaan akibat penyeberang menyeberang secara mendadak, sehingga 

menyebabkan kemacetan. Untuk menghindari kemacetan yang ditimbulkan oleh penyeberang jalan, maka 

disediakan tempat penyeberang yang dilengkapi dengan sistem lampu lalu lintas yang dapat mengatur waktu 

penyeberangan secara berkala sehingga dapat mengurangi kemacetan. Namun pemberian waktu secara 

berkala ini akan mengganggu kelancaran  kendaraan pada waktu tidak ada penyeberang jalan, oleh karena 

itu, dibutuhkan perancangan sistem lampu lalu-lintas bagi penyeberang jalan yang menyalakan lampu hijau 

hanya pada saat ada permintaan menyeberang. Permintaan menyeberang dilakukan oleh penyeberang 

dengan menekan tombol permintaan menyeberang. Perancangan sistem lampu lalu-lintas bagi penyeberang 

jalan telah berhasil dirakit menggunakan komponen timer dalam model prototype, yang dapat berfungsi 

dengan melakukan pengaturan waktu sesuai dengan kebutuhan penyeberang jalan. Dengan penerapan 

sistem lampu lalu-lintas penyeberang jalan ini, maka pelanggar lampu lalu lintas baik pengemudi kendaraan 

maupun penyeberang jalan dapat dikenakan sangsi sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku. 

Kata kunci: Sistem Lampu Lalu Lintas, Penyeberang jalan, Timer, Kemacetan kendaraan, Peraturan lalu 

lintas. 

 

Pendahuluan 

Salah satu penyebab kecelakaan dan kemacetan kendaraan, antara lain disebabkan oleh 

kurangnya kesadaran masyarakat pemakai jalan terhadap peraturan lalu lintas. Pada lokasi tertentu 

di mana kegiatan yang dilakukan menyebabkan masyarakat harus menyeberangi jalan, maka 

mereka cenderung melakukannya kapan saja sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, pada 

lokasi ini sering kali telah dipasang rambu-rambu lalu lintas seperti misalnya zebra cross, dan pada 

tempat yang memiliki kesibukan tinggi, ditambah pula dengan lampu lalu lintas.  Penambahan 

lampu lalu lintas pada waktu sibuk, sangat membantu pengguna jalan, baik dari sisi penyeberang 

jalan maupun pengendara. Tetapi pada waktu kosong dari aktifitas menyeberang jalan, 

menyebabkan gangguan pada kendaraan karena harus tetap berhenti saat lampu merah menyala, 

walau tidak ada penyeberang. Keadaan ini menyebabkan kendaraan menjadi terhambat, dan bahkan 

memboroskan penggunaan bahan bakar.  

Oleh karena itu, perlu diteliti penambahan lampu lalu lintas penyeberang jalan yang sesuai 

dengan kebutuhan penyeberang jalan dan kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Sehingga 

kendaraan tidak berhenti beberapa kali untuk melintasi sebuah lampu merah yang berada pada area 

sibuk tersebut. 

 

Studi Pustaka. 

Fasilitas bagi pejalan kaki di antaranya fasilitas penyeberangan merupakan komponen yang 

penting dalam fasilitas layanan lalu lintas suatu kota, khususnya dalam mengatur kelancaran lalu 

lintas dan menjamin keamanan pengguna jalan. Berbagai studi mengenai tingkat layanan fasilitas 

pejalan kaki dan fasilitas penyeberangan telah dilakukan, di antaranya oleh Putra, Purbanto dan 

Negara [1] dengan menghitung arus pejalan kaki yang menyeberang pada suatu daerah sibuk yang 

dapat menyimpulkan tipe fasilitas penyeberangan yang diperlukan.  

mailto:kuatrts@trisakti.ac.id
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Salah satu tipe fasilitas penyeberangan adalah dengan menggunakan sarana penyeberangan 

khusus yang diperlengkapi dengan lampu-lalu lintas di mana sistem ini terbagi atas sistem yang 

menggunakan sensor keadaan dan sistem yang menggunakan tombol permintaan. Pada sistem yang 

menggunakan sensor keadaan seperti penelitian yang dilakukan oleh Cahyono [2] ditemukan 

kelemahan penerapan pada persimpangan yang kompleks dan sibuk di mana arus pejalan kaki 

terus-menerus mengalir serta bisa muncul dari mana saja. Hal ini akan menimbulkan penyeberang 

jalan mendapat giliran menyeberang terus menerus sementara arus lalu lintas kendaraan menjadi 

terhambat.  

Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipilih sistem yang menggunakan tombol permintaan. 

Penelitian ini merupakan lanjutan dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu 

oleh Rahardjo [3], dan oleh Rahardjo, Djuana dan Suwatri [4] dengan meneliti tambahan fasilitas 

bagi penyeberang jalan. Karakteristik sistem ini berbeda dengan sistem untuk pengaturan lalu-lintas 

kendaraan yang akan memotong titik putar-balik pada jalur busway [5], dan juga dengan sistem 

kontrol lampu lalu lintas berdasarkan kepadatan jalan [6].  

Umumnya pengendali lampu lalu-lintas memiliki urutan waktu yang terus berulang 

sedangkan dalam penelitian pengendali lampu lalu-lintas penyeberang jalan berdasarkan 

permintaan, dibutuhkan pemutus siklus urutan waktu agar siklus tidak terus berulang dan siklus 

harus berlanjut dengan sesuai dengan masuknya permintaan menyeberang. Dengan penerapan 

sistem ini, diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu-lintas kendaraan pada lokasi yang sibuk 

dengan penyeberangan jalan. 

 
Metodologi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan dengan pengamatan pada ruas jalan 

yang sibuk dengan lalu lalang penyeberang jalan seperti misalnya pada daerah sekitar kampus 

Universitas Trisakti pada jam-jam sibuk perkuliahan, mahasiswa datang ke kampus pada waktu 

yang hampir bersamaan, dan berramai-ramai menyeberang jalan, aktifitas ini berdampak pada 

kemacetan ruas jalan Kyai Tapa. Demikian pula yang banyak terjadi pada sentra perdagangan 

seperti misalnya ruas jalan di Mangga Dua, Tanah Abang dan lainnya. Jika ruas jalan yang sibuk 

seperti ini dipasang sistem lampu lalu lintas penyeberang jalan berdasarkan permintaan, diharapkan 

dapat mengurangi kemacetan lalu lintas pada saat jam sibuk. Penelitian ini berbeda dengan sistem 

lampu lalu-lintas penyeberang jalan yang secara terus menerus bekerja berdasarkan siklus, ada atau 

tidak ada penyeberang jalan, lampu hijau dan merah akan menyala secara periodik, sehingga 

dilakukanlah pemadaman pada lampu lalu lintas saat kesibukan telah berkurang, dengan demikian 

kendaraan dapat terus berjalan, hal ini dapat menyebabkan resiko kecelakaan bagi penyeberang 

jalan saat tidak ada lampu lalu lintas.  

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk penyempurnaan terhadap sistem lampu 

lalu lintas penyeberang jalan yang dapat memberikan kesempatan penyeberang jalan yang meminta 

untuk menyeberang jalan, dan setelah itu memberikan kesempatan pada kendaraan untuk melintas 

jika tidak ada permintaan menyeberang jalan. Perancangan pewaktu penyeberangan dilakukan 

dengan penyusunan siklus waktu seperti pada gambar 1. 

Dalam perancangan urutan siklus waktu penyalaan lampu lalu lintas untuk penyeberang 

jalan yang dibutuhkan seperti pada gambar 1 terdiri dari 5 potongan waktu yang menentukan 

urutan penyalaan lampu lalu lintas yang terbaik bagi kendaraan dan penyeberang. Urutan 

penyalaan lampu lalu lintas dimulai dari saat penekanan tombol permintaan menyeberang, memicu 

aktifnya T1 yang merupakan waktu tunggu menyeberang jalan. Waktu tunggu ini diadakan agar 

penyeberang jalan bersiap-siap menyeberang. Selanjutnya siklus masuk ke periode T2 yang akan 

menyalakan lampu kuning untuk memberikan kesempatan mobil berhenti. Selanjutnya masuk ke 

T3 yang merupakan periode penyeberang jalan melintasi jalan tersebut. Dilanjutkan dengan T4 

dengan penyalaan lampu kuning, yang menandakan penyeberang jalan yang baru sampai dan 

hendak menyeberang tidak boleh melintas lagi, dan penyeberang jalan yang telah berada di jalanan 

dapat menyelesaikan melintas sampai meninggalkan jalan tersebut. Dan T5 adalah waktu yang 

diberikan bagi kendaraan untuk melintasi jalanan tersebut, sehingga lalu lintas dapat berjalan 

dengan lancar. Setelah periode T5 selesai maka penyeberang dapat menekan tombol untuk 

melakukan permintaan menyeberang yang berikutnya. Jika tidak ada penyeberang, maka lampu 

hijau akan menyala secara terus menerus, sampai tombol permintaan menyeberang ditekan 
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selanjutnya. Sedangkan jika tombol permintaan menyeberang ditekan terus menerus, maka siklus 

penyeberangan akan berulang secara terus menerus walau tidak ada penyeberang jalan. 

 

 
 

Gambar 1. Diagram waktu lampu lalu lintas penyeberang jalan 
 

Setelah melakukan perancangan diagram waktu, maka dilakukan penelitian untuk 

perancangan  rangkaian, dengan memakai komponen timer yang telah ada di pasaran.  maka 

diperoleh hasil perancangan rangkaian seperti pada gambar 2. 

 

 
 

Gambar 2. Rangkaian timer pembentuk siklus waktu T1 s/d T5 

 

 

 

Hasil dan Pembahasan  
Dari hasil perancangan rangkaian, maka dilakukan perakitan prototype rangkaian dengan 

hasil seperti dapat dilihat pada Gambar 3.  
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Gambar 3. Photo hasil perakitan rangkaian lampu lalu lintas penyeberang jalan. 

Selanjutnya dibuat suatu model prototype untuk memperagakan penyalaan lampu lalu 

lintas dan dapat dicoba dengan melakukan simulasi seperti pada gambar 4. 

 
 

Gambar 4. Photo Model Prototype lampu lalu lintas penyeberang jalan. 

Dalam pengujian, dilakukan pengukuran selang waktu yang sesuai dengan diagram waktu 

(T1 sampai dengan T5) dari lampu lalu lintas penyeberang jalan, agar dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan atau karakteristik jalan. Untuk jalan yang padat dengan kendaraan, agar tidak 

menimbulkan kemacetan lalu lintas maka T1 diberikan sekitar 10 sampai 20 detik agar 

penyeberang jalan tidak terlalu lama menunggu untuk menyeberang setelah melakukan penekanan 

tombol, dan pada T3 diberikan waktu antara 30 sampai 60 detik untuk memberikan kesempatan 

menyeberang dengan aman melintasi jalan. 

Untuk lampu kuning pada T2 dan T4 dapat diberikan selang waktu yang berbeda, misalkan 

T2 diberi 2 detik untuk memberikan kesempatan kendaraan berhenti sedangkan T4 diberikan 

selang waktu 5 detik agar penyeberang tuntas menyeberangi jalan. Sedangkan T5 diberi selang 

waktu sekitar 120 sampai 240  detik sehingga dapat memberikan kesempatan kendaraan yang lewat 

lebih banyak. 

Dari pelaksanaan penelitian ini, maka pemakaian komponen timer menghasilkan rangkaian 

yang sederhana dan mudah dalam perakitan serta mudah dalam melakukan perubahan waktu 

sehingga seorang operator yang tidak memiliki pengetahuan kelistrikan dapat melakukan 

penyesuaian waktu sesuai karakteristik dan kondisi jalan pada saat-saat tertentu.  

Pada pengoperasiannya, jika terjadi kerusakan komponen khususnya timer dan relay, 

dengan mudah dapat dilakukan penggantian, karena komponen ini adalah produk umum yang dapat 

dibeli dengan mudah. 
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Dalam perakitan model prototype hanya menampilkan penyalaan lampu lalu lintas saja, 

oleh sebab itu jika akan diterapkan pada lokasi jalan yang sebenarnya, perlu ditambahkan tampilan 

yang memberikan kenyamanan pada penyeberang jalan dengan informasi berikut: 

1. Saat diluar siklus penyalaan lampu maka diberikan informasi pada tampilan:  
“  SILAHKAN TEKAN TOMBOL UNTUK MENYEBERANG “ 

2. Setelah tombol ditekan maka penyeberang harus menunggu sampai lampu hijau 

menyala, maka diberikan informasi pada tampilan: 
 “ HARAP MENUNGGU LAMPU HIJAU MENYALA UNTUK MENYEBERANG “ 

3. Saat lampu hijau penyeberang menyala, maka informasi pada tampilan: 
“ SILAHKAN MENYEBERANG “ 

4. Sedangkan saat lampu kuning menyala yang menandakan berhenti menyeberang, 

informasi pada tampilan: 
“ BERHENTILAH MENYEBERANG TUNGGU PERIODE BERIKUT “ 

5. Saat periode T5 yang berarti lampu hijau untuk memberi kesempatan pada kendaraan 

berjalan, penyeberang harus menunggu sampai waktu T5 berakhir baru dapat 

melakukan penekanan tombol, maka informasi pada tampilan: 
“TUNGGU SAMPAI DIPERKENANKAN MENEKAN TOMBOL PERMINTAAN 

MENYEBERANG “  

 

Pemberian tampilan informasi akan memudahkan bagi penyeberang untuk mengetahui 

status lampu lalu lintas penyeberang jalan, dan dengan mendapatkan suatu kepastian maka mereka 

akan lebih patuh dalam menaati rambu lalu lintas ini. 

Penerapan sistem lampu lalu lintas ini membutuhkan sosialisasi dan pembelajaran bagi 

penyeberang jalan yang selama ini telah berlaku sesuka mereka dalam menyeberang jalan maupun 

bagi pengemudi kendaraan, oleh karena itu saat awal dipasang perlu pengawasan petugas untuk 

memberikan arahan dalam mentaati rambu penyeberang jalan. Jika seluruh pihak pengguna jalan 

telah tertib, akan memperlancar arus lalu lintas yang berarti mengurangi kemacetan, resiko 

kecelakaan dan pemborosan bahan bakar. Pemberian sangsi bagi pelanggar peraturan lampu lalu 

lintas penyeberang jalan ini harus disosialisasikan sehingga selanjutnya dapat dengan tegas 

diterapkan sangsi bagi pelanggar. 

 

Kesimpulan  
Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pemakaian komponen Timer untuk membentuk Rangkaian sistem lampu lalu-lintas 

penyeberangan jalan berdasarkan permintaan penyeberang jalan, sehingga dapat dirakit 

oleh teknisi listrik yang umum, tanpa harus memahami komponen khusus. 

2. Mudah dalam melakukan perubahan selang waktu untuk disesuaikan dengan kondisi jalan. 

3. Mudah dalam melakukan perawatan dan perbaikan kerusakan rangkaian pengendali. 

 

Saran 

1. Perlu ditambah dengan tampilan kata-kata yang berisi informasi status jalan sehingga 

penyeberang mudah mengoperasikan. 

2. Penerapan dengan sosialisasi dan pembelajaran bagi seluruh pengguna jalan harus 

diberikan agar tujuan mengurangi kemacetan, resiko kecelakaan dan pemborosan bahan 

bakar dapat tercapai. 
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Abstrak  

Visible Light Communication (VLC) atau Komunikasi Cahaya Tampak adalah terobosan baru dalam 

berkomunikasi nirkabel dimana cahaya tampak digunakan sebagai medium pengiriman informasi dan dapat 

melengkapi komunikasi frekuensi radio yang bertrafik tinggi khususnya di dalam ruangan. Pemancar pada 

VLC adalah sebuah Light Emitting Diode (LED) kecepatan tinggi dan penerimanya adalah fotodiode. VLC 

mempunyai kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan komunikasi frekuensi radio. Aplikasi VLC baik 

di dalam maupun di luar ruangan adalah untuk jarak yang dekat dan harus line of sight. Aplikasi VLC untuk 

kecepatan data tinggi dapat melengkapi komunikasi frekuensi radio pada komunikasi selular maupun 

aplikasi internet nirkabel. Aplikasi kecepatan data rendah dalam ruangan digunakan untuk menentukan 

lokasi atau posisi suatu benda dan aplikasi navigasi. Aplikasi VLC di Indonesia sebagai negara tropis yang 

melimpah dengan cahaya matahari baik digunakan di dalam ruangan dan membutuhkan penelitian lebih 

lanjut.  

Kata kunci : Visible Light Communication (VLC), Light Emitting Diode (LED), fotodiode, line of sight. 
 

Pendahuluan 
 

Kemajuan teknologi komunikasi nirkabel akhir-akhir ini menyebabkan kemajuan umat 

manusia dalam berkomunikasi di berbagai bidang sehingga semakin hari semakin banyak pemakai 

sistem komunikasi nirkabel tersebut. Penggunaan sistem komunikasi nirkabel masa kini telah 

terlihat nyata dalam sistem komunikasi selular telepon genggang pintar dan akses internet pada 

laptop komputer.  Spektrum frekuensi radio yang digunakan pada sistem komunikasi nirkabel 

adalah terbatas sehingga menimbulkan masalah kekurangan spektrum frekuensi pada daerah 

bertrafik tinggi. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu terobosan baru untuk menanggulangi masalah 

kekurangan spektrum frekuensi pada komunikasi frekuensi radio. 

 Visible Light Communication (VLC) atau  Komunikasi Cahaya Tampak adalah suatu 

sistem komunikasi optik pada spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia 

yang penggunaannya dapat dalam ruangan maupun di luar ruangan dan mempunyai frekuensi 

antara 400 THz (λ = 780 nm) sampai 800 THz (λ  = 375 nm). Light Emitting Diode (LED) 

digunakan sebagai sumber cahaya putih pada VLC dapat memodulasi sinyal informasi dengan 

kecepatan tinggi dalam orde GHz untuk mengirim informasi, sedangkan penerima cahayanya 

adalah sebuah fotodiode. Jaringan VLC dapat menjadi pelengkap sistem komunikasi frekuensi 

radio di daerah yang mempunyai trafik padat khususnya penggunaan di dalam ruangan dan 

memungkinkan digunakan pada komunikasi nirkabel peralatan bergerak. Selain itu VLC 

mempunyai kegunaan lain seperti navigasi dalam ruangan, optical Wi-Fi pada daerah yang sensitif 

terhadap frekuensi radio,aplikasi keamanan pada kendaraan bermotor di jalan raya, penerangan dll. 

 

Studi Pustaka  
 

Akademisi, industri maupun badan-badan standardisasi telah  banyak melakukan penelitian 

untuk perkembangan teknologi VLC. Adapun keuntungan-keuntungan dari VLC adalah [1] : 

1. Spektrum cahaya tampak tidak berijin, mempunyai bandwidth yang lebar pada 

spektrum elektromagnetik dan sekarang belum banyak digunakan untuk komunikasi.  

2. Karena cahaya tampak tidak dapat menembus dinding, VLC dapat digunakan pada 

berbagai tempat secara bersamaan. Sinyal VLC pada ruangan yang bersebelahan atau 

pada unit apartemen tidak akan berinterferensi satu sama lain. Sinyal yang terisolasi 

tersebut dapat meningkatkan keamanan dalam berkomunikasi.  

mailto:kiki.prawiroredjo@trisakti.ac.id
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3. Teknologi VLC  adalah  non coherent  (Intensity Modulation/ Direct Detection 

(IM/DD)) yaitu modulasi intensitas dan deteksi langsung, maka komponen-komponen 

pada bagian pengirim dan penerimanya relatif sederhana dan murah yang bekerja pada 

frekuensi pita dasar dan tidak membutuhkan frekuensi pencampur atau algoritma yang 

canggih untuk memperbaiki gangguan seperti noise fasa dan IQ imbalance. 

4. Gelombang cahaya tampak tidak berinterferensi secara elektromagnetik terhadap 

gelombang frekuensi radio. VLC dapat digunakan pada daerah yang tidak 

memperbolehkan penggunaan frekuensi radio seperti di rumah sakit, di kabin pesawat 

terbang, di daerah militer, di ruangan pameran dsb. 

5. Karena panjang gelombang cahaya dalam orde mikrometer, maka perkiraan arah 

kedatangan cahaya bisa diperoleh dengan tepat melalui  fotodiode dalam susunan array 

seperti sensor image yang memungkinkan mengetahui kedudukan benda bergerak 

dalam suatu ruangan secara teliti. 

Namun demikian VLC mempunyai kelemahan dibandingkan dengan komunikasi frekuensi 

radio yaitu : 

1. Kecepatan data akan menurun tajam dengan bertambahnya jarak sehingga membatasi 

jangkauan VLC pada kecepatan data tinggi. Kecepatan data pada VLC juga menurun 

jika fotodiode terkena cahaya matahari langsung karena fotodiode memasuki daerah 

jenuh.  

2. Karena VLC adalah komunikasi non coherent maka rugi-rugi path berbanding terbalik 

terhadap pangkat empat jarak [2]. 

3. VLC harus line of sight untuk dapat mengirim data sehingga sulit digunakan untuk 

komunikasi di luar ruangan. Hal ini tidak terjadi pada komunikasi frekuensi radio 

sehingga VLC hanya dapat melengkapi komunikasi frekuensi radio. Gambar 1 

memperlihatkan pasangan LED dan fotodiode yang terdapat di pasaran untuk VLC.  

 

Gambar 1. Pasangan LED fotodiode pada VLC [3] 

 

Aplikasi VLC terkini dalam komunikasi adalah sebagai sinyal downlink dengan 

menggunakan cahaya penerangan ruangan ke peralatan bergerak baik di rumah, kantor ataupun di 

kabin pesawat terbang [4-6]. 

 

Metodologi Penelitian  

 

Metode penelitian yang dilakukan adalah analisis perbandingan  aplikasi VLC di dalam ruangan 

untuk kecepatan data tinggi terhadap kecepatan data rendah serta kemungkinannya bila 

diaplikasikan di Indonesia. Adapun tahap-tahap penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada 

diagram alir Gambar 2.  
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Gambar 2. Diagram alir metodologi penelitian 

 

Aplikasi VLC Kecepatan Data Tinggi 

Pada sistem VLC mengiriman sinyal informasi dilakukan melalui pengaturan intensitas 

cahaya LED secara analog, digital maupun campuran (hibrid). Pada modulasi amplitudo LED akan 

mengirimkan cahaya dengan intensitas yang disesuaikan dengan amplitudo dari modulasi tersebut 

(intensity modulation). Pada modulasi on off keying (OOK) atau digital pengiriman cahaya berupa 

pulsa-pulsa on off  kecepatan tinggi pada LED sehingga mata manusia tidak melihat cahaya 

tersebut berkedip. Gambar 3 memperlihatkan blok diagram pemancar dan penerima berdasarkan 

modulasi intensitas dan deteksi langsung. Pada pemancar, sinyal informasi dalam bentuk tegangan 

digital akan diubah ke bentuk analog oleh Digital to Analog Converter (DAC) dan dikonversikan 

ke bentuk arus oleh Transconductance Amplifier untuk menggerakkan LED sehingga dapat 

memancarkan sinar dengan intensitas yang sesuai dengan amplitudo gelombang informasi. Pada 

penerima, fotodiode silikon akan mengkonversi daya optik yang diterima menjadi sinyal arus yang 

akan diperkuat oleh Transimpedance  Amplifier dan mengembalikan sinyal analog yang diterima 

menjadi sinyal digital kembali [2]. 

 

 
 

Gambar 3. Diagram blok pemancar dan penerima pada VLC [1] 
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Aplikasi komunikasi kecepatan data tinggi adalah pada optical WiFi dimana seseorang 

dapat mengakses internet kecepatan data tinggi melalui VLC sekaligus sebagai penerangan ruangan 

dimana orang berada. Demonstrasi penggunaannya telah dilakukan oleh the European FP7 project 

OMEGA pada tahun 2011 [7]. Gambar 4. memperlihatkan aplikasi optical WiFi untuk mengakses 

internet kecepatan tinggi. Di sini VLC membentuk sebuah sel personal optik. 

 

 

 
 

 

Gambar 4. Optical WiFi untuk akses internet [7] 

 

VLC kecepatan tinggi dapat digunakan pada komunikasi selular frekuensi radio untuk 

melengkapi komunikasi dalam suatu sel dalam ruangan yang mempunyai trafik tinggi yang dikenal 

dengan heterogenous networks [8]. Pada komunikasi selular heterogenous networks sel dibentuk 

dari sebuah pemancar cahaya LED untuk komunikasi downlink, sedangkan untuk komunikasi 

uplink menggunakan kanal frekuensi radio. Gambar 5. memperlihatkan sistem komunikasi selular 

heterogenous networks.  

 

 
 

Gambar 5. Heterogeneous Network [8] 

  

Aplikasi VLC Kecepatan Data Rendah 

 

 Gambar 6, 7 dan 8 memperlihatkan berbagai kegunaan masa depan dari penentuan lokasi 

dalam suatu ruangan [9]. Pada tiap gambar diperlihatkan ada 6 buah lampu yang memancarkan 

sinyal yang dapat digunakan untuk menentukan lokasi. Pada Gambar 6. seorang pria  menggunakan 

headphone sedang mendengarkan informasi yang direkam tentang karya seni yang ada di depannya 

pada ruang pameran. Sistem ini dapat digunakan pada sebuah museum atau tempat-tempat pameran 
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yang membutuhkannya. Pada sistem ini penerima pada headset akan mendeteksi sinyal dari LED 

terdekat dan akan memainkan komentar yang relevan yang sudah direkam.  

 

 

 
 

Gambar 6. Penggunaan VLC pada ruang pameran [9] 

 

Pada Gambar 7 terdapat aplikasi untuk menentukan penelusuran suatu aset yaitu menentukan lokasi 

dimana adanya kursi roda atau peralatan medis yang merupakan aplikasi yang penting pada sebuah 

rumah sakit. Sistem ini dapat digunakan juga untuk menelusuri troli di bandar udara atau barang 

yang dititipkan di suatu gudang. Penerima pada kursi roda akan mendeteksi identitas dari LED 

yang terdekat dan mengirimkan informasi ini menggunakan sistem komunikasi radio seperti 

wireless LAN ke komputer pusat. Komputer menyediakan basis data dari identitas semua LED dan 

lokasinya. Untuk aplikasi Gambar 6 dan 7 penerima  hanya menentukan identitas dari LED tapi 

tidak posisinya.  

 

 
 

Gambar 7. Aplikasi VLC untuk menelusuri keberadaan suatu benda [9] 

 

Pada aplikasi Gambar 8 penerima akan menggunakan sinyal-sinyal yang diterima untuk 

menentukan jarak relatif dan atau arah dari sejumlah pengirim LED. Hasil pengukuran ini 

kemudian akan digabungkan menggunakan cara triangulation menggunakan sudut datang 

informasi atau trilateration menggunakan panjang jarak atau waktu kedatangan informasi sehingga 

diketahui lokasi benda tersebut berada. Informasi ini kemudian dapat dikirim ke komputer pusat.  
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Gambar 8. Aplikasi VLC untuk penentuan lokasi [9] 

 

VLC pada aplikasinya untuk navigasi dapat digunakan pada suatu mall atau supermarket 

atau bandara untuk menginformasikan suatu tempat dimana pengguna aplikasi sedang berada dan 

menuntun jalan pengguna ke suatu tempat. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

 Dalam aplikasinya terlihat bahwa VLC belum dapat berdiri sendiri dalam berkomunikasi. 

Komunikasi frekuensi radio masih menjadi pelengkap dalam VLC seperti pada komunikasi seluler 

dengan VLC untuk pengiriman data uplink maupun pada penentuan letak suatu objek masih 

diperlukan komunikasi radio untuk berkomunikasi dengan komputer pusat. Aplikasi VLC pada 

pengiriman data kecepatan tinggi adalah untuk  mengirimkan informasi dalam telekomunikasi 

berupa suara, data maupun video. Informasi yang hendak diperoleh pengguna didapat langsung dari 

pemancar. Aplikasi VLC kecepatan data rendah adalah untuk mengirimkan sinyal identifikasi dari 

suatu LED, sedangkan informasi yang hendak disampaikan dihasilkan oleh instrument elektronik 

lain yang berada di lokasi pengguna yang sudah diprogram setelah menerima sinyal identifikasi 

tersebut.  Di Indonesia yang merupakan negara tropis dengan temperatur yang hangat dan cahaya 

matahari melimpah, VLC baik digunakan di dalam ruangan. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

untuk menyesuaikan kondisi di Indonesia karena usia pakai LED akan berkurang jika temperatur 

kerjanya meningkat dan fotodiode akan menghasilkan noise tinggi jika terkena cahaya matahari 

langsung.  

 

Kesimpulan 

 

1. VLC adalah terobosan baru dalam berkomunikasi nirkabel yang dapat melengkapi 

komunikasi frekuensi radio pada daerah yang bertrafik padat khususnya untuk 

komunikasi nirkabel di dalam ruangan untuk jarak dekat. 

2. VLC sangat bermanfaat pada daerah-daerah yang sensitif terhadap penggunaan 

frekuensi radio seperti di rumah sakit, kabin pesawat terbang dan daerah militer.  

3. Aplikasi VLC dalam ruangan untuk kecepatan data tinggi adalah untuk mengirimkan 

sinyal informasi berupa data, suara maupun video. Sedangkan aplikasi VLC dalam 

ruangan untuk kecepatan data rendah adalah untuk mengirimkan sinyal identifikasi 

kepada penerima fotodiode sedangkan informasi yang dikirimkan dihasilkan oleh 

instrumen elektronik lain seperti dari jaringan komputer, rekorder dsb. 

4. Dalam aplikasinya untuk Indonesia yang beriklim tropis VLC baik digunakan di dalam 

ruangan tetapi kurang tepat digunakan untuk luar ruangan karena cahaya matahari 

membuat penerima fotodiode memasuki daerah jenuh sehingga mengganggu 

penerimaan sinyal informasi. 
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Abstrak 

Pada makalah ini disajikan hasil penelitian tentang pengukuran kadar gula suatu larutan dengan 

menggunakan sumber dan sensor cahaya inframerah (IR). Hasil penelitian yang disampaikan pada makalah 

ini merupakan bagian dari upaya memperoleh alat ukur kadar gula darah secara noninvasif dengan 

menggunakan sumber dan sensor cahaya IR. Sebagai sumber cahaya IR digunakan light emitting diode 

(LED) dengan panjang gelombang 1450 nm dan sebagai sensor digunakan fotodiode yang mampu 

mendeteksi panjang gelombang tersebut. Cahaya IR yang diterima oleh fotodioda diubah menjadi sinyal 

listrik untuk selanjutnya diubah menjadi sinyal digital yang kemudian ditampilkan pada liquid crystal 

display (LCD). Hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor dapat mendeteksi perbedaan kadar gula larutan 

dengan perbedaan sebesar 6mV antara larutan gula dengan konsentrasi 2,5 gr/ml dan 5 gr/ml. 

Kata kunci: kadar gula, LED inframerah, sensor inframerah. 
 

Pendahuluan 
Penyakit diabetes melitus (DM) adalah penyakit menahun dan progresif ditandai dengan 

kenaikan kadar gula darah terus menahun yang disebabkan oleh kekurangan hormon insulin, baik 

secara relatif maupun absolut didalam tubuh [1]. Pada tahun 2014 prevalensi global penyakit 

diabetes diperkirakan mencapai 9% orang dewasa berusia lebih dari 18 tahun [2]. Selain itu pada 

tahun 2012 diperkirakan 1,5 juta kematian disebabkan oleh diabetes dan lebih dari 80% kematian 

akibat diabetes terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah [3] termasuk 

Indonesia. Indonesia kini telah menduduki rangking keempat jumlah penyandang diabetes 

terbanyak setelah Amerika Serikat, Cina dan India. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) jumlah penyadang diabetes pada tahun 2003 sebanyak 13,7 juta orang dan berdasarkan pola 

pertambahan penduduk diperkirakan pada 2030 akan ada 20,1 juta penyandang diabetes di 

Indonesia [4]. 

Diabetes melitus biasa disebut dengan the silent killer karena penyakit ini dapat mengenai 

semua organ tubuh dan menimbulkan berbagai macam keluhan. Penyakit yang akan ditimbulkan 

antara lain gangguan penglihatan mata, katarak, penyakit jantung, sakit ginjal, impotensi seksual, 

luka sulit sembuh dan membusuk/gangren, infeksi paru-paru, gangguan pembuluh darah, stroke 

dan sebagainya. Tidak jarang, penderita DM yang sudah parah menjalani amputasi anggota tubuh 

karena terjadi pembusukan.  

Untuk mengetahui apakah seseorang menyandang diabetes melitus umumnya dilakukan 

dengan menguji kadar gula dalam darah atau glukosa darah. Penyandang DM juga disarankan 

untuk melakukan pengujian kadar gula darah secara teratur agar kadar gula darah dapat 

dikendalikan melalui diet, olah raga, maupun obat-obatan. Pengujian kadar gula darah dilakukan 

dengan menggunakan teknik invasif yaitu melalui pengambilan darah dengan menggunakan jarum 

suntik. Cara ini menimbulkan rasa nyeri, menyebabkan luka pada bagian tubuh pasien dan 

mengganggu kenyamanan pasien karena pengambilan darah dapat dilakukan beberapa kali.  

Pada makalah ini disajikan hasil penelitian tentang pengukuran kadar gula suatu larutan 

dengan menggunakan sumber dan sensor cahaya inframerah (IR). Hasil penelitian ini merupakan 

hasil penelitian awal dari upaya memperoleh alat ukur kadar gula darah secara noninvasif dengan 

menggunakan sumber dan sensor cahaya IR. Adanya alat ukur kadar gula darah noninvasif 

diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan pasien tanpa mengorbankan akurasi 

pengukuran kadar gula darah.  

 

 

Studi Pustaka  
Diagnosa DM harus ditegakkan berdasarkan pemeriksaan kadar glukosa darah.  
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Pemeriksaan glukosa darah yang dianjurkan adalah pemeriksaan glukosa secara enzimatik dengan 

bahan darah plasma vena. Penggunaan bahan darah utuh (whole blood), vena ataupun kapiler 

sesuai kondisi dengan memperhatikan angka-angka kriteria diagnostik yang berbeda sesuai 

pembakuan WHO. Untuk tujuan pemantauan hasil pengobatan dapat dilakukan dengan 

menggunakan pemeriksaan glukosa darah kapiler [5]. 

Dahulu, glukosa diperiksa dengan memanfaatkan sifat mereduksi glukosa yang non 

spesifik dalam suatu reaksi dengan bahan indikator yang berubah warna jika tereduksi. Karena 

banyak jenis pereduksi lain dalam darah yang dapat bereaksi positif, maka dengan metode ini kadar 

glukosa bisa lebih tinggi 5-15 mg/dl. 

Sekarang, pengukuran glukosa dilakukan dengan metode enzimatik yang lebih spesifik 

untuk glukosa. Metode ini umumnya menggunakan enzim glukosa oksidase atau heksokinase, yang 

bekerja hanya pada glukosa dan tidak pada gula lain dan bahan pereduksi lain. Perubahan 

enzimatik glukosa menjadi produk dihitung berdasarkan reaksi perubahan warna (kolorimetri) 

sebagai reaksi terakhir dari serangkaian reaksi kimia, atau berdasarkan konsumsi oksigen pada 

suatu elektroda pendeteksi oksigen. Chemistry analyzer (mesin penganalisis kimiawi) modern 

dapat menghitung konsentrasi glukosa hanya dalam beberapa menit. 

Di luar laboratorium, sekarang banyak tersedia berbagai alat monitor kadar gula darah 

portabel yang dapat digunakan untuk mengukur kadar glukosa darah dari tusukan di ujung jari. 

Alat ini dapat membantu untuk mengetahui kadar glukosa darah dan untuk menyesuaikan terapi 

tetapi masih bersifat invasif. 

Dewasa ini dalam bidang medik banyak dikembangkan metode yang dapat meminimalkan 

terjadinya luka pada pasien, bahkan sedapat mungkin dihindari menyuntik atau menusuk pasien 

yang juga dikenal sebagai metode noninvasif. Salah satu upaya pengembangan alat ukur kadar gula 

darah secara noninvasif antara lain dilakukan oleh Eko Satria dengan cara mengukur tingkat 

kekeruhan urine menggunakan sensor fotodiode [6]. Meskipun cara ini tidak menyakitkan pasien 

tetapi tetap menimbulkan ketidaknyamanan dan kurang praktis. Selain itu Octaria telah 

mengembangkan alat ukur gula darah noninvasif yang menggunakan sensor SPO2 dan 

mikrokontroler AVR ATmega 8535 [7]. 

 

Metodologi Penelitian  
Diagram blok alat ukur kadar gula diperlihatkan pada Gambar 1. Catu daya berfungsi 

memberikan tegangan pada bagian input, pemroses dan bagian output agar  sistem dapat bekerja. 

Bagian input alat ukur adalah sumber cahaya berupa light emitting diode (LED) IR dengan panjang 

gelombang 1450 nm merek “T” sedangkan sensor cahaya IR yang digunakan berupa fotodiode dari 

produsen yang sama dan mampu menangkap cahaya pada panjang gelombang 800 – 1700 nm. 

Fotodiode ini merupakan komponen utama rangkaian sensor IR yang berfungsi menerima cahaya 

IR dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Rangkaian lengkap sensor cahaya IR diperlihatkan 

pada Gambar 2. Sinyal listrik dari rangkaian sensor IR, yang diambil dari titik vo, selanjutnya 

dimasukkan ke board Arduino untuk diubah menjadi sinyal digital, diproses dan ditampilkan pada 

LCD. Komponen utama board Arduino adalah sebuah chip mikrokontroler dengan jenis Alf and 

Vegard’s RISC processor (AVR) dari perusahaan Atmel.  

Alat ukur kadar gula darah yang telah dibuat kemudian diuji kemampuannya dalam 

mendeteksi kadar gula dalam larutan. Skema pengujian diperlihatkan pada Gambar 3. Untuk 

mensimulasikan kadar gula darah di dalam pembuluh darah digunakan air tawar dan larutan gula 

dengan kadar 2,5 gr/ml, 5 gr/ml dan 10 gr/ml yang diletakkan di dalam botol plastik dengan tebal ± 

2 cm. Dengan cara ini diharapkan pengaruh-pengaruh lingkungan yang belum diketahui seperti 

warna kulit, tebal-tipisnya anggota tubuh tempat melakukan pengukuran, komposisi jaringan di 

bawah kulit, dan faktor-faktor lainnya dapat diisolasi sehingga hasil pengukuran yang diperoleh 

lebih akurat. 
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Gambar 1. Diagram blok alat ukur kadar gula larutan 

 

 

5 V vo

 

 

Gambar 2. Rangkaian sensor cahaya inframerah 

 

 

Penempatan sumber cahaya dan sensor cahaya IR diatur sedemikian rupa agar cahaya IR 

yang dipancarkan oleh sumber dapat diterima oleh sensor IR secara maksimum. Posisi sumber dan 

sensor IR diusahakan tetap dengan jarak 2,5 cm seperti diperlihatkan pada Gambar 2. Pengukuran 

dilakukan di laboratorium pada kondisi lampu ruangan menyala maupun pada kondisi lampu 

ruangan dipadamkan untuk mengetahui pengaruh cahaya ruangan terhadap hasil pengukuran. Hasil 

pengukuran diperlihatkan pada Tabel 1. 
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Gambar 3. Pengujian kadar gula larutan dengan sensor inframerah 

 

 

 

 

 



SNTI V-2016 Universitas Trisakti                                           ISSN: 2355-925X 

Prosiding SNTI FTI-USAKTI V-2016 Halaman 308 
 

Hasil dan Pembahasan  
Hasil pengukuran kadar gula larutan pada kondisi lampu di dalam ruang pengujian menyala 

diperlihatkan pada Tabel 1. Angka-angka yang ditampilkan pada LCD merupakan keluaran analog 

to digital converter (ADC) 10 bit yang terdapat pada board Arduino. ADC dengan resolusi 10 bit 

mengubah sinyal masukan dalam bentuk analog menjadi sinyal digital dengan 2^10=1024 

tingkat/level tegangan, yaitu dengan perbedaan antar level sebesar 5 V/1024 = 4,88 mV. Dengan 

demikian tampilan LCD 20 setara dengan tegangan (20+1) x 4,88 mV = 102,48 mV = 0,1 V, 

tampilan LCD1023 setara dengan tegangan (1023+1) x 4,88 mV = 5V, dst. 

 

Tabel 1. Hasil pengukuran kadar gula larutan 

Pengukuran 

ke- 

Tampilan LCD 

Tanpa 

botol 

Botol 

kosong 
Air tawar 

Air gula 

2,5 gr/100 ml 

Air gula 

5 gr/100 ml 

Air gula 

10 gr/100 ml 

1 1023 1023 20 17 15 15 

2 1023 1023 20 17 15 15 

3 1023 1023 20 17 15 15 

4 1023 1023 20 17 15 15 

5 1023 1023 20 17 16 15 

6 1023 1023 20 17 16 15 

7 1023 1023 20 16 15 15 

8 1023 1023 20 16 15 15 

9 1023 1023 20 16 16 15 

10 1023 1023 20 16 15 15 

Rata-rata 1023 1023 20 16,6 15,3 15 

 

Dari Tabel 1 diketahui bahwa pada kondisi tanpa hambatan (tanpa botol) dan pada kondisi 

terdapat botol kosong di antara sumber cahaya dan sensor IR, tampilan LCD adalah 1023, yang 

bersesuaian dengan tegangan sebesar 5 V pada titik vo (pada terminal anode dari fotodiode). 

Minimnya penghalang menyebabkan sensor dapat menerima cahaya IR secara maksimum sehingga 

tegangan yang diperoleh pada titik vo juga maksimum. Pada kondisi botol diisi dengan air tawar, 

angka yang ditampilkan pada LCD mengalami penurunan drastis menjadi 20, yang setara dengan 

tegangan vo sebesar 0,1 V. Hal ini disebabkan sebagian besar cahaya IR diserap oleh air sehingga 

hanya sebagian kecil yang diteruskan dan dapat ditangkap oleh sensor IR.  

Pada kondisi botol diisi dengan air gula, semakin tinggi kadar gula dalam larutan semakin 

kecil nilai yang ditampilkan pada LCD yang menunjukkan semakin kecil tegangan yang dapat 

diperoleh pada titik vo. Penurunan tegangan yang diperoleh pada larutan dengan kadar gula yang 

kadar atau konsentrasinya lebih tinggi disebabkan karena cahaya IR lebih banyak diserap oleh 

larutan sehingga intensitas cahaya yang diterima oleh fotodiode berkurang. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa alat ukur yang dibuat dapat mendeteksi perbedaan 

kadar gula suatu larutan. Meskipun demikian perbedaan angka yang ditampilkan pada LCD atau 

tegangan yang diperoleh pada titik vo sangat kecil. Perbedaan tegangan yang diperoleh dari larutan 

dengan kadar 2,5 gr/100 ml dan  5 gr/100 ml adalah 6 mV, sedangkan dari kadar 5 gr/100 ml dan 

10 gr/ml hanya diperoleh perbedaan tegangan 1,4 mV seperti diperlihatkan pada Tabel 2.  

Pengujian alat ukur kadar gula juga dilakukan dalam kondisi lampu ruangan dipadamkan 

untuk mengetahui apakah alat ukur dipengaruhi oleh cahaya ruangan. Hasil pengujian 

menunjukkan tidak terdapat perbedaan hasil dari pengujian yang dilakukan dalam kondisi lampu 

ruangan menyala atau padam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cahaya ruangan tidak 

mempengaruhi kerja alat ukur kadar gula. 

 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan potensi sensor IR sebagai alat ukur kadar 

gula darah noninvasif, meskipun demikian perlu dilakukan penelitian lanjutan agar dapat diperoleh 
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perbedaan tegangan yang lebih besar apabila terdapat perbedaan kadar gula larutan. Hal ini sangat 

penting karena kadar gula darah mempunyai konsentrasi sangat rendah yaitu dalam orde mg/100 

ml. 

 

Tabel 2. Perbedaan tegangan dan kadar gula larutan 

Kadar larutan 
Rata-rata nilai 

tampilan LCD 

Tegangan vo 

(mV) 

Perbedaan 

tegangan (mV) 

Air tawar 20 102,5  

13,5 

 

6 

  

1,4 

Air gula 

2,5 gr/100 ml 
16,6 85,9 

Air gula 

5 gr/100 ml 
15,3 79,5 

Air gula 

10 gr/100 ml 
15 78,1 

 

 

Kesimpulan  
Dari penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

a) Cahaya IR dengan panjang gelombang 1450 nm dapat menunjukkan perbedaan kadar gula 

larutan dengan kadar 2,5 gr/ 100 ml sampai dengan 10 gr / 100 ml. 

b) Terdapat perbedaan tegangan 6 mV antara larutan dengan kadar 2,5 gr/100 ml dan 5 gr/100 ml. 

c) Alat ukur kadar gula tidak dipengaruhi oleh cahaya ruangan. 

 

Ucapan Terima kasih  
Penelitian ini dibiayai oleh Universitas Trisakti Tahun Akademik 2015/2016. 

 

Daftar pustaka  

[1] M. Santoso. (2015). Pengenalan Penyakit DM Mellitus & Penanganannya Dewasa Ini. 

[Online]. Tersedia di: http://www.pbpapdi.org [diakses 1 Oktober 2015]. 

[2] World Health Organization. (2012). Global status report on noncommunicable diseases 2014. 

Geneva, WHO. 

[3] World Health Organization. (2014). Global Health Estimates: Deaths by Cause, Age, Sex and 

Country, 2000-2012. Geneva, WHO. 

[4] Pusat Data dan Informasi Perumahsakitan di Indonesia. (2011). RI Rangking Keempat Jumlah 

Penderita Diabetes Terbanyak Dunia. [Online]. Tersedia di: http://www.pdpersi.co.id [diakses 

1 Oktober 2015]. 

[5] PERKENI. (2011). Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 di 

Indonesia 2011. Jakarta: PB PERKENI. 

[6] E. Satria dan Wildian. (Januari 2013). Rancang bangun alat ukur kadar gula darah non- 

invasive berbasis mikrokontroler AT89S51 dengan mengukur tingkat kekeruhan spesimen urine 

menggunakan sensor fotodioda. Jurnal Fisika Unand Vol. 2, No. 1. 

[7] O. Mesandra. (2010). Rancang Bangun Pendeteksi Kadar Gula Dalam Darah Secara Non-

Invasive Berbasis Mikrokontroler Atmega 8535. Tugas Akhir. Semarang: Universitas 

Diponegoro. 

http://www.pbpapdi.org/
http://www.pdpersi.co.id/


SNTI V-2016 Universitas Trisakti                                           ISSN: 2355-925X 

 

Prosiding SNTI FTI-USAKTI V-2016 Halaman 310 
 

TE-040 

STERILISASI JALUR TRANSJAKARTA MENGGUNAKAN MODULASI 

AMPLITUDE SHIFT KEYING BERBASIS MIKROKONTROLER 

 
 

Suhartati Agoes 
1)

, Tjandra Susila 
2)

, Arfan Akbar
3)

 
1), 2)  Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Industri, Universitas Trisakti 

E-mail:sagoes@trisakti.ac.id 
3)Alumni Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Industri, Universitas Trisakti 

 

Abstrak 
Bis merupakan salah satu sarana transportasi di DKI Jakarta. Adapun jalur khusus yang telah dibuat yang 

bertujuan untuk mempercepat bis dalam mencapai tujuan, dan kenyamanan para penumpang saat 

menggunakan transportasi massal. Pada awal 2004, Pemda DKI Jakarta meresmikan armada bis yang 

menggunakan jalur khusus bis, jalur khusus tersebut harus steril dari kendaraan lain. Namun, kenyataannya 

masih ada kendaraan lain yang menggunakan jalur tersebut. Penelitian ini membahas tentang sterilisasi 

jalur bis dengan menggunakan portal yang dikendalikan oleh sinyal antara bis dan portal yang berada di 

persimpangan dengan menggunakan modulasi Amplitude Shift Keying (ASK), dengan menggunakan 

modulasi ASK tersebut, tidak diperlukan lagi sistem antrian saat memasuki persimpangan. Dalam 

perancangan sistem ini pengukuran dan pengujian terhadap bit informasi pada transmitter dan receiver juga 

telah dilakukan. Selain itu mengetahui jangkauan sinyal antar modul ASK ini, level tegangan dan lilitan 

antena yang diberikan juga telah diukur dan diuji. Sistem ini telah berhasil diuji coba dalam sebuah simulasi 

yang nantinya dapat diimplementasikan secara riil dalam mensterilisasi jalur TransJakarta. 

Kata Kunci: Mikrokontroler, Modulator ASK, Motor Servo dan Sterilisasi Jalur TransJakarta. 

 

Pendahuluan 

 Meningkatnya jumlah kecelakaan dijalur khusus bis TransJakarta menunjukkan bahwa 

keamanan dan keselamatan transportasi dijalur tersebut masih rendah. Salah satu faktor penyebab 

yang utama adalah rendahnya tingkat kesadaran dan kedisiplinan pengendara kendaraan lain selain 

bis TransJakarta yang menggunakan jalur khusus ini. Sterilisasi dalam konteks keadaan lalu lintas 

yaitu membuat jalur menjadi steril dari kendaraan lain, sehingga hal ini dapat digunakan untuk 

mengatur kembali ketertiban dalam berlalu lintas sehingga mampu mengurangi potensi kecelakaan. 

Ujicoba penelitian dilakukanbertujuan untuk sterilisasi jalur TransJakarta dapat sedikit demi sedikit 

dikendalikan dengan baik. 

 Saat ini, cara sterilisasi yang digunakan dijalur ini masih secara manual, yaitu membuka 

dan menutup portal yang dilakukan oleh petugas, apabila terdapat bus TransJakarta yang akan 

masuk ke dalam persimpangan maka petugas akan menarik portal tersebut ke sisi sebelah kanan 

jalan dan akan menutup kembali jika bis TransJakarta telah melewati portal tersebut. Salah satu 

cara yang dapat digunakan pada penelitian ini untuk mensterilisasi jalur TransJakarta yaitu dengan 

otomatisasi portal dengan mengimplementasikan modulasi digital Amplitude Shift Keying (ASK). 

 

Studi Pustaka 

Modulasi Amplitude Shift Keying (ASK) 
  Modulasi ASK dapat dijelaskan dengan menyatakan signal digital 1 sebagai suatu nilai 

tegangan tertentu (misalnya 1 Volt) dan sinyal digital 0 sebagai sinyal digital dengan tegangan 0 

volt. Sinyal ini yang kemudian digunakan untuk menyala-matikan pemancar, seperti sinyal morse. 

  Sinyal ASK dalam konteks komunikasi digital adalah proses modulasi, yang menanamkan 

untuk dua atau lebih tingkat amplitudo diskrit sinusoid sesuai dengan jumlah tingkat yang diadopsi 

oleh pesan digital. Untuk urutan pesan biner ada dua tingkat, salah satunya biasanya nol. Jadi 

gelombang termodulasi terdiri dari sebuah sinyal sinusoidal [1]. 

  Salah satu kelemahan ASK adalah tidak adanya envelope konstan, yang membuat 

pengolahannya (misalnya amplifikasi daya) lebih sulit, karena linieritas menjadi faktor penting. 

Namun, hal itu membuat kemudahan demodulasi dengan detektor amplop (envelope detector). 
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  Pada penelitian ini, modulator ASK yang digunakan yaitu bekerja pada frekuensi 433 

MHz, dengan model ASK Koheren dimana perhitungan daya pancarnya sebagai berikut[2]:  
 

Pe =
1

2
erfc [√

Eav

2η
]..................................................................(1) 

dimana :  Pe = daya pancar ASK. 

Mikrokontroler 

  Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip. Di 

dalamnya terkandung sebuah inti prosesor, memori (sejumlah kecil RAM, memori program, atau 

keduanya), dan perlengkapan input output. Dengan kata lain, mikrokontroler adalah suatu alat 

elektronika digital yang mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa 

ditulis dan dihapus dengan cara khusus, cara kerja mikrokontroler sebenarnya membaca dan 

menulis data[3]. 

  Mikrokonktroller digunakan dalam produk dan alat yang dikendalikan secara otomatis, 

seperti sistem kontrol mesin, remote, dan mainan. Mikrokontroler membuat kontrol elektrik untuk 

berbagai proses menjadi lebih ekonomis. 

Dengan penggunaan Mikrokontroler ini maka : 

a. Sistem elektronik akan menjadi lebih ringkas. 

b. Rancang bangun sistem elektronik akan lebih cepat karena sebagian besar dari sistem 

adalah perangkat lunak yang mudah dimodifikasi. 

c. Pencarian gangguan lebih mudah ditelusuri karena sistemnya yang bekerja bersamaan. 

  Agar sebuah mikrokontroler dapat berfungsi, maka diperlukan komponen eksternal yang 

disebut dengan sistem minimum dengan dibutuhkannya sistem clock dan reset. 

  Pengertian sistem minimal adalah rangkaian mikrokontroler yang dapat digunakan untuk 

menjalankan aplikasi. Sebuah IC mikrokontroler tidak akan berarti bila hanya berdiri sendiri. Pada 

dasarnya sebuah sistem minimal mikrokontroler AVR memiliki prinsip yang sama [4]. 

 

Motor Servo 
  Motor servo adalah sebuah motor DC yang dilengkapi rangkaian kendali dengan sistem 

closed feedback yang terintegrasi dalam motor tersebut. Pada motor servo posisi putaran sumbu 

(axis) dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo 

[5]. 

 Motor servo disusun dari sebuah motor DC, gearbox, variabel resistor (VR) atau potensiometer 

dan rangkaian kontrol. Potensiometer berfungsi untuk menentukan batas maksimum putaran sumbu 

(axis) Motor servo. Sedangkan sudut dari sumbu motor servo diatur berdasarkan lebar pulsa pada 

pin kontrol motor servo. Motor servo  mampu bekerja dua arah, dimana arah dan sudut pergerakan 

rotornya dapat dikendalikan dengan memberikan variasi lebar pulsa (duty cycle) sinyal Pulse Width 

Modulation (PWM)pada bagian pin kontrolnya.  

 

Metodologi Penelitian  

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengkaji masalah dengan berbagai referensi (buku dan jurnal) yang mendukung. 

2. Perancangan sistem sterilisasidengan menentukan kecepatan bit per baud yang akan 

dikirim. 

3. Perancangan Mikrokontroler dengan transmitter dan  receiver dengan modulasi ASK.  

4. Memfungsikan motor servo berdasarkan sinyal yang diteruskan oleh mikrokontroler dari 

sinyal penerima ASK. 

5. Pembuatan miniatur sistem yang bertujuan untuk  melakukan simulasi agar sistem ini 

dapat diimplementasikan. 

6. Mengambil kesimpulan dari hasil penelitian ini. 
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Hasil dan Pembahasan 

Perancangandan Simulasi Sistem Sterilisasi Jalur TransJakarta 
Sistem akandiujicoba didalam miniatur ini dan sekaligus mengatur peletakkan transmitter dan 

receiver modul ASK yang bertujuan agartransmitter dan receiver ASK ini memiliki jarak yang 

tepat. Sehingga pada jarak tidak terlalu jauh portal sudah terbuka dan tidak dalam jarak yang terlalu 

dekat portal sudah tertutup.Langkah-langkah perancangan sitem sterilisasi jalur TransJakarta ini 

dijelaskan dengan diagram alir seperti pada Gambar 1 di bawah ini. 

 

 

 
 

 
 

Gambar 1. Diagram alir sistem perancangan sterilisasi 

 

  Dalam rangkaian transmitter, pin digital pada D3 dihubungakan dengan switch. Switch ini 

berguna untuk membedakan sinyal yang dikirim dalam bentuk karakter yang berbeda. Perbedaan 

sinyal yang dikirimnya berdasarkan pembacaan pin pada D3 yang memiliki nilai bit 1 atau bit 0. 

Pembedaan pengiriman karakter ini bertujuan untuk pengiriman sinyal dari transmitter tidak dapat 

diterima pada receiver di ruas kiri dan kanan.Receiver ruas kiri hanya menerima karakter yang 

dikirim dengan karakter “I” dan receiver ruas kanan hanya menerima karakteryang dikirim dengan 

karakter “N”. Sehingga apabila Transmitter dengan switch kondisi “on” atau bit 1, sinyal yang 

dikirim hanya karakter “I” dan yang bisa menerimanya hanya receiver yang telah diatur untuk 

menerima karakter “I” saja. Sementara apabila Transmitter dengan switch kondisi “off” atau bit 0, 

sinyal yang dikirim hanya karakter “N” dan yang bisa menerimanya hanya receiver yang telah 

diatur untuk menerima karakter “N” saja. 

  Pada rangkaian receiver pin digital pada D3 mikrokontroler transceiver dihubungkan ke 

pin D3 mikrokontroler motor servo, yang bertujuan sebagai penerus sinyal informasi yang telah 

diterima dari receiver yang dihubungkan ke pin D2 mikrokontroler transceiver. Ketika pin D3 

mikrokontroler motor servo telah menerima bit 1 dari pin D3 mikrokontroler transceiver, maka 

sinyal akan diteruskan melalui pin D9 mikrokontroler motor servo ke data motor servo, untuk 

menggerakkan motor servo ke derajat 135
0
, yang artinya motor digerakkan untuk membuka portal. 
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Begitu pula sebaliknya, ketika pin D3 mikrokontroler motor servo telah menerima bit 0 dari pin D3 

mikrokontroler transceiver, maka sinyal akan diteruskan melalui pin D9 mikrokontroler motor 

servo ke data motor servo, untuk menggerakkan motor servo ke derajat 45
0
, yang artinya motor 

digerakkan untuk menutup portal. 

 Mikrokontroler transceiver yang digunakan dalam receiver ini hanya diatur untuk 

menerima salah satu karakter yang dikirim. Seperti yang sebelumnya dijelaskan pada sistem 

transmitter bisa mengirim dua buah sinyal yang diatur dengan switch untuk mengirim 2 buah 

karakter yang berbeda yaitu dengan karakter “I” dan juga karakter “N”. Perbedaan pengirimannya 

diatur melalu switch pada pin D3 dengan perbedaan pada bit 1 dan bit 0. Pada sistem receiver ini 

hanya diatur untuk mengolah sinyal karakter “I” saja atau “N” saja, dengan mengatur satu receiver 

hanya menerima sinyal dari karakter “I” atau bit 1 dan satu buah receiver lainnya diatur hanya 

untuk menerima sinyal dari karakter “N” bit 0. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan 

pembukaan portal dari jalur yang sedang digunakan. Seandainya jalur kiri sedang digunakan, maka 

bis hanya akan mengirim sinyal “I” yang berarti hanya receiver diruas kiri yang dapat menerima 

sinyal tersebut. 

  Gambar 2 berikut menjelaskan diagram alir atau flowchart dari sistem yang dijalankan, 

dimulai dari sistem yang bekerja pada transmitter, receiver, dan pergerakkan motor servo sebagai 

penutup portal. 

 
Gambar 2.Sistem Kerja Mikrokontroler Transceiver Ke Transmitter ASK 

  Selanjutnya pada Gambar 3 berikut menjelaskan diagram sistem kerja dari receiver ASK 

yang digunakan. 

 
Gambar 3.Sistem Kerja Dari Receiver ASK 

Ke Mikrokontroler Transceiver 

Gambar 4. Diagram alir sistem kerja motor 

servo 
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  Pada Gambar 4 di atasadalah diagram alir sistem kerja dari penggerak motor servo untuk 

menutup dan membuka portal jalur TransJakarta. 
 

Analisis dan Pengujian Sistem Sterilisasi Jalur TransJakarta 

Pengujian Terhadap Pengiriman Bit Modulator ASK 

  Pada Gambar 5 di bawah adanya level tegangan yang timbul pada kaki D3 dan D2 

mikrokontroler transceiver. Level tegangan yang timbul sebesar 1,2 Volt ini menunjukkan bahwa 

adanya bit 1 yang dikirim melalui transmitter modulator ASK, dimana bit 1 ini akan mengirim 

sinyal dengan karakter “I”. Pada Gambar 5 ini menunjukkan bahwa pada kaki D2 mikrokontroler 

transceiver telah menerima sinyal dari kaki D3, untuk mengirim bit 1 atau karakter “I”. Selanjutnya 

pengiriman ini akan diteruskan ke transmitter modulator ASK. 

 

 

Gambar 5.Nilai Bit 1 Pada Kaki D3 dan D2 

Mikrokontroler Transceiver 

 
 

Gambar 6. Nilai Bit 0 Pada Kaki D3 dan D2 

Mikrokontroler Transceiver 

 

  Selanjutnya pada Gambar 6 di atas menunjukkan adanya level tegangan yang timbul pada 

kaki D3 dan D2 mikrokontroler transceiver. Level tegangan sebesar 800 mV ini menunjukkan 

bahwa adanya bit 0 yang dikirim melalui transmitter modulator ASK, dimana bit 0 ini akan 

mengirim sinyal dengan karakter “N”. Gambar ini juga ditunjukkan pada kaki D2 mikrokontroler 

transceiver, yang artinya kaki D2 mikrokontroler transceiver telah menerima sinyal dari kaki D3, 

untuk mengirim bit 0 atau karakter “N”. Selanjutnya pengiriman ini akan diteruskan ke transmitter 

modulator ASK. 

 

Pengujian Sinyal Carrier Modulator ASK, Pengaruh Tegangan dan Lilitan Jangkauan Sinyal 

 Pengujian terhadap frekuensi kerja dari sinyal carrier ini yaitu dengan meletakkan alat 

ukur dari spectrum analyzer pada bagian antena dari modulator ASK tersebut. Gambar 7 adalah 

hasil pengukuran yang telah dilakukan pada antena modulator ASK tersebut. 

 Pengujian tegangan dan lilitan dilakukan dengan mengatur banyaknya lilitan antena, serta 

tegangan yang diberikan terhadap input dari transmitter modulator ASK dengan mengatur jarak 

mendekati 15 cm. Gambar 8 adalah grafik data berdasarkan hasil pengukuran dari sistem tersebut. 

 

 

Gambar 7.Frekuensi Kerja Modulator ASK 

 

Gambar 8. Grafik Jarak Jangkauan Sinyal 

Pada Variasi Lilitan 
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Pengujian Terhadap Penerimaan Sinyal 

  Pembuktian penerimaan sinyal pada ruas kiri jalan yang dikirim dengan bit 1 atau karakter 

“I” daris sitem transmitter yang diterima oleh sistem receiver ruas kiri yang berarti ruas kanan 

tutup dan sebaliknya untuk pembuktian penerimaan dari sinyal pada ruas kanan jalan yang dikirim 

dengan bit 0 atau karakter “N” daris sitem transmitter yang diterima oleh sistem receiver ruas 

kanan yang berarti ruas kiri tutup. 

 

Pengujian Instruksi Mikrokontroler Terhadap Pergerakkan Motor Servo 
  Ketika nilai bit 0 diterima oleh mikrokontroler motor servo, maka mikrokontroler motor 

servo memberikan perintah untuk menggerakkan motor servo ke derajat 45 seperti ditunjukkan 

pada Gambar 9. Selain dari bit 0, atau dengan kata lain ketika motor servo menerima bit 1 dari 

mikrokontroler transceiver, maka mikrokontroler motor servo memberikan perintah kepada motor 

servo untuk bergerak ke derajat 135 seperti ditunjukkan pada Gambar 10 berikut ini. 
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Gambar 9. Mikrokontroler Motor Servo Menerima Bit 0 

 
 

Gambar 10. Mikrokontroler Motor Servo Menerima Bit 1 

KESIMPULAN 

 Pada penelitian ini telah dirancang sebuah simulasi dalam bentuk miniatur jalan untuk sterilisasi 

jalur TransJakarta, berdasarkan hasil simulasi dan pengujian sistem yang telah dilakukan maka 

dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil uji coba pengaruh tegangan dan lilitan antena terhadap  jarak menghasilkan bentuk yang 

linier, tegangan dan lilitan bertambah maka jarak akan lebih panjang.  

2. Diperoleh tegangan optimal yang bekerja pada modul transmitter yaitu 4 Volt dan lilitan antena 

yaitu 15 lilitan dengan jarak jangkauan 14,7 cm. 

3. Kelebihan dari sistem ini apabila terjadi antrian pada bis ketika memasuki jalur, receiver akan 

tetap membuka portal selama masih menerima sinyal dan karakter yang sesuai dari receiver itu 

sendiri. 
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Abstrak 

Telah dibuat prototipe sistem kontrol berbasis mikrokontroler untuk pengaman terhadap gangguan hubung 

singkat pada otobis. Prototipe sistem yang dibuat meliputi (1) perolehan bentuk  fisis sistem elektronis yang 

terdiri atas rangkaian analogi instalasi elektrik otobis, rangkaian sensor dan rangkaian kontrol dan (2) 

pemrorgaman mikrokontroler ATmega32 dengan berbantuan bahasa BASCOM(basic copliler). Sensor 

berupa LED yang dipasang paralel terhadap sekring melalui penurunan tegangan melalui resistor 1 

kiloohm. Relai terpasang akan mendeteksi ground dan mengeluarkan keluaran bernilai 0 atau 1 yang dikirim 

ke rangkaian mikrokontroler. Penggunaan 2 port sebagai masukan dan keluaran. Port-B sebanyak 6 pin 

sebagai masukan dari sensor-transduser pada sekring dan pinc sebagai keluaran ke LCD. Diagram alir 

untuk pemrograman mikrokontroler ATmega32 terdiri atas sejumlah tahapan, yaitu: (a) masukan sensor-

transduser pada mikrokontroler, (b) konfigurasi pin, (c) deklarasi konstanta dari masukan, (d) program 

utama, (e) tampilan keadaan pada LCD. Penulisan sintaks program diawali dengan penentuan pin pada 

mikrokontroler. Penulisan sintaks program sebagai penentu kinerja mikrokontroler. Uji verfikasi dengan pin 

pada port-B bernilai 1, maka ditampilkan letak kejadian hubung singkat dan tindakan perbaikan yang harus 

dilakukan. Untuk masukan pada port-B bernilai 0, maka pada LCD ditampilkan sistem aman dan tidak 

terjadi gangguan hubung singkat. 

Kata kunci: sistem kelistrikan otobis, mikrokontroler, indikasi gangguan. 
 

Pendahuluan 
Struktur instalasi listrik di otobis pada umumnya masih berbasis konsep lama yang 

mengandalkan sekring sebagai satu-satunya indiaktor keberadaan pasokan daya listrik ke beberapa 

perangkat listrik yang terdapat pada otobis. Pemantauan konsleting (hubung singkat) suatu instalasi 

elektrik pada otobis melalui panel sekring untuk konsumen masih dilakukan secara manual melalui 

sekring-sekring pada panel tersebut. Untuk kondisi dimana terjadi korsleting di jalur suplai ke 

beban, maka perangkat elektrik pada otobis tidak dapat dioperasikan kembali. Hubung singkat atau 

konsleting (dari bahasa Belanda kortsluiting) adalah suatu hubungan dengan resistans listrik sangat 

kecil, mengakibatkan aliran listrik yang sangat besar dan bila tidak ditangani dapat mengakibatkan 

ledakan dan kebakaran. Hubung singkat tersebut berakibat kepada pasokan daya listrik ke 

perangkat listrik menjadi terhambat[1]. 

Untuk antisipasi kejadian tersebut, maka diperlukan suatu sistem kontrol pengaman 

terhadap gangguan elektrik yang dapat mendeteksi keberadaan hubung singkat. Pengoperasian 

sistem kontrol pengaman terhadap gangguan elektrik yang berbantuan bahasa pemrograman untuk 

mikrokontroler tersebut, diharapkan mampu beroperasi secara otomatis.  Prototipe sistem kontrol 

pengaman terhadap gangguan elektrik ini terdiri atas perangkat keras dan lunak.  Perangkat keras 

berupa rangkaian elektronika, meliputi: (1) rangkaian analogi instalasi elektrik otobis, (2)  

rangkaian sensor-transduser, (3) rangkaian kontrol berbasis mikrokontroler. Rangkaian analogi 

instalasi listrik otobis digunakan untuk pemasangan saklar dan lampu sebagai komponen utama.  

Rangkaian sensor-transduser berfungsi sebagai pendeteksi letak gangguan hubung singkat instalasi 

listrik otobis yang terhubung ke mikrokontroler. Rangkaian kontrol terdiri atas rangkaian konverter 

analog ke digital (Analog to Digital Converter, ADC) pada mikrokontroler[2], kemudian sinyal 

digital tersebut diolah dengan bantuan bahasa pemrograman di mikrokontroler, berdasarkan sinyal 

masukan dari kontak-kontak relai tersebut dan hasil pendeteksian  letak gangguan ditampilkan pada 

LCD. Simulasi beban digunakan lampu LED. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Aliran_listrik


SNTI V-2016 Universitas Trisakti                                           ISSN: 2355-925X 

 

Prosiding SNTI FTI-USAKTI V-2016 Halaman 318 
 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dibuat prototipe sistem kontrol berbasis 

mikrokontroler untuk pengaman terhadap gangguan hubung singkat pada otobis, melalui 

pembuatan bentuk fisik sistem pengontrol dan pemrograman mikrokontroler.  Bentuk fisis sistem 

kontrol pengaman elektrik pada otobis yang terdiri atas rangkaian analogi instalasi elektrik otobis, 

rangkaian sensor-transduser, dan rangkaian kontrol. Permrograman mikrokontroler ATmega32    

berbantuan program BasCom. 

 

Studi Pustaka  

Mikrokontroler AVR (Alf and vegard’s Risc processor) merupakan bagian dari keluarga 

mikrokontroler CMOS 8-bit buatan Atmel[2]. Mikrokontroler ini memiliki clock dan kerjanya 

tinggi sampai 16 MHz, ukuran flash memorinya cukup besar, kapasistas SRAM sebesar 2 kiloByte, 

flash 32 kiloByte, dan 32 buah  pin masukan dan keluaran yang sangat memadai untuk berinteraksi 

dengan perangkat lainya. Sebuah mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil di satu sirkuit 

terpadu yang berisi inti prosesor, memori, dan pin masukan dan keluaran. Memori program dalam 

bentuk  flash atau ROM  juga disertakan pada chip, dan sejumlah RAM. Mikrokontroler dirancang 

untuk aplikasi tertanam (embedded), kontras dengan mikroprosesor yang digunakan dalam 

komputer pribadi atau aplikasi tujuan umum[3,4,5].  

 Sistem kelistrikan pada otobis adalah serangkaian komponen yang difungsikan untuk 

keperluan penerangan ataupun perangkat lain yang memerlukan tegangan. Dalam sistem ini 

terdapat komponen berupa alternator sebagai pengisi accumulator, accumulator sebagai sumber 

tengangan dc, sekring sebagai pengaman terhadap hubung singkat, saklar sebagai pemutus-hubung 

antara sumber dan beban, dan beban yang berupa lampu, panel speedometer, wiper dan lain 

sebagainya[6]. Fuse atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sekring adalah komponen yang 

berfungsi sebagai pengaman dalam rangkaian elektronika maupun perangkat listrik. Sekring pada 

dasarnya terdiri dari sebuah kawat halus pendek yang akan meleleh dan terputus, jika dialiri oleh 

arus listrik yang berlebihan ataupun terjadinya hubung singkat dalam sebuah peralatan 

listrik/elektronika[1]. 

 

Metodologi Penelitian  

 Diagram alir metode penelitian, seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1 Diagram alir metode penelitian 

 

Berdasarkan Gambar 1 ditunjukkan, bahwa diagram alir metode penelitian adalah tahapan yang 

dilakukan untuk perolehan setiap tujuan penelitian berupa penentuan sensor-transduser, 

pemrograman mikrokontroler ATmega32 dan uji verifikasi terhadap sistem berbasis 

mikrokontroler ATmega32. 
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Bentuk fisis sistem elektronis pada rangkaian analogi instalasi elektrik otobis   

 Menjelaskan  langkah–langkah yang dilakukan untuk perolehan tujuan penelitian, meliputi: 

(1) Penentuan sensor-transduser, (2) Pembuatan modul mikrokontroler ATmega32, dan (3) 

Pengintergrasian sensor transduser, modul mikrokontroler ATmega32, dan LCD. 

 

Pemrograman Mikrokontroler ATmega32 

 Langkah-langkah untuk pemrograman mikrokontroler, adalah: (1) Pembuatan diagram alir 

(algoritma), (2) Penulisan sintaks program, dan (3) Uji verifikasi terhadap program berbasis bahasa 

BasCom yang telah dibuat kedalam program aplikasi Proteus. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Bentuk fisis sistem elektronis yang terdiri atas rangkaian analogi instalasi elektrik otobis, 

rangkaian sensor, dan rangkaian kendali   

1) Penentuan sensor-transduser 

Diagram skematis penempatan sensor-transduser pada rangkaian analogi sistem kelistrikan 

otobis, seperti ditunjukkan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2 Diagram skematis penempatan sensor-transduser pada rangkaian analogi sistem 

kelistrikan otobis  

 

Berdasarkan Gambar 2 ditunjukkan, bahwa penentuan sensor dan transduser dilakukan pada sistem 

kelistrikan otobis setelah penempatan sekring. Sensor berupa LED yang dipasang paralel terhadap 

sekring melalui penurunan tegangan dengan penggunaan resistor 1 kiloohm. Relai terpasang akan 

mendeteksi ground dan mengeluarkan keluaran bernilai data 0 atau 1 yang akan dikirimkan ke 

rangkaian mikrokontroler. 

2) Pembuatan modul mikrokontroler ATmega32, 

 Pembuatan modul mikrokontroler dirancang dengan bahasa aplikasi EAGLE.  Rangkaian 

elektronika sistem hasil rancangan, seperti ditunjukkan pada Gambar 3. 

  
Gambar 3 Rangkaian elektronika sistem hasil rancangan dengan bahasa aplikasi EAGLE 

 

Berdasarkan Gambar 3 ditunjukkan, bahwa perancangan dengan menggunakan 2 port sebagai 

masukan dan keluaran yaitu 6 pin-B sebagai masukan dari sensor-transduser pada sekring dan pin-

C sebagai keluaran ke LCD. Perangkat mikrokontroler ini membutuhkan tegangan kerja sebesar 5 

volt dc dengan resistor 330 ohm sebagai penurun tegangan dari accumulator.  

 Motherboard hasil pabrikasi untuk sistem mikrokontroler hasil rancangan, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 4. 
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Gambar 4 Motherboard hasil pabrikasi untuk sistem mikrokontroler hasil rancangan 

 

Berdasarkan Gambar 4 ditunjukkan, bahwa pabrikasi motherboard menggunakan bahan PCB jenis 

pertinax dengan ukuran 10 x 10cm yang dibuat dengan proses etching yaitu proses pelarutan 

tembaga yang tidak tertutup bahan resist (pelindung) dengan menggunakan bahan kimia. Hal ini 

bertujuan untuk pengintegrasian jalur antar komponen. 

 Tata letak komponen sistem, seperti ditunjukkan pada Gambar 5. 

  
(a) sensor-transduser (b) komponen mikrokontroler 

Gambar 5 Tata letak komponen sistem 

 

Berdasarkan Gambar 5 ditunjukkan, bahwa terdapat 2 blok rangkaian, yaitu rangkaian sensor-

transduser yang berisi sekring, lampu LED, dan relai sebagai pendeteksi terjadinya hubung singkat.  

Rangkaian mikrokontroler sebagai pengontrol pada saat terjadi hubung singkat dan letak gangguan 

tersebut ditampilkan pada LCD, dan informasi untuk dilakukan tindakan perbaikan. 

3) Pengintergrasian sistem 

 Pengintegrasian sistem berupa penggabungan sensor-transduser, modul mikrokontroler 

ATmega32, dan LCD. Diagram skematis pengintegrasian sistem, seperti ditunjukkan pada Gambar 

6. 

 
Gambar 6 Diagram skematis pengintegrasian sistem 

 

Berdasarkan Gambar 6 ditunjukkan, bahwa penggabungan jenis sensor-transduser berada pada 

masing-masing instrumen kelistrikan pada otobis, sensor-transduser berupa lampu LED ini 

dipasang secara paralel pada sekring-sekring sistem kelistrikan otobis. Transduser mengubah ke 

dalam bentuk tegangan yang diterima pada rangkaian mikrokontroler dan penampilan letak 

gangguan pada LCD.  

 

Pemrograman Mikrokontroler ATmega32 

1) Pembuatan algoritma 
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 Pemilihan algoritma ditentukan dalam bentuk diagram alir (flow chart). Diagram alir untuk 

sistem kontrol pendeteksi gangguan hubung singkat pada sistem kelistrikan otobis, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 7. 

 

Gambar 7 Diagram alir untuk sistem kontrol pendeteksi gangguan hubung singkat pada sistem 

kelistrikan otobis 

 

Berdasarkan Gambar 7 ditunjukkan, bahwa diagram alir untuk pemrograman mikrokontroler 

ATmega32 terdiri atas sejumlah tahapan, yaitu: (a) masukan sensor-transduser pada 

mikrokontroler, (b) konfigurasi pin, (c) deklarasi konstanta dari masukan, (d) Program utama, (e) 

tampilan keadaan pada LCD.  

a) Masukan sensor-transduser pada mikrokontroler 

Masukan sensor-transduser berupa tegangan yang dikeluarkan transduser dibaca oleh pin 

mikrokontroler. Tegangan sebesar 5 volt dc bernilai 1 dan 0 volt dc bernilai 0 pada pin 

mikrokontroler.  

b) Konfigurasi pin 

Konfigurasi pin merupakan penentuan pin yang digunakan sebagai masukan maupun 

keluaran. Pin tersebut dijadikan sebagai parameter dalam setiap pengalamatan program untuk 

penentuan pin pada ATmega32 baik untuk sensor dan LCD 4x20. 

c) Deklarasi konstanta dari masukan 

Deklarasi konstanta dari masukan merupakan pemberian nilai konstanta pada program dari 

sensor yang merupakan masukan dari prototipe sistem kontrol pengaman berbasis mikrokontroler 

ATmega32. Deklarasi konstanta menyebutkan nilainya. Deklarasi konstanta menggunakan tanda 

sama dengan (=). 

 

d) Program utama 

 Program utama merupakan sumber dari pengontrolan program, karena semua perintah pada 

program diurutkan dari tampilan awal, pengambilan data, dan penampilan data pada LCD. 

 

e) Tampilan keadaan pada LCD 
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Penampilan keadaan yang terjadi, apabila masukan sensor-transduser bernilai nilai 1 untuk 

penampilan letak hubung singkat dan tindakan perbaikan, apabila masukan sensor-transduser 

bernilai 0 untuk penampilan sistem tidak terjadi gangguan. 

2) Penulisan sintaks program, 

 Sintaks program berbantuan aplikasi BasCom, seperti ditunjukkan pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Sintaks prorgam berbantuan aplikasi BasCom 

 

Berdasarkan Gambar 8 ditunjukkan, bahwa penulisan program diawali dengan penentuan chip 

mikrokontroler yang digunakan, kemudian konfigurasi pin dan penulisan program. Penulisan 

program sebagai penentu kinerja mikrokontroler. 

3) Uji verifikasi terhadap program berbasis bahasa BasCom yang telah dibuat ke dalam program 

aplikasi Proteus, seperti ditunjukkan pada Gambar 9. 

 

  
(a) tampilan saat sistem terjadi hubung 

singkat 

(b) tampilan saat sistem normal 

Gambar 9. Uji verifikasi terhadap program berbasis bahasa BasCom yang telah dibuat ke dalam 

program aplikasi Proteus 

 

Berdasarkan gambar 9 ditunjukkan, bahwa uji verfikasi merupakan hasil simulasi dengan kondisi 

buatan, berupa asumsi kejadian gangguan hubung singkat yang disimulasikan pada aplikasi 

proteus. Rangkaian dirangkai dengan program aplikasi Proteus, kemudian program yang sudah 

dibuat dengan Bahasa BasCom di-comfile menjadi bentuk heksa-desimal dan di-download-kan ke 

rangkaian tersebut. Rangkaian sensor-transduser pada sekring dengan sensor berupa LED untuk 

pendeteksian ground berupa indikasi lampu LED menyala, apabila terjadi hubung singkat pada 

instalasi kelistrikan otobis. Kontak bantu pada relai yang dihubungkan pada keluaran sekring 

mendeteksi ground dan mengeluarkan tegangan 5 volt dc. Keluaran relai terbaca 1 pada pin-B, 

maka pada LCD akan ditampilkan letak kejadian hubung singkat dan tindakan perbaikan yang 

harus dilakukan.  Untuk kondisi dimana masukan pin-B bernilai 0, maka pada LCD ditampilkan 

sistem aman karena tidak terjadi hubung singkat. 
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Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai tujuan penelitian. 

a) Sensor berupa LED yang dipasang paralel terhadap sekring melalui penurunan tegangan 

melalui resistor 1 kiloohm. Relai terpasang akan mendeteksi ground dan mengeluarkan 

keluaran bernilai 0 atau 1 yang dikirim ke rangkaian mikrokontroler. Penggunaan 2 port 

sebagai masukan dan keluaran. Port-B sebanyak 6 pin sebagai masukan dari sensor-transduser 

pada sekring dan pin-C sebagai keluaran ke LCD. Perangkat mikrokontroler ini membutuhkan 

tegangan kerja sebesar 5 volt dc, melalui resistor 330 ohm sebagai penurun tegangan dari 

accumulator. Pabrikasi motherboard  berbahan PCB jenis pertinax ukuran 10 x10cm. 

Terdapat 2 blok rangkaian yaitu rangkaian sensor-transduser dan mikrokontroler. 

Pengintegrasian  sensor-transduser dan LCD, dimana pada  sensor-transduser mengubah ke 

dalam bentuk tegangan yang diterima pada sistem mikrokontroler dan menampilkan letak 

gangguan dan tindakan perbaikan pada LCD. 

b) Diagram alir untuk pemrograman mikrokontroler ATmega32 terdiri atas sejumlah tahapan, 

yaitu: (a) masukan sensor-transduser pada mikrokontroler, (b) konfigurasi pin, (c) deklarasi 

konstanta dari masukan, (d) program utama, (e) tampilan keadaan pada LCD. Penulisan 

sintaks program diawali dengan penentuan pin pada mikrokontroler. Penulisan sintaks 

program sebagai penentu kinerja mikrokontroler. Uji verfikasi dengan pin pada port-B bernilai 

1, maka ditampilkan letak kejadian hubung singkat dan tindakan perbaikan yang harus 

dilakukan.  Untuk kondisi dimana masukan pin-B bernilai 0, maka pada LCD ditampilkan 

sistem aman karena tidak terjadi hubung singkat. 
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Abstrak  

Telah dilakukan pembuatan prototipe sistem elektronis berbasis mikrokontroler untuk pemantauan instalasi 

listrik. Sensor pada prototipe sistem elektronis ini adalah sensor indikasi tegangan untuk masing-masing 

fase berupa LED dan resistor bernilai 10 kilo ohm. Sensor tersebut mendeteksi kondisi setiap perubahan 

yang terjadi pada MCB. Sensor-transduser pada masing-masing fase merupakan masukan yang 

disambungkan ke sistem mikrokontroler Arduino Uno dan LCD menampilkan hasil indikasi sistem tersebut. 

MCB fase R, S, dan T tidak diberi sumber tegangan, maka tampilan fase R (F 1), S (F 2), dan T (F 3) pada 

layar LCD kondisi OFF dan tegangan dalam keadaan 0 volt. Untuk kondisi dimana MCB fase S diberi 

sumber tegangan 220 volt, maka tampilan fase S (F 2) pada layar LCD kondisi ON, sedangkan fase R dan T 

kondisi OFF, hal itu mengindikasikan ketiadaan sumber tegangan. Untuk kondisi dimana semua MCB fase 

R, S, dan T diberi sumber tegangan, maka tampilan fase R (F 1), S (F 2), dan T (F 3) pada layar LCD 

kondisi ON, dan tegangan yang ditampilkan 220 volt . 

Kata kunci: Sistem elektronis berbasis mikrokontroler, pemantauan, instalasi listrik 
 

Pendahuluan 
Pemantauan kinerja suatu instalasi listrik melalui panel listrik untuk konsumen masih 

dilakukan secara manual melalui indikator pada panel. Untuk kondisi dimana terjadi gangguan di 

jalur suplai ke beban, maka alat-alat produksi atau lainnya tidak dapat dioperasikan kembali dengan 

cepat. Penundaan dengan selisih waktu tersebut berakibat kepada proses produksi menjadi 

terhambat.  Untuk antisipasi kerugian tersebut, maka diperlukan suatu sistem elektronis yang dapat 

memantau kinerja instalasi listrik, sekaligus pengaturan pasokan (supply) daya ke beban secara 

cepat[1,2]. Pengoperasian sistem elektronis yang berbantuan bahasa pemrograman mikrokontroler 

tersebut, diharapkan mampu beroperasi secara otomatis[3]. 

Prototipe sistem elektronis ini meliputi: (a) rangkaian analogi instalasi listrik, (b) sensor 

dan transduser, dan (c) rangkaian pengontrol berbasis elektronika berbantuan mikrokontroler.   

Rangkaian analogi instalasi listrik berupa sebuah MCB untuk masing-masing fase R, S, dan T. 

MCB berperan penting dalam menjaga besar aliran arus listrik yang sesuai untuk masuk ke dalam 

jala-jala listrik. Rangkaian sensor-transduser berupa LED sebagai indikator untuk memantau 

keadaan MCB, baik dalam keadaan ON atau OFF yang di tampilkan pada layar LCD. Pemantuan 

dilakukan untuk evaluasi kondisi. Rangkaian tersebut dihubungkan ke sistem mikrokontroler 

melalui unit masukan atau keluaran. Perangkat lunak berbasis pemrograman bahasa C ditanamkan 

pada mikrokontroler, sehingga semua MCB dapat dipantau dengan cepat[1,4]. 

Berdasarkan latar belakang tersebut telah dilakukan pembuatan prototipe sistem elektronis 

berbasis mikrokontroler untuk pemantauan instalasi listrik melalui perolehan tujuan penelitian, 

yaitu: (1) sistem sensor-transduser dan pemrograman mikrokontroler Arduino Uno dan (2) uji 

verifikasi terhadap sistem berbasis Arduino Uno melalui simulasi berbasis program aplikasi 

Proteus.  

 

Studi Pustaka  

Sistem Elektronis 

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, 

benda dan orang yang betul-betul ada dan terjadi (Jogianto 2005: 2). Sistem elektronis adalah 

sekelompok elemen elektronika yang digabungkan sebagai kesatuan untuk tujuan tertentu[5,6].  
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Arduino Uno 

Arduino adalah pengontrol mikro single-board yang bersifat open-source, diturunkan 

dari wiring platform dirancang untuk kemudahan penggunaan elektronika dalam berbagai 

bidang[6]. Arduino Uno merupakan papan mikrokontroler berdasarkan ATmega328[7]. Prosessor 

ATmega328 memiliki memori sebesar 32 kB yang mana sebesar 0,5 kB digunakan untuk 

menyimpan file bootloader. ATmega328 memiliki 14 digital pin masukan/keluaran, dimana 6 pin 

dapat digunakan sebagai keluaran Pulse Width Modulation (PWM), 6 pin masukan analog, osilator 

kristal 16 MHz, konektor Univesal Serial Bus (USB), jacklistrik, headerICSP, dan tombol 

reset[8,9]. Bahasa Arduino diimplementasi dari C/C++. Bahasa C adalah bahasa yang lazim 

digunakan sejak awal komputer diciptakan dan sangat berperan dalam perkembangan perangkat 

lunak /software[10].  Pembuatan sketsa program Arduino, secara tidak langsung membuat library 

pengkabelan yang sudah terdapat pada Arduino IDE (Intergrated Development Environment). 

Intergrated Development Environment adalah sebuah software untuk penulisan program. Sistem 

program dapat beroperasi melalui penggunaan dua fungsi, yaitu: void setup ( ) {} dan void loop ( ) 

{}[11]. 

 

Metodologi Penelitian  

Diagram alir metode penelitian, seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Diagram alir metode penelitian 

 

Berdasarkan Gambar 1 ditunjukkan, bahwa diagram alir metode penelitian adalah tahapan yang 

dilakukan untuk perolehan setiap tujuan penelitian berupa pembuatan sistem sensor-transduser dan 

pemrograman mikrokontroler dan uji verifikasi terhadap sistem berbasis mikrokontroler Arduino 

Uno.  

 

Pembuatan sistem sensor-transduser dan pemrograman mikrokontroler Arduino Uno 

 Menjelaskan langkah–langkah yang dilakukan untuk perolehan tujuan penelitian, meliputi: 

(a) penentuan sensor-transduser, (b) perolehan modul mikrokontroler, (c) pengintergrasian sensor-

transduser, modul mikrokontroler, dan LCD,dan (d) pemrograman mikrokontroler Arduino Uno. 

  

Uji verifikasi terhadap sistem berbasis Arduino Uno  

Uji verifikasi meliputi: (a) melalui pembuatan kondisi buatan berupa pengubahan posisi 

MCB masing-masing fase dengan uraian, yaitu:  (1) MCB fase R, S, dan T dalam kondisi OFF, (2) 

MCB fase R dalam kondisi ON, (3) MCB fase S dalam kondisi ON, (4) MCB fase R dan T dalam 

kondisi ON, dan (5) MCB fase R, S, dan T dalam kondisi ON. 
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Hasil dan Pembahasan  

Sistem dan pemrograman mikrokontroler Arduino Uno 

1) Penentuan sensor-transduser  

Sensor pada prototipe sistem elektronis ini adalah sensor indikasi tegangan, ditentukan 

melalui simulasikan dengan program aplikasi Proteus, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Penentuan sensor-transduser 

 

Berdasarkan Gambar 2 ditunjukkan, bahwa masing-masing fase dipasang sensor berupa LED dan 

resistor bernilai 10 kilo ohm. Sensor tersebut mendeteksi kondisi setiap perubahan yang terjadi 

pada MCB. Untuk kondisi dimana LED menyala, maka MCB tersebut dalam keadaan OFF, 

demikian sebaliknya untuk kondisi LED padam, maka MCB dalam keadaan ON. 

2) Perolehan modul mikrokontroler 

Perolehan modul mikrokontroler sebagai modul pengontrol untuk instalasi listrik dipilih 

mikrokontroler dari jenis Arduino Uno. Arduino Uno telah memuat semua yang dibutuhkan untuk 

penunjang mikrokontroler, mudah dihubungkan ke sebuah komputer dengan sebuah kabel USB 

atau ke sebuah catu daya (power supply) eksternal dimana catu daya tersebut dipilih secara 

otomatis. Catu daya eksternal (non-USB) dapat diperoleh dari sebuah ac to dc converter atau 

baterai (battery, accumulator). 

3) Pengintergrasian sensor-transduser, modul mikrokontroler, dan LCD 

Pengintergrasian sensor-transduser, modul mikrokontroler dan LCD, seperti ditunjukkan 

pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Pengintergrasian sensor-transduser, modul mikrokontroler, dan LCD 

 

Berdasarkan Gambar 3 ditunjukkan, bahwa sensor-transduser pada masing-masing fase merupakan 

input-an yang disambung ke sistem mikrokontroler Arduino Uno dan LCD merupakan output-an 

yang menampilkan hasil dari sistem tersebut. 

4) Pemrograman mikrokontroler Arduino Uno 

Pemrograman mikrokontroler Arduino Uno, meliputi pembuatan algoritma dan penulisan sintaks.  

(a) Pembuatan algoritma 
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Pembuatan algoritma dilakukan dalam bentuk diagram alir (flow chart). Diagram alir 

pemrograman mikrokontroler Arduino Uno, seperti ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Diagram alir pemrograman mikrokontroler Arduino Uno 

 

Berdasarkan Gambar 4 ditunjukkan, bahwa algoritma untuk pemrograman mikrokontroler Arduino 

Uno meliputi: (i) tampilkan indikasi sensor-transduser, (ii) ambil dan kirim data, dan (iii) keluaran.  

(b) Penulisan sintaks 

Penulisan sintaks merupakan penjelasan terhadap tahapan-tahapan pada algoritma.    

(i) Tampilkan indikasi sensor-transduser 

 Tampilkan indikasi sensor-transduser untuk mengetahui setiap perubahan yang terjadi pada 

MCB. Indikasi sensor-transduser untuk MCB fase R, S, dan T dalam keadaan ON dan OFF 

ditampilkan pada baris pertama (kolom pertama) menunjukkan kondisi fase ke-1 dan baris pertama 

(kolom kedua) menunjukkan kondisi tegangan untuk fase ke-1, pada baris pertama (kolom ketiga) 

menunjukkan kondisi fase ke-2 dan baris pertama (kolom keempat) menunjukkan kondisi tegangan 

untuk fase ke-2, dan pada baris sebelas (kolom pertama) menunjukkan kondisi fase ke-3 dan baris 

sebelas (kolom kedua) menunjukkan kondisi tegangan untuk fase ke-3. 

(ii) Ambil dan kirim data 

Data berdasarkan masukan dari sensor-transduser yang ditampilkan terlebih dahulu harus 

dilakukan pengambilan data dari sensor-transduser kemudian dikirimkan ke mikrokontroler. 

(iii) Keluaran 

Keluaran akibat keberadaan sintaks program yang merupakan reaksi terhadap masukan dari 

sumber masuk atau sensor. Program untuk keluaran dijadikan untuk pengoperasian kondisi MCB 

fase R, S, dan T.  

 

Uji verifikasi terhadap sistem berbasis Arduino Uno  

Pembuatan kondisi buatan berupa pengubahan posisi MCB untuk masing-masing fase, 

yaitu: (1) MCB fase R, S, dan T dalam kondisi OFF, (2) MCB fase R dalam kondisi ON, (3) MCB 

fase S dalam kondisi ON, (4) MCB fase R dan T dalam kondisi ON, dan (5) MCB fase R, S, dan T 

dalam kondisi ON.  

1) MCB fase R, S, dan T dalam kondisi OFF 

Untuk MCB fase R, S, dan T dalam kondisi OFF, seperti ditunjukkan pada Gambar 5. 
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Gambar 5. MCB fase R, S, dan T dalam kondisi OFF 

 

Berdasarkan Gambar 5 ditunjukkan, bahwa MCB fase R, S, dan T tidak diberi sumber tegangan, 

maka tampilan pada layar LCD menunjukkan bahwa fase R (F 1), S (F 2), dan T (F 3) kondisi OFF 

dan tegangan dalam keadaan 0 volt. 

2) MCB fase R dalam kondisi ON 

Untuk MCB fase R dalam kondisi ON, seperti ditunjukkan pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. MCB fase R dalam kondisi ON 

 

Berdasarkan Gambar 6 ditunjukkan, bahwa MCB fase R diberi sumber tegangan 220 volt, maka 

tampilan pada layar LCD menunjukkan bahwa fase R (F 1) kondisi ON. Sedangkan fase S dan T 

kondisi OFF karena tidak ada sumber tegangan. 

3) MCB fase S dalam kondisi ON 

Untuk MCB fase S dalam kondisi ON, seperti ditunjukkan pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. MCB fase S dalam kondisi ON 

 



SNTI V-2016 Universitas Trisakti                                           ISSN: 2355-925X 

 

Prosiding SNTI FTI-USAKTI V-2016 Halaman 329 
 

Berdasarkan Gambar 7 ditunjukkan, bahwa MCB fase S diberi sumber tegangan 220 volt, maka 

tampilan pada layar LCD menunjukkan bahwa fase S (F 2) kondisi ON. Sedangkan fase R dan T 

kondisi OFF karena tidak ada sumber tegangan. 

4) MCB fase R dan T dalam kondisi ON 

Untuk MCB fase R dan T dalam kondisi ON, seperti ditunjukkan pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. MCB fase R dan T kondisi ON 

Berdasarkan Gambar 8 ditunjukkan, bahwa MCB fase R dan T diberi sumber tegangan, maka 

tampilan pada layar LCD menunjukkan bahwa fase R (F 1) dan T (F 3) kondisi ON, tegangan yang 

ditampilkan 220 volt. Sedangkan fase S kondisi OFF karena tidak ada sumber tegangan. 

5) MCB fase R, S, dan T dalam kondisi ON 

Untuk MCB fase R, S, dan T dalam kondisi ON, seperti ditunjukkan pada Gambar 9. 

 
Gambar 9. MCB fase R, S, dan T dalam kondisi ON 

 

Berdasarkan Gambar 9 ditunjukkan, bahwa ketiga MCB fase R, S, dan T diberi sumber tegangan, 

maka tampilan pada layar LCD menunjukkan bahwa fase R (F 1), S (F 2) dan T (F 3) kondisi ON, 

tegangan yang ditampilkan 220 volt. 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sesuai tujuan penelitian. 

1) Sensor pada prototipe sistem elektronis ini adalah sensor indikasi tegangan, ditentukan 

melalui simulasikan dengan program aplikasi Proteus. Masing-masing fase dipasang sensor 

berupa LED dan resistor bernilai 10 kilo ohm. Sensor tersebut mendeteksi kondisi setiap 

perubahan yang terjadi pada MCB. Untuk kondisi LED yang menyala menunjukkan, bahwa 

MCB tersebut dalam keadaan OFF, demikian sebaliknya untuk kondisi LED padam 

menunjukkan, MCB dalam keadaan ON. Sensor-transduser pada masing-masing fase 

merupakan input-an yang disambung ke sistem mikrokontroler Arduino Uno dan LCD 

menampilkan hasil dari sistem tersebut dan algoritma untuk pemrograman mikrokontroler 

Arduino Uno meliputi: (i) tampilkan indikasi sensor-transduser, (ii) ambil dan kirim data, dan 

(iii) keluaran.  
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2) MCB fase R, S, dan T tidak diberi sumber tegangan, maka tampilan fase R (F 1), S (F 2), dan 

T (F 3) pada layar LCD kondisi OFF dan tegangan dalam keadaan 0 volt. Untuk kondisi 

dimana MCB fase R diberi sumber tegangan 220 volt, maka tampilan fase R (F 1) pada layar 

LCD kondisi ON, sedangkan fase S dan T kondisi OFF, karena tidak ada sumber tegangan. 

MCB fase S diberi sumber tegangan 220 volt, maka tampilan fase S (F 2) pada layar LCD 

kondisi ON, sedangkan fase R dan T kondisi OFF,  karena tidak ada sumber tegangan. MCB 

fase R dan T diberi sumber tegangan, maka tampilan fase R (F 1) dan T (F 3) pada layar LCD 

kondisi ON, tegangan yang ditampilkan 220 volt, sedangkan fase S kondisi OFF karena tidak 

ada sumber tegangan. Untuk kondisi dimana semua MCB fase R, S, dan T diberi sumber 

tegangan, maka tampilan fase R (F 1), S (F 2) dan T (F 3) pada layar LCD kondisi ON, 

tegangan yang ditampilkan 220 volt. 
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Abstrak 
Telah dilakukan pembuatan sistem pengontrolan berbasis Payload Data Handling  berbantuan  

mikrokontroler untuk instalasi listrik rumah tinggal. Pembuatan diagram skematis sistem mikrokontroler 

berbantuan program aplikasi Eagle, dimana pengawatan pada sistem mikrokontroler ATmega32 berupa 

sensor arus dan tegangan sebagai masukan mikrokontroler dan LCD berukuran 4x16 sebagai keluaran 

untuk tampilan hasil pengukuran. Pengoperasian sensor saat pengukuran, digunakan sumber tegangan 5 

volt dc dan komunikasi sensor dengan satu jalur data yang digunakan untuk perintah pengalamatan, 

pengambilan, dan pengiriman data dilakukan oleh mikrokontroler. Pemograman mikrokontroler Atmega32 

meliputi pembuatan diagram alir, penulisan sintaks, dan uji verifikasi. Diagram alir meliputi delapan 

tahapan, yaitu: (i) konfigurasi pin, (ii) deklarasi variabel, (iii) deklarasi konstanta, (iv) inisialisasi, (v) 

program utama, (vi) tampilan sensor tegangan dan arus, (vii) ambil dan kirim data, dan (viii) keluaran. 

Konfigurasi pin merupakan penentuan port/pin yang digunakan sebagai masukan atau keluaran,  untuk 

sensor tegangan dan arus.Uji verfikasi berupa pengujuan terhadap program berbasis bahasa aplikasi 

Bascom AVR di-compile ke sistem simulasi untuk mikrokontroler yang terdapat pada Proteus. Kondisi sistem 

dengan pengontrolan:  (i) jika daya stabil dalam suatu pemakaian, maka lampu akan on dan  (ii) ketika 

suatu ruangan berlebih dalam pemakaian daya listrik, maka lampu off secara otomatis untuk membatasi 

pemakaian daya listrik. 
Kata kunci: Sistem pengontrolan berbasis Payload Data Handling,  mikrokontroler, instalasi listrik rumah 

tinggal. 

 

Pendahuluan 
Era modern yang semakin canggih memicu konsumsi tenaga listrik yang sangat besar. 

Tenaga listrik merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan pribadi maupun 

kehidupan masyarakat, selain itu tenaga listrik juga sangat dibutuhkan untuk industri-industri 

besar maupun industri kecil, pertokoan, dan lainnya. Ketersediaan jumlah energi yang 

disediakan terbatas, sedangkan kebutuhannya berbanding terbalik. Hal itu menjadi kendala 

tersendiri bagi PT PLN (Persero), sebagai penyedia energi listrik. Listrik sangat bergantung 

pada bahan bakar fosil, maka tidak heran jika harga energi listrik tersebut semakin melambung 

tinggi. Hal tersebut memaksa masyarakat untuk berhemat dalam penggunaan listrik dalam 

kehidupan sehari-hari[1]. 

Penghematan dalam pemakaian energi perlu dilakukan melalui suatu sistem elektronis 

yang berfungsi untuk menginformasikan penggunaan energi listrik, dimana alat ini masih 

jarang di pasaran. Sistem berbasis PDH memiliki beberapa kelebihan, yaitu desain rangkaian 

yang ringkas, tidak membutuhkan sumberdaya yang besar, dan terdapat tampilan untuk 

kemudahan pengguna mengetahui beban yang sedang digunakan. Hal ini dilakukan dalam 

rangka mengantisipasi peningkatan beban listrik dan sumberdaya yang besar[2]. Prototipe 

sistem pengontrolan bebrasis Payload Data Handling (PDH) terdiri atas perangkat keras dan 

lunak. Perangkat keras berupa rangkaian elektronika yang meliputi rangkaian sensor dan rangkaian 

pengontrol. Rangkaian sensor berfungsi untuk pendeteksian kelebihan beban pada pemakaian. 

Rangkaian pengontrol terdiri atas konverter analog ke digital (analog digital converter, ADC) yang 

terdapat pada mikrokontroler berbantuan bahasa pemrograman[3]. 

mailto:viianassopyandi@gmail.com
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Berdasarkan uraian tersebut, maka dibuat sistem pengontrolan berbasis payload data 

handling berbantu mikrokontroler untuk instalasi listrik rumah tinggal[4]. Diagram skematis sistem 

pengontrolan berbasis PDH berbantu mikrokontroler, seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 

Gambar 1. Diagram blok sistem pengontrolan berbasis PDH berbantuan mikrokontroler 

 

Berdasarkan Gambar 1 ditunjukkan, bahwa sistem pengontrolan berbasis PDH berbantuan 

mikrokontroler yang diwakili dengan suatu diagram blok merupakan suatu sistem pengontrolan 

yang dapat memberikan kemudahan bagi pengguna listrik dalam suatu rumah. 

 

Studi Pustaka  

Sistem Pengontrolan Berbasis Payload Data Handling (PDH) 
Sistem berbasis PDH, adalah sistem pemantauan, pengiriman, dan penerimaan data yang 

beroperasi secara otomatis melalui sistem pengontrolan jarak jauh atau dekat[5]. Keterkaitan sistem 

berbasis PDH dan pendeteksian pemakaian atau penggunaan daya listrik, meliputi (a) saluran  

distribusi  daya, (b) penggunaan saluran distribusi daya sebagai media pengiriman untuk keperluan  

komunikasi, dan (c) sistem pengontrolan berbasis Payload Data Handling yang memanfaatkan 

tegangan listrik[6]. 

 

Mikrokontroler  

Mikrokontroler adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik 

dan umunya dapat menyimpan program di dalamnya. Mikrokontroler umumnya terdiri atas Central 

Processing Unit (CPU), memori, I/O tertentu, dan unit pendukung seperti Analog-to-Digital 

Converter (ADC) yang sudah terintegrasi di dalamnya[7]. Kelebihan utama mikrokontroler ialah 

ketersediaan RAM dan peralatan I/O pendukung, sehingga ukuran board mikrokontroler menjadi 

sangat ringkas. Kelebihan sistem menggunakan mikrokontroler memiliki penggerak yang 

menggunakan bahasa pemograman assembly dengan berpegangan pada kaidah digital dasar, 

sehingga pengoperasian sistem menjadi sangat mudah dikerjakan sesuai dengan logika sistem. 

Disain bahasa assembly tidak menggunakan begitu banyak syarat penulisan bahasa pemrograman, 

seperti huruf besar dan huruf kecil untuk bahasa assembly tetap benar. Mikrokontroler tersusun 

dalam satu chip, dimana prosesor, memori, dan I/O terintegrasi menjadi satu kesatuan kontrol 

sistem, sehingga mikrokontroler dapat dikatakan sebagai komputer mini yang dapat bekerja secara 

inovatif sesuai dengan kebutuhan sistem. Sistem running bersifat berdiri sendiri tanpa tergantung 

dengan komputer sedangkan parameter komputer hanya digunakan untuk download instruksi atau 

program. Mikrokontroler juga menyediakan fasilitas tambahan untuk pengembangan memori dan 

I/O yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan harga untuk perolehan sebuah chips 

mikrokontroler menjadi lebih murah dan mudah didapat[8]. 

 

Metodologi Penelitian  
Diagram alir metode penelitian, seperti ditunjukkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Diagram alir metode penelitian 

 

Berdasarkan Gambar 2 ditunjukkan, bahwa diagram alir metode penelitian adalah tahapan yang 

dilakukan untuk perolehan setiap tujuan penelitian berupa pengintegrasian sensor ke sistem dan 

pemrograman mikrokontroler ATmega32. 

 

Pengintegrasian sensor ACS712 ke mikrokontroler ATmega32 

Tahapan pengintegrasian, adalah: (a) pembuatan diagram skematis rangkaian sistem 

berbantuan program aplikasi EAGLE[9], (b) pembuatan board untuk sistem mikrokontroler 

ATmega32, dan (c) pengawatan antara sensor dan sistem mikrokontroler ATmega32[10]. 

 

Pemrograman terhadap mikrokontroler ATmega32  

Tahapan untuk pemrograman, adalah: (a) pembuatan diagram alir (algoritma), (b) 

penulisan sintaks, dan (c) uji verifikasi terhadap program berbasis bahasa BasCom yang telah 
dibuat ke dalam program aplikasi Proteus[11]. 
 

Hasil dan Pembahasan 

Integrasi sensor ACS712 ke sistem mikrokontroler 
Integrasi sensor ACS712 ke sistem mikrokontroler berupa pembuatan diagram skematis 

rangkaian sistem mikrokontroler, pembuatan board untuk tata letak komponen sistem, dan 

pengawatan antara sensor dan sistem mikrokontroler. Pembuatan diagram skematis rangkaian 

sistem mikrokontroler berbantuan program aplikasi EAGLE. Diagram skematis rangkaian sistem 

mikrokontroler, seperti ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Diagram skematis rangkaian sistem mikrokontroler 
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Berdasarkan Gambar 3 ditunjukkan, bahwa perolehan diagram skematis rangkaian sistem 

mikrokontroler sebagai acuan untuk pembuatan board untuk tata letak komponen sistem.  

Penampang bawah board sistem mikrokontroler, seperti ditunjukkan pada Gambar 4. 

 
 Gambar 4. Penampang bawah board sistem mikrokontroler 

 

Berdasarkan Gambar 4 ditunjukkan, bahwa board sistem mikrokontroler digunakan untuk tata letak 

komponen, agar pengawatan antara sistem dan penempatan sensor pada sistem mikrokontroler 

ATmega32 terhubungkan. Pengawatan antara sensor dan sistem mikrokontroler, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Pengawatan antara sensor dan sistem mikrokontroler 

 

Berdasarkan Gambar 4 ditunjukkan, bahwa selain sensor arus ditambahkan juga sensor 

voltage untuk pengukuran tegangan listrik sebagai masukan ke mikrokontroler yang terhubung ke 

mikrokontroler dan hubungan ke LCD 4x16 sebagai board sistem mikrokontroler. Pengoperasian 

sensor saat pengukuran, digunakan sumber tegangan 5 volt dc dan komunikasi bidirectional 2-wire.  

Sensor mempunyai satu jalur data yang digunakan untuk perintah pengalamatan, pengambilan, dan 

pengiriman data. Pengambilan data untuk masing-masing pengukuran dilakukan dengan pemberian 

perintah pengalamatan oleh mikrokontroler. 

 

Pemrograman mikrokontroler ATmega32 untuk pengoperasian sistem 

Pemrograman terhdap mikrokontroler Atmega32, meliputi pembuatan diagram alir 

(algoritma), penulisan sintaks, dan uji verfikasi terhadap program berbasis bahasa aplikasi Bascom 

AVR yang di-compile ke sistem simulasi untuk mikrokontroler, yaitu Proteus.  

(a) Pembuatan algoritma 

Pembuatan algoritma dilakukan dalam bentuk diagram alir (flow chart).  Algoritma 

pemrograman terhadap mikrokontroler ATmega32 secara keseluruhuan, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 5. 
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Gambar 5. Algoritma pemrograman terhadap mikrokontroler ATmega32  

secara keseluruhuan 

 

Berdasarkan Gambar 5 ditunjukkan, bahwa algoritma berisi delapan tahapan penulisan sintaks, 

yaitu: (i) konfigurasi pin, (ii) deklarasi variabel, (iii) deklarasi konstanta, (iv) inisialisasi, (v) 

program utama, (vi) tampilan sensor tegangan dan arus, (vii) ambil dan kirim data, dan (viii) 

keluaran. 

(b) Penulisan sintaks 

Screenshoot konfigurasi pin, deklarasi variabel, deklarasi konstanta, dan inisialisasi, seperti 

ditujukkan pada Gambar 6.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Sintaks program pengalamatan pin pada ATMega32 

 

Berdasarkan Gambar 6 ditunjukkan, bahwa konfigurasi pin merupakan penentuan port/pin yang 

digunakan sebagai masukan atau keluaran, yaitu untuk sensor tegangan dan arus dan LCD 4x16.  

Sintaks tampilan sensor tegangan dan arus, dan ambil dan kirim data, dan keluaran, yaitu: 

i) Tampilan sensor tegangan dan arus 

Locate 1 , 2 

Lcd "cek payload" 

Locate 2 , 1 

Lcd "Volt= " ; 220 

Locate 3 , 1 

Lcd "arus= " ; 190 

Loop 

ii) Ambil dan kirim data 

Dim Dataadc As Integer 

Dim V As Single 

Dim X As String * 2 
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Dim Vint As Integer 

iii) Keluaran 

Print "kamar1 lampu 2 on" 

Print "kamar2 lampu 3 on" 

Print "kamar mandi lampu 4 on" 

Print "ruang dapur lampu 5 on" 

Cursor Off 

Cls 

 

2) Uji verifikasi terhadap program aplikasi Proteus 

Uji verifikasi diperlukan terhadap program yang telah dibuat, melalui simulasi berbantuan 

program aplikasi Proteus. Tampian hasil uji verifikasi pemrograman terhadap mikrokontroler 

untukpengoperasian aktuator, seperti di tujukan pada Gambar 7. 

 

     (a) keadaan normal  (b) keadaan tidak normal 

 

Gambar 7. Tampian hasil uji verifikasi pemrograman terhadap mikrokontroler untukpengoperasian 

aktuator 

 

Berdasarkan Gambar 7 ditunjukkan, bahwa pengontrolan sistem dengan uraian:  (i) jika 

daya stabil dalam suatu pemakaian, maka lampu akan on dan  (ii) ketika suatu ruangan berlebih 

dalam pemakaian daya listrik, maka lampu off secara otomatis untuk membatasi pemakaian daya 

listrik.  

 

Kesimpulan  

[1] Pembuatan diagram skematis sistem mikrokontroler berbantuan program aplikasi Eagle, 

berupa pembuatan board untuk tata letak komponen sistem. Penempatan sensor dan 

pengawatan sistem pada sistem mikrokontroler ATmega32 berupa sensor arus dan tegangan 

sebagai masukan yang terhubung ke mikrokontroler, sedangkan keluaran terhubung LCD 4x16 

sebagai tampilan. Pengoperasian sensor saat pengukuran, digunakan sumber tegangan 5 volt dc 

dan komunikasi sensor dengan satu jalur data yang digunakan untuk perintah pengalamatan, 

pengambilan, dan pengiriman datayang dilakukan oleh mikrokontroler. 

[2] Pemograman mikrokontroler Atmega32 meliputi pembuatan diagram alir, penulisan sintaks, 

dan uji verifikasi. Diagram alir meliputi delapan tahapan, yaitu: (i) konfigurasi pin, (ii) 

deklarasi variabel, (iii) deklarasi konstanta, (iv) Inisialisasi, (v) program utama, (vi) tampilan 

sensor tegangan dan arus, (vii) ambil dan kirim data, dan (viii) keluaran.  Penulisan sintaks 

didasarkan kepada diagram alir. Konfigurasi pin merupakan penentuan port/pin yang 

digunakan sebagai masukan atau keluaran,  untuk sensor tegangan dan arus, dan  LCD 4x16. 

Uji verfikasi berupa pengujian terhadap program berbasis bahasa aplikasi Bascom AVR yang 

di-compile ke sistem simulasi untuk mikrokontroler yang terdapat pada Proteus. Kondisi 

sistem dengan pengontrolan, yaitu:  (i) jika daya stabil dalam suatu pemakaian, maka lampu 

akan on dan  (ii) ketika suatu ruangan berlebih dalam pemakaian daya listrik, maka lampu off 

secara otomatis untuk membatasi pemakaian daya listrik. 
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Abstrak 

Telah dilakukan pembuatan sistem berbasis mikrokontroler ATmega32 untuk analogi smart green house. 

Pembuatan motherboard menggunakan aplikasi Eagle, rancangan motherboard menggunakan teknik double 

layer. Hasil pabrikasi motherboard berukuran 18 cm kali 10,5 cm berbahan fiber dengan ketebalan 2 mm. 

Humidity sensor tipe DHT11,  memberi sinyal digital 40 bit. Temperature sensor  tipe LM35, menghasilkan 

sinyal keluaran berupa tegangan 10µV/
0
C. Blower fan untuk pengaturan suhu dalam ruangan, menggunakan 

motor searah dengan tegangan 12 volt dc, kawat nikelin sebagai sumber panas yang diberi tegangan 220 

volt ac, dan selang transparan tempat air. Mini pump yang digunakan berupa tabung wiper dengan motor 

searah 12 volt dc. Valve berfungsi sebagai kran otomatis. Pemrograman mikrokontroler meliputi: 

konfigurasi pin, deklarasi variabel, deklarasi konstanta, inisialisasi, program utama, ambil dan kirim data, 

tampilan, dan  hasil   keluaran berupa blower  fan,  pump, valve, dan lampu. Data suhu dan kelembaban 

ditetapkan jika target suhu 23 
0
C  (batas  bawah)  dan 27 

0
C (target atas),  maka suhu udara dikontrol oleh 

blower fan. Target kelembaban udara sebesar 43% (target bawah) dan 45% (target atas), maka kelembaban 

udara dikontrol oleh blower fan dan air. Target kelembaban tanah sebesar 50% (target bawah) dan 70% 

(target atas), kelembaban tanah di kontrol dengan pompa dan valve. 

 

Kata-kata kunci: prototipe, sistem pengontrolan berbasis mikrokontroler, analogi smart green house. 
 

Pendahuluan 

Rumah kaca adalah suatu bangunan yang atap dan sekeliling dinding bagian atasnya 

terbuat dari kaca[1]. Dunia pertanian di Indonesia telah menjadi salah satu penghasil komoditas 

unggulan baik untuk konsumsi dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini menyebabkan semakin 

banyaknya teknologi budidaya pertanian untuk terus dikembangkan, salah satu teknologi yang 

banyak digunakan adalah teknologi rumah kaca (green house). Pengontrolan dan perawatan 

tanaman yang terdapat di dalam rumah kaca masih dilakukan secara manual yang dilakukan oleh 

petani mulai dari penyiraman dan pengaturan suhu dengan cara membuka jendela yang terdapat 

pada sisi-sisi bangunan. Aktivitas tersebut berdampak kepada ruangan menjadi terbuka, sehingga 

tidak tertutup kemungkinan hama masuk ke dalam ruangan green house tersebut. 

Perkembangan agribisnis dan pendukung bidang pertanian lainnya, berdampak kepada 

keperluan keberadaan smart green house. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan produksi 

pertanian dan peningkatan kualitas hasil panen[2]. Suatu smart green house didasarkan oleh 

pengontrolan beberapa parameter perubahan iklim. Perubahan iklim dikontrol oleh aktuator yang di 

kontrol beberapa sensor. Parameter-parameter pada smart green house yang perlu dikontrol 

sekurang-kurangnya meliputi: suhu, kelembaban udara, kelembaban tanah, dan cahaya  

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dibuat prototipe sistem pengontrolan berbasis 

ATMega32 untuk analogi smart green house melalui: 1) Pembuatan rangkaian elektronika sistem 

pengontrolan berbasis mikrokontroler ATmega32 dan pemrogramannya. Rangkaian elektronis, 

meliputi: (a) pembuatan motherboard, (b) pengintregasian komponen elektronika untuk sistem 

pengontrolan, dan (c) tata letak sensor-transduser, dan penggerak aktuator penggerak (untuk: 

blower fan, mini pump, valve, dan heater). Pemrograman mikrokontroler, meliputi: (a) pembuatan 

diagram alir (algoritma) penulisan sintaks dan (2) uji verifikasi terhadap program berbasis bahasa 

BasCom yang telah dibuat ke dalam simulasi aplikasi Proteus. 
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Studi Pustaka  

Mikrokontroler AVR (Alf and vegard’s Risc processor) merupakan bagian dari keluarga 

mikrokontroller CMOS 8-bit buatan Atmel. AVR memiliki arsitektur 8-bit, dimana semua instruksi 

dikemas dalam kode 16-bit dan sebagian besar instruksi dieksekusi dalam 1 siklus clock[3]. AVR 

berteknologi RISC (Reduced Instruction Set Computing), sedangkan seri MCS51 berteknologi 

CISC (Complex Instruction Set Computing). AVR dapat dikelompokkan menjadi empat kelas, yaitu 

keluarga ATtiny, AT 90Sxx, ATmega dan AT86RFxx. Pada dasarnya yang membedakan masing-

masing kelas adalah memori, peripheral, dan fungsinya[4]. Mikrokontroler ATmega32 adalah 

mikrokontroler yang diproduksi oleh Atmel. Mikrokontroler ini memiliki clock dan kerjanya tinggi 

sampai 16 MHz, ukuran flash memorinya cukup besar, kapasistas SRAM sebesar 2 kilobyte, 32 

buah port I/O yang sangat memadai untuk berinteraksi dengan LCD dan keypad[5]. 

Rumah hijau merupakan bagian penting dari sektor pertanian dan hortikultura dari negara. 

Smart green house dapat digunakan untuk tumbuh suatu tanaman dibawah kondisi iklim yang  

dikendalikan untuk solusi optimal[6]. Smart green house otomatis melibatkan pemantauan otomatis 

dan pengontrolan parameter iklim yang secara langsung atau tidak langsung mengatur 

pertumbuhan tanaman dan produksi[7]. Untuk pengontrolan faktor-faktor iklim dan lingkungan 

secara otomatis diperlukan perangkat lunak[8]. Analogi smart green house miniatur rumah hijau 

yang dilengkapi dengan pemantauan otomatis dan sistem pengendalian. Terus-menerus memantau 

dan mengontrol kondisi lingkungan di rumah kaca untuk memastikan tetap pada saat tingkat suhu, 

cahaya, dan kelembaban yang kontrol dengan android[9]. Hal ini berfokus pada penghematan air, 

meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan pada produksi tanaman[10]. Pengguna 

dapat melihat kondisi tanaman rumah kaca melalui android dan mengontrol rumah kaca dari jarak 

tertentu[11]. 

 

Metodologi Penelitian 

Diagram alir metode penelian, seperti ditunjukan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Diagram alir metode penelitian 

 

Berdasarkan Gambar 1 ditunjukkan, bahwa diagram alir metode penelitian adalah tahapan yang 

dilakukan untuk perolehan setiap tujuan penelitian berupa pembuatan rangkaian elektronika sistem 

pengontrolan dan pemrograman mikrokontroler dan uji verifikasi terhadap sistem berbasis 

mikrokontroler Atmega32. 

 

Pembuatan rangkaian elektronika sistem pengontrolan berbasis mikrokontroler ATmega32 

untuk analogi smart green house  

 Menjelaskan langkah–langkah yang dilakukan untuk perolehan tujuan penelitian, meliputi: 

(1) pembuatan motherboard, (2) pengintregasian komponen elektronika untuk sistem pengontrolan, 

dan (3) tata letak sensor-transduser, dan aktuator penggerak (untuk: blower fan, mini pump, valve, 

dan heater). 
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Pemrograman mikrokontroler ATmega32 

Langkah-langkah untuk pemrograman mikrokontroler, adalah: (1) pembuatan diagram alir 

(algoritma), (2) penulisan sintaks, dan (3) uji verifikasi terhadap program berbasis bahasa BasCom 

yang telah dibuat ke dalam simulasi aplikasi Proteus. 

 
Hasil dan Pembahasan  

Rangkaian sistem pengontrolan untuk analogi smart green house berbasis mikrokontroler 

ATmega32 

1) Pembuatan motherboard 

Pembuatan motherboard diawali pembuatan desain dengan menggunakkan aplikasi Eagle. 

Hasil rancangan motherboard untuk sistem mikrokontroler, seperti ditunjukkan pada Gambar 2. 

  
a) top layer (sisi atas) b) bottom layer (sisi bawah) 

Gambar 2. Hasil rancangan motherboard untuk sistem mikrokontroler 

 

Berdasarkan Gambar 2 ditunjukkan, bahwa rancangan tersebut menggunakan teknik double layer 

(dua sisi). 

Pabrikasi terhadap motherboard dilakukan dalam beberapa tahapan. Bentuk fisik 

motherboard hasil pabrikasi, seperti ditunjukkan pada Gambar 3. 

  
a) penampang atas b) penampang bawah 

Gambar 3. Bentuk fisik motherboard hasil pabrikasi 

 

Berdasarkan Gambar 3 ditunjukkan, bahwa motherboard berukuran 18 cm x 10,5 cm dan berbahan 

fiber dengan ketebalan 2 mm. 

2) Pengintregasian komponen elektronika untuk sistem pengontrolan 

Pengintregasian komponen elektronika untuk sistem pengontrolan dilakukan setelah 

motherboard dipabrikasi. Hasil pengintregrasian komponen elektronika, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 4. 

 
a) penampang atas b) penampang bawah 

Gambar 4. Hasil pengintregrasian komponen elektronika 
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Berdasarkan Gambar 4 ditunjukkan, bahwa komponen telah diletakan sesuai rancangan rangkaian 

elektronis. 

 

3) Tata letak sensor-transduser dan aktuator penggerak (untuk: moisture sensor, humidity sensor, 

temperature sensor, blower fan, mini pump, dan valve) 

Tata letak sensor-tranduser, dan aktuator penggerak diawali dengan peletakan sensor-

tranduser dan penggerak. Penampang moisture sensor, seperti ditunjukkan Gambar 5. 

 
Gambar 5. Penampang moisture sensor 

 

Berdasarkan Gambar 5 ditunjukkan, moisture sensor ini berbahan fiber yang dilapisi dengan 

tembaga yang sudah dirancang, agar dapat mengukur kelembaban tanah yang mempengaruhi 

resistansnya. 

Sensor pengukur kelembaban udara. Modul humidity sensor tipe DHT11, seperti 

ditunjukkan Gambar 6 dan Sensor pengukur suhu udara ruangan. Bentuk fisik temperature sensor, 

seperti ditunjukkan Gambar 7. 

 

 

Gambar 6. Modul humidity sensor tipe 

DHT11 
Gambar 7. Bentuk temperature sensor 

 

Berdasarkan Gambar 6 ditunjukkan, bahwa humidity sensor yang digunakan dipilih dari tipe 

DHT11. Sensor ini mengmberi sinyal berupa data digital 40 bit. DHT11 dapat mengukur suhu dan 

kelembaban, akan tetapi disini hanya digunakan untuk data kelembaban saja. Berdasarkan Gambar 

7 ditunjukkan, bahwa temperature sensor yang digunakan berupa sensor suhu dengan tipe LM35, 

sensor ini menghasilkan sinyal output liniear dengan range tegangan 10µV/
0
C. 

Blower fan untuk mengatur suhu didalam ruangan. Penampang depan blower fan, seperti 

ditunjukkan Gambar 8 dan Mini pump digunakan sebagai pemberi tekanan kepada valve di setiap 

pot dan blower fan. Penampang tabung air dan mini pump, seperti ditunjukkan pada Gambar 9. 

 

 

Gambar 8. Penampang depan blower fan 
Gambar 9. Penampang tabung air dan mini 

pump 
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Berdasarkan Gambar 8 ditunjukkan, bahwa blower fan yang digunakan berupa alat pengering 

rambut yang sudah dimodifikasi. Pemilihan terhadap alat pengering didasarkan kepada 

ketersediaan pemanas, kipas, dan air. Blower fan menggunakan motor searah (direct current, dc) 

dengan tegangan kerja 12 volt dc sebagai penggerak kipas, kawat nikelin sebagai sumber panas, 

dan selang transparan tempat air. Berdasrkan Gambar 9 ditunjukkan, bahwa mini pump yang 

digunakan berupa alat wiper yang terdapat pada mobil. Mini pump menggunakan motor searah 

12volt dc. 

Valve berfungsi sebagai kran otomatis untuk menyiram tanaman di setiap pot dan untuk 

memberi suplai air ke blower fan, valve ini disimulasikan dengan menggunakan LED 5 mm. 

Bentuk fisik LED 5 mm, seperti ditunjukkan pada Gambar 10. 

 
Gambar 10. Bentuk fisik LED 5 mm 

 

Berdasarkan Gambar 10 ditunjukkan, bahwa LED 5 mm disimulasikan sebagai indikasi pengganti 

valve sebanyak 9 LED untuk 8 pot dan 1 blower fan. 

 

Pemrograman mikrokontroler ATmega32 

1) Pembuatan algoritma dan sintaks 

Pemrograman terhadap mikrokontroler ATmega32 untuk pengoperasian sistem 

pengkondisian suhu dan kelembaban relatif digunakan BasCom (Basic Compiler). Fungsi utama 

BasCom, sebagai peng-comfile kode program menjadi hexa-desimal (bahasa mesin). Diagram alir 

pemrograman mikrokontroler ATmega32 secara keseluruhan, seperti ditunjukkan pada Gambar 11. 

 
Gambar 11. Diagram alir pemrograman mikrokontroler ATmega32 secara keseluruhan 

 

Berdasarkan Gambar 11 ditunjukkan, bahwa diagram alir untuk pemrograman mikrokontroler 

ATmega32 terdiri atas sejumlah tahapan, yaitu: (i) konfigurasi pin, (ii) deklarasi variabel (peubah), 

(iii) deklarasi konstanta (tetapan), (iv) inisialisasi, (v) program utama,(vi) ambil dan kirim data, 

(vii) tampilan 1: menu (line-1) waktu (line-2) suhu (line-3) kelembaban (line-4), (viii) tampilan 2: 

pot 1 dan pot 2 (line-1) pot 3 dan pot 4 (line-2) pot 5 dan pot 6 (line-3) pot 7 dan pot 8 (line-4) dan 

(ix) hasil   keluaran:   aktivasi   blower   fan,   pump, valve, dan lampu. 

 

Berdasarkan diagram alir, dijelaskan sintak program. 

i)     Konfigurasi pin 

Konfigurasi pin merupakan penentuan port/pin yang digunakan baik sebagai masukan atau 

keluaran. Port/pin tersebut dijadikan sebagai parameter dalam setiap pengalamatan program untuk 
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penentuan pin pada ATmega32 baik untuk sensor DHT11, LM35, moisture sensor, LCD 20x4, 

RTC, dan keluaran berupa blower fan, pump, valve, dan lampu. 

ii)    Deklarasi variabel 

Deklarasi variabel dilakukan untuk pendeklarasian jenis dari data yang harus dikerjakan. 

iii)   Deklarasi konstanta 

Deklarasi konstanta merupakan pemberian nilai konstanta pada program berdasarkan 

datasheet sensor yang merupakan. Dalam deklaarasi konstanta langsung disebut nilai, tidak 

digunakan tanda titik dua (:) seperti pada deklarasi variabel tetapi digunakan tanda sama dengan 

(=). 

iv)   Inisialisasi 

Inisialisasi, adalah pemberian inisial terhadap program yang dibuat untuk mengetahui  

status  setiap  perintah  pada program.  Keberadaan  inisialisasi  diharapkan dapat mempersingkat 

perintah pada program selanjutnya. 

v)    Program utama 

Program utama merupakan sumber dari pengontrolan program, karena semua perintah pada 

program diurutkan dari tampilan awal, pengambilan data,  penampilan data pada LCD dan  reaksi  

atau  keluaran  dari  program  yang dibuat. 

vi)   Tampilkan suhu dan kelembaban 

Tampilkan suhu dan kelembaban dilakukan untuk mengetahui setiap perubahan yang 

terjadi pada suatu ruangan atau tempat. Suhu dan kelembaban relatif ditampilkan dengan ketentuan 

untuk suhu ditampilkan pada baris pertama (posisi atas), sedangkan kelembaban relatif  

ditampilkan pada baris ke dua (posisi bawah). 

vii)  Ambil dan kirim data 

Data suhu dan kelembaban yang ditampilkan terlebih dahulu harus dilakukan pengambil 

data dari sensor yang digunakan dengan perintah atau ketentuan yang sesuai dengan datasheet 

sensor yang digunakan. Setelah diperoleh datanya, maka data tersebut dikirim untuk dan 

selanjutnya ditampilkan pada LCD. 

viii) Keluaran 

Keluaran akibat keberadaan sintaks program yang merupakan reaksi terhadap masukan dari 

sumber masukan atau sensor. Program untuk keluaran dijadikan untuk pengoperasian tiga aktuator 

(berupa blower fan, heater, dan pompa) akibat setiap perubahan suhu dan kelembaban yang 

terdeteksi oleh sensor.  

 

2) Uji verifikasi  

Diperlukan uji verifikasi terhadap program yang telah dibuat untuk pengoperasian aktuator. 

Program yang telah dibuat dilakukan simulasi berbantuan simulasi aplikasi Proteus. Rangkaian 

terlebih dahulu dirangkai dengan simulasi aplikasi Proteus, kemudian progran yang sudah dibuat 

dengan bahasa BasCom di-comfile menjadi bentuk heksa-desimal (bahasa mesin) dan di-download-

kan ke rangkaian tersebut. Suhu dan kelembaban yang terdeteksi pada simulasi dapat diatur sesuai 

dengan yang diinginkan,  untuk  membuktikan  apakah program yang telah dibuat sudah sesuai 

dengan yang diharapkan atau tidak. 

Data suhu dan kelembaban yang terdeteksi dikirim melalui alamat yang sudah ditetapkan. 

Untuk  kondisi  dimana  data  suhu  dan kelembaban relatif terjadi perubahan, maka data tersebut  

akan diambil  dan ditampilkan, tetapi apabila data tidak terdapat perubahan atau respon,  maka  

data  akan  tetap  pada  tampilan data sebelumnya. Pemprograman terhadap sistem pengkondisian 

suhu dan kelembaban relatif berbasis mikrokontroler, yaitu suhu dan kelembaban. Tampilan hasil 

uji verifikasi pemrograman terhadap mikrokontroler untuk pengoperasian aktuator, seperti   

ditunjukkan pada Gambar 12. 

Berdasarkan Gambar 12 ditunjukkan, bahwa target suhu 23 
0
C (batas  bawah)  dan 27 

0
C 

(target atas),  dimana (i) jika suhu lebih kecil dari target bawah, maka fan dan heater beroperasi 

(on) (ii) jika suhu lebih besar dari target atas, maka fan beroperasi (on)  dan  (iii)  jika  suhu  

tercapai sesuai target bawah dan atas, maka fan dan heater tidak beroperasi (off). Target 

kelembaban sebesar  43%  (target  bawah)  dan  45%  (target atas),  dimana  (i) jika  kelembaban  

lebih  kecil dari target bawah, maka blower fan dan pompa beroperasi (off) dan (ii) jika kelembaban 

lebih besar dari target atas, maka blower fan beroperasi (on). 
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Pengukuran Udara Pengukuran  Tanah 

 

Gambar 12. Tampilan hasil uji verifikasi pemrograman terhadap mikrokontroler untuk 

pengoperasian aktuator 

 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sesuai tujuan penelitian. 

[1] Pembuatan motherboard diawali dengan pembuatan desain simulasi aplikasi Eagle, rancangan 

motherboard untuk sistem mikrokontroler menggunakan teknik double layer (dua sisi). 

Pabrikasi terhadap motherboard dilakukan dalam beberapa tahapan. Bentuk fisik 

motherboard hasil pabrikasi berukuran 18 cm kali 10,5 cm dan berbahan fiber dengan 

ketebalan 2 mm, tata letak diawali dengan peletakan sensor-tranduser dan penggerak. 

Penampang moisture sensor berbahan fiber yang dilapisi dengan tembaga yang sudah 

dirancang, agar dapat mengukur kelembaban tanah yang mempengaruhi resistansnya. Modul 

humidity sensor yang digunakan tipe DHT11, sensor ini memberi sinyal berupa data digital 40 

bit. DHT11 dapat mengukur suhu dan kelembaban, akan tetapi disini hanya digunakan untuk 

data kelembaban saja. Temperature sensor yang digunakan berupa sensor suhu dengan tipe 

LM35, sensor ini menghasilkan sinyal output liniear dengan range tegangan 10µV/
0
C. Blower 

fan untuk pengaturan suhu dalam ruangan berupa alat pengering rambut yang sudah 

dimodifikasi.  Pemilihan terhadap alat pengering didasarkan kepada ketersediaan pemanas, 

kipas, dan air. Blower fan menggunakan motor searah (direct current, dc) dengan tegangan 

kerja 12 volt dc sebagai penggerak kipas, kawat nikelin sebagai sumber panas, dan selang 

transparan tempat air. Mini pump digunakan sebagai pemberi tekanan kepada valve di setiap 

pot dan blower fan. Penampang tabung air dan mini pump yang digunakan berupa wiper yang 

terdapat pada mobil, mini pump menggunakan motor searah 12volt dc. Valve berfungsi 

sebagai kran otomatis untuk menyiram tanaman di setiap pot dan untuk memberi suplai air ke 

blower fan, valve ini disimulasikan dengan menggunakan LED 5 mm, LED 5 mm sebagai 

indikasi pengganti valve sebanyak 9 LED untuk 8 pot dan 1 blower fan. 

[2] Diagram alir pemrograman mikrokontroler ATmega32 meliputi: (i) konfigurasi pin, (ii) 

deklarasi variabel (peubah), (iii) deklarasi konstanta (tetapan), (iv) inisialisasi, (v) program 

utama,(vi) ambil dan kirim data, (vii) tampilan: menu (line-1) waktu (line-2) suhu (line-3) dan 

kelembaban (line-4), dan (viii) hasil   keluaran:   aktivasi   blower   fan,   pump, valve, dan 

lampu. Data suhu dan kelembaban yang terdeteksi dikirim melalui alamat yang sudah 

ditetapkan, jika  target  suhu  23  
0
C  (batas  bawah)  dan 27 

0
C (target atas),  dimana (i) jika 

suhu lebih kecil dari target bawah, maka heater dan blower fan akan off; (ii) jika suhu lebih 

besar dari target atas, maka heater dan blower fan akan menyala;  dan  (iii)  jika  suhu  

tercapai sesuai target bawah dan atas, maka heater dan blower fan akan mati.  Target  

kelembaban udara sebesar 43%  (target  bawah)  dan  45%  (target atas),  dimana  (i) jika  

kelembaban  lebih  kecil dari target bawah, maka blower fan, pompa akan mati dan valve 

blower fan tetap tertutup dan (ii) jika kelembaban lebih besar dari target atas, maka blower 

fan, pompa beroperasi (on) dan valve blower fan terbuka. Target kelembaban tanah sebesar 

50% (target bawah) dan 70% (target atas), dimana (i) jika kelembaban lebih kecil dari target 

bawah, maka pompa tidak beroperasi (off) dan valve tertutup dan (ii) jika kelembaban lebih 

besar dari target atas, maka pompa beroperasi dan valve yang terdapat di setiap pot terbuka 

untuk meningkatkan kelembaban tanah.  
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Abstrak 

Jaringan cerdas diharapkan dapat merevolusi jaringan listrik yang ada dengan 

memungkinkan komunikasi dua arah antara produsen dan konsumen untuk meningkatkan 

efisiensi, keandalan, ekonomi, dan keberlanjutan pembangkitan, transmisi, dan distribusi 

tenaga listrik. Namun, isu yang terkait dengan komunikasi dan manajemen harus ditangani 

sebelum manfaat penuh jaringan cerdas dapat dicapai. Selanjutnya, bagaimana 

memaksimalkan penggunaan sumber daya jaringan dan daya yang tersedia, bagaimana 

memastikan keandalan dan keamanan, dan bagaimana memberikan kemampuan 

penyembuhan (perbaikan) diri perlu diperhatikan dalam desain implementasi jaringan 

cerdas. Dalam makalah ini, beberapa fitur-fitur jaringan cerdas seperti respon 

permintaan, dan integrasi sumber energi terdistribusi diberikan. 

Kata kunci: Jaringan cerdas, respon permintaan, integrasi sumber energi terbarukan 

 

Pendahuluan 

Jaringan listrik tradisional menyalurkan daya dengan satu arah yaitu menyalurkan daya 

listrik dari fasilitas pembangkit listrik ke pengguna akhir. Sistem ini telah beoperasi dengan baik 

selama seratus tahun terakhir. Akhir-akhir ini, desakan deregulasi muncul karena adanya faktor 

teknis, ekonomi, dan lingkungan, dimana masyarakat modern menuntut sistem tenaga listrik 

menjadi lebih handal, terukur, dan dikelola dengan baik sehingga biaya menjadi efektif, aman, dan 

interoperable.  Generasi sistem tenaga listrik, yang dikenal sebagai jaringan cerdas, merupakan 

solusi yang menjanjikan untuk evolusi industri jangka panjang. Jaringan cerdas ini diharapkan 

dapat merevolusi pembangkitan listrik, transmisi, dan distribusi dengan memungkinkan aliran dua 

arah baik untuk daya listrik maupun informasi.Selain itu, jaringan listrik saat ini dapat dilengkapi 

dengan sumber energi terbarukan, seperti angin, surya, dan biomassa, yang memberikan 

lingkungan bersih dibandingkan dengan bahan bakar fosil yang digunakan di banyak fasilitas 

pembangkit tenaga listrik massal. Selanjutnya, masing-masing sistem pembangkit listrik dengan 

energi terbarukanini relatif kecil dan dapat didistribusikan di sekitar pusat-pusat beban untuk 

meningkatkan kehandalan dan mengurangi kerugian transmisi atau distribusi, yang menambah 

tingkat fleksibilitas dan skaligus juga meningkatkan kompleksitas sistem tenaga listrik. 

Definisi dan deskripsi jaringan cerdas tidak perlu unik, karena visi para pemangku 

kepentingan dan kompleksitas teknologi dapat berbeda. Sebagai contoh, European Technology 

Platform Smart Grids telah mendefinisikan jaringan cerdas sebagai jaringan kelistrikan yang 

mampu mengintegrasikan tindakan pengguna yang terkoneksi di dalamnya (konsumen, 

pembangkit, dan keduanya) secara cerdas sehingga menghasilkan listrik yang efisien, 

berkelanjutan, ekonomis, dan suplai yang aman. Jaringan cerdas menggunakan komunikasi, sensor, 

otomatisasi dan komputer untuk meningkatkan fleksibilitas, keandalan, efisiensi, dan keamanan 

sistem kelistrikan. Ini menawarkan peningkatan pilihan kepada konsumen dengan memfasilitasi 

kesempatan untuk mengontrol penggunaan listrik dengan merespon perubahan harga listrik dan 

menyesuaikan konsumsi listriknya. Jaringan cerdas mencakup diversirvikasi sumber dayaenergi 

yang tersebar dan mengakomodasi pengisian (charging) kendaraan listrik.  Ini akan memberikan 

fasilitas koneksi dan operasi terpadu. Singkatnya, jaringan cerdas membuat semua elemen mulai 

dari sistem produksi listrik, pengiriman dan konsumsi lebih dekat bersama-sama untuk 

meningkatkan operasi sistem secara keseluruhan dan lebih memberikan perhatian pada kepentingan 

konsumen serta lingkungan [1].  

Secara umum, jaringan cerdas merupakan kombinasi dari jaringan distribusi tradisional dan 

jaringan komunikasi dua arah untuk penginderaan, pemantauan, dan penyebaran informasi tentang 

konsumsi energi. Contoh arsitektur komunikasi dalam jaringan cerdas diilustrasikan pada gambar 
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1. Sebuah jaringan cerdastipikal terdiri atas berbagai entiti pembangkit listrik dan entity peralatan 

yang mengkonsumsi daya, dan semua terhubung melalui suatu jaringan. Pembangkit mensuplai 

energi ke jaringan dan konsumen menarik energi dari jaringan. Keunggulan jaringan cerdas adalah 

dapat mengelola dinamika dan distribusi energi yang terdesentralisasi. 

 
Gambar 1 Contoh arsitektur komunikasi dalam jaringan cerdas. 

 

Kajian tantangan implementasi fitur-fitur jaringan cerdas seperti respon permintaan, dan 

integrasi sumber energi terdistribusi dalam makalah ini dilakukan dengan medotologi sebagai 

berikut: melakukan review terhadap perlunya peningkatan efisiensi dan keandalan sistem tenaga 

listrik dan mereview kemampuan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini untuk 

digunakan dalam melakukan akuisisi data dan control, melakukan survei terhadap pendekatan-

pendakatan state of the art pengoperasian sistem tenaga listrik, dan melakukan survei operasi 

jaringan cerdas mikro pada pembangkit jaringan cerdas yang sudah ada, kemudian melakukan 

analisis implementasi respon permintaan dan integrasi energi terdistribusi dalam jaringan cerdas.  

 

Manfaat Jaringan Cerdas 

Dengan penggunaan komunikasi dua arah pada jaringan cerdas tidak hanya memungkinkan 

pemantauan dinamis penggunaan energi listrik tetapi juga membuka kemungkinan penjadwalan 

otomatis penggunaan listrik. Manfaat jaringan cerdas antara lain termasuk: peningkatan keandalan; 

peningkatan fisik, operasional, keamanan cyber dan ketahanan terhadap serangan atau bencana 

alam; kemudahan perbaikan, terutama di tempat terpencil; peningkatan informasi yang tersedia 

untuk konsumen mengenai penggunaan energinya; peningkatan efisiensi energi dan sekaligus 

memberikan manfaat lingkungan yang diperoleh dari efisiensi tersebut; persentasi integrasi sumber 

energi terbarukan yang ketersediaannya intermitten menjadi lebih besar; integrasi plug-in mobil 

listrik; dan pengurangan permintaan beban puncak. 

Teknologi informasi dan komunikasi berperan sangat besar untuk mengumpulkan dan 

bertindak berdasarkan pada informasi tersebut dalam mode otomatis untuk meningkatkan efisiensi, 

keandalan, ekonomi, dan keberlanjutan produksi, transmisi, dan distribusi listrik. Dalam bagian 2, 

beberapa aspek komunikasi pada jaringan cerdasakan ditinjau.  

Salah satu komponen utama jaringan cerdas adalah kemungkinan partisipasi pelanggan 

dalam manajemen energi jaringan secara keseluruhan. Partisipasi ini dilakukan melalui gagasan 

respon permintaan atau manajemen sisi permintaan, di mana perusahaan listrik memberikan 

insentif bagi pelanggan untuk mengalihkan beban mereka dari waktu ke waktu, dan konsumen 

dapat berpartisipasi secara otonomi parsial untuk membeli atau menjual energi dari atau ke 

jaringan. Dengan demikian, dalam mekanisme jaringan cerdas, sangat penting untuk menimbang 

model respon permintaan dan tantangan yang terkait. 

Kemajuan teknologi baru pada manajemen sumber daya energi terdistribusi membantu 

menciptakan paradigma jaringan baru, yaitu jaringan cerdas mikro. Suatu jaringan cerdas 

merupakan jaringan distribusi energi listrik yang mencakup sekelompok beban, pembangkit 

terdistribusi dari sumber energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin, transmisi, dan 

sistem penyimpan energi. Suatu jaringan cerdas dapat merespon secara dinamis terhadap perubahan 

pasokan energi dengan menyesuaikan permintaan dan pembangkitan. Pada jaringan cerdas, 
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pengontrolan dan keandalan integrasi sumber daya energi terdistribusi dan jaringan cerdas sangat 

penting untuk memastikan kelangsungan pasokan daya dalam konfigurasi yang paling efisien dan 

ekonomis. 

 

Aplikasi Respon Permintaan 

Manajemen sisi permintaan menjadi penerima manfaat utama dari sistem jaringan cerdas. 

Tujuan utama dari manajemen sisi permintaan adalah untuk memungkinkan perusahaan utiliti 

mengelola penggunaan beban listriknya. Komponen yang sangat populer dari manajemen sisi 

permintaan adalah pengembangan insentif bagi pelanggan jaringan cerdas seperti residensial untuk 

memodifikasi penggunaan listriknya dalam rangka pengurangan beban puncak ke beban rata-rata di 

jaringan. Insentif bisa dalam bentuk antara lain harga yang lebih rendah atau pemberian voucer. 

Teknik manajemen sisi permintaan diharapkan menjadi langkah besar dalam realisasi 

sistem jaringan cerdas. Untuk memungkinkan terjadinya interkoneksi konsumen, mobil listrik, 

jaringan mikro, dan perusahaan utiliti tentunya hanya dapat dilakukan dengan manajemen sisi 

permintaan yang efisien. Karena interaksi kompleks antara konsumen dan perusahaan listrik, serta 

kebutuhan untuk skema harga, manajemen sisi permintaan telah sering dipelajari dan biasanya 

menggunakan teknik optimasi, dan ekonomi mikro [2]. Ada beberapa kontribusi pada manajemen 

sisi permintaan dalam literatur yaitu yang focus pada aspek ekonomi [3], dan yang menimbang 

faktor dan isu-isu yang berhubungan jaringan seperti frekuensi atau pengaturan tegangan [4]. 

Pada acuan [5], model pergeseran beban diusulkan. Dalam pengaturan ini, setiap konsumen 

mencoba untuk menemukan caraterbaik untuk menjadwal peralatannya sesuai dengan informasi 

harga yang disediakan perusahaan listrik dengan hasil yang ditunjukkan bahwa di bawah kondisi 

yang diberikan, setiap kali pelanggan memiliki peralatan yang dapat digeser penggunaannya, 

penghematan energi yang signifikan dapat diperoleh. Pada acuan [6] terlihat potensi respon 

permintaan dalam jaringan mikro DC. Pendekatan yang diusulkan memungkinkan untuk 

mengendalikan parameter beban elektronika daya, untuk memastikan operasi jaringan yang efisien. 

Penggunaan unit penyimpan energi (baterai) merupakan elemen kunci dalam manajemen 

sisi permintaan dan ini telah distudi pada acuan [7], dimana menunjukkan bahwa penggunaan 

penyimpan energi dapat mengurangi permintaan beban puncak jika konsumen bertindak secara 

strategis. Masalah harga yang berkaitan dengan manajemen sisi permintaan dipelajari dalam acuan 

[8] yang menggunakan kombinasi teori permainan dan lelang.  

 

Integrasi Sumber Energi Terdistribusi 

Baru-baru ini, pembangkit terdistribusi telah menjadi sangat penting karena kepentingan 

global yang terus meningkat dalam pasokan listrik yang dapat diandalkan dan berkelanjutan, untuk 

menggabungkan sumber energi terbarukan dan energi alternatif dan untuk mengurangi kejatuhan 

tegangan dan lossess dalam sistem transmisi dan distribusi. Pada pembangkit terdistribusi, sumber 

energi yang berbeda dapat digabungkan untuk membentuk sistem energi yang dapat memenuhi 

permintaan dari pengguna lokal. Penekanan pada pembangkit terdistribusi adalah meningkatkan 

perananannya karena akan dengan mudah mendukung kebutuhan energi listrik di daerah terpencil 

dan pedesaan, yang tidak mempunyai jaringan listrik utama dan walaupun sudah ada jaringan yang 

tersedia biasanya tidak dapat diandalkan. Suatu jaringan mikro dalam konteks ini, mengacu pada 

sistem yang dikendalikan dari sekelompok beban dan sumber energi mikro terdistribusi yang dapat 

menyediakan tenaga listrik ke daerah-daerah tetangga. Hal ini dapat juga secara efektif 

mengkoordinasikan berbagai jenis sumber daya energi terdistribusi melalui manajemen daya lokal. 

Jaringan mikro dapat didefinisikan sebagai sekelompok beban yang saling berhubungan 

dengan sumber energi terdistribusi dalam batas-batas kelistrikan yang jelas yang bertindak sebagai 

entiti tunggal yang dapat dikendalikan terhadap jaringan utama apakah kondisi operasi terhubung 

ke jaringan utama atau operasi dengan sambungan terputus dari jaringan utama (operasi secara 

islanding). Suatu jaringan mikro dapat dianggap sebagai blok bangunan jaringan cerdas masa 

depan dengan partisipasi berbagai sumber energi terbarukan skala kecil. Suatu konsep jaringan 

mikro dalam konteks jaringan cerdas diilustrasikan pada gambar 2 [10]. 

Tenaga listrik dapat dibangkitkan pada tingkat distribusi dalam suatu jaringan mikro yang 

biasanya meliputi berbagai sumber atau pembangkit listrik skala kecil serta sistem penyimpan 

energi seperti baterai, flywheels, dan supercapacitors. Sumber atau pembangkit listrik skala kecil 



SNTI V-2016 Universitas Trisakti                                           ISSN: 2355-925X 

 

Prosiding SNTI FTI-USAKTI V-2016 Halaman 349 
 

ini mungkin termasuk sumber terbarukan seperti panel surya dan turbin angin, yang biasanya 

terletak dekat dengan lokasi konsumen. Suatu jaringan mikro dapat dihubungkan dengan jaringan 

listrik utama (utiliti) melalui sambungan tunggal, yang dikenal sebagai titik kopling umum (point of 

common coupling, PCC). Energi listrik dapat mengalir di kedua arah melalui kopling ini, yang 

didasarkan pada ketersediaan energi yang dibangkitkan dalam jaringan mikro cerdas dan kebutuhan 

konsumen dalam jaringan mikro tersebut.Suatujaringan mikro, ketika terputus dari jaringan utama, 

maka ini dikenal sebagai operasi islanded. Dalam operasi islanded jaringan mikro, pembangkit 

terdistribusi terus mensuplai daya ke konsumen jaringan mikro tanpa mendapatkan daya listrik dari 

jaringan utiliti. Proses menghubungkan dan memutuskan jaringan mikro dengan jaringan utama 

dilakukan oleh PCC. 

 
Gambar 2Ilustrasi konseptual jaringan mikro 

 

Kemampuan jaringan mikro melakukan islanding menawarkan beberapa keuntungan dan 

kemudahan. Misalnya, jaringan mikro dapat memberikan penyembuhan diri bila terjadi 

pemadaman atau masalah kualitas daya di jaringan utiliti dengan beralih ke mode islanded dan 

kemudian dapat tersambung kembali setelah gangguan terselesaikan. Selain itu, penggunaan 

jaringan mikro dapat mengambil listrik dari jaringan utiliti pada saat daya yang dihasilkan dalam 

jaringan mikrotidak mencukupi, atau ketika harga listrik jaringan utama atau utiliti lebih murah. Di 

sisi lain, kelebihan daya yang dihasilkan oleh sumber energi dalamjaringan mikro dapat 

dimasukkan ke jaringan utiliti. 

Sistem tenaga tradisional tidak dirancang untuk menggabungkan pembangkit listrik dan 

penyimpan energi di tingkat distribusi. Begitu pula sumber energi terdistribusi tidak dirancang 

untuk memungkinkan memasok listrik ke pelanggan secara langsung. Kerena itu, 

menginterkoneksikan dan mengintegrasikan sumber energi terdistribusi ke jaringan listrik 

merupakan tugas yang menantang. Karena keterlibatan masalah teknis yang kritis terkait dengan 

integrasi tersebut, telah menarik perhatian penelitian yang berarti.Misalnya, karakteristik operasi 

masing-masing sumber energi terdistribusi yang berbeda, dan hal ini perlu ditangani dengan 

tepat.Dalam hal ini, peneliti telah menyelidiki stabilitas sistem tenaga dengan integrasi sel bahan 

bakar dan turbin mikro [11], turbin angin skala besar [12] dan panel surya [13]. Kondisi cuaca dan 

waktu sepanjang hari dapat menambah kompleksitas lebih lanjut untuk pembangkit tenaga angin 

dan tenaga surya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki standar yang jelas dan prosedur 

untuk mengintegrasikan sumber energi terdistribusi yang berbeda ke jaringan mikro. 

Elektronika daya dapat memainkan peran penting dalam integrasi jaringan mikro. Sumber 

energi terdistribusi dapat ter-interface dengan jaringan mikro melalui mesin-mesin berputar atau 

melalui kopling unit elektronika yang memanfaatkan konverter elektronika daya untuk 

menyediakan media kopling dengan sistem. Interface antara jaringan mikro dan penggerak utama 

(prime mover) dapat didasarkan pada konverter elektronika daya yang bertindak sebagai sumber 

tegangan atau inverter sumber tegangan (voltage-source inverters, VSI) pada jaringan mikro AC. 

Konverter elektronika daya dihubungkan paralel melalui jaringan mikro. Untuk menghindari arus 

sirkulasi antara konverter tanpa penggunaan komunikasi kritis antara konverter, metode kontrol 

droop umumnya digunakan, namun tergantung pada frekuensi beban yang berubah-rubah dan 
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penyimpangan amplitudo, yang dapat diatasi dengan menginstalasi pengontrol kedua yang 

diimplementasikan pada pusat kontrol jaringan mikro. 

Tegangan keluaran dari sumber energi terdistribusi adalah dalam bentuk DC atau AC 

dengan frekuensi yang bervariasi. Tegangan output diatur dan sifat intermiten dari sumber energi 

terbarukan membutuhkan penggunaan konverter daya untuk integrasi sumber energi ke jaringan 

utiliti. Konverter sumber tegangan (voltage sourced converter, VSC) yang dikopling dengan 

transformator isolasi biasanya digunakan disini. Dengan rancangan sistem grid connected, sistem 

VSC dapat menghadapi masalah yangakan menyebabkan tegangan terdistorsi. 

Suatu jaringan mikro diinginkan untuk memiliki kemampuan operasi yang sederhana 

sehingga suatu entiti, misalnya, sistem penyimpan energi atau beban yang dapat dikontrol dapat 

ditambahkan tanpa memerlukan konfigurasi ulang sistem. Kontrol atau sistem manajemen energi 

yang tepat adalah penting untuk memastikan stabilitas sistem, kehandalan, dan efisiensi sementara 

mengintegrasikan berbagai sumber energi, penyimpan energi, dan beban yang dapat dikontrol. 

 

Analisis 

Studi ini telah mempelajari kemungkinan menjual energi yang disimpan di tempat 

konsumen ke jaringan dan atau konsumen lain. Studi tentang perilaku pengguna dalam manajemen 

sisi permintaan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan berupa perusahaan listrik 

memprediksi kemungkinan terjadinya pemadaman atau biaya yang timbul pada konsumen karena 

mengalami pemadaman, kemudian menawarkan kontrak manajemen sisi permintaan. 

Skema respon permintaan yang memungkinkan manajemen yang efisien dari suplai daya 

dan permintaan daya akan menjadi bagian integral dari jaringan cerdas. Salah satu tantangan utama 

dalam merancang model manajemen sisi permintaan adalah kebutuhan pemodelan perilaku 

konsumen. Tantangan lain yang harus diatasi sebelum penggelaran model respon permintaan 

adalah pemodelan partisipasi konsumen, pengoptimalan harga, konsiderasi dinamika variasi waktu 

misalnya fluktuasi permintaan, dan konsiderasi kendala jaringan.  

Dalam konteks integrasi sumber energi terbarukan dalam jaringan cerdas yang didukung 

oleh penerapan konverter elektronika daya akan memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas 

dan keandalan dilihat dari sisi konsumen. Pada konfigurasi sistem tenaga listrik masa depan yang 

tentunya dengan integrasi sumber energi terbarukan, jaringan cerdas akan memberikan manfaat 

ekonomi dan lingkungan yang berarti dibandingkan dengan sistem tenaga listrik tradisional.  

Paradigma kontrol dalam integrasi energi terdistribusi dalam jaringan cerdas dapat diatur 

secara terpusat, terdistribusi, atau hybrid. Pada kontrol terpusat, pusat kontroller jaringan mikro 

menerima semua pengukuran dari jaringan mikro, yang kemudian digunakan untuk membuat 

keputusan berdasarkan pada beberapa kendala dan tujuan yang terspesifikasi sebelumnya. Tujuan 

ini seringkali mengutamakan pemanfaatan energi yang ada di antara sumber energi terdistribusi di 

jaringan mikro, tergantung pada harga pasar dan kendala keamanan. Mungkin ada beberapa tujuan 

yang dapat saling bertentangan, dan masalah tujuan majemuk mungkin tidak memiliki solusi yang 

unik tetapi dapat menyebabkan beberapa kompromi dan trade-off di antara  banyak tujuan. Pusat 

kontroler jaringan mikro dapat mengeluarkan titik setting kontrol untuk sumber energi terdistribusi 

dan beban yang dapat dikontrol, yang dapat dikomunikasikan melalui saluran kabel atau nirkabel. 

Dalam paradigma kontrol terdistribusi, sinyal pengukuran dari sumber energi 

dikomunikasikan ke masing-masing kontroller lokal. Kontroller lokal yang berkomunikasi di antara 

mereka sendiri untuk membentuk entiti cerdas yang lebih besar, dan membuat keputusan pada 

setting operasi terbaik untuk meningkatkan kinerja jaringan mikro secara keseluruhan. Pendekatan 

ini memberikan otonomi untuk sumber energi terdistribusi dan beban dalam jaringan mikro, serta 

memfasilitasi integrasi sumber energi. Beban pada masing-masing kontroler berkurang, dan ini 

juga menghilangkan masalah kegagalan di suatu titik tunggal. Namun, hal ini juga sangat 

meningkatkan kompleksitas komunikasi dari sistem. Masalah ini dapat ditangani oleh algoritma 

cerdas, misalnya, logika fuzzy, jaringan saraf, dan algoritma genetika, seperti telah dibahas dalam 

acuan. Akhirnya, paradigma kontrol hybrid menggabungkan dua skema sebelumnya di mana 

sumber energi terdistribusi diatur dalam kelompok-kelompok, dan pusat kontrol diterapkan pada 

masing-masing kelompok. Pendekatan kontrol terdistribusi digunakan antara kelompok. 

Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa respon permintaan dan integrasi sumber energi 

terbarukan akan menjadi batu loncatan penting menuju dissiminasi praktis jaringan cerdas.  
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Kesimpulan 

Dalam tulisan ini, beberapa fitur jaringan cerdas telah dibahas yang meliputi komunikasi, 

respon permintaan, keamanan, jaringan mikro, dan integrasi elemen jaringan baru seperti sumber 

energi terbarukan.Literatur yang tersedia menunjukkan bahwa untuk menuai manfaat penuh dari 

jaringan cerdas ini bergantung pada pemenuhan sejumlah tantangan pada tingkat jaringan yang 

berbeda dan pada infrastruktur komunikasi untuk manajemen energi. 

Jaringan mikro dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik lokal melalui kontrol aktif 

beban internal dan pembangkit yang memanfaatkan sumber energi terbarukan sehingga membantu 

untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Selain itu, dapat membatasi kerugian (lossess) jaringan, 

meningkatkan kualitas tegangan, dan menyediakan pasokan listrik yang tidak terputus. Namun, 

aturan integrasi harus dibuat konsisten dan masalah teknis harus diselesaikan sebelum manfaat 

dapat dicapai sepenuhnya. 
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Abstrak 

 Penelitian ini menguraikan tentang perancangan, simulasi, pembuatan, karakteristik dan 

implementasi antena horn piramida yang digunakan dalam komunikasi antar titik jaringan LAN nirkabel  

(wifi) yang  beroperasi pada frekuensi 2,4GHz atau juga berfungsi sebagai antena pengganti pada 

client. Karakteristik antena horn piramida meliputi VSWR, impedansi input, pola radiasi, 

penguatan(gain) padafrekuensi 2,4GHz dan diaplikasikan pada link Line of Sight(LOS)wireless LAN 

2,4GHz. Penelitian ini menghasilkan pola radiasi yang directional, pengujian antena horn piramida 

dilakukan dengan cara memposisikan antena horn piramida sebagai antenna pengganti pada perangkat 

access point. Pencatatan sinyal dilakukan untuk 360
º
dengan pergeseran sudut10

º
. Gain diperoleh 

dengan cara melakukan perbandingan penguatan antenna horn piramida dengan antenna 

omnidirectional sebagai antenna referensi. Dengan hasil pengukuran untuk VSWR sebesar 1,581, nilai 

impedansi input (51,025 + j23,088)Ω, dan gain 14,15dB  pada jarak lebih kurang 60 m. 

Kata kunci : Horn piramida, Line of Sight, directional ,acces point, VSWR  

 

1. Pendahuluan 

 Salah satu sistem komunikasi yang merupakan andalan bagi terselenggaranya integrasi 

sistem telekomunikasi secara global adalah sistem komunikasi nir-kabel (wireless). Sistem 

komunikasi nir-kabel (wireless) memanfaatkan udara sebagai saluran transmisinya dengan 

menggunakan  jalur frekuensi 2,4 GHz. Teknologi wireless banyak digunakan oleh masyarakat 

harganya yang sekarang sudah terjangkau dan menghemat dana untuk biaya penarikan kabel, 

selain itu teknologi ini sangat praktis dan efisien. 

 Berbicara tentang sistem komunikasi wireless, peran antena sangatlah penting. Sesuai 

definisinya, antena adalah alat yang digunakan untuk mengubah sinyal RF yang berjalan pada 

konduktor menjadi gelombang elektromagnetik di ruang bebas. Kebanyakan antena adalah alat 

yang beresonansi, yang beroperasi secara efisien pada sebuah pita frekuensi yang relatif 

sempit. 

 Dalam suatu sistem komunikasi radio peranan antena sangat penting, yaitu untuk   

meradiasikan   gelombang   elektomagnetik.   Antena   horn   piramida umumnya dioperasikan 

pada frekuensi gelombang mikro (microwave) di atas 1000 MHz mempunyai gain yang tinggi, 

VSWR yang rendah, lebar pita (bandwidth) yang relatif besar, tidak berat, dan mudah dibuat. 

Antena ini merupakan antena celah (aperture anntena) berbentuk piramida yang mulutnya 

melebar  ke  arah  bidang  medan  listrik  (E)  dan  bidang  magnet  (H)  dengan berbasis 

saluran bumbung gelombang persegi (rectangular waveguide). Dalam implementasi-nya 

antena ini digunakan untuk wireless LAN 2,4 GHz dan memasangnya pada jalur yang bebas 

dari halangan (Line of Sight) karena jika rambatan sinyal terganggu, maka kualitas sinyal akan 

terganggu dan akhirnya akan mengganggu komunikasinya. 

 Hal tersebut di atas yang melatar belakangi keinginan penulis untuk memahami lebih 

dalam tentang perancangan dan pembuatan antena horn piramida serta implementasi antena 

pada wireless   LAN 2,4 GHz. Oleh karena keinginan tersebut maka penulis mengambil judul “ 

Rancang Bangun Antena Horn Piramida untuk Wireless LAN 2.4GHz”. 

mailto:nra@akademitelkom.ac.id
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2. Kajian Pustaka 

Antena Horn 

Antena horn merupakan antena yang paling banyak dipakai dalam sistem komunikasi 

gelombang mikro. Antena ini ada dan mulai digunakan pada tahun 1800-an 
[1]

. Antena ini 

mempunyai gain yang tinggi,VSWR yang rendah, lebar pita (bandwidth)yang relatif besar, 

tidak berat, dan mudah dibuat. Berdasarkan bentuk luasannya, antena horn diklasifikasikan 

dalam dua jenis (lihat Gambar 1) yaitu antena horn persegi(rectangular horn antenna) dan 

antena horn kerucut(conical horn antenna). 

 

a.                    b. 

Gambar 1    (a) Antena horn persegi 

(b) Antena horn kerucut 

Horn dapat dianggap sebagai bumbung gelombang yang dibentangkan sehingga 

gelombang-gelombang didalam bumbung tersebut menyebar menurut suatu orde tertentu dan 

akan menghasilkan suatu distribusi medan melalui mulut horn sehingga dapat dianggap sebagai 

sumber radiasi yang menghasilkan distribusi medan melalui suatu luasan tangkap.  

Antena Horn Piramida 

Antena horn persegi yang paling paling banyak dipakai adalah  antena horn jenis piramida 

(pyramida lhorn antenna)
[1]

. Seperti yang ditunjukan pada gambar 2, antena ini mengalami 

pelebaran pada kedua sisinya. Ukuran dari penampang bumbung gelombangnya adalah a dan b, 

sedangkan ukuran mulut piramidanya a1 dan b1       

 

 

Gambar 2 Penampang antena horn piramidal 

3. Hasil dan Pembahasan 

Perencanaan antena horn piramida   
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 Perancangan merupakan suata rangkaian, susunan, ataupun proses. Agar dapat lebih 

mudah dipahami maka penulis menampilkan perancangan dalam bentuk flowchart. 

Start

Mengumpulkan teori dan komponen 
yang dibutuhkan serta menentukan 

parameter yang diinginkan

Perhitungan secara manual untuk menghasilkan 
perancangan yang dinginkan 

Memasukkan hasil perhitungan manual dengan ansoft 
PCCAD 5.0

Sesuai 

Merakit Antenna Horn Piramida

Pengukuran dan Analisa

Selesai

Tidak

Iya

 

           Gambar 3. Flowchart rancang bangun 

Perancangan Antena Horn Piramida 

Secara umum, geometri antena horn piramida ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

Gambar 4 Bentuk geometri antena 

Dimana : 

  Ae = a1 adalah ukuran mulut antena horn ke arah medan listrik.  

 Ah = b1 adalah ukuran mulut antena horn ke arah medan magnet 

 a, b = ukuran dari penampang bumbung gelombang (waveguide) 

 λ: Panjang gelombang. 
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Mulut dari antena ini melebar kearah medan listriknya (E) dengan dimensi pelebaran Ae 

dan kearah medan magnet(H) dengan pelebaran dimensi Ah. Panjang antena dari ‘Virtual apex’ 

ke bidang aperture dinyatakan dengan R. Antena ini dicatu oleh bumbung gelombang persegi 

(Rectanguler waveguide) dengan dimensi penampang a x b (a = panjang penampang, b = lebar 

penampang). Untuk mencari dimensi mulut dari antena horn piramida digunakan persamaan 

sebagai berikut : 

G0= (1/2)(4π/λ
2)

 (a1.b1)
[1]

   ………………………………………(1) 

Atau b1 = (G0.λ
2
)/(1/2.4.π.a1 )   ………………………………………(2) 

              a1 = (0.45)λ√𝐺0                ....……………………………………(3) 

G0 adalah penguatan antena horn piramidal 

Direktivitas antena ini berbanding lurus dengan pengarahan radiasi dari masing-masing 

antena horn sektoralnya,yaitu sektoral bidang medan listrik(E) dan sektoral bidang magnet(H).   

Perancangan Menggunakan PCAAD 5.0  

Antenna horn beroperasi pada bumbung gelombang tipe WR340 dengan frekuensi 2.4 

dan ukuran dalam a = 8.636 cm dan b = 4.318 cm. Antena ini direncanakan mempunyai 

penguatan (gain) sebesar10dB. Sesuai prosedur dengan bantuan program PCAAD 5.0 dapat 

ditentukan pola radiasi antena horn: 

Gambar 5 Data untuk simulasi dengan PCAAD 5.0 

Dengan nilai impedansi (59,5-j5,5)Ω, apabila antena horn dihubungkan dengan saluran 

transmisi yang mempunyai impedansi karakteristik sebesar 50Ω, maka nilaiVSWR dan Return 

Loss antena dilihat pada gambar 6a dan 6 b berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 6 a Hasil Simulasi VSWR pada Frekuensi 2,4 GHz 
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Gambar 6b Grafik Return Loss Antena Horn Piramida 

Dari grafik simulasi returnloss pada Gambar 4b. frekuensi resonansi atau frekuensi kerja 

yang didapatkan telah memenuhi frekuensi kerja yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat dari 

harga  returnloss sebesar -21,399 dB.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Tampilan Network Stembler 

Dari tampilan networkstumbler pada Gambar 7 dapat dilihat besar sinyal yang dapat 

diterima oleh laptop ketika line of sight yaitu -41dBm dengansignal to noise rasio (SNR)  

sebesar40 dB dan noise  -100dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Tampilan pada layar laptop dengan menggunakan aplikasi Inssider Home 

 

Tampilan Inssider Home  ketika membaca sinyal pada Gambar 8 dapat dilihat sinyal 

yang diterima oleh laptop dari antena hampir stabil dengan kecepatan 54 Mbps. 
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Kesimpulan 

Dari penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ukuran waveguide persegi adalah a=8,6cm dan b=4,3cm sehingga ukuran mulut 

antena horn bidang a1 =17,7 cm dan bidang b1= 13,7cm 

2.Implementasi antena horn piramida pada jaringan WLAN 2,4GHz sinyal yang 

didapatkan lebih besar pada saat lineof sight baik ketika diaplikasikan sebagai antena  

penerima maupun sebagai antena pemancar daripada ketika antena dipasang pada jalur 

yang tidak line of sight. 

3. Parameter antena yang dihasilkan perancangan yaitu14,15dB pada jarak 60m, 
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Abstrak 

Telah dilakukan pengukuran kinerja sistem pengontrolan berbantuan sensor voice recognition dan 

mikrokontroler ATmega16 untuk pengoperasian aktuator. Metode penelitian dilakukan dengan langkah-

langkah pemantauan kondisi melalui pemberian perintah terhadap sensor berupa “pijar”, “neon”, “kipas”, 

“hidup”, dan “mati” Kinerja sistem pengontrolan berbantuan voice recognition sensor dan mikrokontroler 

ditunjukkan berupa (a) lampu pijar berpijar (ON) dan tegangan terukur pada lampu pijar sebesar 216 volt 

ac, sedangkan lampu TL dan kipas angin dalam keadaan OFF; (b) lampu TL berpendar (ON) dan tegangan 

terukur pada lampu TL sebesar 214 volt ac, sedangkan lampu pijar dan kipas angin dalam keadaan OFF; 

(c) kipas angin beroperasi (ON) dan tegangan terukur pada kipas angin sebesar 216 volt ac, sedangkan 

lampu pijar dan lampu TL dalam keadaan OFF; (d) melalui pemberian perintah “hidup” terhadap sensor, 

maka lampu pijar berpijar dan lampu TL berpendar,  dan kipas angin beroperasi saat ON dengan tegangan  

terukur sebesar 216 volt; dan (e) melalui pemberian perintah “mati” terhadap sensor, maka  lampu pijar 

berhenti berpijar, lampu TL berhenti berpendar, dan kipas angin berhenti beroperasi (OFF). 

Kata kunci: Kinerja sistem pengontrolan, voice recognition sensor dan mikrokontroler, pengoperasian 

aktuator. 
 

 

Pendahuluan 
Revolusi teknologi membuat mimpi manusia menjadi kenyataan, yaitu otomatisasi sebuah 

rumah dengaan sistem intelijen berbasis mikrokontroller untuk pengintegrasian dan pengontrolan 

alat elektronik pada sebuah rumah. Otomasi rumah perlu pemanfaatan terhadap kemajuan teknologi 

terbaru[1]. Perkembangan teknologi sistem kontrol tidak hanya dengan penggunaan sensor-sensor 

konvesional, seperti sensor suhu, kontrol jarak jauh (remote), tetapi telah berbasis teknologi baru, 

berupa Human-Robot-Interface (HRI) [2],[3] dan Human-Computer-Interface (HCI) [4-6]. Sistem 

tersebut memiliki kemampuan berinteraksi dengan robot yang memiliki kemampuan dalam 

penggunaan Natural Language (NL). Natural Language, adalah suatu bahasa yang diucapkan atau 

diisyaratkan secara visual atau isyarat lain oleh manusia untuk komunikasi [1-3] dan merupakan 

teknologi yang menonjol dalam sistem aplikasi Artificial Intelligence (AI). 

Teknologi canggih yang terdapat pada HRI [1-3],[7] disebut Voice Recognition yang dapat 

digunakan dan dikembangkan untuk pembuatan interaksi antara robot dan manusia [1],[2],[4],[7]. 

Ciri-ciri manusia dengan kemampuan untuk belajar dan berkembang terhadap pola-pola baru dan 

rangsangan. Hal itu bermanfaat untuk pemula yang dengan mudah berinteraksi dengan perangkat 

lunak standar dalam bidang HCI [4-6]. Hal tersebut juga sebagai pendorong bagi para ahli bidang 

robotika dengan Speech Recognition (SR) [5],[6] sebagai teknologi untuk HRI. Sistem akan 

menangkap kata-kata manusia, sehingga kata-kata tersebut diterima oleh suara responsif elemen 

dalam mikrofon, dimana mikrofon mengubah variasi suara menjadi sinyal listrik berupa tegangan 

yang diubah menjadi aliran bit digital [1],[2],[4],[6]. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka telah dibuat sistem pengontrolan berbantuan sensor 

voice recognition dan mikrokontroler untuk pengoperasian aktuator, melalui pemberian perintah 

pada sensor untuk pemantauan kondisi dan pengukuran nilai tegangan listrik pada beban listrik. 

Pemantauan kondisi dan pengukuran nilai tegangan pada: (i) lampu pijar melalui pemberian 

mailto:sandyferdian.ginting@gmail.com
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perintah “pijar”, (ii) lampu Tube Luminescent (TL) melalui pemberian perintah “neon”, (iii) 

terminal masukan kipas angin melalui pemberian perintah “kipas”, (iv) beban listrik melalui 

pemberian perintah “hidup”, dan (v) beban listrik melalui pemberian perintah “mati” pada saat 

lampu pijar berpijar, lampu TL berpendar, dan kipas angin berputar. 

 

 

Studi Pustaka 

Sensor Voice Recognition 

 Voice Recognition adalah suatu sistem yang dapat mengidentifikasi seseorang melalui 

suara[1],[2],[4],[5],[7]. Sistem ini berfungsi sebagai pengenal perintah kata dari suara manusia dan 

kemudian diterjemahkan menjadi suatu data yang dimengerti oleh komputer. Keuntungan dari 

sistem ini adalah pada kecepatan dan kemudahan dalam penggunaannya. Kata-kata yang ditangkap 

dan dikenali bisa jadi sebagai hasil akhir, untuk sebuah aplikasi seperti command and control, 

pemasukan data, dan persiapan dokumen. Parameter yang dibandingkan adalah tingkat penekanan 

suara yang kemudian akan dicocokkan dengan template database yang tersedia, sedangkan sistem 

pengenalan suara didasarkan kepada orang yang berbicara dinamakan speaker recognition 

[1],[2],[4],[7]. Sensor speech recognition [3],[5],[6] memerlukan kompleksitas algoritma yang 

diimplementasikan lebih sederhana dari pada speaker recognition. Algoritma yang 

diimplementasikan pada bahasan mengenai proses speech recognition adalah algoritma Fast 

Fourier Transform (FFT), yaitu algoritma yang cukup efisien dalam pemrosesan sinyal digital 

(dalam hal ini suara) dalam bentuk diskret. Algoritma FFT berupa implementasi algoritma Divide 

and Conquer untuk pemrosesannya. Konsep utama algoritma ini adalah pengubahan sinyal suara 

yang berbasis waktu menjadi berbasis frekuensi dengan pembagian masalah menjadi beberapa 

masalah yang lebih kecil, kemudian setiap masalah diselesaikan dengan cara pencocokan pola 

digital suara [7]. 

 

Mikrokontroler  
Mikrokontroler adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian 

elektronik dan umunya dapat menyimpan program di dalamnya [8]. Mikrokontroler umumnya 

terdiri dari Central Processing Unit (CPU), memori, input/output (I/O) tertentu, dan unit 

pendukung seperti Analog-to-Digital Converter (ADC) yang sudah terintegrasi di dalamnya [8]. 

Kelebihan utama dari mikrokontroler ialah tersedianya RAM dan peralatan I/O pendukung sehingga 

ukuran board mikrokontroler menjadi sangat ringkas. Kelebihan sistem menggunakan 

mikrokontroler memiliki penggerak yang menggunakan bahasa pemograman assembly dengan 

berpegangan pada kaidah digital dasar sehingga pengoperasian sistem menjadi sangat mudah 

dikerjakan sesuai dengan logika sistem. Desain bahasa assembly ini tidak menggunakan begitu 

banyak syarat penulisan bahasa pemrograman seperti huruf besar dan huruf kecil untuk bahasa 

assembly tetap benar. Mikrokontroler tersusun dalam satu chip dimana prosesor, memori, dan I/O 

terintegrasi menjadi satu kesatuan kontrol sistem sehingga mikrokontroler dapat dikatakan sebagai 

komputer mini yang dapat bekerja secara inovatif sesuai dengan kebutuhan sistem [8]. Sistem 

running bersifat berdiri sendiri tanpa tergantung dengan komputer sedangkan parameter komputer 

hanya digunakan untuk download instruksi atau program. Mikrokontroler juga menyediakan 

fasilitas tambahan untuk pengembangan memori dan I/O yang disesuaikan dengan kebutuhan 

sistem dan harga untuk memperoleh alat ini lebih murah dan mudah didapat [8]. 

 

 

Metodologi Penelitian  
Diagram alir metode penelitian, seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 
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mulai

Tampilan Kondisi dan Pengukuran Nilai 

Tegangan Beban Listrik

Pilihan Perintah: (i) “pijar” atau

(ii) “neon” atau (iii) “kipas” atau 

(iv) “hidup” atau (v) “mati”

selesai

Pemantauan 

Kondisi

Apakah sesuai perintah?
Apakah dilakukan 

perintah lain?

ya

ya

tidak

tidak

 
Gambar 1. Diagram alir metode penelitian 

 

Berdasarkan Gambar 1 ditunjukkan, bahwa metode penelitian menjelaskan langkah-langkah yang 

dilakukan untuk perolehan tujuan penelitian. Tahapan dalam penelitian ini, adalah pemantauan 

kondisi dan pengukuran nilai tegangan listrik pada: (i) lampu pijar melalui pemberian perintah 

“pijar” terhadap sensor, (ii) lampu Tube Luminescent (TL)[10] melalui pemberian perintah “neon” 

terhadap sensor, (iii) terminal masukan kipas angin melalui pemberian perintah “kipas” terhadap 

sensor, (iv) beban listrik melalui pemberian perintah “hidup” terhadap sensor, dan (v) beban listrik 

melalui pemberian perintah “mati” terhadap sensor pada saat lampu pijar berpijar, lampu TL 

berpendar, dan kipas angin berputar.  
 

 

Hasil dan Pembahasan 
Diagram blok pemantauan dan pengukuran kinerja sistem pengontrolan berbantua 

sensor[11] voice recognition dan mikrokontroler ATmega16 untuk pengoperasian aktuator, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 2. 
 

 
Gambar 2 Diagram blok pemantauan dan pengukuran kinerja sistem pengontrolan berbantua sensor 

voice recognition dan mikrokontroler ATmega16  untuk pengoperasian aktuator 

 

Berdasarkan Gambar 2 ditunjukkan, bahwa sistem mikrokontroler dihubungkan ke sensor-

transduser voice recognition sebagai masukan dan  ketiga aktuator berupa relai (kontak magnetik) 

sebagai keluaran. Pengoperasian aktuator dilakukan oleh penggerak aktuator berupa transistor. 

Diagram alir (algoritma) pemrograman terhadap sistem mikrokontroler ATmega16 secara 

keseluruhan, seperti ditunjukkan pada Gambar 3. 
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Gambar 3 Algoritma pemrograman terhadap sistem mikrokontroler ATmega16 

 

Berdasarkan Gambar 3 ditunjukkan, bahwa algoritma pemrograman terhadap sistem 

mikrokontroler ATmega16 digunakkan untuk pemantauan kondisi dengan lima perintah, yaitu: 

“pijar”, “neon”, “kipas”, “hidup”, dan “mati”. 

 

Pemantauan kondisi dan pengukuran nilai tegangan listrik pada lampu pijar melalui 

pemberian perintah “pijar” terhadap sensor 

Pemantauan kondisi dan pengukuran nilai tegangan listrik pada lampu pijar melalui 

pemberian perintah “pijar” terhadap sensor, maka mikrokontroler memberi sinyal pengoperasian 

aktuator untuk pemijaran lampu pijar, sedangkan lampu TL dan kipas angin dalam keadaan OFF.  

Kondisi dan nilai tegangan pada lampu pijar dengan pemberian perintah “pijar”, seperti 

ditunjukkan pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Kondisi dan nilai tegangan pada lampu pijar dengan pemberian perintah “pijar” 
 

Perintah 

“pijar” 

terhadap 

Sensor 

Lampu Pijar 
Kondisi 

Lampu TL 

Kondisi 

Kipas Angin Kondisi 
Nilai Teg. 

(volt) 

“pertama” 
ON 

(berpijar) 
216 OFF OFF 

“kedua” OFF 0 OFF OFF 

 

Pemantauan dan pengukuran nilai tegangan listrik pada lampu TL melalui pemberian 

perintah “neon” terhadap sensor 

Pemantauan kondisi dan pengukuran nilai tegangan listrik pada lampu TL melalui 

pemberian perintah “neon” terhadap sensor, maka mikrokontroler memberi sinyal pengoperasian 

aktuator untuk pemendaran lampu TL, sedangkan lampu pijar dan kipas angin dalam keadaan OFF.  
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Kondisi dan nilai tegangan pada lampu TL dengan pemberian perintah “neon”, seperti ditunjukkan 

pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Kondisi dan nilai tegangan pada lampu TL dengan pemberian perintah “neon” 
 

Perintah 

“neon” 

terhadap 

Sensor 

Lampu TL 
Kondisi 

Lampu Pijar 

Kondisi 

Kipas Angin Kondisi 
Nilai Teg. 

(volt) 

“pertama” 
ON 

(berpendar) 
214 OFF OFF 

“kedua” OFF 0 OFF OFF 

 

Pemantauan dan pengukuran nilai tegangan listrik pada terminal masukan kipas angin 

melalui pemberian perintah “kipas” terhadap sensor 

Pemantauan dan pengukuran nilai tegangan pada terminal masukan kipas angin melalui 

pemberian perintah “kipas” terhadap sensor, maka mikrokontroler memberi sinyal pengoperasian 

aktuator untuk pengoperasian kipas angin, sedangkan lampu pijar dan lampu TL dalam keadaan off.  

Kondisi dan nilai tegangan pada kipas angin dengan pemberian perintah “kipas”, seperti 

ditunjukkan pada Tabel 3. 
 

Tabel 3. Kondisi dan nilai tegangan pada lampu pijar dengan pemberian perintah “kipas” 
 

Perintah 

“kipas” 

terhadap 

Sensor 

Kipas Angin 

Kondisi 

Lampu Pijar 

Kondisi 

Lampu TL Kondisi 

Nilai 

Tegangan 

(volt) 

“pertama” 
ON 

(berputar) 
216 OFF OFF 

“kedua” OFF 0 OFF OFF 

 

Pemantauan kondisi dan pengukuran nilai tegangan listrik pada beban listrik melalui 

pemberian perintah “hidup” terhadap sensor 

Pemantauan kondisi dan pengukuran nilai tegangan listrik pada beban listrik melalui 

pemberian perintah “hidup” terhadap sensor. Tampilan hasil melalui pemberian perintah “hidup” 

terhadap sensor, seperti ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4 Tampilan hasil melalui pemberian perintah “hidup” terhadap sensor 

Berdasarkan Gambar 4 ditunjukkan, bahwa hasil dari pemberian perintah “hidup” terhadap sensor, 

maka mikrokontroler memberi sinyal pengoperasian aktuator untuk pengkondisian lampu pijar 

berpijar, lampu TL berpendar, kipas angin berputar. Kondisi dan nilai tegangan pada masing-
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masing terminal masukan beban listrik dengan pemberian perintah “hidup”, seperti ditunjukkan 

pada Tabel 4. 
 
Tabel 4. Kondisi dan nilai tegangan pada masing-masing beban listrik dengan pemberian perintah 

“hidup” 
 

Perintah 

terhadap 

Sensor 

Lampu Pijar Lampu TL Kipas Angin 

Kondisi 

Nilai 

Teg. 

(volt) 

Kondisi 

Nilai 

Teg. 

(volt) 

Kondisi 

Nilai 

Teg. 

(volt) 

“hidup” 
ON 

(berpijar) 
216 

ON 

(berpendar) 
216 

ON 

(berputar) 
216 

 

Pemantauan kondisi dan pengukuran nilai tegangan listrik pada beban listrik melalui 

pemberian perintah “mati” terhadap sensor pada saat lampu pijar berpijar, lampu TL 

berpendar, dan kipas angin berputar 

Pemantauan kondisi dan pengukuran nilai tegangan listrik pada beban listrik melalui 

pemberian perintah “mati” terhadap sensor pada saat lampu pijar berpijar, lampu TL berpendar, dan 

kipas angin berputar. Tampilan hasil melalui pemberian perintah “mati” terhadap sensor, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 2. 
  

  
Gambar 5 Tampilan hasil melalui pemberian perintah “mati” terhadap sensor 

 

Berdasarkan Gambar 2 ditunjukkan, bahwa hasil dari pemberian perintah “mati” terhadap sensor, 

maka mikrokontroler memberi sinyal penonoperasian aktuator untuk pemadaman lampu pijar dan 

lampu TL dan penonoperasian kipas angin. Kondisi dan nilai tegangan pada masing-masing 

terminal masukan beban listrik dengan pemberian perintah “mati” terhadap sensor pada saat lampu 

pijar berpijar, lampu TL berpendar, dan kipas angin berputar, seperti ditunjukkan pada Tabel 5. 
 
Tabel 5. Kondisi dan nilai tegangan pada masing-masing beban listrik dengan pemberian perintah 

“mati” terhadap sensor pada saat lampu pijar berpijar, lampu TL berpendar, dan kipas angin 

berputar 
 

Perintah 

terhadap 

Sensor 

Lampu Pijar Lampu TL Kipas Angin 

Kondisi 
Nilai Teg. 

(volt) 
Kondisi 

Nilai Teg. 

(volt) 
Kondisi 

Nilai Teg. 

(volt) 

“mati” OFF 0 OFF 0 OFF 0 

 

Berdasarkan Gambar 12 ditunjukkan, bahwa target suhu 23 
0
C (batas  bawah)  dan 27 

0
C (target 

atas),  dimana (i) jika suhu lebih kecil dari target bawah, maka fan dan heater beroperasi (on) (ii) 

jika suhu lebih besar dari target atas, maka fan beroperasi (on)  dan  (iii)  jika  suhu  tercapai sesuai 

target bawah dan atas, maka fan dan heater tidak beroperasi (off). Target kelembaban sebesar  43%  
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(target  bawah)  dan  45%  (target atas),  dimana  (i) jika  kelembaban  lebih  kecil dari target 

bawah, maka blower fan dan pompa beroperasi (off) dan (ii) jika kelembaban lebih besar dari target 

atas, maka blower fan beroperasi (on). 

 

Kesimpulan  
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sesuai tujuan penelitian, 

yaitu pemantauan dan pengukuran kinerja prototipe sistem pengontrolan berbasis voice recognition 

sensor dan mikrokontroler ditunjukkan, bahwa (a) hasil pemantauan pada saat sensor diberi 

perintah pijar, maka lampu pijar menyala atau on dan tegangan terukur pada lampu pijar sebesar 

216 volt ac, sedangkan lampu TL dan kipas angin dalam keadaan off; (b) hasil pemantauan pada 

saat sensor diberi perintah neon, maka lampu TL menyala atau on dan tegangan terukur pada lampu 

TL sebesar 214 volt ac, sedangkan lampu pijar dan kipas angin dalam keadaan off; (c) hasil 

pemantauan pada saat sensor diberi perintah kipas, maka kipas angin beroperasi atau on dan 

tegangan terukur pada kipas angin sebesar 216 volt ac, sedangkan lampu pijar dan lampu TL dalam 

keadaan off, (d) hasil pemantauan pada saat sensor diberi perintah hidup, maka lampu pijar dan 

lampu TL menyala (on) dan kipas angin beroperasi (on) dan tegangan yang terukur pada lampu 

pijar, lampu TL, dan kipas angin sebesar 216 volt; dan (e) hasil pemantauan pada saat sensor diberi 

perintah mati, maka lampu pijar dan lampu TL padam dan kipas angin berhenti beroperasi (off). 
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Abstrak 

Telah dilakukan implementasi sensor LM35 berbantuan mikrokontroler untuk pengkondisian suhu ruangan 

sebagai upaya penerapan efisiensi energi listrik.  Penelitian ini dilakukan melalui simulasi dengan program 

aplikasi Proteus. Setiap sensor suhu LM35 diberi resistor bernilai 10 kilo ohm dan kapasitor 1nF. Setiap 

sensor LM35 tersebut mendeteksi kondisi setiap perubahan yang terjadi dalam satu ruangan, masing-masing 

merupakan masukan yang disambung ke sistem mikrokontroler Arduino Uno. Tampilan pada LCD 

merupakan keluaran yang menampilkan hasil sistem.  Pemrograman terhadap mikrokontroler Arduino Uno, 

meliputi: (a) tampilkan indikasi sensor infrared dan LM35, (b) ambil dan kirim data dan (c) keluaran. Untuk 

kondisi dimana sensor LM35 pertama menunjukkan kondisi suhu ruangan dengan nilai konversi ke tegangan 

sebesar 0,29 volt, sensor LM35 kedua menunjukkan kondisi suhu ruangan dengan nilai konversi ke tegangan 

sebesar 0,51 volt, dan sensor LM35 ketiga menunjukkan kondisi suhu dengan nilai konversi ke tegangan 

sebesar 0,007volt,  maka tampilan pada layar LCD ditunjukkan bahwa kondisi suhu ruangan dalam keadaan 

normal dan nilai suhu ditampilkan sebesar 26,86 
o
C. 

Kata kunci: implementasi sensor Lm35 berbantuan mikrokontroler, pengkondisian, energi listrik 

 

Pendahuluan 
Pengkondisian suhu  menjadi penting dan harus dapat dilakukan, apabila perubahan suhu 

relatif berpengaruh terhadap kinerja suatu peranti atau berpengaruh terhadap suatu proses yang 

untuk suatu produk tertentu atau berpengaruh terhadap suatu produk yang telah dihasilkan sebelum 

didistribusikan[1].  Pengkondisian suhu ruangan, adalah upaya untuk membuat suhu suatu ruang 

tetap konstan pada kisaran (range) nilai tertentu, dimana pengkondisian suhu ruangan berkaitan 

dengan suatu bangunan. Dalam kaitannya dengan bangunan, kenyamanan didefinisikan sebagai 

suatu kondisi tertentu yang dapat memberikan sensasi yang menyenangkan bagi pengguna 

bangunan.  Manusia dikatakan nyaman secara termal ketika tidak dapat menyatakan apakah 

menghendaki perubahan suhu yang lebih panas atau lebih dingin dalam suatu ruangan [2],[3]. 

Data suhu yang dirasakan oleh sensor LM35 dapat terdeteksi dengan bantuan program 

yang dibuat terlebih dahulu dengan bahasa Basic Compiler (BasCom), selanjutnya di-download-

kan ke mikrokontroler arduino uno sebagai sistem pengontrol sensor LM35. Dalam pembuatan 

program untuk pendeteksian suhu didasarkan kepada data yang telah tersedia. data harus disetel 

atau reset sesuai dengan diagram yang terdapat pada datasheet sensor LM35[4].  Pengkondisian 

suhu ruangan merupakan upaya efisiensi energi. Salah satu contoh energi yang banyak 

dimanfaatkan dalam kebutuhan hidup manusia masa kini, adalah energi listrik. Energi listrik ini 

umumnya tidak diperoleh secara gratis, di kantor, rumah tangga, perusahaan, dan lain-lain yang 

membutuhkan energi ini harus membayar sesuai dengan pemakaiannya[5].  

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan implementasi sensor LM35 berbantuan 

mikrokontroler untuk pengkondisian suhu ruangan sebagai upaya penerapan efisiensi energi listrik, 

melalui pengintegrasian sensor LM35 ke mikrokontroler arduino uno dan pemrograman terhadap 

mikrokontroler. Pengintegrasian sensor ke sistem dengan tahapan-tahapan: (i) penentuan dan 

penempatan sensor LM35, (ii) perolehan modul mikrokontroler, (iii) kalibrasi terhadap LM35, (iv) 

pengintegrasian sensor LM35 ke modul mikrokontroler Pemrograman terhadap Mikrokontroler 

arduino uno, meliputi: (i) pembuatan diagram alir (flowchart) sebagai implementasi bentuk 

algoritma, (ii) pembuatan sintaks, dan (iii) uji verifikasi hasil pembuatan program pada program 

mailto:sitiasyura648@gmail.com
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aplikasi Proteus [6], [7]. Diagram skematis pengkondisian suhu ruangan, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 1. 

Sistem 

Pendingin 

Ruangan

LM35 

(3)

relai

A

D

C
ATmega

AC

Sensor 

Suhu

Sistem 

Mikrokontroler

Sistem Catu Daya 

Arus Searah

Sistem Catu Daya 

Arus Bolak-balik

Sistem 

Pendingin 

Ruangan

suhu ruangan

LCD

relai

A

D

C

Sensor 

Suhu

Sistem 

Mikrokontroler

Sistem Catu Daya 

Arus Bolak-balik

              

LM35 (1)

LM36 (2)

Power 

Suplay

imfrared

 

Gambar 1. Diagram skematis sistem pengkondisian suhu ruangan. 

 

Studi Pustaka 

Efisiensi Energi Listrik  

Efisiensi merupakan salah satu langkah dalam pelaksanaan konservasi energi. Efisiensi 

energi adalah istilah umum yang mengacu pada penggunaan energi lebih sedikit untuk 

menghasilkan jumlah layanan atau output berguna yang sama. Dalam pandangan masyarakat 

umum kadang kala efisiensi energi diartikan juga sebagai penghematan energi[5].  Energi listrik 

adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik yang tersimpan dalam arus listrik 

dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan volt dengan ketentuan kebutuhan 

konsumsi daya listrik dengan satuan watt untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, 

memanaskan, mendinginkan, ataupun untuk menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk 

menghasilkan bentuk energi yang lain. Energi yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber, 

seperti air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lainnya[6]. 
 

Arduino Uno 
Arduino adalah pengontrol mikrokontroler single-board yang bersifat open-source, 

diturunkan dari wiring platform dirancang untuk kemudahan penggunaan elektronika dalam 

berbagai bidang[7]. Arduino Uno adalah sebuah board mikrokontroler yang didasarkan pada 

ATmega328 (datasheet)[8] Arduino Uno mempunyai 14 pin digital input/output (6 di antaranya 

dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, sebuah osilator Kristal 16 MHz, sebuah 

koneksi USB, sebuah power jack, sebuah ICSP header, dan sebuat tombol reset. Arduino Uno 

memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang mikrokontroler, mudah menghubungkannya ke 

sebuah komputer dengan sebuah kabel USB atau mensuplainya dengan sebuah adaptor ac ke dc 

atau menggunakan baterai untuk memulainya. Arduino Uno berbeda dari semua board Arduino 

sebelumnya, Arduino Uno tidak menggunakan chip driver FTDI USB-to-serial[8]. Bahasa yang 

digunakan Arduino adalah Bahasa C. Bahasa C adalah bahasa yang sangat lazim digunakan sejak 

komputer diciptakan dan sangat berperan dalm perkembangan software. Arduino telah 

menyediakan library Bahasa C yang digunakan bisa di-download secara gratis website resmi 

Arduino. Setiap library arduino biasanya disertai dengan contoh pemakaiannya. Keberadaan 

library-library bukan hanya membantu kita membuat proyek mikrokontroler, tetapi bisa dijadiakan 

sarana untuk mendalami pemrograman bahasa C pada mikrokontroler[9-11]. 

 

Metodologi Penelitian 

Diagram alir metode penelitian, seperti ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Energi
https://id.wikipedia.org/wiki/Listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Arus_listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Motor
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampu
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak
https://id.wikipedia.org/wiki/Batu_bara
https://id.wikipedia.org/wiki/Angin
https://id.wikipedia.org/wiki/Panas_bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Nuklir
https://id.wikipedia.org/wiki/Matahari
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8161.pdf
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Gambar 2 Diagram alir metode penelitian 

 

Berdasarkan Gambar 2 ditunjukkan, bahwa diagram alir penelitian adalah tahapan yang dilakukan 

untuk perolehan setiap tujuan penelitian berupa pengintegrasian sensor LM35 dan passive infrared 

(PIR) ke sistem mikrokontroler dan pemrograman terhadap mikrokontroler Arduino Uno. 

 

Pengintegrasian Sensor LM35 ke Sistem Mikrokontroler 

Tahapan-tahapan yang dilakukan, meliputi: (i) penentuan dan penempatan sensor LM35 

dan PIR, (ii) perolehan modul mikrokontroler, (iii) melakukan kalibrasi terhadap LM35, dan (iv) 

pengintegrasian sensor LM35 ke modul mikrokontroler. 

 

Pemrograman terhadap Mikrokontroler Arduino Uno 

Tahapan-tahapan yang dilakukan, meliputi: (i) pembuatan diagram alir (flowchart) sebagai 

implementasi bentuk algoritma, (ii) pembuatan sintaks, dan (iii) uji verifikasi hasil pembuatan 

program. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Integrasi Sensor LM35 ke Mikrokontroler Arduino Uno 

(i) Penentuan dan penempatan sensor LM35 

Sensor LM35 pada implementasi pengkondisian suhu ruangan  ini adalah sensor indikasi 

suhu, ditentukan melalui simulasikan dengan program aplikasi Proteus. Penentuan dan 

penempatan sensor LM35, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Penentuan dan penempatan sensor LM35 

 

Berdasarkan Gambar 3 ditunjukkan, bahwa satu ruangan dipasang 1 sensor infrared dan 3 sensor 

LM35. Sensor infrared untuk pendeteksian manusia jika terdapat dalam ruangan, sedangkan sensor 

LM35 untuk pendeteksian suhu ruangan pada nilai tinggi atau rendah.  

(ii) Perolehan modul mikrokontroler 

Modul mikrokontroler sebagai modul pengontrol untuk suhu ruangan dipilih 

mikrokontroler dari jenis Arduino Uno. Arduino Uno telah memuat semua yang dibutuhkan untuk 

penunjang mikrokontroler, mudah dihubungkan ke sebuah komputer dengan sebuah kabel USB 

atau ke sebuah catu daya (power supply) eksternal dimana catu daya tersebut dipilih secara 

otomatis. Catu daya eksternal (non-USB) dapat diperoleh dari sebuah ac to dc converter atau 

baterai (battery, accumulator). 

(iii) Melakukan kalibrasi ke LM35 

Berdasarkan kelebihan/keistemewaan sensor LM35 yang sudah melalukan kalibrasi secara 

otomatis, maka oleh karena itu tidak perlu melakukan kalibrasi secara manual kembali. 

(iv) Pengintergrasian sensor LM35 ke modul mikrokontroler, dan LCD 

Pengintegrasian sistem berupa penggabungan sensor LM35, modul mikrokontroler 

ATmega328, dan LCD. Diagram skematis pengintegrasian sistem, ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4. Pengintergrasian sensor LM35 ke modul Arduino Uno dan LCD 

 

Berdasarkan Gambar 4 ditunjukkan, bahwa dalam satu ruangan tiga sensor LM35 dengan resistor 

10 kilo ohm dan kapasitor 1 nF, masing-masing merupakan masukan yang disambung ke sistem 
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mikrokontroler Arduino Uno. Tampilan pada LCD merupakan keluaran yang menampilkan hasil 

sistem. 

 

Pemrograman terhadap Mikrokontroler Arduino Uno 

1) Pembuatan algoritma 

Pemilihan algoritma ditentukan dalam bentuk diagram alir (flow chart).  Diagram alir 

untuk  pemrograman mikrokontroler Arduino Uno, seperti ditunjukkan pada Gambar 5. 

                    

mulai

selesai

Masukan:

PIR

LM35

PIR, berfungsi?

Keluaran:

LCD

Relai

ya

tidak

 
 

Gambar 5. Diagram alir untuk pemrograman mikrokontroler Arduino Uno. 

 

Berdasarkan Gambar 5 ditunjukkan, bahwa diagram alir untuk pemrograman mikrokontroler 

Arduino Uno, meliputi: (a) tampilkan indikasi sensor I dan LM35, (b) ambil dan kirim data, dan (c) 

keluaran. 

 

2) Penulisan sintaks 

Penulisan sintaks merupakan penjelasan terhadap tahapan-tahapan pada algoritma. 

a) Tampilkan indikasi sensor LM35 

 Tampilkan indikasi sensor LM35 untuk mengetahui setiap perubahan yang terjadi pada 

suhu ruangan. Indikasi sensor LM35  untuk suhu ruangan dalam keadaan ON dan OFF ditampilkan 

pada LCD.  

b) Ambil dan kirim data 

Data berdasarkan masukan dari sensor LM35 yang ditampilkan terlebih dahulu harus 

dilakukan pengambilan data dari sensor LM35 kemudian dikirimkan ke mikrokontroler Arduino 

Uno. 

c) Keluaran 

Keluaran akibat keberadaan sintaks program yang merupakan reaksi terhadap masukan dari 

sumber masuk atau sensor. Program untuk keluaran dijadikan untuk pengoperasian kondisi suhu 

rendah dan tinggi. 

 

3) Uji verifikasi terhadap hasil pembuatan program 

 Uji verfikasi merupakan upaya simulasi terhadap program yang telah dibuat pada 

mikrokontroler berbantuan program aplikasi Proteus dengan kondisi buatan, sebagai asumsi 

kejadian suhu pada ruangan.  Uji verfikasi kondisi suhu ruangan berbantuan program aplikasi 

Proteus, seperti ditunjukkan pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Uji verfikasi kondisi suhu ruangan berbantuan program aplikasi Proteus   

 

Berdasarkan Gambar 6 ditunjukkan, bahwa ketika sensor LM35 pertama menunjukkan kondisi 

suhu ruangan dengan nilai konversi ke tegangan sebesar  0,29 volt, sensor kedua menunjukkan 

kondisi suhu ruangan dengan nilai konversi ke tegangan sebesar 0,51 volt, dan sensor LM35 ketiga 

menunjukkan kondisi suhu dengan nilai konversi ke tegangan sebesar 0,007 volt,  maka tampilan 

pada layar LCD ditunjukkan bahwa kondisi suhu ruangan dalam keadaan normal dan nilai suhu 

ditampilkan sebesar 26,86 
o
C. 

 

Kesimpulan  
Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sesuai tujuan penelitian. 

1) Implementasi sensor LM35 berbantuan mikrokontroler ini adalah sensor indikasi suhu,          

ditentukan melalui simulasikan dengan program aplikasi Proteus. Setiap sensor suhu LM35 diberi 

resistor bernilai 10 kilo ohm dan kapasitor 1nF. Setiap sensor LM35 tersebut mendeteksi kondisi 

setiap perubahan yang terjadi dalam satu ruangan, masing-masing merupakan masukan yang 

disambung ke sistem mikrokontroler Arduino Uno. Tampilan pada LCD merupakan keluaran yang 

menampilkan hasil sistem. 

2) Pemrograman terhadap mikrokontroler Arduino Uno, meliputi: (a) tampilkan indikasi sensor 

infrared dan LM35, (b) ambil dan kirim data dan (c) keluaran.  Untuk kondisi dimana sensor LM35 

pertama menunjukkan kondisi suhu ruangan dengan nilai konversi ke tegangan sebesar 0,29 volt, 

sensor LM35 kedua menunjukkan kondisi suhu ruangan dengan nilai konversi ke tegangan sebesar 

0,51 volt, dan sensor LM35 ketiga menunjukkan kondisi suhu dengan nilai konversi ke tegangan 

sebesar 0,007 volt,  maka tampilan pada layar LCD ditunjukkan bahwa kondisi suhu ruangan dalam 

keadaan normal dan nilai suhu ditampilkan sebesar 26,86 
o
C. 
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TE-066 
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Abstrak (10 pt) 

Makalah ini bertujuan untuk memaparkan perancangan simulator sistem pengendalian lampu lalu lintas 

yang bersifat adaptif dan terintegrasi. Permasalahan umum yang berhubungan dengan sistem lampu lalu 

lintas pada berbagai persimpangan di dalam kota mencakup masalah-masalah sebagai berikut: (1) 

penumpukan pada suatu ruas jalan menjelang persimpangan disebabkan kondisi lalu lintas yang dinamis 

dari jam ke jam sementara siklus pewaktuan pada lampu lalu lintas umumnya adalah statis; (2) tidak adanya 

sinkronisasi antar pengendali lampu lalu lintas di persimpangan yang berdekatan sehingga lalu lintas tidak 

lancar; dan (3) kesulitan pemantauan kondisi lalu lintas pada suatu persimpangan serta tidak tersedianya 

fasilitas pengiriman perintah perubahan siklus pewaktuan baik secara langsung maupun jarak jauh melalui 

jaringan komunikasi. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu simulator sebagai 

alat bantu analisis dan perancangan. Melalui simulator ini, berbagai konfigurasi dan kombinasi siklus 

pewaktuan lampu lalu lintas pada suatu persimpangan dapat disimulasikan dulu dalam simulator sebelum 

dilakukan implementasi. Selain itu, simulator tersebut juga diharapkan untuk dapat mensimulasikan 

komunikasi dan koordinasi antar pengendali baik pengendali lokal maupun pengendali terpusat.  
Kata kunci: sistem lampu lalu lintas, adaptif, terintegrasi, simulator, real-time structured analysis and 

design (RTSAD) 
 

Pendahuluan 
Kota-kota di Indonesia saat ini sudah mulai mengarah kepada konsep smart city [1] untuk 

meningkatkan kualitas layanan kota dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti terlihat 

salah satunya dari inisiatif Jakarta Smart City [2] dan adanya Smart City Index [3] dengan sebagian 

pemenang di antaranya Depok, Bandung, Semarang, Surabaya and Tangerang. Adapun salah satu 

sektor yang membutuhkan konsep smart city adalah sektor transportasi dan manajemen lalu lintas. 

Berangkat dari inisiatif smart city tersebut, maka kegiatan penelitian ini mengusulkan suatu sistem 

pengendalian lampu lalu lintas yang adaptif dan terintegrasi sebagai bagian dari sistem cerdas 

untuk penataan dan pengendalian lalu lintas. Sistem ini bertujuan untuk mengoptimalkan 

penggunaan jalan dan mengurangi kemacetan dengan kemampuan adaptif menghadapi kebutuhan 

khusus serta terintegrasi dengan sistem pemantauan kota. 

Untuk itu, berbagai permasalahan yang berhubungan dengan sistem lampu lalu lintas pada 

berbagai persimpangan di dalam kota telah diteliti yang mencakup di antaranya: (1) penumpukan 

pada suatu ruas jalan menjelang persimpangan yang disebabkan kondisi lalu lintas yang dinamis 

dari jam ke jam sementara siklus pewaktuan pada lampu lalu lintas umumnya adalah statis; (2) 

tidak adanya sinkronisasi antar pengendali lampu lalu lintas pada persimpangan yang berdekatan 

sehingga lalu lintas tidak lancar; dan (3) kesulitan melakukan pemantauan kondisi lalu lintas pada 

suatu persimpangan serta tidak tersedianya fasilitas pengiriman perintah perubahan siklus 

pewaktuan baik secara langsung maupun jarak jauh melalui jaringan komunikasi. 

Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk merancang Sistem Pengendalian Lampu Lalu 

Lintas Adaptif dan Terintegrasi, yang akan diwujudkan pada tahapan pertama sebagai suatu 

simulator untuk alat bantu analisis dan perancangan untuk dilanjutkan pada tahapan selanjutnya 

dalam suatu wujud implementasi nyata sistem. Makalah ini memaparkan hasil-hasil awal 

perancangan simulator tersebut yang mencakup (1) analisis kebutuhan berdasarkan studi lapangan;  

(2) metodologi perancangan berdasarkan studi pustaka dan penelitian sebelumnya dan (3) 

rancangan awal simulator sistem pengendalian ini. 

 

Studi Pustaka  
Pada umumnya di setiap persimpangan jalan, lampu lalu lintas akan dipasangkan untuk 

mengatur kendaraan yang melewati persimpangan jalan tersebut. Tujuan pemasangan lampu lalu 



SNTI V-2016 Universitas Trisakti                                           ISSN: 2355-925X 

 

Prosiding SNTI FTI-USAKTI V-2016 Halaman 374 
 

lintas tersebut adalah untuk: (a) menghindari kecelakaan yang mungkin terjadi akibat kecerobohan 

pengemudi; dan (b) menghindari kemacetan yang mungkin terjadi akibat kepadatan jumlah 

kendaraan. 

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka perancangan sistem pengendalian lalu lintas 

untuk suatu persimpangan dapat dikategorikan menurut beberapa aspek sebagai berikut: (a) sistem 

pengendalian dengan pewaktuan tetap atau statis dan (b) sistem pengendalian dengan pewaktuan 

adaptif atau dinamis.  

Sistem pengendalian dengan pewaktuan adaptif, umumnya memperhatikan perubahan 

kondisi kepadatan lalu lintas, baik dengan memanfaatkan sensor tertentu (otomatis) maupun 

dengan melakukan monitoring secara manual baik lokal maupun jarak jauh yang diteruskan dengan 

pengiriman perintah untuk mengubah pewaktuan lampu lalu lintas tersebut. Umumnya setiap 

Pengendali Lokal pada persimpangan ini memiliki indepedensi pengendalian dengan siklus 

pewaktuan tersendiri dengan kemampuan pengendalian darurat pada saat terjadi kegagalan atau 

gangguan sistem, sebagai contoh sistem akan menampilkan lampu kuning berkedip terus-menerus 

sebagai isyarat hati-hati. 

Sehubungan dengan konsep pengendalian dan pemantauan lalu lintas secara terpadu, maka 

dikembangkan konsep Traffic Management Center (TMC) yang merupakan suatu Pusat Pengendali 

yang dapat melakukan monitoring terhadap status sistem pengendali lampu lalu lintas pada tiap-

tiap persimpangan [4]. Pusat Pengendali di TMC ini dapat pula mengirimkan perintah perubahan 

siklus pada suatu Pengendali Lokal yang merupakan over-write pewaktuan pada pengendali lokal 

tersebut. Selain itu untuk meningkatkan efektivitas dan melakukan koordinasi antar pengendali-

pengendali lokal, dapat dilakukan sinkronisasi antar Pengendali Lokal yang dikendalikan dari 

Pengendali Pusat [5]. 

Beberapa sistem pengendali lokal lampu lalu lintas yang memiliki kemampuan adaptif 

terhadap perubahan kepadatan lalu lintas telah diusulkan dengan pemanfaatan sensor dan 

implementasi menggunakan programmable logic controller (PLC) untuk kemudahan pengubahan 

siklus pewaktuan, di antaranya makalah oleh Swamardika [6]; Adityo dan Pissesti [7]; 

Cesardarmantya, Triyanto, dan Brianorman [8]; Riyadi, Wahyunggoro dan Prabowo [9].  

Selain itu, beberapa sistem pengendalian lampu lalu lintas telah mengimplementasikan 

konsep Pusat Pengendali yang terhubung ke Pengendali lokal diantaranya makalah oleh Asri, 

Zainuddin dan Ilham [4]; serta oleh Budiman [10]. Kedua makalah ini menunjukkan perangkat 

pengendali penyalaan lampu lalu lintas secara dinamis (manual atau otomatis) dan monitoring 

untuk mendeteksi kerusakan lampu lalu lintas dan dapat berkomunikasi dengan aplikasi yang ada 

di pusat kontrol dalam melakukan pengendalian dan monitoring kerusakan pada lampu lalu lintas 

di persimpangan jalan melalui sensor, namun rancangan sistem ini belum menyediakan 

kemampuan sinkronisasi antar pengendali lokal. 

Rancangan penelitian ini akan membahas permasalahan lanjutan dalam pengendalian lalu 

lintas, yaitu masalah adaptivitas dan komunikasi / integrasi antar pengendali lampu lalu lintas. 

Walaupun demikian, perancangan sistem pengendalian lampu lalu lintas ini akan tetap mencakup 

permasalahan dasar dalam pengendalian lalu lintas, sebagaimana telah diteliti dalam penelitian 

sebelumnya oleh sebagian tim peneliti [11] [12] yaitu mengenai permasalahan siklus pewaktuan 

dasar baik secara statis maupun dinamis. 

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya telah dihasilkan luaran berupa analisis dan 

rancangan [11] serta implementasi prototip dalam bentuk perangkat keras berbasis mikrokontroler 

[12] ataupun berupa rangkaian komponen industri [13]. Analisis terhadap luaran-luaran tersebut 

memberikan inspirasi untuk perancangan simulator berbasis perangkat lunak dan perangkat keras, 

untuk memudahkan analisis dan tahapan perancangan selanjutnya di mana dengan menggunakan 

simulator, berbagai konfigurasi dan kombinasi siklus pewaktuan lampu lalu lintas pada suatu 

persimpangan dapat disimulasikan dulu dalam simulator sebelum dilakukan implementasi. 

 

Metodologi Penelitian 

Peta Jalan Penelitian dan Metodologi Perancangan 
 Perancangan Simulator Sistem Pengendalian Lampu Lalu Lintas Adaptif dan Terintegrasi 

ini merupakan kelanjutan dari beberapa tahapan penelitian sebelumnya sebagaimana digambarkan 

dalam Bagan Peta Jalan Penelitian pada gambar 1 di bawah ini. Selanjutnya sebagai kelanjutan dari 
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tahapan-tahapan tersebut, direncanakan perancangan suatu simulator untuk mempermudah proses 

analisis dan desain agar dapat mensimulasikan berbagai konfigurasi lampu lintas yang berbeda-

beda sesuai dengan kondisi lapangan di persimpangan jalan.  

 

Gambar 1. Bagan Peta Jalan Penelitian  

Perancangan Simulator Sistem Pengendalian Lampu Lalu Lintas Adaptif dan Terintegrasi 

ini mengikuti metodologi untuk pengembangan sistem berbasis perangkat lunak dan perangkat 

keras atau system engineering di mana tahapannya adalah sebagai berikut: Analisis Kebutuhan, 

Pemodelan dan Perancangan Sistem, Implementasi Sistem, Pengujian dan Verifikasi, serta 

Pemasangan atau Deployment. Sebagaimana layaknya suatu sistem yang interaktif dan dinamis 

maka pengembangan sistem ini akan dilakukan secara iteratif dan incremental, di mana sistem 

dibangun secara bertahap melalui beberapa siklus pengembangan, dengan menghasilkan sistem 

yang telah operasional pada masing-masing tahapan. Secara khusus metode ini diimplementasikan 

menurut metode Real-time Structured Analysis and Design (RTSAD) [5]. 

 

Hasil dan Pembahasan  
Pada penelitian ini dipilih lokasi persimpangan sepanjang jalan KH Hasyim Ashari dari 

Jalan Gajah Mada sampai perempatan Grogol di Jakarta Barat sebagai studi kasus untuk 

membangun model persimpangan yang lampu lalu lintasnya akan dikendalikan menggunakan 

simulator sistem pengendalian lalu lintas sesuai usulan penelitian ini (Gambar 2).  

Beberapa pertimbangan yang mendasari pemilihan lokasi dan persimpangan-persimpangan 

ini adalah: 

 Salah satu persimpangan sepanjang jalan ini memiliki tingkat kompleksitas yang cukup 

rumit sehingga cukup untuk memodelkan situasi pengaturan lalu lintas yang memerlukan 

adaptivitas, sebagai contoh persimpangan Cideng selain terdapat arus dari 4 arah, ada pula 

jalur Busway sepanjang jalan KH Hasyim Ashari ini. 

 Urutan persimpangan-persimpangan jalan ini memerlukan sinkronisasi penyalaan lampu lalu 

lintas antar persimpangan yang berurutan jika hendak dilewati oleh arus lalu lintas yang 

memiliki prioritas, contohnya: iring-iringan pejabat Negara ataukah konvoi lainnya agar 

tidak terjadi terpotongnya iring-iringan atau menyebabkan deadlock pada persimpangan 

 Kemacetan total atau deadlock beberapa kali terjadi pada ruas jalan ini dikarenakan 

penyalaan lampu lalu lintas yang berdasarkan pewaktuan statis dan tidak dilakukan 

adaptivitas perubahan pewaktuan untuk mengakomodasi arus lalu lintas. 
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Gambar 2. Denah Jalan yang dipergunakan dalam Simulasi Pengaturan Lalu Lintas 

Untuk itu pada tahapan awal perancangan telah dilakukan analisis urutan pewaktuan pada 

berbagai persimpangan jalan sepanjang ruas jalan ini sebagaimana digambarkan pada gambar 3.  

 

Gambar 3. Diagram Pewaktuan Persimpangan 2 (P2) pada Jalan Cideng Barat dan Cideng Timur 

Berdasarkan letak persimpangan di mana di setiap persimpangan diperlukan suatu 

pengendali lokal untuk mengendalikan lampu-lampu lalu lintas di persimpangan tersebut maka 

dibutuhkan Pengendali Lokal yang dapat mengendalikan baik lampu maupun sensor-sensor 

tambahan untuk pendeteksian keadaan arus maupun input-input lainnya. Selain itu berdasarkan 

analisis kebutuhan bahwa dibutuhkan komunikasi baik Monitoring dan sinkronisasi antar 

pengendali Lokal maka dibutuhkan Pengendali Terpusat yang dapat memonitor maupun 

mengirimkan perintah sinkronisasi. Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan ini maka disusunlah suatu 

Diagram Blok Sistem yang dapat merepresentasikan Rancangan Sistem Pengendalian Lampu Lalu 

Lintas yang adaptif dan terintegrasi sebagai digambarkan pada gambar 4.  

Perancangan awal berdasarkan analisis menghasilkan diagram blok sistem yang terdiri dari 

3 subsistem yaitu (1) sub sistem Pengendali Lokal; (2) sub sistem Pengendali Terpusat; dan sub 
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sistem Antar Muka berbasis Hand-held/Mobile device. Sub sistem Pengendali Lokal saat ini 

disimulasikan untuk 2 persimpangan berurut dengan hirarki Master – Slave atau Main – Follower 

untuk kebutuhan adaptivitas dan sinkronisasi. 

Analisis lebih lanjut terhadap kebutuhan sistem menghasilkan kebutuhan teknologi 

implementasi sebagai berikut: (1) Pengendali Lokal perlu direalisasikan menggunakan Pengendali 

dengan platform Single Board Computer (Arduino) berbasis mikrokontroler dengan jumlah 

kemampuan input output dan proses sesuai tingkat kompleksitas pengendalian di persimpangan 

yang dipilih; (2) Pengendali Terpusat perlu direalisasikan menggunakan Pengendali dengan 

platform Single Board Computer (Rasberry Pi) dengan kemampuan Komunikasi Internet dan 

Pengolahan Data terdistribusi, yang terhubung dengan suatu Komputer sebagai Server untuk 

kebutuhan push dan pull data ke Hand-held/Mobile device; (3) Antar Muka berbasis Hand-

held/Mobile device ditentukan menggunakan perangkat berbasis Android (open source). 

 

Gambar 4. Diagram Blok Sistem Pengendalian Lampu Lalu Lintas Adaptif dan Terintegrasi 

Kesimpulan  
Berdasarkan hasil-hasil perancangan simulator sistem pengendalian lampu lalu lintas 

adaptif dan terintegrasi ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

d) Hasil analisis kebutuhan berdasarkan model persimpangan dengan tingkat kompleksitas 

untuk adaptivitas dan sinkronisasi menghasilkan blok diagram sistem yang terdiri atas 3 subsistem 

yaitu: 

a. Pengendali Lokal, yang perlu direalisasikan menggunakan Pengendali dengan platform 

Single Board Computer (Arduino) berbasis mikrokontroler dengan jumlah kemampuan 

input output dan proses sesuai tingkat kompleksitas pengendalian di persimpangan yang 

dipilih;  

b. Pengendali Terpusat, yang perlu direalisasikan menggunakan Pengendali dengan platform 

Single Board Computer (Rasberry Pi) dengan kemampuan Komunikasi Internet dan 

Pengolahan Data terdistribusi, yang terhubung dengan suatu Komputer sebagai Server 

untuk kebutuhan push dan pull data ke Hand-held/Mobile device;  

c. Antar Muka berbasis Hand-held/Mobile device, yang ditentukan menggunakan perangkat 

berbasis Android (open source). 
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e) Tahapan pengembangan sistem berdasarkan analisis kebutuhan dan analisis dampak yaitu 

sebagai berikut: (1) Tahap 1 yaitu pengembangan Pengendali Lokal perlu dilakukan terlebih 

dahulu; (2 & 3) Tahap 2 yaitu pengembangan Pengendali Terpusat dan Tahap 3 yaitu 

pengembangan Antar Muka berbasis Hand-held/Mobile Device dapat dilakukan secara paralel. 

Hasil analisis dari pengembangan Pengendali Lokal akan menentukan spesifikasi dan antar muka 

dengan Pengendali Terpusat dan Antar Muka berbasis Hand-held/Mobile Device. 

 

Ucapan Terima kasih  
Penelitian ini dibiayai oleh Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti untuk Tahun 

Akademik 2015/2016. 
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Abstrak  

Fiber to The Tower merupakan salah satu solusi bagi jaringan backhaul di seluler. FTTT mengunakan serat 

optic sebagai media transmisi yang mampu mendukung jaringan seluler untuk memberikan layanan 

bandwidth  layanan triple play. Penelitian ini membahas implementasi FTTT dari STO Pademangan sampai 

Node B Budi Mulia. FTTT yang diimplementasikan menggunakan G-PON untuk jaringan ODN. 

Implementasi FTTT tersebut diukur kualitas linknya menggunakan OTDR dan OPM. Hasil pengukuran 

tersebut dibandingkan dengan hasil penghitungan link budget dan standar redaman ITU-T G.984.2. 

Konfigurasi FTTT tersebut juga disimulasikan menggunakan Optiwave, hasil simulasi tersebut juga 

dibandingkan dengan hasil pengukuran dan penghitungan. Berdasarkan hasil pengukuran OTDR maka 

dapat disimpulkan jaringan  FTTT adalah jaringan yang bagus. Sementara dari pengukuran OTDR, OPM 

dan simulasi dapat disimpulkan bahwa implementasi FTTT tersebut memenuhi standar redaman dan daya 

yang ditetapkan. Daya yang diperoleh dari  implementasi -8,04 dBm. Redaman  pada jaringan FTTT 

diperoleh ≥ 13 dB. Penelitian membuktikan bahwa FTTT dapat digunakan sebagai backhaul bagi jaringan 

3G. 

Kata kunci: Fiber to The Tower, G-PON, link budget 
 

Pendahuluan 
 Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan layanan data di seluler khususnya dari 

telepon cerdas (smartphones) dan tablet maka dibutuhkan jaringan backhaul yang mendukung 

bandwidth yang dibutuhkan. Kebutuhan akan layanan data semakin meningkat dan berkembang 

menjadi kebutuhan akan layanan internet dan aplikasi multimedia lainnya. Jaringan seluler, dimana 

Tower yang secara langsung terkoneksi dengan pengguna jaringannya dalam hal ini adalah Node 

B. Node B tersebut juga memiliki jaringan backhaul yang terkoneksi dengan Sentral Telepon 

Otomat pada jaringan PSTN.  Fiber to The Wireless atau disebut juga Fiber to The Tower (FTTT), 

nirkabel (wireless) apa pun bentuk nirkabelnya membutuhkan jaringan backhaul serat optik untuk 

meningkatkan bandwith layanan.[1][2] Jaringan serat optik ini akan memenuhi bandwidth yang 

diinginkan. Selain ukuran yang kecil dan ringan, serat optik menjadi alternatif jaringan backhaul 

untuk memenuhi bandwidth di jaringan seluler.[3] Teknologi FTTT saat ini telah menjadi salah 

satu solusi untuk dapat memberikan layanan Triple Play di dalam satu infrastruktur di jaringan 

seluler. 

FTTT merupakan infrastruktur yang memanfaatkan serat optik dari pusat peyedia 

(provider) ke kawasan pengguna yang hanya bisa di jangkau dari tower  untuk pengguna di 

jaringan seluler.[4] Konfigurasi FTTT  berawal dari sentral hingga menuju ke NODE B.  

Penelitian  ini membahas kualitas sinyal optik dari implementasi FTTT di STO 

Pademangan ke  Node B Budi Mulia Telkomsel,  khususnya kelayakan daya dalam jaringan FTTT.  

 

Studi Pustaka  
FTTT merupakan salah satu jaringan dengan mengunakan serat optik sebagai medium 

penghantaran dari pusat penyedia (provider) ke Node B untuk kawasan pengguna.[5] 

Perkembangan teknologi ini tidak terlepas dari kemajuan perkembangan teknologi serat optik yang 

dapat menjangkau pengguna hanya dengan melalui Node B. Selain itu juga digunakan  untuk 

memberikan layanan Triple Play yaitu layanan akses internet yang cepat, suara dan video dalam 

satu unit infrastruktur. 

Berdasarkan pada Gambar 1  dapat dilihat bahwa jaringan FTTT memiliki komponen 

pembentuk jaringan FTTT yaitu Central Office, Optical Distribution , Cabinet, Passive Splitter, 

Optical Distriution Point, Optical Terminal Box, Kabel Feeder, dan  Kabel Distribusi. 
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Gambar 1 Konfigurasi FTTT [6] 

Implementasi FTTT tersebut akan dianalisis melalui hasil pengukuran. Parameter 

pengukuran kabel fiber optik meliputi redaman kabel serat optik, redaman sambungan, jarak kabel, 

dan redaman konektor. Pengukuran dapat dilakukan dengan menggunakan OTDR dan OPM. [7] 

a. Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) 

Secara umum fungsi dari OTDR adalah mengukur link serat optik, mengukur redaman 

sambungan, mengukur redaman antara dua titik, mengukur jarak kabel, dan melokalisir gangguan. 

Informasi mengenai redaman kabel, redaman sambungan, redaman konektor dan lokasi gangguan 

serta redaman antara dua titik dapat diketahui dari tampilan di OTDR. 

 b. Optical Power Meter (OPM) 

Alat ukur ini dipakai untuk mengukur total redaman dalam sebuah link optik secara akurat 

baik saat instalasi (uji akhir) atau pemeliharaan. Redaman diukur dalam satuan Decibel (dB). 

Parameter yang digunakan dalam pengukuran FTTT adalah parameter yang terkait 

redaman yaitu [8]: 

1. Daya Sinyal yang Diterima (Pr), merupakan perhitungan daya sinyal yang dipakai 

di penerima (end user) 

2. Lc total adalah redaman yang terjadi pada konektor dB 

3. Ls total adalah redaman yang terjadi pada splice (sambungan permanen) dB 

4. Lf total adalah redaman yang terjadi pada serat optik dB 

5. Lsp pada splitter adalah redaman yang terjadi pada passive splitter 

Beberapa hal yang perlu diperhitungan dalam  link power budget yaitu perhitungan 

redaman berdasarkan spesifikasi alat yang digunakan dan perhitungan daya yang diterima. 

Perhitungan link power budget menggunakan persamaan (1) untuk mengetahui total redman dan 

persamaan (5) untuk mengetahui nilai daya receiver.[9] 

Total Loss = Lf total + Lc total + Lps total + Ls total…………………..………….(1) 

dengan 

𝐿𝑓𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐿 × 𝛼 …………………………………………………………………….……..(2) 

𝐿𝑐𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑁𝑐 × 𝐿𝑐 ……………………………………………………………….………..(3) 

𝐿𝑝𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑁𝑝𝑠 × 𝐿𝑝𝑠……………………………..…………………………….………..(4) 

𝐿𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑁𝑠 × 𝐿𝑠……… ……………………………………………….………………...(5) 

Keterangan  

Lf total  = rugi yang terjadi pada serat optik (dB) 

          L           =  Panjang serat optik ( Km) 

           α            = Redaman kabel serat optik (dB/Km)  

Lc total  = rugi yang terjadi pada konektor (dB) 

        Nc         =  Jumlah konektor 

Lps total = rugi yang terjadi pada splitter (dB) 

        Nps        = Jumlah passive splitter 

Ls total   = rugi yang terjadi pada splice/sambungan permanen (dB) 

Ns           =  Jumlah sambungan  

Sehingga  

PRX = PTx – (Total Loss + SM)………………………………………………………(6) 

Dimana : 

PRX : Daya pada receiver 

PTX : Daya Transmitter pada perangkat 

       Total Loss : Jumlah loss yang terjadi di sepanjang kabel serat optik 

SM : Safety Margin adalah Nilai yang digunakan untuk mengkompensasi redaman 

yang terjadi pada kabel serat optik, berkisar 6 – 8 dB. 
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Untuk menghitung rugi-rugi berdasarkan daya yang telah diketahui dalam pengukuran 

redaman menggunakan power meter, maka digunakan persamaan (7) untuk mengetahui besarnya 

nilai redaman / km.[9] 

L(dB) = Pin - Pout……………………………………………………………………….(7) 

Dimana : 

L(dB) : Rugi-rugi yang terjadi pada kabel dalam satuan dB 

Pin : Daya input dari Optical Light Source 

Pout : Daya output dari Optical Power Meter 

 

Metodologi Penelitian  

Konfigurasi Jaringan Fiber To The Tower Node-B Budi Mulia Telkomsel ditunjukkan oleh 

Gambar 2 dibawah ini. Berdasarkan pada Gambar 2, Jaringan serat optik paling sedikit memiliki 2 

(dua) buah perangkat optoelektronik yaitu 1 (satu) perangkat optoelektronik di sisi sentral yang 

terletak di STO Pademangan dan 1 (satu) lagi perangkat yang berada di sisi pelanggan yang disebut 

Titik Konversi Optik (TKO) terletak di BTS Budi Mulia Telkomsel. Jaringan serat optik FTTT ini 

menggunakan kabel Single Mode G.652.[10]  

 

Gambar 2 Konfigurasi Jaringan Fiber To The Tower  
Gambar 3 menunjukkan bahwa pada jaringan FTTT tahapan yang harus dilakukan sebelum 

pengukuran kualitas adalah implementasi jaringan FTTT Node-B Budi Mulia Telkomsel. Tahap 

selanjutnya, setelah proses implementasi telah selesai adalah tahap pengukuran dengan 

menggunakan OTDR dari STO Pademangan sampai ke Node B Budi Mulia. Tipe OTDR yang 

digunakan adalah OPX-150. Parameter  yang dapat diukur pada OTDR adalah redaman, refleksi 

dan point kesalahan berdasarkan fungsi jarak. Tahapan selanjutnya adalah pengukuran 

menggunakan OPM.  

Start

IMPLEMENTASI

PENGUKURAN 

OTDR

SELESAI

TIDAK

YA

HASIL 

PENGUKURAN 

OTDR SESUAI 

STANDAR ?

PENGUKURAN 

OPM

 
Gambar 3  Diagram Alir Implementasi dan Pengukuran Kualitas Sinyal FTTT 

 

Hasil dan Pembahasan  
Berdasarkan Gambar 4, implementasi jaringan FTTT tersebut berawal dari OLT yang masuk 

ke splitter 1:2 pada ODF. Output dari ODF berupa kabel feeder yang langsung menuju ke ODC 

kemudian masuk ke splitter 1:4 sehingga menghasilkan 4 keluaran core distribusi. Output 4 core 

distribusi tersebut langsung menuju ke OTB Node B dengan kapasitas kabel 12 core. Pada OTB 

Node, 12 core distribusi tersebut di terminasi semua di dalam OTB dengan maksud untuk 

spare/cadangan karena dengan pertimbangan akan adanya pemakain Tower bersama. Core yang 

digunakan pada implementasi jaringan FTTT ini adalah 4 core, maka core 1 dan 2 langsung 

dihubungkan ke ONU yang langsung mengarah ke tower sedangkan untuk core 3 dan core 4 

digunakan untuk spare/cadangan apabila core 1 atau corre 2 mengalami gangguan. 
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Gambar 4  Konfigurasi Pengukuran Kualitas Jaringan FTTT 

Pengukuran serat optik FTTT menggunakan OTDR  dilakukan dari perangkat OLT menuju 

ke OTB yang ada di Node B. Standar parameter dan hasil pengukuran OTDR ditunjukkan oleh 

Tabel 1. Pengukuran dilakukan pada dua titik yaitu OLT-ODC dan ODC-OTB. Pengukuran OLT 

ke ODC untuk mengukur kualitas serat optic pada kabel feeder, sedangkan ODC-OTB untuk 

mengukur kualitas serat optic pada kabel distribusi. Pengukuran dari OLT ke ODC dilakukan 

hanya pada satu core kabel feeder dan pengukuruan ODC ke OTP dilakukan pada dua core yaitu 

core distribusi 1 dan 2.  

Tabel 1. Parameter Standard dan Hasil Ukur OTDR  

N

o 
Uraian 

Standar 

Redaman (dB) 

Hasil Ukur 

Kabel Feeder Kabel Distribusi 

Core 1 Core 1 Core 2 

1 Kabel (core 1) 0,35 dB 1,157 km 0,896 km 0,895 km 

2 Splitter 1 : 2 4,0 dB 1 buah -   - 

  Splitter 1 : 4 7,25 dB - 1 buah 1 buah 

3 Connector 0,25 dB 2 buah 2 buah 2 buah 

 Parameter setting di OTDR saat pengukuran meliputi panjang gelombang 1310 nm, Indexs 

of Refraction yang diatur pada nilai 1.4690, dan jenis serat yang digunakan adalah Single Mode.. 

Hasil pengukuran OTDR pada serat optik core 1 pada kabel feeder ditunjukkan pada Gambar 

5 dibawah ini.  Sementara pengukuran pada kabel distribusi dilakukan di ODC sampai Node B. 

 

 
Gambar 5 Hasil Ukur OTDR di Core 1 Kabel Feeder 

 

 

 

Gambar 6 Pengukuran OTDR pada Core 1 Kabel distribusi 

  

Gambar 6 menunjukkan hasil pengukuran tersebut bagus karena tidak ada kabel yang putus 

dengan data terukur panjang serat optik core 1di kabel distribusi  896,71 m. Pengukuran pada core 

2 kabel distribusi diperoleh jarak sepanjang 895,28m.   
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Pengukuran daya selanjutnya dilakukan dengan menggunakan alat ukur Optical Light Source 

(Transmitter) dan Optical Power Meter (Receiver). Saat pengukuran ini menggunakan OLT 

sebagai OLS. Parameter setting pada panjang gelombang 1310 nm. Hasil pengukuran OPM berupa 

daya di penerima.  

Tabel 2. Hasil Pengukuran OPM 

NO Titik Pengukuran OLT-OTB 
Daya Pengirim 

(OLT) 

Daya Penerima 

(OPM) 

1 Core 1 Kabel Feeder dan Core 1 Kabel Distribusi 5 dBm -8,04 dBm 

2 Core 1 Kabel Feeder dan Core 2 Kabel Distribusi 5 dBm -8,56 dBm 

 

Pembahasan 

  Hasil pengukuran OTDR digunakan untuk mengetahui kondisi link FTTT dan jarak STO 

ke Node B. Berdasarkan Gambar 5 dan 6 menunjukkan bahwa kondisi link bagus karena tidak ada 

serat optik yang putus. Panjang kabel serat optik antara OLT sampai dengan Node B sejauh 2,053 

km dengan rincian 1,157 km kabel feeder dan 0,896 km kabel distribusi. 

Konfigurasi FTTT yang menggunakan Optical Distribution Network dengan teknologi OLT 

G-PON (Giga Byte Passive Optical Network) mengacu standar redaman dari ODN kelas B. Standar 

Redaman FTTT dengan menggunakan G-PON  sesuai Rekomendasi ITU-T 984.2 Amandemen 1 

[12] ditunjukkan oleh Tabel dibawah ini. 

 

Tabel 3. Standar ITU-T 984.2 [9] 

No Uraian Besaran Redaman 

1 Daya Keluaran Sumber Optik (OLT) Maksimum 5 dBm 

2 Minimum Sensitivitas Penerima (ONU) -28 dBm 

3 Minimum Sensitivitas Penerima (ONU) saat overload -8 dBm 

4 Minimum Redaman pada 1310 nm untuk SM G.652 13 dB 

5 Maksimum Redaman pada 1310 nm untuk SM G.652 28 dB 

 

Berdasarkan Tabel 1 maka perhitungan total redaman pada kabel feeder dan distribusi 

dapat dihitung dengan rumus (2), (3), (4) dan (5) diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Hasil Perhitungan Redaman FTTT 

Core Jenis 

Kabel 

Redaman 

Kabel 

Redaman 

Konektor 

Redaman 

Splitter 

Total 

Redaman 

Core 1 (1,157 km) Feeder 0,404 dB 0,5 dB 4 dB 4,904 dB 

Core 1  (0,896 km) Distribusi 0,314 dB 0,5 dB 7,25  dB 8,604 dB 

 Core 2  (0,895 km) Distribusi 0,313 dB 0,5 dB 7,25  dB 8,603 dB 

 

Total redaman kabel feeder dan core 1 kabel distribusi menggunakan rumus (1) diperoleh 

13,508 dB. Sementara Total redaman kabel feeder dan core 2 kabel distribusi menggunakan rumus 

(1) diperoleh 13,507 dB. 

Hasil pengukuran OPM yang ditunjukkan Tabel 2 apabila dibandingkan dengan  Tabel 4 

untuk nilai daya dipenerima (ONU) maka nilai daya di Node B memenuhi standar yang telah 

ditetapkan oleh ITU yaitu ≤ -8 dBm. Apabila menggunakan safety margin maka daya masih 

memenuhi standar yaitu -14 dBm. 

Konfigurasi jaringan FTTT ini juga dibuat konfigurasinya menggunakan software 

Optiwave dan diperoleh hasil seperti Gambar 7 dibawah ini. Hasil daya di penerima saat simulasi 

pun diperoleh nilai daya di penerima yang mendekati nilai saat pengukuran. Jadi berdasarkan nilai 

pengukuran dan perhitungan diatas maka dapat dinyatakan bahwa implementasi jaringan FTTT 
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dari STO Pademangan ke Node B Budi Mulia sejauh 2,053 km memiliki link serat optik yang baik 

yaitu memenuhi standar redaman yang ditetapkan oleh ITU-T G.984.2 dan PT. Telkom. 

 

 

Gambar 7. Hasil Simulasi Konfigurasi Jaringan FTTT 

 

Kesimpulan  
Berdasarkan implementasi dan pengukuran kualitas jaringan  Fiber To The Tower dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Implementasi jaringan Fiber To The Tower dari STO Pademangan ke Node B Budi Mulia 

dapat dinyatakan sebagai link yang bagus dan memenuhi standar ITU-T G.984.2  

2. Hasil pengukuran power link budget secara keseluruhan nilai redaman jaringan FTTT 

masih memenuhi standar ITU-T yaitu ≥- 28 dBm.  
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Abstrak 

 Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap menipisnya cadangan bahan bakar terlihat dari mereka 

tidak memadamkan listrik setelah menggunakannya, maka harus dilakukan penghematan penggunaan energi 

listrik. Salah satunya dengan menggunakan sensor PIR yang dipadukan dengan sensor cahaya dan sensor 

suhu. Tujuannya adalah untuk menghemat penggunaan energi listrik lebih optimal. Metode yang digunakan 

adalah dengan mengunakan data primer dan data sekunder untuk membandingkan penggunaan energi 

dengan menggunakan sensor dan tanpa menggunakan sensor. Setelah dilakukan penelitian, penggunaan 

energi listrik ini dapat dikurangi sampai 55.5 % dari penggunaan sebelumnya sehingga dapat menghemat 

biaya penggunaan energi. 

Kata kunci : penggunaan energi, penghematan, sensor cahaya, sensor PIR, sensor suhu. 

 

Pendahuluan 

Pertumbuhan energi listrik di Indonesia yang saat ini tidak sebanding dengan  pertumbuhan 

ekonomi. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap menipisnya cadangan bahan ini terlihat dari 

cara mereka yang tidak memadamkan listrik setelah menggunakannya. Salah satu solusi yang dapat 

digunakan untuk menghemat energi listrik pada gedung adalah membangun gedung berstandar 

ramah lingkungan ( Green Building ). Dengan konsep gedung hijau, konsumsi energi suatu gedung 

dapat mengalami penghematan. Sehingga dapat menekan konsumsi energi nasional. Konsep 

gedung hijau memiliki lima kriteria yakni tata guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, 

konservasi air, konservasi dan daur ulang limbah, kesehatan dan kenyamanan udara dalam ruang, 

dan manajemen lingkungan gedung[1].  

Konsep gedung hijau pada dasarnya dibagi menjadi dua pengertian besar diantaranya 

desain pasif dan desain aktif. Desain pasif menekankan pada desain gedung dari sisi arsitektural 

untuk meminimalkan energi panas matahari ke dalam gedung. Adapun desain aktif berfokus pada 

strategi efisiensi penggunaan peralatan elektrik dan mekanik seperti sistem pendingin gedung, 

lampu, lift dan eskalator [2].Penelitian ini bertujuan untuk Penghematan penggunaan energi listrik 

dalam sistem penerangan dan pengkondisian udara pada ruang kuliah di Universitas Trisakti 

dengan penghematan lebih besar dari 37.5 %, untuk menentukan kelas yang paling besar 

penghematannya dengan menggunakan sensor dan untuk mengetahui seberapa besar penghematan 

penggunaan energi yang diperoleh dari penggunaan sensor. Sebelumnya sudah pernah dilakukan 

penelitian dengan menggunakan sensor PIR pada ruang kelas gedung E Teknik Elektro Universitas 

Trisakti oleh Shabrina dalam Studi Penghematan Penggunaan Energi Listrik Pada Ruang Kuliah 

Gedung E Universitas Trisakti [2008]. Dalam penelitian ini dapat mengoptimalisasikan energi 

listrik sebesar 37.5 % per bulannya atau sebesar 6200 KWH/bulan atau setara dengan Rp 

58.515.420,00 per tahun [3]. 

Penelitian ini hanya dibatasi pada salah satu ruang kuliah  di gedung E yang menghadap ke 

bagian timur untuk mewakili kelas barat, selatan dan utara di Universitas Trisakti. Yaitu ruangan 

AE 703 karena ruangan kuliah ini mempunyai karakteristik sama baiknya pada penggunaan 

pengkondisian udara maupun pada tata letak lampu. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer dan data 

sekunder[4]. Data primer diperoleh dengan melakukan pengukuran langsung terhadap kuat 

pencahayaan dan besar daya pada pengkondisian udara yang dilakukan pada ruang kelas di 

mailto:ishak@trisakti.ac.id
mailto:iqbal.kharisss@gmail.com
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Universitas Trisakti dengan posisi gedung yang berbeda – beda dari segi sudut pencahayaannya. 

Sedangkan data sekunder menentukan spesifikasi lampu yang terpasang, spesifikasi setiap luminer 

yang digunakan pada ruang kelas di Universitas Trisakti, dan spesifikasi sensor PIR, sensor suhu 

dan lux sensor[5]. Setelah mengetahui data tersebut, selanjutnya melakukan pengukuran konsumsi 

energi pada ruang kelas di Universitas Trisakti. Selanjutnya menganalisis data, hasil pengukuran 

dan perhitungan penghematan energi. Selanjutnya dilakukan perhitungan penggunaan energi 

peralatan berdasarkan IKE. Kuantitas dan kualitas pencahayaan yang baik ditentukan dari tingkat 

refleksi cahaya dan tingkat rasio pencahayaan pada ruangan. Selain aspek kuantitas dan kualitas 

pencahayaan perlu juga memperhatikan aspek efisiensi konsumsi energi dengan memanfaatkan 

cahaya alam untuk mendapatkan keuntungan yang besar [6]. 

Sensor PIR (Passive Infra Red) 

 Sensor PIR (Passive Infra Red) adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

pancaran sinar infra merah. Sensor PIR bersifat pasif, artinya sensor ini tidak memancarkan sinar 

infra merah tetapi hanya menerima radiasi sinar infra merah dari luar. Gambar 1 memperlihatkan 

bentuk fisik dari sensor PIR pada umumnya. Sensor ini memiliki jangkauan jarak untuk mendeteksi 

gerakan sangat sebesar 5 meter dengan derajat 110° .  

Sensor Suhu (DS 18B20) 

           Pada umumnya sensor suhu adalah LM35, yaitu sebuah sensor yang biasa digunakan untuk 

pengukuran suhu tubuh dalam termometer. Tetapi dalam penelitian ini digunakan sensor suhu 

DS18B20. Sensor ini merupakan sebuah sensor suhu dimana akurasi nilai suhu dan kecepatan 

pengukuran memiliki kestabilan yang jauh lebih baik dari sensor LM35. DS18B20 adalah sensor 

suhu digital yang dikeluarkan oleh Dallas Semiconductor. Temperature sensor DS18B20 

beroperasi pada suhu -55 º celcius hingga +125 º celcius. Gambar 2 memperlihatkan bentuk fisik 

dari sensor suhu. 

 

Sensor Cahaya BH1750 

 Sensor BH1750 ini lebih akurat untuk mendeteksi cahaya dan lebih mudah untuk 

menggunakan, dari pada menggunakan versi fotodioda, atau ldr sederhana yang hanya output 
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tegangan  dan perlu dihitung untuk mendapatkan data intensitas. Dengan BH1750 intensitas Light 

Sensor dapat langsung diukur dengan keluaran luxmeter (lx), tanpa perlu untuk membuat untuk 

membuat perhitungan. Gambar 3 memperlihatkan bentuk fisik sensor cahaya BH1750. Dalam 

merencanakan instalasi pencahayaan, ada 5 kriteria yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan 

pencahayaan yang baik. Kelima kriteria ini saling melengkapi tidak bisa berdiri sendiri, yaitu 

kuantitas (lighting level) atau tingkat kuat pencahayaan, distribusi luminansi, pembatasan agar 

cahaya tidak menyilaukan mata (limitation of glare), arah pencahayaan dan pembentukan bayangan 

(light directionality and shadows), dan warna cahaya dan renderasi warna (light colour and colour 

rendering)[7].  

Analisis Data 

Lama Penggunaan Ruang Kuliah 

 Lama penggunaan ruang kuliah pada ruang AE 703 adalah 5.5 jam atau sebesar 110 

jam/bulan. Namun karena sistem kelistrikan dinyalakan sebelum kelas dimulai dan tetap 

dinyalakan ketika tidak ada pelajaran sehingga memakan waktu 9 jam sehari atau 180 jam/bulan. 

Posisi Titik Lampu 

 Kuat pencahayaan yang dihasilkan dalam suatu ruangan tergantug pada jumlah lampu yang 

digunakan. Gambar 4 memperlihatkan letak titik lampu pada ruang AE 703. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tata Letak Titik Lampu Pada Ruang Kelas AE 703 

Sebagian besar energi listrik pada ruang perkuliahan digunakan untuk kebutuhan sistem 

pencahayaan dan pengkondisian udara. Sinar matahari sangat mempengaruhi kedua hal tersebut. 

Oleh karena itu kita bisa memanfaatkan sinar matahari tersebut untuk menghemat energi listrik 

pada ruang kuliah tersebut [8]. Dalam penelitian ini sangat memanfaatkan energi sinar matahari. 

Karena Cahaya yang dipancarkan matahari ke permukaan bumi menghasilkan iluminasi yang 

sangat besar, yaitu lebih dari 100.000 lux pada kondisi langit cerah dan 10.000 lux pada saat langit 

berawan[9]. 

 

Posisi Letak AC 

            Dalam ruang AE 703 digunakan 2 unit AC jenis AC cassette. Gambar 5 memperlihatkan 

letak AC pada ruang kelas. 
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Gambar 5. Tata Letak AC Pada Ruang Kelas AE 703 

Keterangan gambar : 

 

      

          

       

     

 

 

Rangkaian Sensor 

 Untuk Simulasi dalam penelitian ini, maka dibuat model rancang bangun sensor PIR, 

Sensor suhu, dan Sensor cahaya. Sebagai simulasi, bentuk rangkaian yang digunakan adalah 

terlihat pada gambar 6 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Rangkaian Simulasi 

 Sistem penerangan dan pengkondisian udara akan menyala ketika sensor PIR mendeteksi 

adanya gerakan manusia atau aktivitas manusia, Apabila didalam ruang kuliah tidak ada gerakan 

manusia atau tidak ada aktivitas, maka  

AC dan lampu akan mati secara otomatis. Ketika sensor PIR bekerja mendeteksi gerakan manusia, 

sensor cahaya dan sensor suhu mulai mendeteksi kuat penerangan dan kuat suhu dalam kelas. 

Apabila telah mencapai lux dan suhu yang diinginkan, maka zona lampu yang didekat jendela akan 

padam, dan salah satu AC akan tidak aktif. Dan ketika lux dan suhu tidak mencapai yang kita 

inginkan, maka AC dan zona lampu akan aktif kambali. Letak sensor terlihat pada gambar 7 

berikut ini. 

=  Lampu Fluoresen 2x36 Watt 

=  Jendela 

=  Pintu Masuk 

=  Dinding

 

=  Saklar Lampu 
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Gambar 7. Tata Letak Sensor 

Keterangan Gambar:  Merah  = Sensor PIR 

   Biru  = Sensor Suhu 

   Kuning = Sensor Cahaya 

 

Penggunaan listrik atau daya yang digunakan setiap bulan atau setiap tahun pastinya berbeda – 

beda. Disamping itu ada standarisasi yang membahas tentang penggunaan energi listrik yang baik 

dan benar. Salah satunya adalah standar SNI. Berstandar SNI, besarnya daya maksimum yang 

diijinkan untuk AC sebesar 70 – 100 Watt/m
2
 dan 15 Watt/m

2
 untuk pencahayaan pada ruang 

kuliah. Pada tabel 1 menunjukan kriteria IKE (Intensitas Konsumsi Energi) adalah sebagai berikut. 

Tabel 1. Kriteria IKE Bangunan Gedung ber – AC
[10]

 

No. Kriteria 
Ruang ber-AC 

(kWh/m2/bln) 

1 Sangat Efisien 4.17 s/d 7.92 

2 Efisien 7.92 s/d 12.08 

3 Cukup Efisien 12.08 s/d 14.58 

4 Agak Boros 14.58 s/d 19.17 

5 Boros 19.17 s/d 23.75 

6 Sangat Boros 23.75 s/d 37.75 

 

Penggunaan Energi Listrik 

Total penggunaan daya listrik untuk sistem penerangan dan pengkondisian udara dengan 

menggunakan sensor adalah sebagai berikut. 

  Penggunaan Energi = Daya x 100 jam/bulan 

Total penggunaan daya listrik untuk sistem penerangan dan pengkondisian udara dengan tanpa 

sensor adalah sebagai berikut. 

  Penggunaan Energi = Daya x 180 jam/bulan 

9.7 meter 

7
.7

 m
eter 

A

AC 
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Dengan demikian, dapat dilihat perbandingannya pada tabel 2 dibawah ini. 

Tabel 2. Perbandingan Penggunaan Energi Listrik Dengan Sensor dan Tanpa Sensor 

Ruang 

Kelas 

Luas 

Ruangan 

Lampu AC Infokus 

Penggunaan 

Energi 

Listrik 

Tanpa 

Sensor 

Penggunaan 

Energi 

Listrik 

Dengan 

Sensor 

(180 Jam / 

Bulan) 

(110 Jam / 

Bulan) 

KW KWH/m
2
/Bulan 

Timur 7.7 x 9.7 0.662 6.182 0.308 24.12 10.53 

Barat 7.7 x 9.7 0.691 5.74 0.308 24.12 9.92 

Selatan 7.7 x 9.7 0.691 6.624 0.308 24.12 11.22 

Utara 7.7 x 9.7 0.72 6.624 0.308 24.12 11.24 

 

Gedung E dan Gedung F&G kampus A Universitas Trisakti termasuk dalam golongan 

pelayanan sosial, sehingga besarnya tarif listrik adalah sebesar Rp 955.50 per KWH pada luar 

waktu beban puncak[11]. Tabel 3 membandingkan pengeluaran biaya pada ruang kuliah dengan 

menggunakan sensor dan tanpa menggunakan sensor. 

Tabel 3. Biaya Penggunaan Daya Listrik 

Ruang 

Kelas 

Penggunaan 

Listrik 

Tanpa 

Sensor 

Penggunaan 

Listrik 

Dengan 

Sensor 

Biaya Penggunaan 

Listrik 

(Rupiah) 

KWH/Bulan Tanpa Sensor Sensor 

Timur 1800 786 1.720.588 751.711 

Barat 1800 741 1.720.588 708.303 

Selatan 1800 838 1.720.588 801.215 

Utara 1800 841 1.720.588 804.263 

 

Maka biaya penggunaan listrik dalam waktu setahun dijelaskan pada tabel 4 dibawah ini 

Tabel 4. Biaya Penggunaan Listrik Dalam Waktu Satu Tahun 

Kelas 

Biaya Penggunaan 

Listrik dalam 1 bulan 

Biaya Penggunaan 

Listrik dalam 1 Tahun 

Tanpa Sensor Sensor Tanpa Sensor Sensor 

Timur 1.720.588 751.711 20.647.055 9.020.531 

Barat 1.720.588 708.303 20.647.055 8.499.631 

Selatan 1.720.588 801.215 20.647.055 9.641.584 

Utara 1.720.588 804.263 20.647.055 9.651.161 

 

Jadi, Besar Penghematannya adalah 
𝑅𝑝  𝟏,𝟕𝟐𝟎,𝟓𝟖𝟖

𝑅𝑝  𝟗𝟓𝟒,𝟐𝟏𝟓
 ×  100% = 𝟓𝟓. 𝟓% 
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Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan untuk dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

energi listrik pada ruang kuliah adalah sebagai berikut. 

 

1. Penggunaan sensor PIR yang dipadukan dengan sensor cahaya dan sensor suhu terbukti 

dapat menghemat energi dan meningkatkan IKE dari kriteria Sangat Boros (23,75 – 37,75 

kWh/m
2
/Bulan) menjadi kriteria Efisien (7,93 – 12,08 kWh/m

2
/Bulan). 

 

2. Penggunaan Sensor PIR yang dipadukan dengan sensor suhu dan sensor cahaya dapat 

menghemat energi maksimum sebesar 55.5 % per bulan atau masing – masing kelas bagian 

timur sebesar 1014 kWh/bulan, kelas bagian barat sebesar 1059 kWh/bulan, kelas bagian 

selatan sebesar 962 kWh/bulan, dan kelas bagian utara sebesar 959 kWh/bulan. 

 

3. Penggunaan energi dengan menggunakan sensor PIR yang dipadukan dengan sensor suhu 

dan sensor cahaya diperoleh bahwa kelas bagian Barat adalah kelas yang mendapatkan 

penghematan yang optimal. 
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Abstrak 

Makalah ini menyajikan studi kasus perancangan kendali supervisi pada sistem berperistiwa diskrit dalam 

dunia nyata meskipun masih pada tingkat laboratorium. Sebagai sistem kendalian yang dimodelkan sebagai 

sistem berperistiwa diskrit adalah sistem manufaktur yang dibangun dari tiga mesin industri yakni mesin 

penumbuk, conveyor dan lengan robot. Representasi dari Sistem Berperistiwa Diskrit ini menggunakan 

Otomata. Tujuan perancangan kendali supervisi adalah untuk untuk mencegah terjadinya kebuntuan 

(blocking) pada kendalian dengan aman. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam perancangan 

kendali supervisi menggunakan  metode yang telah diperkenalkan ole Wonham dkk sekitar tahun 1980. 

Makalah ini menunjukkan implementasi dari kedua model desain dan implementasinya. Interface antara 

mesin-mesin industry dengan komputer menggunakan Robo Interface sebagai IO devicenya dan ROBO Pro 

program aplikasinya. 

Kata kunci: kendali supervisi, sistem berperistiwa diskrit, otomata, sistem manufaktur, menghindari 

kebuntuan (nonblocking). 

 

Pendahuluan 
Pengendali supervisi pada sistem berperistiwa diskrit (discrete event system) diperkenalkan 

pertama kali oleh P. J. Ramadge and W. M. Wonham melalui dua papernya [1][2]. Pada kendali 

supervisi sistem berperistiwa diskrit (dicrete event system), sistem dimodelkan sebagai otomata 

terkendali (Controlled automata) yang perilakunya ditunjukkan dalam bentuk bahasa formal 

(formal language). Pengendalian yang dilakukan oleh supervisi berupa aksi enable atau disable 

dari beberapa peristiwa pada sistem berperistiwa diskrit, sehingga sistem kendalian dapat 

menghasilkan beberapa bahasa tertentu (desired language) yang sudah dispesifikasikan terlebih 

dahulu. Beberapa peristiwa yang beraksi (disable atau enable) harus didapat dari himpunan 

peristiwa terkendali (controllable event) yang merupakan himpunan bagian dari himpunan 

peristiwa. Supervisi disintesakan dalam bentuk bahasa. Oleh karena itu keberadaan supervisi ini 

jika dan hanya jika bahasa yang disintesiskan harus dapat dikendalikan (controllable). Sehingga 

masalah sintesis rumusan supevisi merupakan masalah pembentukan controlable sublanguage 

sebesar mungkin dari formal language. Sublanguage yang terbentuk ini tidak perlu unik. Hubungan 

antara supervisi dengan kendalian (mesin-mesin industri yang  dikendalikan) bisa dilihat pada 

gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kendali supervisi 

 

 

Pada makalah ini perancangan Supervisi untuk mengendalikan tiga mesin industri, yakni 

mesin penumbuk, conveyor dan lengan robot. Ketiga mesin industri yang akan dikendalikan dapat 

dilihat pada gambar 2, seperti di bawah ini. 

Kendalian 

Supervisi 

𝑝 𝑆(𝑝) 

mailto:rswahjudi@trisakti.ac.id
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Konsentrasi utama dalam makalah 

ini adalah perancangan kendali supervisi dengan menggunakan pendekatan sistem berperistiwa 

diskrit yang dimodelkan sebagai otomata. Sebagai kasus yang digunakan untuk aplikasinya adalah 

sistem kendali supervisi mesin industri. Tujuan Supervisi adalah untuk memastikan bahwa mesin-

mesin industri dapat menyelesaikan tugas-tugas sebagai berikut (lihat gambar 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Mesin industri 

 

1. Benda kerja (warna biru) berada pada posisi A diambil oleh lengan robot kemudian 

diletakkan di conveyor posisi B. 

2. Benda kerja kemudian dibawa ke tempat mesin penumbuk (posisi C) oleh conveyor. 

3. Penumbuk pada mesin penumbuk melakukan proses penumbukan. 

4. Setelah selesai proses penumbukan mesin penumbuk kembali keposisi awal dan 

benda kerja dibawa conveyor ke posisi B. 

5. Lengan robot mengambil benda kerja di posisi B kemudian diletakkan ke posisi D. 

6. Selesai. 

Hubungan antara supervisi dengan kendalian (mesin-mesin industri yang  dikendalikan) 

secara fisik bisa dilihat pada gambar 4. 

 
Gambar 4. Kendali supervisi 

  

2a) Mesin penumbuk   

dan conveyer 

2b) Lengan 

robot 

Gambar 2. Mesin-mesin Industri 

 

 

A 
B 

D 

A 

B 

C 
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Studi Pustaka  

Sistem Berperistiwa Diskrit (Discrete Event System) diperkenalkan pertama kali oleh P. J. 

Ramadge and W. M. Wonham melalui dua papernya [1][2] pada tahun sekitar 1987, tidak disertai 

dengan aplikasi pada FMS (Flexible Manufacturing System). Tujuan dalam perancangan kendali 

supervisi pada sistem berperistiwa diskrit adalah untuk mendapatkan supervisi yang dapat 

memastikan sistem dapat mencapai spesifikasi yang diinginkan. Beberapa model spesifikasi yang 

dapat dijadikan acuan seperti model spesifikasi pelayanan “Supervisory control for modal 

specification of service” namun yang umum adalah tidak buntu (nonblocking) dan aman (safe) 

sebagaimana yang dibahas dalam [1][2]. Perancangan kendali supervisi relative mudah jika semua 

peristiwa dalam kendalian SBD (sistem berperistiwa diskrit) teramati (observability) dan terkendali 

(controllability) sebagaimana yang dibahas pada [3][4]. Aplikasi lebih nyata pada FMS walaupun 

tidak sampai ke perangkat kerasnya telah di bahas pada [5][6]. 

Beberapa model spesifikasi yang dapat dijadikan acuan selain tidak buntu (nonblocking) 

dan aman (safe) yang salah satunya spesifikasi untuk pelayanan [7]. 

 

Metodologi Penelitian  

Mekanisme kerja sistem dalam merancang kendali supervisi mesin industri, dapat dibuat 

langkah-langkah sebagai berikut :  

a. Menyusun otomata untuk masing-masing mesin industri, yakni otomata mesin 

penumbuk, conveyor dan lengan robot. 

b. Perancangan Supervisi. 

 

1. Penyusunan Otomata mesin penumbuk. 

Mesin penumbuk terdiri dari satu motor DC yang bisa berputar searah jarum jam maupun 

sebaliknya. Dua switch. Diagram keadaan dari otomata mesin penumbuk dapat dilihat pada gambar 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Otomata mesin penumbuk 
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2. Penyusunan Otomata conveyor 

Conveyor terdiri dari satu motor DC yang bisa berputar searah jarum jam maupun 

sebaliknya. Dua photo transistor dan dua lampu sebagai sensor posisi. Diagram transisi keadaan 

dari otomata conveyor dapat dilihat pada gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. otomata conveyor 

 

3. Penyusunan Otomata lengan robot 

Lengan robot terdiri dari empat motor DC yang bisa berputar sesuai jarum jam maupun 

sebaliknya. Empat switch dan Empat photo transistor. Diagram transisi keadaan dari otomata 

lengan robot dapat dilihat pada gambar 7. 

 

 

Gambar 7. Otomata lengan robot 

 

Dari ketiga otomata kemudian diterjemahkan dalam program manual dari ROBO PRO 

kemudian dihubungkan ke ROBO interface sebagai IO device nya, supaya bisa diterjemahkan 

dalam sinyal digital untuk menjalankan mesin-mesin industry. 
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4. Penyusunan otomata hasil perancangan kendali supervise. 

Perancangan supersisi untuk mengendalikan ketiga mesin industri adalah merupakan 

pengintergrasian dari ketiga mesin industri dengan lengan robot sebagai otomata utamanya dan 

kedua mesin industri sebagai sub-otomata. Diagram transisi keadaan dari perancangan kendali 

supervisi dari mesin-mesin industri dapat dilihat pada gambar 8. 

 

Gambar 8. Diagram transisi keadaan kendali supervisi dari mesin-mesin industri dapat dilihat pada 

gambar 8. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Hasil rancangan kendali supervisi yang diagram transisi keadaan seperti yang ditunjukkan 

dalam gambar 8. kemudian dicoba dengan modul-modul peraga mesin-mesin industri (mesin 

penumbuk, conveyor dan lengan robot) buatan Fischertechnik. Hasilnya cukup baik. Spesifikasi 

yang diharapkan dalam menentukan tujuan rancangan supervise selalu dapat dipenuhi. 

Pengendalian yang dirancang adalah untuk pengaturan posisi yang ketepatannya sangat 

dipengaruhi sensor. Sensor yang menggunakan pembangkit pulsa lebih baik dari pada sensor 

switch atau photo transistor. Sebagai contoh sensor-sensor pada lengan robot tidak memerkan 

koreksi waktu, sedangkan sensor-sensor pada conveyor dan mesin penumbuk memerlukan koreksi 

waktu. Kedua mesin tersebut menggunakan photo transistor dan switch. Karakteristik sistem terkait 

dengan penghindaran keadaan yang tidak dibolehkan (forbidden state) dan jaminan 

keberlangsungan (non-blocking) juga dapat dicapai oleh kendali supervisi. Hal ini dapat dilihat dari 

gambar 8.  
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Kesimpulan  
Dari pembahasan pada makalah ini maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya 

yaitu: 

1. Perancangan kendali supervisi menggunakan pendekatan otomata adalah sangat 

menguntungkan karena sistem dengan mudah dapat dibagi-bagi menjadi subsistem 

sehingga proses pengendalian dapat didistribusikan kedalam masing –masing sub-sistem 

hal ini memudahkan proses evaluasi dan koreksi. Kita tahu proses evaluasi dan koreksi 

dalam pengendalian adalah sangat penting. 

2. Dalam realisasi perlu mendapat perhatian yang cukup adalah masalah penentuan 

interface, sensor dan aktuator. Hal ini sangat penting karena supervisi dalam 

membangitkan sinyal kendali sangat ditunjang oleh hasil pengamatan dari peristiwa-

peristiwa yang muncul pada kendalian. Ketidak tepatan dalam penentuan (pemilihan) 

sensor dan actuator menyebabkan diperlukannya peristiwa tambahan sebagai koreksi. 

Dalam perancang kendali supervise ini menggunakan koreksi waktu. 

3. Dalam makalah ini perangkat keras pengendalinya menggunakan pengendali mokro, 

namun demikian bisa juga menggunakan PLC atau lainya. Hal ini bisa dicapai karena 

metode pendekatan sistem berperistiwa diskrit adalah secara matematis, sehingga 

penggunakkan berbagai macam komponen sangat dimungkinkan. 
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Abstrak 

Mobile ad hoc network (MANET) adalah jaringan wireless yang terdiri atas perangkat bergerak (mobile 

devices) yang dapat saling berkomunikasi tanpa memerlukan dukungan perangkat tetap (infrastructure-less). 

Pada penelitian ini diuji unjuk kerja dari protokol routing ARAMA terhadap AODV dengan menggunakan 

simulator OMNeT++. Metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja protokol routing adalah throughput, 

delay, dan overhead ratio. Kedua routing protokol diuji dengan menggunakan beberapa skenario yang 

berbeda, dimana untuk setiap skenario jumlah node, kecepatan node bergerak dan jumlah koneksi UDP 

akan ditingkatkan, namun luas area simulasi dibuat tetap. Hasil pengujian menunjukan bahwa ARAMA 

mengungguli AODV dilihat dari hasil throughput dan delay karena ARAMA mempunyai jalur cadangan 

(backup) dan selalu meng-update semua informasi jalur routing. Sebagai konsekuensi, biaya transfer data 

(diukur dengan overhead ratio) di ARAMA akan lebih tinggi dibanding AODV karena ARAMA menghasilkan 

routing kontrolpaket lebih banyak daripada AODV. 

Kata Kunci: ARAMA, AODV, throughput, delay, overhead ratio 

 

Pendahuluan 

Mobile Ad Hoc Network (MANET) adalah jaringan yang terdiri dari kumpulan perangkat 

komunikasi bergerak (mobile nodes) yang dapat saling terhubung menggunakan media komunikasi 

wireless tanpa memerlukan infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya [1]. Topologi pada 

jaringan MANET tidak dapat diprediksi. Setiap node pada jaringan MANET selalu bergerak 

sehingga topologi jaringan MANET berubah dinamis. Setiap node dalam jaringan dapat berperan 

sekaligus sebagai host (end-system) dan router yang berfungsi sebagai penghubung antara node 

yang satu dengan node yang lainnya. MANET melakukan komunikasi secara peer to peer 

menggunakan routing melalui perantara node-node yang lain (multihop communication). Informasi 

yang akan dikirimkan disimpan dahulu dan diteruskan ke node tujuan melalui node perantara. 

Untuk memudahkan komunikasi dalam jaringan, maka dibutuhkan protokol routing untuk 

menentukan jalur antar node. Protokol routing berfungsi untuk menentukan bagaimana node 

berkomunikasi dengan node yang lainnya dan menyebarkan informasi yang memungkinkan node 

sumber (source) untuk memilih rute yang optimal ke node tujuan (destination) dalam sebuah 

jaringan komputer. Protokol routing menyebarkan informasi pertama kali kepada node 

tetangganya, kemudian ke seluruh jaringan Tujuan utama dari protokol routing pada jaringan 

MANET adalah menentukan jalur yang tepat dan efisien antara 2 node sehingga paket data dapat 

dikirimkan dengan tunda (delay) yang pendek. 

Routing di MANET dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan cara penyebarannya. 

Pertama, protokol routing proaktif yang bekerja dengan cara mendistribusikan tabel routing yang 

selalu diupdate secara broadcast setiap saat. Cara ini memungkinkan satu node mampu mengetahui 

gambaran keseluruhan topologi di jaringan. Setiap node selalu menyebarkan tabel routingnya 

masing-masing maka oleh karena itu kelebihan dari jenis routing protokol ini adalah setiap node 

akan selalu mendapatkan informasi tentang topologi jaringan terbaru atau up-to-date. Namun 

kekurangan jenis routing protokol ini sangat boros dalam hal pemakaian sumber daya atau baterai. 

Kedua, protokol routing reaktif yang hanya mencari jalur routing ketika dibutuhkan saja (on-

demand). Protokol ini akan membangun koneksi apabila node membutuhkan route dalam 

mentransmisikan dan menerima paket data sehingga kelebihan routing protokol ini adalah 

meminimalkan pemakaian bandwidth dan sumber daya atau baterai. Disisi lain kekurangan jenis 

routing reaktif ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membentuk koneksi saat topologi 

jaringan berubah. Terakhir adalah protokol routing tipe Hybrid dimana protokol ini 

menggabungkan antara routing reaktif dengan routing proaktif [2]. Pada gambar 1 ditampilkan 

taksonomi protokol routing di MANET. 

mailto:b.soelistijanto@usd.ac.id
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Landasan Teori 

Routing di jaringan MANET digunakan untuk menyediakan rute/jalur agar pengiriman 

paket data dari sumber ke tujuan berjalan secara tepat. Protokol routing reaktif bekerja hanya 

membangun jalur routing berdasarkan permintaan saja. Tujuan dari protokol routing ini adalah 

untuk mengurangi jumlah control message, sehingga hanya digunakan saat jalur dibutuhkan saja. 

Ant Routing Protocol for Mobile Adhoc (ARAMA) dan Ad-hoc On Demand Routing Protocol 

(AODV) termasuk golongan dari reaktif routing yang mempunyai prinsip kerja yang hampir sama, 

yaitu hanya melakukan routing saat ada permintaan saja. Namun kedua jenis protokol routing 

tersebut mempunyai kateristik yang berbeda yang akan dijelaskan sebagai berikut. 
 

 

Gambar 1. Taksonomi protokol routing di MANET 

 

ARAMA 

 ARAMA adalah routing protokol yang terinspirasi dari kejadian alam yaitu teknik 

pencarian jalur terpendek oleh koloni semut. Semut mampu untuk menemukan makanan dan 

mengikuti jalur terpendek dari sarang ke makanan. Seperti pergerakan semut pada umumnya, 

mereka akan meninggalkan sebuah zat kimia yang dikenal dengan pheromone pada tanah [1]. 

Ketika sebuah node sumber ingin mencari jalur untuk mencapai tujuan, maka node tersebut 

akan mengirim semut FANT (Forward Ant) atau semut yang mencari jalur maju. Semut FANT 

akan  mencari tujuan berdasarkan routing tabel dan informasi lokal. Semut FANT akan 

mengumpulkan informasi dan node perantara yang mereka lalui. Ketika semut FANT sudah 

mencapai tujuan, informasi yang dikumpulkan akan dinilai. Saat FANT sampai ke tujuan maka 

semut FANT akan dihapus oleh node tujuan, kemudian semut BANT (Backward Ant) atau semut 

yang me-replay akan dibuat. Semut BANT akan membawa nilai yang dikumpulkan oleh semut 

FANT yaitu berupa tabel pheromone. Semut BANT akan mengikuti jalur yang sama dengan FANT 

namun dengan arah yang berlawanan. Kemudian setelah semut BANT mencapai node asal (atau 

sumber), maka node sumber akan mengupdate tabelnya dan menghapus semut BANT [3]. 

Protokol routing ARAMA adalah salah satu routing protokol yang mempunyai backup 

path atau jalur cadangan. ARAMA akan memelihara lebih dari satu jalur, kemudian memilih satu 

jalur routing terbaik, sedangkan jalur lainnya akan dipelihara atau tetap di maintenance sebagai 

jalur cadangan . Hal ini membuat protokol routing ARAMA lebih cepat menemukan jalur routing 

baru saat terjadi koneksi putus. Tetapi protokol ini tidak cocok digunakan dengan kondisi jaringan 

dengan bandwidth terbatas. Protokol routing ARAMA yang memelihara lebih dari satu jalur 

routing membuat control message/update yang dibutuhkan atau diperlukan lebih banyak. Protokol 

routing ARAMA memiliki dua tahap routing yaitu tahap pencarian node (route discovery) dan 

tahap pemeliharaan node (route maintenance).  

 

1. Tahap Pencarian Route (route discovery) 

Tahap pencarian route diawali saat node sumber atau source node akan menyebarkan paket 

FANT (Forward Ant) ke setiap node tetangga, dan node tetangga akan membaca paket dan akan 

meneruskan paket jika paket tersebut tidak ditujukan untuk dirinya. Paket FANT akan diteruskan 
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sampai node tersebut menemukan node yang dituju (destination node). Sebagi contoh, gambar 2 

merupakan tahap penyebaran paket FANT. 

 

 
 

Gambar 2. Penyebaran FANT 

 

 

Gambar 3. Penyebaran BANT 

 

Pada saat node tujuan menerima paket FANT, node tersebut akan me-replay semua paket 

FANT dari semua kemungkinan jalur dengan mengirim paket BANT (Backward ANT) ke node 

sumber (source node). Node sumber akan menerima lebih dari satu paket BANT yang menandakan 

ada lebih dari satu jalur untuk menuju ke node tujuan. Node sumber akan mengelompokan 

beberapa kemungkinan jalur, jalur terbaik akan digunakan sebagai optimal path (jalur utama) dan 

jalur lainya sebagai backup path [4]. Gambar 3 menunjukkan tahapan dari penyebaran paket 

BANT. 

 

2. Tahap Pemeliharan (route maintenance) 

ARAMA mempunyai kateristik yaitu adanya backup path (jalur cadangan). ARAMA akan 

menerima semua kemungkinan jalur routing. Jalur terbaik akan digunkan sebagai optimal-path dan 

yang lain sebagai sub-path. ARAMA akan me-maintenance atau memelihara semua backup path, 

dengan mekanisme jalur yang paling baik akan dikunjungi dan jalur yang paling jelek akan 

semakin jarang dikunjungi . Hal ini membuat, ARAMA tidak perlu mencari jalur ulang saat jalur 

utama putus, ARAMA akan menggunakan jalur cadangan atau backup path sebagai jalur 

pengganti. 

 

AODV 

 AODV adalah  protokol routing yang termasuk dalam klasifikasi reaktif protokol yang 

hanya melakukan request sebuah rute atau jalur saat dibutuhkan. AODV memiliki dua tahapan 

routing yaitu route discovery (tahap pencarian routing) dan route maintenance (tahapan 

memeliharaan jalur). Route Discovery berupa Route Request (RREQ)  dan Route Replay (RREP). 

Sedangkan untuk tahapan route maintenance AODV menggunakan Route Error (RRER). 

Gambaran umun cara kerja AODV adalah sebagai berikut: node sumber atau source node akan 

bekerja dengan membroadcast RREQ ketetangga terdekat, jika node tetangga mempunyai jalur atau 

node tersebut yang akan dituju maka node tetangga akan membalas dengan merespon RREP [5]. 

Cara kerja routing AODV yang hanya memelihara satu jalur routing saja membuat routing 

ini sangat cocok digunakan untuk jaringan dengan keterbatasan bandwidth. Begitu juga control 

message/update yang digunakan lebih efesien, karena AODV hanya melakukan control 

message/update saat ada jalur putus saja. Namun hal tersebut membuat protokol routing AODV 

memerlukan waktu yang lebih lama untuk membentuk jalur routing baru bila ada koneksi yang 
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putus. Sebagai konsekuensinya, AODV akan selalu kembali ke node sumber saat ada jalur yang 

putus, kemudian node ini akan memulai dari awal lagi tahapan pencarian node.  

 

Berikut akan dijelaskan tahapan route discovery phase dan tahapan route maintanace: 

1. Tahap Pencarian Route (route discovery) 

Pada tahapan ini node sumber akan menyebarkan paket RREQ (Route Request) ke setiap 

node. Kemudian node tersebut akan meneruskan paket RREQ ke tetangganya sampai menemukan 

node yang dicari [6]. 

Cara kerja penyebaran RREQ pada AODV hampir sama dengan cara kerja pencarian route 

pada ARAMA. Node sumber akan menyebarkan RREQ ke setiap node tetangga, dan node tetangga 

akan membaca paket dan akan meneruskan paket jika paket tersebut tidak ditujukan untuk dirinya. 

Paket RREQ akan diteruskan sampai node tersebut menemukan node yang dituju (destination 

node). RREQ akan menghitung jumlah hop account yang dilaluinya dari setiap node sampai node 

tujuan. Ini bertujuan agar node tujuan mampu memilih route dengan jalur terbaik atau memilih 

jalur dengan hop account terpendek yang akan dipilih sebagai jalur routing. Pada gambar 4 

ditunjukkan tahapan dari penyebaran paket RREQ. 
 

 

Gambar 4. Penyebaran RREQ 

Saat node tujuan menerima paket RREQ (Route Request), node ini akan memilih satu jalur 

terbaik atau jalur dengan hop account terpendek dengan melihat informasi dari RREQ paket yang 

diterimanya. Node hanya akan memilih satu jalur dengan hop account terpendek sebagai jalur 

routingnya. Kemudian node tujuan akan mengirimkan paket RREP (Route Replay) melalui jalur 

yang telah dipilih tersebut ke node sumber. Disini AODV hanya mempunyai satu jalur yang akan 

digunakan saat routing. Gambar 5 menggambarkan tahapan penyebaran paket RREP. 
 

 

Gambar 5. Penyebaran RREP 

 

2. Route Maintenance 

Tahapan pemeliharaan atau route maintenance AODV sangatlah mudah. AODV hanya 

akan memelihara satu jalur routing saja berdasarkan hop account terbaik. Maka saat ada jalur 

routing yang terputus protokol routing AODV akan mengirimkan pesan error atau RRER (Route 

Error) ke node sumber. Kemudian node sumber akan mencari jalur ulang dengan menyebarkan 

RREQ kesetiap node dalam jaringan. 

 

SKENARIO  PENGUJIAN 

Simulasi ini menggunakan simulator OMNeT++ v4.5 dan Libara Framework. Pengujian 

ini menggunakan parameter tetap dan parameter yang berubah pada setiap pergantian skenario. 

Untuk parameter yang konstan meliputi luas area, waktu simulasi, jangkauan radio (radio range), 

dan jenis pergerakan atau mobility. Parameter tetap tersebut ditampilkan pada Tabel 1. 
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Tabel 1.  Parameter Simulasi Konstan 

 
No Parameter Nilai 

1 Luas area jaringan 1000m x 1000m 

2 Waktu simulasi 3000s 

3 Radio range 250m 

4 Jenis mobility RandomWayPoint 

5 Jumlah paket data 100MB 

 

Parameter yang berubah pada simulasi dimulai dengan koneksi UDP 1 (skenario A). 

Kecepatan node awal 2 mps (meter-per-second) dan jumlah node 30. Kemudian pada skenario 

tersebut jumlah node akan dinaikan perlahan dari 30 node, menjadi 40, dan kemudian 50 node. 

Kecepatan untuk setiap node juga akan ditingkatkan dari 2 mps menjadi 5 mps. Parameter skenario 

A tersebut dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Skenario A (1-Koneksi UDP) 

 
No 

Skenario 
Kecepatan Node 

A1 2mps 30 node 

A2 2mps 40 node 

A3 2mps 50 node 

A4 5mps 30 node 

A5 5mps 40 node 

A6 5mps 50 node 

  

Skenario berikutnya (skenario B) adalah skenario dengan meningkatkan jumlah koneksi 

UDP menjadi 3 koneksi. Pada skenario ini jumlah koneksi dan kecepatan node juga akan dinaikan 

hampir sama dengan skenario sebelumnya. Parameter skenario B ini dapat dilihat lebih jelas pada 

Tabel 3.  

PEMBAHASAN 

Parameter unjuk kerja yang akan digunakan pada analisis adalah throughput, delay dan 

overhead ratio. Hasil pengujian akan dilakukan dengan  mengambil 5 kali percobaan untuk setiap 

skenario kemudian mengambil nilai rata-rata pengujian yang disajikan dalam bentuk diagram garis. 

Berikut akan dibahas hasil dari simulasi yang telah dilakukan dengan menggunakan parameter 

unjuk kerja diatas. 

1. Throughput 

Pada skenario A (1-koneksi-UDP) simulasi dimulai dengan kecepatan awal 2 mps. Saat 

jumlah node ditambahkan, terlihat kedua protokol mengalami kenaikan nilai throughput, tetapi 

nilai throughput protokol routing ARAMA lebih unggul dibandingkan dengan protokol routing 

AODV (ditunjukkan pada gambar 6).  Namun saat kecepatan node mulai ditingkatkan menjadi 5 

mps kedua routing protokol mengalami penurunan nilai throughput bahkan untuk setiap jumlah 

node yang ditingkatkan, itu karena saat kecepatan ditambahkan peluang jalur routing putus lebih 

besar (Hasil skenario tersebut dapat dilihat pada gambar 7).  

Pada simulasi selanjutnya yaitu dengan menambahkan jumlah koneksi dari UDP 1 ke UDP 

koneksi 3 (skenario B), juga dimulai dari kecepatan 2mps. Pada skenario B ini, nilai throughput 

kedua routing protokol lebih kecil jika dibandingkan pada skenario A (1 koneksi UDP). Makin 

banyak jumlah koneksi UDP membuat jaringan terbebani dengan banyaknya control message. 

Namun nilai throughput ARAMA masih lebih unggul jika dibandingkan dengan AODV (hasil 
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tersebut dapat dilihat pada gambar 8). Kemudian saat kecepatan node mulai ditambahkan dari 2mps 

menjadi 5mps niali throughput kedua routing protokol mengalami penurunan. Hasil skenario 

tersebut dapat dilihat pada gambar 9. 

Tabel 3. Skenario B (3-Koneksi UDP) 

 
No 

Skenario 

Kecepatan Node 

B1 2mps 30 node 

B2 2mps 40 node 

B3 2mps 50 node 

B4 5mps 30 node 

B5 5mps 40 node 

B6 5mps 50 node 

 

 

Gambar 6. Throughput di skenario A dengan kecept node 2 mps 

 

 
 

Gambar 7. Throughput di skenario A dengan kecept node 5 mps 

2. Delay 

Pada skenario A (1 koneksi UDP) dimulai dengan kecepatan awal 2 mps. Saat nilai node 

ditambahkan, terlihat kedua protokol mengalami penurunan nilai delay, tetapi nilai delay ARAMA 

lebih unggul dibandingkan dengan AODV (hasil skenario tersebut dapat dilihat pada gambar 10).  

Namun saat kecepatan node mulai ditingkatkan menjadi 5 mps kedua routing protokol mengalami 

peningkatan nilai delay untuk setiap jumlah node. Peningkatan nilai delay terjadi karena saat 

kecepatan ditambahkan peluang jalur routing putus lebih besar sehingga routing membutuhkan 

waktu untuk membangun jalur kembali (hasil skenario tersebut dapat dilihat pada gambar 11). 

Pada skenario B (3 koneksi UDP) juga dimulai dengan kecepatan node 2 mps. Nilai delay 

kedua routing protokol mengalami peningkatan delay jika dibandingkan pada skenario A (1 

koneksi UDP). Banyaknya jumlah pesan kendali  (control message) saat koneksi UDP 

ditambahkan membuat paket data mengalami antrian, hal ini berakibat waktu tunggu paket lebih 

lama (hasil ini dapat dilihat pada gambar 12). Naiknya nilai delay paling drastis terjadi saat 
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kecepatan dinaikkan menjadi 5 mps. Nilai delay kedua routing protokol meningkat, tetapi pada 

skenario B ini nilai delay ARAMA masih sedikit lebih unggul jika dibandingkan dengan AODV 

(hasil tersebut dapat dilihat pada gambar 13). 

 

 

Gambar 8. Throughput di skenario B dengan kecept node 2 mps 

 

Gambar 9. Throughput di skenario B dengan kecept node 5 mps 

 

 

Gambar 10. Delay di skenario A dengan kecepatan node 2 mps 

 

Gambar 11. Delay di skenario A dengan kecepatan node 5 mps 
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Gambar 12. Delay di skenario B dengan kecepatan node 2 mps 

 

 
Gambar 13. Delay di skenario B dengan kecepatan node 5 mps 

 

3. Biaya transfer data (Overhead Ratio) 

Simulasi di skenario A diawali dengan kecepatan awal node 2 mps. Saat jumlah node 

ditingkatkan dari 30 node menjadi 40 dan 50 node, terlihat kedua protokol mengalami kenaikan 

nilai overhead ratio. Nilai overhead ratio AODV jauh lebih baik (atau lebih rendah) jika 

dibandingkan dengan ARAMA (hasil ini dapat dilihat pada gambar 14). Pengujian berikutnya 

dilakukan dengan kecepatan node mulai dinaikan menjadi 5 mps. Secara umum nilai overhead 

ratio kedua routing protokol juga mengalami kenaikan. Kecepatan node yang tinggi membuat 

topologi jaringan berubah sehingga control message juga akan meningkat. Untuk skenario ini, 

ARAMA memiliki overhead ratio yang jauh lebih tinggi (lebih buruk) jika dibandingkan overhead 

ratio pada AODV (hasil dari simulasi ini dapat dilihat pada gambar 15). 
 

 
Gambar 14. Overhead ratio di skenario A dengan kecepatan node 2 mps 

 

Pengujian berikutnya adalah skenario B yaitu dengan meningkatkan jumlah koneksi 

menjadi UDP 3 koneksi. Dengan kecepatan node awal yaitu dengan 2 mps, terlihat bahwa 

overhead ratio kedua protokol routing mengalami kenaikan jika dibandingkan pada saat scenario A 

(1 koneksi UDP) (hasil skenario tersebut dapat dilihat pada gambar 16). Kemudian saat kecepatan 

mulai ditingkatkan dari 2 mps menjadi 5 mps overhead ratio menjadi naik, namun AODV 

memiliki overhead ratio lebih bagus (lebih rendah) dari pada ARAMA. (hasil dari skenario ini 

dapat dilihat pada gambar 17). 
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Gambar 15. Overhead ratio di skenario B dengan kecepatan node 5 mps 

 

 
Gambar 16. Overhead ratio di skenario B dengan kecepatan node 2 mps 

 

 
Gambar 17. Overhead ratio di skenario B dengan kecepatan node 5 mps 

 

4. Rekap Perbandingan ARAMA VS AODV 

Untuk memudahkan pengambilan kesimpulan dari analisis perbandingan ujnuk kerja 

ARAMA dan AODV, maka dibuat rekap kelebihan dan keunggulan masing-masing protokol yang 

dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut. 

 

Tabel 4. Keunggulan Protokol ARAMA dan Protokol AODV 

 
Parameter 

Unjuk 

Kerja 

Jumlah 

Node 

Naik 

Kecepatan 

Naik 

 

Koneksi 

Naik 

 

Throughput ARAMA ARAMA ARAMA 

Delay ARAMA ARAMA ARAMA 

Overhead 

ratio 
AODV AODV AODV 
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Dari Tabel 4 terlihat bahwa ARAMA unggul dalam hal throughput dan delay. Disisi lain, 

untuk aspek overhead ratio AODV jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan ARAMA. 

 

Kesimpulan 

Protokol routing ARAMA dan AODV mengalami kenaikan nilai throughput saat jumlah 

node mulai ditingkatkan. Namun secara umum, ARAMA unggul dalam nilai throughput dan delay 

jika dibandingkan dengan AODV. ARAMA mempunyai backup path (jalur cadangan) sehingga 

tidak memerlukan pencarian ulang saat ada jalur yang putus. Sementara AODV harus melakukan 

pencarian ulang saat ada jalur yang putus, ini menyebabkan delay AODV lebih besar. Tetapi hal 

tersebut membuat overhead ratio protokol routing AODV lebih baik jika dibandingkan dengan 

routing protokol ARAMA karena routing protokol AODV mampu meminimalkan control message, 

dengan hanya menyebarkan control message saat diperlukan saja. 
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Abstrak 

Mobile Ad-hoc Networks (MANET) adalah jaringan perangkat betrgerak yang tidak memerlukan dukungan 

infrastruktur. Pada jaringan ini, setiap perangkat komunikasi bergerak (mobile nodes) dapat bergerak 

bebas, dan dapat menjadi perantara (relays) untuk trafik data  yang bersumber dari node yang lain. Pada 

penelitian ini. penulis menguji kinerja TCP Reno di MANET dengan protokol routing OLSR menggunakan 

simulator OMNet++. Parameter unjuk kerja yang digunakan untuk analisis adalah TCP congestion window 

(CWND), retransmission timeout (RTO), throughput, jumlah pesan kontrol  (control messages) dan biaya 

transfer data (diukur dengan overhead ratio). Pada simulasi ini, luas area dibuat tetap, sedangkan jumlah 

node dan kecepatan pergerakan node ditambah pada setiap perubahan skenario. Hasil simulasi 

menunjukkan bahwa CWND dan throughput mengalami penurunan jika jumlah node dan kecepatan node 

bergerak ditingkatkan. Hal ini disebabkan karena terjadi banyak pesan data yang mengalami TCP-timeout 

karena topologi jaringan yang berubah cepat akan meningkatkan jumlah pesan kontrol. Peningkatan jumlah 

pesan kontrol akan menyebabkan penambahan beban jaringan berujung pada penurunan kapasitas jaringan 

untuk mengirim pesan data. 

Kata Kunci: Mobile Ad-hoc Networks, TCP, OMNet++, OLSR, Reno. 

 

Pendahuluan 

Jaringan perangkat bergerak nirkabel (mobile & wireless networks) adalah jaringan 

komunikasi data dimana node-node-nya bebas bergerak dan berkomunikasi secara nirkabel. 

Jaringan ini dibagi menjadi jaringan dengan infrastruktur dan jaringan tanpa infrastruktur [1]. 

Jaringan nirkabel berkembang sangat pesat. Perkembangan ini merupakan tuntutan kebutuhan 

masyarakat akan akses informasi dan data yang cepat dinama saja dan kapan saja. Jaringan nirkabel 

dengan infrastruktur memerlukan dukungan perangkat tetap, misal jaringan selular dan WLAN. 

Sedangkan jaringan nirkabel tanpa infrastruktur tidak memerlukan perangkat tetap untuk 

mendukung komunikasi, misal jaringan MANET (mobile ad-hoc networks).  

 MANET merupakan jaringan ad-hoc yang terdiri dari mobile node yang bersifat spontan 

dan dinamis, dapat diaplikasikan dimana saja, kapan saja. Pada jaringan MANET, mobile node 

bergerak kemanapun dengan kecepatan tertentu dan mengirimkan data secara peer to peer. Mobile 

node pada jaringan MANET dapat berperan sebagai pengirim, penerima data atau perantara untuk 

mobile node lainnya. Dalam suatu jaringan, agar node dapat saling berkomunikasi dengan node 

lainnya maka diperlukan sebuah aturan. Aturan tersebut adalah protokol routing [2]. Protokol 

routing berfungsi untuk menentukan bagaimana suatu node dapat berkomunikasi dengan node yang 

lainnya dan menyebarkan informasi yang memungkinkan node sumber untuk memilih jalur yang 

optimal ke node tujuan dalam sebuah jaringan. Pada jaringan MANET, protokol routing dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa kelas, yaitu protokol routing proaktif ( DSDV, OLSR, FSR), 

protokol routing reaktif ( AODV, DSR, TORA), dan protokol routing hybrid ( CGSR, ZRP, CBR, 

HSR) [3]. 

OLSR (Optimized Link State Routing) merupakan salah satu protokol routing proaktif yang 

menggunakan hello message dan topology control message untuk menemukan dan menyebarkan 

informasi link state ke semua node dalam jaringan MANET. Setiap node menggunakan informasi 

link state untuk menentukan node tujuan selanjutnya untuk semua node dalam jaringan. OLSR 

menggunakan algoritma Djikstra untuk mencari jalur terpendek ke setiap node tujuan dalam suatu 

jaringan. Keunikan dari OLSR adalah meminimalkan jumlah broadcast topology control messages 

dengan menggunakan multi point relay (MPR) sehingga penggunaan sumber daya dan bandwith 

dari node lebih efisien. 

Pada jaringan komputer, lapisan transport (layer- 4) bertanggung jawab menyediakan 

layanan komunikasi host-to-host (end-to-end) antar lapisan application yang sesuai dalam 
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arsitektur lapisan komponen dan protokol jaringan [4]. Lapisan transport digunakan oleh model 

TCP/IP dan model Open Systems Interconnection (OSI) pada jaringan komputer [5]. Protokol 

lapisan transport yang paling banyak digunakan adalah TCP dan UDP (Microsoft, 2015). TCP dan 

UDP merupakan suatu protokol yang berada pada lapisan transport (model OSI dan model 

TCP/IP). Disisi lain, TCP mempunyai berbagai varian seperti TCP Tahoe, TCP Reno, TCP Vegas, 

TCP SACK, TCP Westwood, dan TCP Cubic. 

MANET merupakan sistem komunikasi yang kompleks dengan mobile node yang bergerak 

bebas dalam jaringan. TCP memiliki beberapa keterbatasan pada jaringan MANET seperti route 

failures dan wireless errors [6]. Route failure pada MANET terjadi sebagian besar disebabkan 

karena pergerakan node, sehingga menyebabkan perubahan topologi jaringan secara dinamis dan 

cepat. Oleh karena itu, maka dibutuhkan respon protokol routing yang cepat untuk mengatasi 

perubahan topologi jaringan sehingga ketika terjadi transfer data, TCP tidak mendeteksi adanya 

paket yang hilang. Jika respon dari protokol routing lambat, maka akan menyebabkan TCP 

menunggu terlalu lama yang berujung pada timeout. TCP awalnya dirancang untuk komunikasi 

pada jaringan kabel yang memiliki bit-error kecil. Paket yang hilang terdeteksi oleh TCP bukan 

terjadi karena congestion, melainkan karena menerima 3 duplikat ACK [7]. Saat mendeteksi paket 

yang hilang, TCP akan mengimplementasikan fase fast retransmit. Dan jika terjadi timeout, maka 

akan mengimplementasikan fase slow start. Hal ini menjadi tidak efisien karena akan 

menyebabkan delay pada ranah pengguna. 

Pada penelitian ini, protokol routing proaktif digunakan karena tabel routing terjaga setiap 

saat melalui update topology control messages berkala atau sesuai dengan perubahan topologi 

jaringan sehingga jalur sudah tersedia ketika dibutuhkan. Sedangkan TCP yang akan diuji adalah 

TCP Reno karena varian TCP ini paling banyak digunakan pada jaringan [8]. Selain itu, modul 

TCP Reno sudah tersedia di perangkat lunak simulator OMNet++. TCP Reno merupakan varian 

TCP yang muncul setelah TCP Tahoe.  

 

Studi Pustaka 

1. Mobile Ad-Hoc Network (MANET). 

Mobile Ad-Hoc Network (MANET) merupakan jenis jaringan perangkat bergerak yang 

dapat mengorganisasi dirinya sendiri (self-organized). Karakteristik jaringan MANET secara 

umum adalah menggunakan nirkabel, otonomi dan tanpa infrastruktur, topologi berubah dinamis 

dan sumber daya node yang terbatas (baterai dan memori). 

2. Protokol Routing di MANET. 

Protokol routing pada jaringan MANET dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu 

table driven (protokol routing proaktif), on-demand (protokol routing reaktif) dan protokol routing 

hybrid seperti ditunjukkan pada gambar 1. Meskipun dirancang untuk jenis jaringan yang sama, 

setiap protokol routing memiliki karakteristik yang berbeda – beda. 
 

 
 

Gambar 1. Taksonomi protokol routing pada jaringan komputer 

 

Pada protokol routing proaktif, setiap node memiliki tabel routing seluruh node dalam 

jaringan, sehingga setiap node mengetahui gambaran keseluruhan topologi jaringan. Jalur ke semua 
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node tujuan sudah ditentukan pada saat jaringan terbentuk dan dipelihara melalui proses update 

berkala. Sedangkan pada protokol routing reaktif, proses pencarian jalur hanya akan dilakukan 

ketika dibutuhkan komunikasi antara node sumber dengan node tujuan atau jalur routing belum 

ditentukan sebelumnya. Protokol routing reaktif melakukan pencarian jalur dan penyediaan jalur 

dengan menggunakan sets of control packet yang khusus seperti RREQ (Route Request), RREP 

(Route Reply) dan RERR (Route Error) (Hekmat, 2006). Protokol routing hybrid merupakan 

gabungan dari protokol routing proaktif dan protokol routing reaktif. Protokol routing hybrid 

memiliki kelebihan dari protokol routing proaktif dan reaktif untuk mengurangi delay yang 

merupakan kekurangan dari proaktif dan untuk routing overhead.  

3. Optimized Link State Routing (OLSR). 

OLSR merupakan protokol routing proaktif yang berarti pertukaran informasi topologi 

dengan node yang lain dalam jaringan dilakukan secara berkala. Protokol ini mewarisi sifat 

kestabilan dari algoritma link state dan memiliki keuntungan yaitu jalur sudah tersedia ketika 

dibutuhkan. OLSR merupakan optimalisasi dari protokol link state yang disesuaikan untuk 

MANET. Protokol routing link state awalnya didesain untuk jaringan kabel dan tidak untuk 

jaringan ad-hoc dengan skala yang luas karena jaringan ad-hoc sering melakukan topologi update 

yang merupakan bagian penting dari kapasitas jaringan.  

Kelebihan OLSR adalah meminimalkan routing overhead dari broadcast control messages 

dengan menggunakan MPR seperti ditunjukkan pada gambar 2. Teknik ini cukup signifikan dalam 

mengurangi jumlah retransmissions yang diperlukan dalam mendistribusikan messages ke semua 

node dalam jaringan. 
 

 

Gambar 2. Distribusi messages melalui MPR 

 

Tahapan kerja OLSR: 

(a). Link Sensing (mendeteksi hubungan). 

Setiap node harus mendeteksi hubungan antara dirinya dengan node tetangganya. Hubungan 

harus diperiksa dikedua arah agar dianggap sah. 

(b). Neighbour Detection (mendeteksi node tetangga). 

Mekanisme neighbour detection dilakukan melalui pertukaran pesan HELLO secara berkala. 

Informasi pesan HELLO yang disimpan oleh sebuah node mencakup informasi mengenai 1-

hop node tetangganya, 2-hop node tetangganya, MPR set, MPR Selector. 

(c). MPR Selection (pemilihan MPR). 

Ide dari MPR adalah meminimalkan routing overhead dari pendistribusian messages dalam 

jaringan dengan mengurangi retransmissions yang berlebihan pada area yang sama. Setiap 

node dalam jaringan akan memilih sekumpulan node tetangganya 1-hop simetris (memiliki 

hubungan dua arah) yang mungkin untuk meneruskan messages. 

(d). Topology Discovery (penyebaran topologi). 

Dalam rangka membangun informasi topologi, setiap node yang terpilih sebagai MPR akan 

mem-broadcast TC messages. TC messages didistribusikan ke semua node dalam jaringan 

dengan menggunakan MPR. Informasi yang disebarkan dalam jaringan melalui pesan TC 

digunakan untuk perhitungan tabel routing. 

(e). Routing Table Calculation (perhitungan tabel routing). 

Setiap node memiliki tabel routing yang dapat digunakan sebagai jalur data menuju node 

lainnya dalam jaringan. Tabel routing dibuat berdasarkan informasi dalam local link 
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information (local link set, neighbour set, 2-hop neighbour set, MPR set), dan informasi 

topology set. Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan pada set - set tersebut maka tabel 

routing akan dihitung ulang untuk memperbaharui informasi jalur ke setiap node tujuan dalam 

jaringan. 

4. Transport Control Protocol (TCP). 

TCP merupakan protokol pada lapisan transport yang bertanggung jawab menyediakan 

layanan komunikasi end-to-end antar lapisan application yang sesuai dalam arsitektur lapisan 

komponen dan protokol jaringan [4]. TCP umumnya digunakan ketika protokol lapisan application 

membutuhkan layanan transfer data yang bersifat handal. 

TCP mendeteksi paket yang hilang pada jaringan dan akan mulai me-retransmissions paket 

tersebut sampai data benar – benar diterima oleh penerima. Hal ini memerlukan acknowledgements 

dari penerima untuk setiap paket data yang dikirim oleh pengirim. TCP akan selalu menghitung 

waktu pengiriman acknowledgements oleh penerima. Jika terdapat acknowledgments yang hilang, 

maka akan diinterpretasikan sebagai paket yang hilang. Sebelum TCP melakukan retransmissions 

untuk paket yang hilang, TCP akan mencoba akan tetap mengirimkan kembali paket data dengan 

menggunakan rata – rata dari RTT (round-trip time). Jika paket data yang di-unacknowledgements 

lebih dari 4 kali, maka TCP akan mengasumsikan terjadinya paket yang hilang dan menafsirkannya 

sebagai congestion pada jaringan. Maka TCP akan melakukan TCP backs off dan menyesuaikan 

tingkat transmisi. 

TCP memiliki 3 komponen utama untuk tingkat adaptasi yaitu : 

(a) Slow Start. 

(b) Congestion Avoidance. 

(c) Fast Retransmit. 

Mekanisme slow start digunakan untuk mencapai titik optimal transmisi. Ketika mencapai 

batas maksimum slow start, maka akan masuk ke mekanisme congestion avoidance. Fast 

retransmit merupakan peningkatan terhadap throughput TCP dalam rangka mengurangi waktu 

tunggu oleh pengirim sebelum me-retransmissions paket yang yang hilang. 

5. TCP Reno. 

TCP Reno merupakan varian TCP yang paling banyak digunakan. TCP Reno merupakan 

modifikasi dari TCP Tahoe. Pada TCP Reno, paket yang hilang akan terdeteksi dan dilakukan 

retransmissions ketika menerima 3 duplikat acknowledgements atau ketika terjadi timeout pada 

pengirim. Ketika terjadi timeout, maka TCP akan mengasumsikan terjadi congestion dan masuk ke 

dalam mekanisme slow start. Pada TCP Reno, setelah masuk mekanisme fast retransmit, maka 

akan masuk ke mekanisme fast recovery untuk mencegah masuk ke dalam mekanisme slow start 

dan membuat CWND naik secara linear supaya menjaga throughput tetap tinggi. 

 

Perancangan Simulasi Jaringan 

Pada studi ini digunakan simulator OMNet++, sebuah perangkat lunak extensible, modular 

yang komponen kerangka dan library simulasi berbasis C++. Parameter simulasi yang akan 

digunakan dalam studi ini ditampilkan pada Table 1.  

 

Tabel 1. Parameter jaringan 

 
Parameter Nilai 

Jumlah node 40, 60, 80 node 

Banyak koneksi 1 koneksi 

Area Simulasi 1000 x 1000 m 

Waktu simulasi 1000 detik 

Varian TCP TCP Reno 

Pergerakan node Randow Way 

Point 

Protokol routing  OLSR 

Ukuran file 500 MB 

Protokol model TCP 

Kecepatan pergerakan node 2 mps, 5 mps 

Pause time 2 detik 
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Parameter unjuk kerja yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Congestion Window (CWND) 
CWND merupakan variable tetap milik TCP yang digunakan untuk menentukan jumlah byte 

yang akan dikirim setiap saat. CWND ini dikelola oleh pengirim. 

2. Retransmission Time Out (RTO) 
RTO merupakan suatu tanda yang menandakan bahwa tidak ada pesan balasan yang diterima 

dalam standart kurun waktu yang ditentukan. RTO paling banyak disebabkan oleh kemacetan 

jaringan, gagal dalam ARP request, packet filtering, kesalahan dalam routing, atau paket 

dibuang diam – diam. 

3. Throughput 
Throughput adalah jumlah bit data yang dikirim melalui saluran kanal komunikasi per satuan 

waktu ke terminal tertentu dalam suatu jaringan, dari satu node ke node yang lain pada lapisan 

transport. Satuan throughput jaringan yaitu bps (bit per second).  

4. Overhead Ratio 
Overhead Ratio adalah perbandingan antara total bit control message dari protokol routing 

semua node dengan total TCP bit data yang diterima oleh node penerima. Rumus untuk 

menghitung overhead ratio:  

 
 

𝑂𝑣𝑒𝑟ℎ𝑒𝑎𝑑 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
total bit 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 

total TCP bit data yang diterima
 

 

5. Jumlah Control messages 
Control messages merupakan pesan yang di broadcast oleh suatu node secara berkala yang 

digunakan untuk memulai mendeteksi hubungan dan menjaga hubungan dengan node 

tetangganya yang berada disekitarnya (pada OLSR menggunakan hello messages dan 

topology control messages). 

 

Skenario digunakan dalam studi untuk mengukur kinerja TCP Reno pada protokol routing 

OLSR adalah sebagai berikut: Pertama – tama, skenario simulasi dibentuk dengan area 1000 x 

1000 m, kecepatan pergerakan node 2 mps dengan 1 koneksi TCP, dan jumlah node 40 

menggunakan Random Way Point Mobility. Selanjutnya jumlah node akan ditambah menjadi 60 

dan 80. Setiap skenario dijalankan sebanyak 3 kali dengan run-id yang berbeda. 

 

Tabel 2. Skenario simulasi dengan penambahan jumlah node dengan kecepatan 2mps 

 
No Area simulasi Jumlah node Kecepatan 

1 1000 x 1000 m 40 2mps 

2 1000 x 1000 m 60 2mps 

3 1000 x 1000 m 80 2mps 

 

Tabel 3. Skenario simulasi dengan penambahan jumlah node dengan kecepatan 5mps 

 
No Area simulasi Jumlah node Kecepatan 

1 1000 x 1000 m 40 5mps 

2 1000 x 1000 m 60 5mps 

3 1000 x 1000 m 80 5mps 

 

Analisis Data 

Simulator yang digunakan pada simulasi ini adalah OMNet++ versi 4.6 dengan framework 

inet versi 2.5.0. Modul protokol routing OLSR, TCP dan ad-hoc host sudah tersedia di dalam 

framework inet. Dalam simulasi ini, nilai attribute protokol routing OLSR dan TCP yang 

digunakan adalah nilai yang terdapat di framework inet. Ketika simulasi dijalankan maka akan 

dihasilkan file output dengan ektensi .vec, .vci, .rt, .sca dan .elog. Selain output yang dihasilkan, 

simulasi juga akan menampilkan event simulasi pada tab console (Cmdenv) dan tab event (Tkenv). 
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File output hasil simulasi akan dianalisa pada IDE menggunakan sequence chart tool. Pengguna 

hanya perlu membuat file baru dengan ekstensi .anf pada folder results di project simulasi. Untuk 

dapat melihat data hasil simulasi, pengguna harus memasukkan file dengan ekstensi .vec dan .sca 

pada wild card. Selanjutnya, pengguna tinggal memilih data yang ingin ditampilkan pada kolom 

filter. 

Berikut disajikan analis unjuk kerja TCP-Reno dengan menggunakan parameter unjuk 

kerja yang telah disebutkan diatas: 

 

1. CWND 

Pada gambar 3 menunjukkan bahwa penambahan jumlah node pada area simulasi yang 

tetap (node density naik) akan membuat byte transfer per cwnd mengalami penurunan. Hal ini 

terjadi karena semakin banyak jumlah node dalam jaringan, maka semakin bertambah jumlah 

control messages yang di-broadcast dalam jaringan (mengacu pada gambar 7) sehingga 

penggunaan bandwith lebih banyak terpakai oleh control messages daripada untuk transfer data. 

Ketika kecepatan pergerakan node bertambah, maka akan membuat byte transfer per CWND 

mengalami penurunan juga. Karena dengan bertambahnya kecepatan pergerakan node, maka 

topologi jaringan akan berubah semakin cepat sehingga akan lebih banyak terjadi update informasi 

topologi jaringan yang berakibat pada meningkatnya jumlah control messages. 

 

 

 

Gambar 3. Grafik pengaruh penambahan jumlah node dan kecepatan terhadap rata – rata byte 

transfer per cwnd 

 

2. RTO 

Pada gambar 4 menunjukkan bahwa penambahan jumlah node pada area simulasi yang 

tetap (node density naik) akan membuat nilai RTO meningkat. Nilai RTO meningkat dikarenakan 

semakin banyak jumlah node dalam jaringan, maka jumlah  control messages yang di-broadcast 

dalam jaringan juga semakin bertambah, sehingga bandwith lebih banyak dipakai oleh broadcast 

control messages. 
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Gambar 4. Grafik pengaruh penambahan jumlah node dan kecepatan terhadap rata – rata RTO 

 

Selain itu, nilai RTO yang meningkat juga disebabkan oleh perubahan jalur routing akibat 

dari topologi jaringan yang berubah karena pergerakan node. Hal ini akan menyebabkan jumlah 

control messages meningkat dan mengakibatkan beban jaringan meningkat, sehingga aliran data 

menjadi lambat dan terjadi delay acknowledgement atas paket yang telah diterima. Jika delay 

acknowledgement melebihi batas waktu yang ditentukan, maka TCP-timeout terjadi dan TCP akan 

mengasusmsikan paket data hilang. Banyaknya timeout yang terjadi tersebut dikarenakan round 

trip time TCP bervariasi sehingga perhitungan timeout menjadi tidak akurat. Ketika kecepatan 

pergerakan node bertambah, maka timeout yang terjadi akan semakin meningkat. Hal ini 

disebabkan oleh topologi jaringan yang berubah cepat. Topologi jaringan yang berubah cepat akan 

menyebabkan jalur routing mengalami perubahan dengan cepat. Jika protokol routing tidak dapat 

menyediakan jalur dengan cepat untuk keperluan TCP, maka akan terjadi timeout pada ranah TCP. 

Supaya TCP tidak terlalu lama menunggu, maka protokol routing harus bekerja keras untuk 

menyediakan jalur kembali. Sehingga akan dibutuhkan lebih banyak control messages, untuk 

menyediakan jalur. 

 

3. Throughput 

Pada gambar 5 menunjukkan bahwa penambahan jumlah node pada area simulasi yang 

tetap (node density naik) akan membuat nilai throughput mengalami penurunan. Penurunan terjadi 

karena jumlah control messages mengalami kenaikan seiring dengan penambahan jumlah node, 

sehingga bandwith lebih banyak terpakai oleh control messages. Selain itu, nilai RTO juga 

mengalami peningkatan. Penurunan throughput juga terlihat ketika kecepatan pergerakan node 

bertambah. Penurunan ini terjadi karena topologi jaringan berubah dengan cepat sehingga 

dibutuhkan control messages yang lebih banyak untuk menangani perubahan topologi jaringan. 

Selain itu, nilai RTO juga mengalami peningkatan ketika kecepatan pergerakan node bertambah. 

 

 

Gambar 5. Grafik pengaruh penambahan jumlah node dan kecepatan terhadap rata – rata 

throughput 

 

4. Overhead Ratio 

Pada gambar 6 menunjukkan bahwa penambahan jumlah node pada area simulasi yang 

tetap (node density naik) akan membuat overhead ratio mengalami kenaikan. Overhead ratio 

mengalami kenaikan karena semakin banyak jumlah node dalam jaringan, maka jumlah control 

messages yang di-broadcast ke semua node dalam jaringan juga akan semakin bertambah. Selain 

itu jumlah data yang diterima oleh penerima mengalami penurunan, hal ini dikarenakan jumlah 

data yang di-transfer per CWND mengalami penurunan dan nilai RTO yang mengalami 

peningkatan. Ketika kecepatan pergerakan node bertambah, maka overhead ratio akan mengalami 

kenaikan yang signifikan karena akan lebih sering terjadi update informasi topologi jaringan. 

Update informasi topologi jaringan ini terjadi karena topologi jaringan berubah dengan cepat, 

sehingga dibutuhkan jumlah control messages yang lebih banyak untuk menangani topologi 

jaringan yang berubah cepat. 
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Gambar 6. Grafik pengaruh penambahan jumlah node dan kecepatan terhadap rata – rata overhead 

ratio. 

 

5. Control messages 

Pada gambar 7 menunjukkan bahwa penambahan jumlah node pada area simulasi yang 

tetap (node density naik) akan membuat control messages mengalami kenaikan. Hal ini terjadi 

karena jaringan menjadi lebih padat, sehingga semakin banyak node yang melakukan broadcast 

control messages. Dan control messages akan lebih terlihat kenaikan yang signifikan ketika 

kecepatan pergerakan node bertambah, dimana update informasi topologi jaringan akan lebih 

sering terjadi dan akan lebih banyak control messages yang digunakan untuk menangani topologi 

jaringan yang berubah dengan cepat. 

 

 

Gambar 7. Grafik pengaruh penambahan jumlah node dan kecepatan terhadap rata – rata control 

messages. 

 

Kesimpulan 

Dari hasil simulasi yang dilakukan, kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut : 

1. OLSR adalah protokol routing proaktif yang didesain untuk MANET. Jumlah control 

messages dari OLSR mengalami kenaikan seiring dengan penambahan jumlah node dan 

kecepatan pergerakan node pada area simulasi yang tetap (node density naik). Kenaikan 

jumlah control messages dari OLSR menyebabkan overhead routing tinggi sehingga akan 

membebani jaringan dan berakibat pada pemakaian bandwith yang lebih banyak oleh control 

messages daripada untuk transfer data. 

2. Ketika TCP bekerja diatas OLSR, TCP mengalami banyak timeout. Banyaknya timeout 

terlihat dari nilai RTO yang mengalami kenaikan seiring dengan penambahan jumlah node 

dan kecepatan pada area simulasi yang tetap (node density naik). Timeout terjadi karena 

perubahan topologi jaringan sehingga jumlah control messages mengalami kenaikan dan 

menyebabkan beban jaringan meningkat. Hal ini berdampak pada aliran TCP data dan 

acknowledgement menjadi terlambat untuk diterima. 
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3. TCP congestion control mengasumsikan bahwa hilangnya paket terjadi karena congestion. 

Tetapi hilangnya paket pada MANET bukan disebabkan oleh congestion, melainkan disebabkan 

oleh node mobility. Node mobility akan menyebabkan perubahan topologi jaringan sehingga 

protokol routing  harus bekerja lebih keras untuk menangani perubahan topologi jaringan. 

Perubahan topologi jaringan menyebabkan byte in flight (data yang berada di perjalanan) akan 

hilang sehingga paket yang dikirim atau acknowledgement tidak sampai dan akan mempengaruhi 

perhitungan RTT. Perhitungan RTT tersebut akan mempengaruhi perhitungan  RTO menjadi tidak 

akurat. 
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Abstrak 

Perkembangan Telepon seluler pada saat ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan 

menggunakan Metode Inferensi Forward Chaining berbasis android, setiap orang tua dapat mengetahui 

masalah apa yang sedang terjadi dengan anaknya, khususnya yang  berusia remaja.  Teknologi ini 

menggunakan sistem, sehingga membuat suatu keputusan dan mengambil keputusan dari sejumlah fakta 

yang ada. Sistem Pakar ini menggunakan WML dan PHP pada perangkat mobile, melaksanakan tahapan- 

tahapan yaitu: pengumpulan data dan analisa masalah psikologi remaja menjadi tree , analisa dan 

perancangan sistem yang berorientasi objek, implementasi berupa percobaan akses sistem melalui emulator 

dan perangkat mobile, serta penarikan kesimpulan dan kegunaan dari sistem pakar yang diterapkan . 

Fasilitas yang ditawarkan pada sistem pakar ini untuk user umum dan administrator , sehingga sistem bisa 

digunakan oleh sistem dan administrator sesuai dengan hak akses dan kebutuhannya masing- masing.  User 

diberikan informasi mengenai berbagai gejala kenakalan remaja, menuntut user untuk menjawab 

pertanyaan- pertanyaan sistem untuk mengetahui hasil diagnosa. Sedangkan administrator dimudahkan 

dalam memanajemen sistem, baik proses tambah, hapus maupun update data terbaru. 

Kata Kunci: Perangkat mobile, Sistem Pakar, Forward Chaining 

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan telepon selular (handphone) pada zaman sekarang sudah mengalami kemajuan yang 

sangat pesat. Dengan adanya teknologi android, pengguna selular dapat men-download aplikasi 

android untuk digunakan pada telepon selularnya. Salah satu yang dapat diterapkan dalam aplikasi 

andorid yaitu masalah psikologi remaja.. Sistem pakar merupakan salah satu cabang kecerdasan 

buatan yang mempelajari bagaimana “mengadopsi” cara seorang pakar berfikir dan bernalar dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan dan membuat suatu keputusan maupun mengambil kesimpulan 

dari sejumlah fakta yang ada. 

 

II.LANDASAN TEORI 

2.1 Metode Forward Chaining 

Metode Forward Chaining adalah teknik pelacakan ke depan yang dimulai dengan informasi yang 

ada dan penggabungan rule untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan. (Russel S,Norvig P, 

2003).Berikut adalah diagram Forward Chaining secara umum untuk menghasilkan sebuah goal. 

Proses penalaran forward chaining terlihat pada gambar dibawah :  

 
Gambar 1. Skema Proses Forward Chaining 

(Prof. Dr. Ir. Marimin, M.Sc., 2005 : 12) 

 

2.2. Struktur Sistem Pakar 

mailto:Tantri_wahyuni80@yahoo.co.id
http://2.bp.blogspot.com/-EybhcBJZAKE/UoAoXCVoo-I/AAAAAAAAAE8/AO700pnDqIc/s1600/aa.jpg
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Gambar 2. Struktur Skematis Sebuah Sistem Pakar  

(Arhami, 2005 : 14) 

 

 

III.METODE PENELITIAN 

3.1.ANALISIS SISTEM 

3.1.a.Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kebutuhan perangkat lunak bahasa pemrograman antarmuka eksternal menggunakan eclipse. 

Sedangkan untuk kebutuhan fungsional dideskripsikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 1 Kebutuhan Fungsional User (Pengguna) 

No Deskripsi Kebutuhan 

1 Mengecek Data Masalah 

2 Memilih Data Masalah 

 

Tabel 2 Kebutuhan Fungsional Pakar 

No Deskripsi Kebutuhan 

1 Mencatat Data Solusi 

2 Menampilkan Data Solusi 

 

3.1.b.Hasil Analisis Kebutuhan End User (Pengguna Akhir) Tentang Sistem Pakar 

 Diperoleh dengan melakukan interview dengan beberapa remaja di Kabupaten Majalengka. 

Hasil analisisnya sebagai berikut : 

1. Sistem pakar yang dirancang harus mampu memberikan solusi untuk beberapa masalah 

psikologi pada remaja. 

2. Sistem yang dirancang harus memberikan tampilan (interface) dan proses-proses yang 

mudah untuk dioperasikan bahkan bila dioperasikan oleh orang yang awam tentang 

komputer sekalipun. 

3. Sistem harus mampu memberikan solusi dengan cepat mengenai masalah psikologi pada 

remaja. 

3.1.c.Tabel Keputusan 

Tabel keputusan digunakan untuk mendokumentasikan pengetahuan baik fakta maupun aturan 

yang telah diperoleh ke dalam bentuk tabel. Selanjutnya tabel keputusan ini akan dimodelkan 

dalam pohon keputusan. Tabel keputusan untuk aplikasi sistem pakar ini dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Keputusan Remaja Bermasalah 
N

o 

Ciri-ciri a b c d e f g h i j 

1 Tidak mau bertemu dengan teman sebaya, mengalami kesulitan untuk 

bermain dengan tenang 

* * * * * *     

2 Sulit berpikir dan memusatkan perhatian * * * *       

3 Lesu dan tak bertenaga * * *        

4 Berperilaku lamban, suka menyerang, bahkan gelisah * *   *      

5 Rasa bersalah yang tidak pada tempatnya *      *    

6 Tidak mampu konsentrasi *   *   *    

7 Menarik diri dari lingkungan * *    * *    

8 Kurang memiliki motivasi * *     * *   

9 Sering lupa menyelesaikan tugas * *  *       

10 Remaja sering marah dan rewel * *         

11 Kehilangan minat dan segala, aktivitas, hobi dan kegiatan yang 

sebelumnya disenangi 

* *     *    

12 Malas belajar *   *    *   

13 Mengalami kesulitan dalam mempertahankan perhatian ketika sedang 

melakukan aktivitas belajar atau bermain 

* *  *    *   

14 Menjadi sangat sensitif * *     *    

15 Melakukan permainan yang melibatkan kekerasan baik terhadap diri 

sendiri atau orang lain 

*          

16 Perasaan sedih terus menerus * *     *  *  

17 Perubahan nafsu makan dan berat badan yang menyolok * *        * 

18 Sering meninggalkan tempat duduk saat mengikuti kegiatan di kelas    * *      

19 Mengalami kesulitan dalam mengikuti petunjuk orang lain  *  *       

20 Seringkali meninggalkan kegiatan yang belum tuntas dan beralih pada 

kegiatan baru 

   *       

21 Seringkali menyela percakapan atau mengganggu orang lain    * *      

22 Seringkali tidak mendengar apa yang telah dikatakan kepadanya    *       

23 Seringkali kehilangan benda-benda yang diperlukan dalam kegiatan 

belajarnya di sekolah maupun di rumah 

   *       

24 Tidak mampu memberikan perhatian terhadap hal-hal yang kecil  *  * *      

25 Tidak mampu memusatkan perhatian secara terus-menerus pada saat 

menyelesaikan tugas/bermain 

   *    *   

26 Sering membuat kesalahan yang sesungguhnya tidak perlu terjadi saat 

mengerjakan tugas di sekolah 

   *     *  

27 Sering berperilaku seperti mengendarai motor     *      

28 Tidak mampu menjalin interaksi sosial yang cukup memadai  *    *     

29 Tidak dapat empati      *     

30 Perkembangan bicara terlambat atau sama sekali tidak berkembang      *     

31 Kurang dalam berhubungan dengan orang lain  *    * *    

32 Kurang ekspresif serta kurang beremosi      *     

33 Cara bermain kurang variatif, imajinatif dan kurang dapat meniru      *     

34 Sering menggunakan bahasa yang aneh dan berulang-ulang      *     

35 Mempertahankan satu minat/lebih dengan cara yang sangat khas dan 

berlebihan 

     *     

36 Jumlah kosa kata yang dikuasai sangat minim dan tidak sesuai dengan 

usianya 

     *  *   

37 Kurang berinisiatif dalam berkomunikasi dengan orang lain  *    *     

38 Remaja memperlihatkan ketakutan yang berlebihan  * *        

39 Tidak lari ke orang tua untuk meminta dukungan   *        

40 Memperlihatkan tingkah laku yang agresif  * *        

41 Tidak penurut   *        

42 Memuntahkan makanan          * 

43 Makan berlama-lama dan memainkan makanan          * 

44 Sama sekali tidak mau makan          * 
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45 Menumpahkan makanan          * 

46 Menepis suapan dari orang tua          * 

47 Sulit mengeja dengan benar        *   

48 Sulit mengeja dengan kata    *    *   

49 Ketika sedang membaca sering salah melanjutkan ke paragraf 

berikutnya atau tidak berurutan 

       *   

50 Kesulitan mengurutkan huruf-huruf dalam kata        *   

51 Kesalahan mengeja yang dilakukan secara terus-memerus        *   

52 Sulit memegang alat tulis dengan mantap        *   

53 Sering salah menulis kata-kata        *   

54 Terlalu memfokuskan pada tangan ketika menulis        *   

55 Sulit melakukan hitungan matematis        *   

56 Menyendiri, pendiam dan tidak ceria lagi  * *    *  *  

57 Enggan pergi ke tempat tertentu  * *    *  *  

58 Menjelaskan aktivitas seksual dengan bahasa mereka sendiri       *  *  

59 Menunjukan perilaku yang merusak diri sendiri seperti pergi dari 

rumah 

      *  *  

 

Keterangan : 

Pada baris menunjukan ciri-ciri yang ditimbulkan oleh remaja bermasalah, sedangkan pada kolom 

merupakan nama-nama remaja bermasalah. Keterangannya adalah sebagai berikut : 

a.  Depresi 

b.  Kecemasan dan Menarik Diri dari Sosial 

c.  Kekerasan pada Remaja 

d.  Gangguan Pemusatan Perhatian 

e.  Hiperaktivitas 

f.  Autisme dan Redartasi Mental 

g.  Kekerasan Seksual pada Remaja 

h.  Gangguan Belajar 

i.  Konflik Keluarga 

j.  GangguanPolaMakan 

 

3.1.d. Pohon Keputusan 

Berdasarkan tabel 3 diatas ( Tabel Keputusan Remaja Bermasalah) maka dibuat pohon keputusan 

untuk mendapatkan suatu alur sesuai dengan kondisi diatas. Pohon keputusannya adalah sebagai 

berikut : 
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Gambar 3. Pohon Keputusan 
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3.2.PERANCANGAN SISTEM 

3.2.a.Diagram Kelas 

Diagram kelas menggambarkan keterkaitan antar kelas dan mempresentasikan struktur dari sistem. 

+Main()

+uiIndetifikasi()

+uiJnsMasalah()

Menu

+setIdMasalah()

+getIdMasalah()

-IdMasalah

-JnsMasalah

-Persentase

JnsMasalah

+setIdCiri()

+getIdCiri()

-IdCiri

-Ciri_Ciri

Identifikasi

 
Gambar 4. Diagram Kelas 

Keterangan: 

No Class Artibut Method 

1 Menu - main, uiIndetifikasi, dan 

uiJnsMasalah 

2 Identifikasi IdCiri, dan Ciri-ciri setIdCiri, dan getIdCiri 

3 JnsMasalah IdMasalah,JnsMasalah, dan 

Presentase 

setIdMasalah, dan getIdMasalah 

 

3.2.b.Diagram State 

Berikut adalah diagram state dari sistem :  

Tampilan Menu

Tampil

Identifikasi About

Solusi Jenis Masalah Psikologi

 

Gambar 5. Diagram State 

Keterangan:  

Gambar di atas menggambarkan tentang alur jalanya sebuah aplikasi yang sedang di buat , dari 

Tampilan Menu di bagi menjadi 2 arah yaitu identifikasi dan about. Jika user memilih identifikasi 

maka akan muncul solusi jenis masalah pisikologi, lalu tampil solusi yang di cari. 

3.2.c.Diagram Sequence 

1. Operator (Pencarian Solusi) 

 

a. Cek data masalah 
Masalah masalahCtrl mosMasalah

1: new masalahCtrl()

2: chek masalah()

2: loadObjectList()

1: new mosMasalah()

 

Gambar 6. Diagram Sequence Cek data masalah 

Keterangan:  

Gambar di atas mengambarkan tentang Cek data masalah, dengan proses masalah baru, dan di chek 

masalah. proses penyimpanannya masalah baru lalu di tampilkan object list. 
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b. Pilih data masalah 
Masalah masalahCtrl mosMasalah

1: new masalahCtrl()

2: select masalah()

2: loadObjectList()

1: new mosMasalah()

 

Gambar 7.Diagram Sequence Pilih data masalah 

 

Keterangan:   

Gambar di atas mengambarkan tentang Pilih data masalah, dengan proses masalah baru, dan 

memilih masalah. proses penyimpanannya masalah baru lalu di tampilkan object list. 

2. Pakar (Penyampaian Solusi) 

a. Catat data solusi 
Solusi solusiCtrl mosSolusi

1: new solusiCtrl()

2: editSolusi()

2: check()

1: new mosMasalah()

3: saveSolusi()

2: store()

 

Gambar 8. Diagram Sequence Catat data solusi 

Keterangan:  

Gambar di atas mengambarkan tentang Catat data solusi, dengan proses solusi baru lalu edit solusi 

dan menyimpan solusi, proses penyimpanannya solusi baru lalu di tampilkan object list. 

b. Tampilkan data solusi 
Solusi solusiCtrl mosSolusi

1: new solusiCtrl()

2: show()

2: loadObjectList()

1: new mosSolusi()

 

Gambar 9. Diagram Sequence Tampilkan data solusi 

Keterangan:  

Gambar di atas mengambarkan tentang Tampilkan data solusi, dengan proses solusi baru lalu 

menampilkan solusi, proses penyimpanannya solusi baru lalu menampilkan object list. 

3.2.d.Diagram Deployment 

Diagram deployment menggambarkan arsitektur fisik dari sistem, seperti hardware. 

Software

Aplikasi

Eclipse

Java

Android

Perangkat Lunak 

Pengembang

Perangkat Lunak 

Sistem Pakar  

Gambar 10. Diagram Deployment 

 

 

3.2.e.Diagram Package 

 Dalam perkembangannya perangkat lunak sistem pakar ini memiliki banyak kelas, 

sehingga pengelompokkan kelas-kelas tersebut menjadi sangat membantu pencarian sebuah kelas 

baik dari level yang lebih tinggi maupun menuju level yang lebih detail.  
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Gambar 11. Diagram Package 

3.2.f.Diagram Komponen 

Diagram komponen menggambarkan paket fisik dari modul pengkodean dan menunujukkan 

interface yang digunakan untuk berkomunikasi antar komponen. 

Perangkat Lunak 

Sistem Pakar
Eclipse, Java, Android

Software

Bahasa 

Pemrgoraman

1. User Interface

2. Proses

3. Data

 
Gambar 12. Diagram Komponen 

 

3.2.g.Rancangan Tampilan Program 

Adapun rancangan tampilan dari aplikasi yang penulis buat adalah sebagai berikut. 

 

MENU UTAMA

SISTEM PAKAR MASALAH PSIKOLOGI REMAJA

X_

 
Gambar 13. Rancangan Tampilan Menu Utama 

PROSES IDENTIFIKASI

SISTEM PAKAR MASALAH PSIKOLOGI REMAJA

X_

 

Gambar 14. Rancangan Tampilan Proses Identifikasi 

Operator Pakar

Boundary Control Entity
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SOLUSI JENIS MASALAH

SISTEM PAKAR MASALAH PSIKOLOGI REMAJA

X_

 
Gambar 15. Rancangan Tampilan Solusi Jenis Masalah 

ABOUT

SISTEM PAKAR MASALAH PSIKOLOGI REMAJA

X_

 

Gambar 16. Rancangan Tampilan About 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1.Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Sistem pakar untuk mengidentifikasi masalah psikologi remaja dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi masalah berdasarkan ciri-ciri yang dirasakan user, sehingga user menemukan 

solusi atas permasalahan yang dihadapi. 

2. Dampak negatif dari perkembangan remaja yang kurang perhatian dari orangtuanya dapat 

dijadikan perhatian khusus bagi orang tua, sehingga para orangtua dapat menggunakan sistem 

pakar ini untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi pada anaknya dan menemukan solusi 

dari sistem ini. 

3. Sistem pakar ini dirancang agar dapat menangani masalah psikologi remaja bukan hanya 

memberikan solusi tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. 

4.2.Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan terhadap jalannya sistem pakar untuk mengidentifikasi masalah 

psikologi remaja adalah: 

1. Untuk menjalankan aplikasi ini perlu perangkat mobile yang berbasis android. 

2. Untuk kedepannya sistem pakar ini perlu dilakukan penambahan data pengetahuan (update 

knowledge base) oleh pakar sehingga cakupan data dan solusinya menjadi lebih kompleks. 
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Abstrak  

Analisis tulisan tangan adalah proses yang telah dilakukan selama berabad-abad. Tapi efektivitasnya ketika 

menganalisis perilaku dan kepribadian seorang individu masih menjadi perdebatan. Apakah mungkin untuk 

mendeteksi potensi  perilaku menyimpang dan ciri-ciri kepribadiandari seorang individu dengan melakukan 

analisis  tulisan tangannya. Di dalam penelitian ini akan dikembangkan suatu piranti tes kepribadian  dalam 

bentuk perangkat lunak untuk memberikan informasi mengenai tipe dan ciri-ciri kepribadian seseorang dari 

serangkaian pertanyaan berdasarkan metode Enneagram dan bentuk dominan tulisan tangan yang direkam 

melalui scanner ataupun digitizer maupun dokumen cetak yang diekstraksi melalui teknik Shape Based 

Feature Extraction serta pemetaan kepribadiannya berdasarkan metode Grafologi. Metode Enneagram 

merupakan salah satu metode psikologi yang menggunakan serangkaian pertanyaan untuk mengetahui 

kepribadian seseorang. Selain Enneagram, ada beberapa jenis tes lainnya. Namun, Enneagram merupakan 

dikategorikan sebagai metode tes kepribadian yang paling akurat jika dibandingkan dengan metode/jenis tes 

berbasis kuisioner lainnya, dengan persentase keakuratan antara 80-87%. Hal ini dikarenakan metode 

Enneagram menilai tipe kepribadian didasarkan pengalaman seseorang yang terjadi sejak dari usia dini. 

Inilah yang menjadi alasan peneliti mempergunakan metode Enneagram  di dalam penelitian sebagai dasar 

acuan ilmu psikologi untuk menilai kepribadian seseorang yang akan dicocokan dengan hasil penilaian 

kepribadian dari ilmu grafologi 

 

Kata kunci: grafologi, enneagram, tulisan tangan. 
 

Pendahuluan 
Saat ini perkembangan berbagai jenis teknologi komputer telah berkembang pesat 

mengikuti berbagai kebutuhan yang ada. Teknologi komputer tidak lagi asing dan hanpir setiap 

individu telah mempergunakannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam penggunaan 

notebook, atau laptop. Pada perkembangan piranti perangkat lunaknya pun telah banyak digunakan 

untuk membantu mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan di berbagai bidang, salah satunya 

pada bidang kesehatan 

Di dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pula di bidang kesehatan dengan 

mengembangkan sebuah alat bantu berupa perangkat lunak yang dapat membaca kepribadian 

seseorang sebagaimana layaknya seorang psikolog untuk mengenali kepribadian pasiennya. 

Penelitian ini dikembangkan dari hasil penelitian sebelumnya, yang akan menggabungkan teknik 

penganalisa kepribadian melalui tulisan tangan digital melalui ilmu grafologi dengan teknik 

Enneagram pada ilmu psikologi. 

Umumnya, pengenalan atau tes kepribadian seseorang dilakukan dengan 

mengimplementasikan berbagai metode yang ada dalam ilmu psikologi, seperti tes DAP, MBTI, 

Wartegg, MAPP, Baum Tree dengan maksud serta tujuan tertentu, misalnya untuk perekrutan 

karyawan baru agar sesuai dengan bidang pekerjaan yang dipilih, persyaratan masuk perguruan 

tinggi untuk calon mahasiswa, dan lain-lainnya. Setiap jenis tes tersebut tidak dapat dilakukan 

secara tunggal (hanya satu metode) dan hasilnya pun hanya dapat diketahui oleh para psikolog 

melalui serangkaian analisis yang panjang serta membutuhkan waktu. Inilah yang menjadi alasan 

utama bagi peneliti untuk mengembangkan lebih lanjut penelitian tentang ilmu analisis kepribadian 

melalui tulisan tangan, guna dapat menggantikan cara-cara konvensional yaitu melalui analisis 

psikologi dengan metode ekstraksi fitur bentuk berbasis ilmu grafologi. 

mailto:nurcahaya@gmail.com
mailto:nurcahaya@gmail.com
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Dari hasil penelitian sebelumnya yang berjudul ‘Penerapan Ilmu Grafologi dalam 

Membangun Piranti Penganalisa Tulisan Tangan melalui Ekstraksi Fitur Bentuk’ [17], peneliti 

telah berhasil mengembangkan sebuah perangkat lunak yang dapat memberikan hasil bentuk 

dominan dari sekumpulan tulisan tangan digital yang diujikan serta analisa kepribadiannya dengan 

tingkat akurasi sebesar 62.3 – 63.3%. Analisa kepribadian tersebut didapat melalui penerapan 

metode clustering, shape based feature extraction, dan ilmu grafologi terhadap 23 narasumber 

(objek tulisan tangan). Namun, dari hasil penelitian tersebut didapat pula beberapa kekurangan 

seperti dari sisi validasi yang hanya berdasarkan hasil analisis seorang grafolog bernama Clifford 

Howard [8], dan tipe kepribadian yang direpresentasikan hanya melalui empat kategori bentuk 

dominan tulisan tangan yaitu size, slant, breaks, dan baseline. Kekurangan inilah yang ingin 

peneliti perbaiki dengan mencoba melengkapinya melalui metode Enneagram, dimana hasil 

pengujiannya diharapkan akan dapat membuktikan validitas ilmu grafologi dalam mengenali 

kepribadian seseorang dan seberapa besar tingkat akurasi perangkat lunak yang dikembangkan 

setelah dicocokkan dengan ilmu psikologi.  

Metode Enneagram merupakan salah satu metode psikologi yang menggunakan 

serangkaian pertanyaan untuk mengetahui kepribadian seseorang. Selain Enneagram, ada beberapa 

jenis tes lainnya. Namun, Enneagram merupakan dikategorikan sebagai metode tes kepribadian 

yang paling akurat jika dibandingkan dengan metode/jenis tes berbasis kuisioner lainnya, dengan 

persentase keakuratan antara 80-87% [16][14]. Hal ini dikarenakan metode Enneagram menilai tipe 

kepribadian didasarkan pengalaman seseorang yang terjadi sejak dari usia dini. Inilah yang menjadi 

alasan peneliti mempergunakan metode Enneagram  di dalam penelitian sebagai dasar acuan ilmu 

psikologi untuk menilai kepribadian seseorang yang akan dicocokan dengan hasil penilaian 

kepribadian dari ilmu grafologi. 

 

Studi Pustaka  
Di dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori penunjang yang digunakan peneliti sebagai 

acuan dan bahan dasar penelitian. 

1. Pra-Pengolahan (Pre-Processing) 

a) Konversi warna RGB ke Greyscale 

Konversi warna RGB ke greyscale merupakan tahap untuk nilai warna 24 bit 

menjadi 8 bit, sehingga ukuran warna yang dihasilkan akan lebih kecil dengan interval 

antara 0 hingga 255 [2].  

b) Thresholding 

Thresholding merupakan proses untuk memisahkan daerah objek (foreground) 

dengan daerah latar belakangnya (background) melalui nilai ambang tertentu [6]. Pada 

penelitian ini, nilai ambang atau threshold ditentukan pula dengan cara trial and error. 

2. Pembentukan ROI atau Grid (Gridding) 

Pembentukan ROI (Region of Interest) merupakan teknik yang umumnya dilakukan 

untuk membantu analisis dari objek yang akan diamati, seperti pada analisis citra fMRI yang 

dilakukan oleh peneliti dari UCLA-Los Angeles, Russell A. Poldrack tahun 2007 [5]. Teknik 

ini dapat meningkatkan keberhasilan pada tahap pengenalan, karena dengan pembentukan ROI, 

proses ekstraksi fitur yang akan dilakukan hanya terbatas pada region atau wilayah tertentu 

yang sudah dibatasi [7]. 

3. Ekstraksi Ciri (Feature Extraction) 

Ektraksi ciri merupakan tahap penting dari aplikasi pengenalan maupun analisis pola. 

Tahap ini akan memberikan hasil berupa nilai-nilai fitur yang akan diukur atau dikenali sebagai 

pola. Dengan adanya ekstraksi fitur atau ciri, informasi penting dari sebuah data (yang di dalam 

penelitian ini adalah berupa data citra berisi tulisan tangan) akan dapat diambil dan disimpan 

dalam vektor fitur atau vektor ciri (feature vector) [6]. Fitur-fitur yang dapat diekstrak di dalam 

data citra diantaranya berupa fitur warna, bentuk, dan tekstur. 
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4. Pembentukan Kluster (Clustering) 

Pembentukan cluster yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu untuk 

mengelompokkan hasil ekstraksi fitur bentuk, sesuai dengan jumlah cluster bentuk tulisan 

tangan yang diacu pada ilmu grafologi. Metode yang digunakan adalah Fuzzy C-Means, yaitu 

metode pengembangan dari Hard K-Means dimana perolehan pusat cluster ditentukan dari 

pencarian nilai-nilai keanggotan secara berulang dengan jarak yang minimal. Fuzzy C-Means 

dalam pemanfaatannya juga dapat digunakan untuk melakukan segmentasi citra medis yang 

ingin dianalisa, sehingga mempermudah proses diagnosa seperti pada penelitian Zhou et al [9]. 

Rumus Fuzzy C-Means adalah sebagai berikut : 

         

Dimana Xi adalah citra tulisan tangan ke-i dengan N total vektor fitur, Vk adalah pusat 

kelas (centroid) ke-k dari c total class, dan J adalah kuantitatif jarak yang diperoleh. Untuk 

inisialisasi awal, pusat kelas (V) akan dipilih secara acak dari keseluruhan total citra tulisan 

tangan yang digunakan. Sedangkan u adalah nilai vektor fitur dari pusat kelas dari k hingga 

total m pusat kelas. 

Cluster yang didapat pada penelitian sebelumnya terdiri atas 11 cluster dari 4 super-

cluster, yakni cluster Besar, Medium, Kecil, Miring ke Kiri, Miring ke Kanan, Tegak/Vertikal, 

Datar, Naik, Turun, Putus-Putus, dan Terhubung/Tersambung. Setiap cluster tersebut akan 

diambil centroid / pusat cluster sebagai representasi perwakilan dari ciri cluster, yang kemudian 

digunakan sebagai nilai acuan dalam menentukan bentuk dominan dari setiap pola tulisan 

tangan yang diuji. 

5. Pengenalan Pola (Pattern Recognition) 

Pengenalan pola merupakan salah satu teknik dari ilmu kecerdasan buatan atau Artificial 

Intelligence (AI) yang bertujuan untuk mengenali fitur atau ciri-ciri khusus dari sekumpulan 

data (baik berupa dokumen teks maupun citra) dan mengklasifikasikannya [3]. Pengenalan pola 

dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya yaitu dengan menggunakan metode 

Similarity Measures.  

Similarity measures merupakan metode yang dapat digunakan untuk mencari kesamaan 

dari objek yang satu dengan yang lainnya, melalui penghitungan jarak diantaranya yang dapat 

dengan menggunakan rumus Euclidean distance [4].  

 

Dimana d merupakan total nilai jarak antar piksel citra tulisan tangan yang satu dengan 

lainnya, q dan p adalah piksel-piksel citra. 

6. Interpretasi Grafologi (Graphology) 

Grafologi adalah suatu ilmu yang mempelajari teknik pembacaan karakter manusia 

melalui tulisan tangan dari berbagai sudut pandang [8]. Penelitian tentang ilmu grafologi telah 

banyak dipergunakan untuk membantu mencari tahu kepribadian dan karakter seseorang. Para 

ahli grafologi (graphologist) menyatakan bahwa sebuah tulisan tangan dapat memberikan 

informasi mengenai : Kekuatan dan kelemahan karakter seseorang, tingkah laku seseorang 

dalam menghadapi situasi tertentu, kondisi kesehatan psikologi, mental, dan kemampuan 

interaksi seseorang pada situasi terkini. 

Dalam memberikan analisa, ilmu grafologi memiliki beberapa sudut pembacaan dari 

kategori bentuk tulisan tangan, seperti kemiringan tulisan, tekanan, ukuran, dan jarak tulisan 

[10]. Setiap kategori tulisan tangan tersebut memiliki analisa kepribadian dan karakter yang 

berbeda-beda pula. 
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7. Interpretasi Psikologi (Psychology) 

Tes psikologi adalah suatu teknik terstruktur yang digunakan untuk menghasilkan satu 

contoh perilaku terpilih. Contoh perilaku ini nantinya akan digunakan untuk membuat 

kesimpulan tentang atribut-atribut psikologis dari seseorang [15]. Tes psikologi ini dibagi 

menjadi 3 kategori, yaitu Tes prestasi, Tes kemampuuan, dan Tes kepribadian. 

Ennegram merupakan metode yang telah terbukti sangat akurat untuk mendeskripsikan 

kepribadian manusia [16]. Hal ini dikarenakan metode Enneagram menilai tipe kepribadian 

didasarkan pengalaman seseorang yang terjadi sejak dari usia dini dan melihat pengaruh 

genetika [14][13]. 9 Tipe kepribadian berdasarkan enneagram yakni Perfeksionis, Penolong, 

Pengejar Prestasi, Romantis, Pengamat, Pencemas, Petualang, Pejuang, dan Pengamat 

8. Perhitungan Akurasi dan Validitas 

Tahap ini merupakan tahap akhir, dimana setiap hasil analisis tulisan tangan dengan 

menggunakan metode grafologi dan jawaban kuisioner Enneagram dicocokkan. Hasil 

kesamaan/kecocokan ini akan memberikan nilai akurasi sistem dan membuktikan validitas 

metode grafologi dalam mengenali kepribadian seseorang.  

 

Metodologi Penelitian  
Metode penelitian yang dipakai adalah pengumpulan data dilakukan melalui pembagian 

kuisioner secara langsung ke berbagai narasumber, dimana dalam penelitian ini yang berhasil 

dikumpulkan berjumlah 50 data yang berasal dari mahasiswa/i kedokteran dan kedokteran gigi 

Universitas Trisakti. Pada tahap awal, setiap tulisan tangan yang telah dikumpulkan didigitasi 

melalui scanner maupun digitizer. Hasil digitasi tersebut kemudian tiap datanya akan di-crop untuk 

diambil kata-kata “You”, “And”, “Will”, “It”, “He”, “His”, “For”, “Of”, “Have”, “The”dengan 

ukuran 500x200 piksel.Seluruh citra tulisan tangan digital tersebut lalu dilakukan pre-processing, 

yaitu tahap mengubah warna citra dari RGB menjadi greyscale, dan tahap pemisahan objek tulisan 

dari background-nya melalui metode thresholding. Nilai interval warna asli pada citra akan 

berubah menjadi 0 s/d 255 dengan ukuran sebesar 8 bit. Sedangkan dari tahap thresholding, piksel-

piksel background akan dikelompokkan dengan nilai 255 (berwarna putih), dan piksel-piksel objek 

tulisan akan dikelompokkan dengan interval nilai antara 128 s/d 255. 

Setelah tahap pre-processing selesai, setiap wilayah citra kemudian dilakukan proses gridding 

atau pembentukan grid-grid. Setiap citra yang berukuran 200x500 piksel akan dibagi menjadi grid-

grid dengan ukuran masing-masing grid sebesar 100x100 piksel. Hasil dari proses gridding ini akan 

memberikan total grid sebanyak 2x5 grid untuk setiap citra tulisan tangan. 

 

Gambar 1. Pembentukan Grid atau ROI (Region of Interest) 

Masing-masing grid dari setiap citra tulisan tangan kemudian akan dilakukan proses 

ekstraksi fitur berdasarkan bentuk, dimana piksel-piksel setiap grid-nya akan dianalisis dengan 

aturan [1] : 

Jika Piksel Foreground>= 15% 

           Grid adalah Objek Foreground 

 Grid bernilai biner ‘1’ 

Jika Piksel Foreground< 15% 

 Grid adalah Objek Background 

 Grid bernilai biner ‘0’ 

Setelah tahap ekstraksi ciri selesai, maka kemudian dilakukan pengelompokkan pola dari 

setiap bentuk tulisan tangan menjadi 4 class, dimana setiap class akan memiliki centroid 

sebagai analisa dominan yang terlihat dari bentuk tulisan. Setiap class tersebut akan memiliki 
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nilai karakter tulisan yang berbeda, yang disesuaikan dengan analisa bentuk pola tulisan tangan 

pada ilmu grafologi. 

Setiap centroid kemudian akan dihitung nilai jarak perbedaannya dengan sejumlah data 

pengujian melalui metode similarity measure. Jika jarak yang didapatkan semakin kecil, maka 

tulisan tangan tersebut akan semakin cocok atau mirip. Persentase tingkat keberhasilan dari 

hasil analisa pada penelitian ini kemudian bisa dihitung melalui perbandingan jumlah 

keseluruhan citra tulisan tangan yang berhasil dicocokkan dengan kepribadian asli pemilik 

tulisan berdasarkan teknik grafologi  terhadap total data tulisan tangan yang diuji. 

Hasil analisis kepribadian dari tulisan tangan tersebut kemudian akan dibandingkan 

dengan hasil pengisian data kuisioner yang dianalisis dengan metode Enneagram dan 

disesuaikan dengan penilaian narasumber/ pakar psikologi. Jika analisa kepribadian yang 

dihasilkan dinilai sesuai/sama, maka sistem yang dikembangkan telah akurat sebagai suatu 

sistem untuk tes kepribadian dan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Pada perkembangannya, penelitian ini sudah menghasilkan 50 data kuisioner dan 50 data 

tulisan tangan dari 50 responden. 90 pertanyaan yang disediakan di dalam kuisioner merupakan 

kumpulan pertanyaan dari tes Enneagram yang diacu dari buku [13][14]. Selain itu, 90 pertanyaan 

yang disiapkan juga telah memperoleh pengecekan dan persetujuan oleh salah seorang ahli 

psikologi yang peneliti datangkan untuk membantu peneliti dalam hal penilaian hasil Enneagram 

dan pemetaan tipe kepribadian dari para responden. Bentuk jawaban yang diberikan di dalam setiap 

pertanyaan hanya terdiri atas pilihan “Ya” atau “Tidak”. Setiap jawaban yang berisi “Ya” akan 

diberi bobot 1, dan bila menjawab “Tidak” maka bobotnya 0. Hasil tipe kepribadian yang dipilih 

merupakan hasil perhitungan bobot yang tertinggi, dimana nilai bobot tertingginya adalah 10. 

Berikut merupakan tabel yang berisi 10 hasil tipe kepribadian dari 50 responden yang dianalisis 

berdasarkan metode Enneagram : 

Tabel 1. Hasil Penilaian Enneagram 

No. Nama Responden Hasil Enneagram Type Kepribadian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Marcella 6 8 9 8 6 8 9 6 9 3 / 7 / 9 

2 ANONYMOUS 2 5 8 4 5 4 7 5 5 3 

3 Nathania 7 5 5 6 7 4 5 4 8 9 

4 ANONYMOUS 6 8 8 7 8 7 3 4 6 2/3/5 

5 ANONYMOUS 5 3 5 5 7 2 4 6 7 5/9 

6 ANONYMOUS 7 7 8 5 3 6 6 8 7 3/8 

7 ANONYMOUS 3 4 4 5 6 5 6 6 7 9 

8 ANONYMOUS 7 9 3 6 6 7 6 4 8 2 

9 ANONYMOUS 6 8 4 9 5 4 5 7 8 4 

10 ANONYMOUS - - - - - - - - - - 

Ket: Responden merupakan mahasiswa/i Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi Universitas Trisakti 

 Selain tabel hasil Enneagram di atas, penelitian ini juga sudah berhasil mendeskripsikan 

karakteristik kepribadian dari 11 cluster bentuk tulisan tangan berdasarkan beberapa acuan ilmu 

grafologi [8][11][12] dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya [17]. Dari deskripsi 

tersebut, kemudian dipetakan ke dalam enneagram dengan bantuan psikolog. 

Tabel 2. Hasil Pemetaan Fitur Bentuk Tulisan ke dalam Enneagram  

No Baseline Slant Size Breaks Enneagram 

Type 

1 Naik Miring ke Kiri Kecil Putus-putus 4 

2 Naik Miring ke Kiri Kecil Menyambung 5 

3 Naik Miring ke Kiri Besar Putus-putus 8 

4 Naik Miring ke Kiri Besar Menyambung 7 

5 Naik Miring ke Kiri Medium Putus-putus 4 
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6 Naik Miring ke Kiri Medium Menyambung 5 

7 Naik Vertikal Kecil Putus-putus 6 

8 Naik Vertikal Kecil Menyambung 5 

9 Naik Vertikal Besar Putus-putus 7 

10 Naik Vertikal Besar Menyambung 8 

11 Naik Vertikal Medium Putus-putus 3 

12 Naik Vertikal Medium Menyambung 5 

13 Naik Miring ke Kanan Kecil Putus-putus 7 

14 Naik Miring ke Kanan Kecil Menyambung 3 

15 Naik Miring ke Kanan Besar Putus-putus 3 

16 Naik Miring ke Kanan Besar Menyambung 1 

17 Naik Miring ke Kanan Medium Putus-putus 6 

18 Naik Miring ke Kanan Medium Menyambung 3 

19 Datar Miring ke Kiri Kecil Putus-putus 4 

20 Datar Miring ke Kiri Kecil Menyambung 6 

21 Datar Miring ke Kiri Besar Putus-putus 8 

22 Datar Miring ke Kiri Besar Menyambung 9 

23 Datar Miring ke Kiri Medium Putus-putus 6 

24 Datar Miring ke Kiri Medium Menyambung 6 

25 Datar Vertikal Kecil Putus-putus 4 

26 Datar Vertikal Kecil Menyambung 5 

27 Datar Vertikal Besar Putus-putus 3 

28 Datar Vertikal Besar Menyambung 1 

29 Datar Vertikal Medium Putus-putus 6 

30 Datar Vertikal Medium Menyambung 7 

31 Datar Miring ke Kanan Kecil Putus-putus 6 

32 Datar Miring ke Kanan Kecil Menyambung 9 

33 Datar Miring ke Kanan Besar Putus-putus 7 

34 Datar Miring ke Kanan Besar Menyambung 1 

35 Datar Miring ke Kanan Medium Putus-putus 3 

36 Datar Miring ke Kanan Medium Menyambung 1 

37 Turun Miring ke Kiri Kecil Putus-putus 4 

38 Turun Miring ke Kiri Kecil Menyambung 6 

39 Turun Miring ke Kiri Besar Putus-putus 8 

40 Turun Miring ke Kiri Besar Menyambung 6 

41 Turun Miring ke Kiri Medium Putus-putus 8 

42 Turun Miring ke Kiri Medium Menyambung 6 

43 Turun Vertikal Kecil Putus-putus 2 

44 Turun Vertikal Kecil Menyambung 9 

45 Turun Vertikal Besar Putus-putus 7 

46 Turun Vertikal Besar Menyambung 5 

47 Turun Vertikal Medium Putus-putus 2 

48 Turun Vertikal Medium Menyambung 9 

49 Turun Miring ke Kanan Kecil Putus-putus 4 

50 Turun Miring ke Kanan Kecil Menyambung 6 

51 Turun Miring ke Kanan Besar Putus-putus 6 

52 Turun Miring ke Kanan Besar Menyambung 8 

53 Turun Miring ke Kanan Medium Putus-putus 6 

54 Turun Miring ke Kanan Medium Menyambung 8 

 

Ket : Hasi analisa ini dibuat oleh Mohammad Khasan, S.Psi., M.Si. 

 Di dalam penelitian ini, peneliti juga telah berhasil mengembangkan aplikasi yang telah 

dibangun dengan menambahkan menu-menu seperti berikut : 
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Gambar 2. Tampilan Menu Awal Aplikasi 

 

Gambar 3. Tampilan Menu Tes Kepribadian dan Hasil Perhitungan Bobot dengan Metode 

Enneagram 

Kesimpulan  
1) Pengenalan tipe kepribadian berdasarkan metode Enneagram telah dapat dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi, walaupun tampilan dari aplikasi belum sempurna 

2) Hasil pencocokan tipe kepribadian antara penggunaan metode Enneagram dengan Grafologi 

belum bisa ditentukan karena aplikasi untuk menu Grafologi belum disempurnakan dan data 

tulisan tangan para responden belum diolah menjadi data yang siap untuk diuji, sehingga 

validitas metode grafologi untuk menilai kepribadian belum bisa ditentukan pula 

Saran: 

Ahli psikologi yang membantu peneliti untuk memberikan penilaian Enneagram dari fitur 

bentuk tulisan tangan sebaiknya tidak hanya satu orang saja, agar hasil analisis dapat lebih 

terjamin ketepatannya 
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Penelitian ini dibiayai oleh Universitas Trisakti Tahun Akademik 2015/2016. 
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Abstrak 

Penelitian ini membahas modifikasi algoritma K-Means dalam klasterisasi suatu objek data. Tujuan dari modifikasi 

ini adalah untuk meningkatkan kinerja algoritma tersebut, karena seringkali algoritma K-Means terjebak dalam 

lokal optima ketika menghadapi data yang tidak linier. Data test yang digunakan untuk menguji efektifitas 

modifikasi algoritma menggunakan set data Iris. Modifikasi algoritma dilakukan dengan menambahkan fungsi 

kernel polynomial. Fungsi kernel akan membawa data dari space lama ke space baru sehingga dimungkinkan untuk 

dipisah secara linier. Hasil penelitian ini mengkonfirmasikan bahwa nilai β antara 0.09 sampai 1 pada fungsi 

kernel polynomial memberikan tingkat miss class terendah sebesar 2% pada klasterisasi data Iris.Kata kunci : 

Data Mining,  Kernel Polynomial, Klasterisasi, K-Means, Set Data Iris  

 

I. PENDAHULUAN  

Metode pengelompokkan data dalam data mining di kenal dengan istilah klastering. Klastering 

merupakan usaha mengelompokkan data kedalam beberapa klaster atau kelas berdasarkan tingkat 

kemiripannya, semakin mirip nilai dari suatu titik data maka akan menempati kelas yang sama. Metode 

klastering ini menggunakan dua pendekatan utama yaitu berdasarakan herarki dan partisi [1],[2]. Metode 

klastering dengan pendekatan herarki dilakukan dengan membuat suatu hirarki, biasanya berupa 

dendrogram dengan menempatkan data yang memiliki tingkat kemiripan sama pada satu hirarki akibatnya 

data yang memiliki tingkat kemiripan rendah akan menempati hirarki yang berjauhan. Klastering dengan 

pendekatan partisi (partition-based clustering) dilakukan dengan mengelompokkan data serta memilah-

milah data yang dianalisa ke dalam klaster-klaster yang ada.  

Salah satu metode klastering yang umum digunakan di bidang data mining adalah metode K-

Meansclustering. K-Means adalah suatu metode penganalisaan data dalam data mining dengan melakukan 

proses pemodelan  tanpa supervisi (unsupervised) dan merupakan salah satu metode yang melakukan 

pengelompokan data dengan sistem partisi [1]. Metode tersebut dilakukan dengan mengelompokkan 

obyek ke dalam k klaster atau kelas. Untuk melakukan klastering ini, nilai k harus ditentukan terlebih 

dahulu. Biasanya user atau pemakai sudah memiliki informasi awal tentang obyek yang dipelajari, 

termasuk berapa jumlah klaster yang paling tepat [4]. Tujuan dari klasterisasi data menjadi k kelas adalah 

meminimalisasi variasi di dalam suatu kelas dan memaksimalkan variasi antar kelas.  

Usaha untuk meningkatkan kinerja algoritma K-Means dalam mengklasterkan kumpulan data 

terus dilakukan [6]. Dalam algoritma K-Means untuk mengatasi terjadinya lokal optima ketika inisialisasi 

pusat klaster. Penelitian tersebut disempurnakan lagi oleh [6) dengan diusulkannya penggunaan algoritma 

Bee Colony untuk inisialisasi pusat klaster. Pada penelitian ini akan digunakan fungsi kernel Polynomial 

untuk menghindari terjadinya lokal optima pada inisialisasi pusat klaster. Hal tersebut dilakukan dengan 

memetakan data dari space lama ke space yang baru sehingga data bisa dipisahkan secara linier. 

II. LANDASAN TEORI 

mailto:sdr230868@yahoo.com
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1. Data Mining 

Secara sederhana data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari 

data yang ada di basisdata yang besar. Data mining juga dikenal dengan nama KDD (Konowledge 

Discovery in Database) [2]. 

Data mining menggunakan pendekatan discovery-based dimana pencocokan pola (pattern-

matching) dan algoritma-algoritma yang lain digunakan untuk menentukan relasi-relasi kunci di dalam 

data yang dieksplorasi. Data mining (penambangan data), sesuai dengan namanya, berkonotasi sebagai 

pencarian informasi bisnis yang berharga dari basis data yang sangat besar. Dengan tersedianya basis data 

dalam kualitas dan ukuran yang memadai, teknologi data mining memiliki kemampuan-kemampuan 

sebagai berikut : 

a. Mengotomatisasi prediksi trend an sifat-sifat bisnis. Data mining mengotomatisasi proses 

pencarian informasi di dalam basis data yang besar. 

b. Mengotomatisasi penemuan pola-pola yang tidak diketahui sebelumnya. Tools data mining 

“menyapu” basis data, kemudian mengidentifikasi pola-pola yang sebelumnya tersembunyi 

dalam satu sapuan. Contoh dari penemuan pola ini adalah analisis pada data penjualan ritel 

untuk mengidentifikasi produk-produk yang kelihatannya tidak berkaitan, yang seringkali 

dibeli secara bersamaan oleh customer. 

 

2. Classification 

Classification adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau 

membedakan konsep atau kelas data, dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari satu objek 

yang labelnya tidak diketahui [3].  

 Masukkan data untuk klasifikasi adalah kumpulan record. Setiap record dikenal sebagai instance 

atau contoh yang ditandai oleh tuple (x,y), dimana x adalah attribut  dan y adalah attribute  khusus yang 

menunjukkan label kelas (disebut juga kategori atau atribut target). 

 
III. METODOLOGI  

Langkah pertama dari algoritma K-Means adalah dengan menentukan parameter input, k, 

dimana parameter tersebut akan berfungsi sebagai banyaknya klaster yang dikehendaki. Data yang ada 

sebanyak n data atau obyek akan di klaster ke dalam k klaster tadi sehingga diharapkan menghasilkan 

similarity intra klaster tinggi namun similarity antar klaster rendah. Untuk mengukur kemiripan bisa 

dipakai cosinus, kovarian, dan korelasi, sedangkan untuk mengukur ketidakmiripan bisa digunakan jarak 

[4]. Ketidakmiripan dapat diterjemahkan dalam konsep jarak, semakin dekat jaraknya berarti semakin 

tinggi kemiripannya, dan sebaliknya [4]. Pada penelitian ini akan digunakan konsep perhitungan jarak 

eucledian. Jarak euclidean (L
2
-norm) jarak dua titik x dan y menurut euclidean dirumuskan sebagai

 

d(x,y) =║x-y║
2

=  Σ (  x-y  )
2 

(1) 

 

Algoritma K-Means secara sederhana menurut Han & Kamber (2006) adalah:  

1. Definisikan secara random jumlah klaster (k) yang akan digunakan sebagai pusat klaster awal.  

2. Untuk semua obyek data, tempatkan pada klaster yang paling mirip, berdasarkan pada jarak antara 

obyek dengan pusat klaster awal.  

3. Tentukan nilai mean dari klaster-klaster yang terbentuk, sebagai pusat klaster baru. Proses ini 

berlangsung iteratif.  

4. Lakukan lagi langkah 2 dan 3 sampai fungsi kriteria konvergen. Umumnya, kriteria yang digunakan 

adalah square-error yang dirumuskan sebagai berikut: 
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                              E = ∑  ║(p-m)
2  

(2)
 

dimana E adalah sum of square error untuk semua obyek dalam data set, p adalah koordinat tiap 

titik yang mewakili obyek yang ada, dan m
i 

adalah mean dari klaster C
i 

(p dan m
i 

adalah 

multidimensional). Fungsi kriteria ini mencoba menghasilkan k klaster yang padat dan terpisah sebaik 

mungkin. Secara ringkas, metode K-Means dapat dilihat pada Gambar 1.

 

Gambar 1.   Clustering of a set object  

Kernel K-Means adalah pegembangan dari algoritma K-Means dengan cara memetakan data ke 

space baru menggunakan metode kernel. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan akurasi hasil klaster. 

Didalam kernel K-Means diharapkan data bisa dipisahkan dengan lebih baik karena data yang overlap 

atau nonlinier bisa menjadi linier di ruang dimensi baru. Fungsi kernel yang digunakan adalah fungsi 

polynomial. Nilai β pada persamaan kernel polynomial berperan sebagai derajat dan akan ditentukan 

melalui serangkaian ujicoba. Nilai y terbaik akan memberikan tingkat missclass terendah.

  

K=(x.x'+1)
β  

(3) 

 

Alur klusterisasi algoritma K-Means dengan fungsi kernel dapat dilihat pada gambar dibawah.  
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Gambar 2. Alur Algoritma Kernel K-Means 

 

Untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam melakukan proses klastering ada beberapa 

ukuran yang bisa dipakai. Menurut Santosa (2007), untuk menentukan jarak antara dua klaster A dan B 

dapat digunakan salah satu dari beberapa ukuran:  

1. Complete linkage clustering (jarak maksimum antara elemen dalam klaster)  

Jarak antara dua klaster didefinisikan sebagai:  

 

d (A,B) =  max {Sxy} (4)  

 

dimana S
xy 

adalah jarak dua data x dan y masing-masing dari klaster A dan B.  

 

2. Single linkage clustering (jarak minimum antara elemen dari setiap klaster)  

Jarak antara dua klaster didefinisikan sebagai  

 

d (A,B) = min {Sxy} (5) 

 

3. Average linkage clustering (rata-rata jarak antara elemen dari setiap klaster)  

Jarak antara dua klaster didefinisikan sebagai  

 

d (A,B) = Σ S {s,y} (6)    

dimana n
A 

dan n
B 

masing-masing adalah banyaknya data dalam set A dan B. 

4. Centroid linkage  

Jarak antara dua klaster didefinisikan sebagai  

 

d (A,B) = S(x,y)  (7) 

 

5. Ward linkage  

Jarak antara dua klaster didefinisikan sebagai  

 

d (A,B) = Na Nb  (8) 

 

Tempatkan Setiap Objek Data ke Pusat Klaster Terdekat 

Berdasarkan Jaraknya 

Hitung Jarak Rata-Rata Anggota Klaster dengan Pusat 

Klaster 

Tugaskan Lagi Setiap Obyek ke Pusat Klaster Baru, Sampai 

Pusat Klaster Tidak Berubah 
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dimana S adalah jarak antara klaster A dan B menggunakan centroid linkage. 

IV. PEMBAHASAN  

Untuk melihat efektifitas algoritma ini dalam melakukan klasterisasi data, akan digunakan data 

test. Data test yang digunakan adalah data set iris yang bisa diambil dari UCI Machine Learning 

Repository (ftp://ftp.ics.uci.edu./pub/machine-learning-database). Jumlah total data iris ini sebanyak 150 

data terdiri dari empat fitur, dan tiga kelas. Dalam penelitian ini, 40% data akan digunakan sebagai data 

training dan sisanya digunakan sebagai data testing. Salah satu parameter yang akan di buat berubah-ubah 

guna mendapatkan hasil klaster terbaik adalah nilai β pada fungsi kernelnya. Jumlah iterasi ditentukan 

sebesar 1000 didapatkan hasil sebagai berikut :  

 

Tabel 1. Hasil Missclass Klasterisasi Data Iris Menggunakan Algoritma Kernel K-Means   

 

 

    

No β  Missclass  

 

1  2  14.67%  

2  1.9  14.67%  

3  1.8  14%  

4  1.6  12.67%  

5  1.4  12%  

6  1.2  11.3%  

7  1  11.3%  

8  0.8  10%  

9  0.6  6%  

10  0.4  4%  

11  0.2  2.6%  

12  0.1  2%  

13  0.09  2%  

14  0.07  2.6%  

15  0.05  2.6%  

16  0.03  2.6%  
 

  

 

 

Nilai β terbaik yang mampu memberikan tingkat missclass terendah berada pada kisaran 0.09 

sampai 1, dengan prosentase missclass 2%. Nilai missclass sebesar 2% ini menunjukkan algoritma Kernel 

K-Means kurang tepat dalam menentukan kelas dari 3 titik data dari 150 titik data.
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V. KESIMPULAN  

Hasil komputasi dari Algoritma Kernel K-Means menunjukkan bahwa fungsi Kernel 

Polynomial dengan tingkat degree pada kisaran 0.09 sampai 0.1 mampu mengklasterkan Data Iris 

dengan tingkat kesalahan 2%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penambahan fungsi 

kernel polynomial mampu meningkatkan kinerja algoritma K-Means. Untuk penelitian selanjutnya 

bisa diuji cobakan fungsi-fungsi kernel lainnya sehingga bisa di lihat pengaruhnya terhadap kinerja 

algoritma K-Means dalam usaha klasterisasi objek data.  

 

VI. DAFTAR PUSTAKA  

 

[1]. Agusta, Y. (2007), K-means, Penerapan,Permasalahan dan Metode Terkait, Jurnal Sistem dan 

Informatika, Vol, 3 (Pebruari 2007), 47-60.  

[2]. Han, J. dan Kamber, M. (2006), Data mining: Concepts and Techniques (2nd ed,), Elsevier Inc 

[3]. lya, M. (2010), Klastering Varietas Padi Menggunakan Modifikasi Metode K-MeansBerbasis 

OWA(Oriented Weighted Averaging), Thesis, magister computer, UPI-Yptk Padang.. 

[4]. Santosa, B. (2007), Data Mining Teknik Pemanfaatan Data untuk Keperluan Bisnis, Graha 

Ilmu, Jakarta.  

[5]. Zhang, B., Hsu, M., dan Dayal, U. (1999), K-Harmonic Means–A Data Clustering Algorithm, 

Technical Report HPL-1999-124, Hewlett-Packard Laboratories.  

[6]. Zhang C., Ouyang, D., dan Ning, J. (2009), An Artificial Bee Colony Approach for Clustering, 

Expert Systems with Applications, Vol. 37, hal 4761–4767 



SNTI V-2016 Universitas Trisakti                                           ISSN: 2355-925X 

Prosiding SNTI FTI-USAKTI V-2016 Halaman 440 
 

 

TIF-031 

PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM DASHBOARD SEBAGAI INDIKATOR 

PERSEDIAAN BARANG 

  

Fetty Octaviyanti 
1)

, Teddy Siswanto 
2)

  

Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti  

E-mail: 1) fettyoctaviyanti@gmail.com  
2) teddysiswanto@yahoo.com 

 
Abstrak  

Toko obat ABC masih mengelola persediaan barang dengan cara manual dalam pencatatan dan stock 

opname sehingga mutasi barang tidak terkelola dengan baik dan juga pembelian barang tidak diketahui 

status progressnya. Hal ini berakibat, petugas bagian persediaan barang tidak dapat mendata tentang 

kondisi barang dan status pembelian yang sudah ada atau belum tersedia.  Untuk merumuskan solusi bagi 

permasalahan tersebut, maka dikembangkanlah aplikasi sistem dashboard sebagai indikator persediaan 

barang. Pengembangan aplikasi sistem dashboard ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan 

MySQL sebagai basis datanya. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah RAD ( Rapid 

Application Development ), yang terdiri dari tahapan kegiatan : perencanaan persyaratan informasi, 

perancangan sistem, pembangunan sistem dan implementasi sistem. Dengan aplikasi yang telah dibuat dapat 

mempermudah pengguna untuk melakukan stock opname dan penyimpanan data master barang secara 

efektif,  kemudian juga terdapat fitur penempatan barang sehingga jelas pendataan barang masuk dan 

keluar, pembelian barang yang sudah diterima tidak digabung dengan pembelian yang belum diterima 

sehingga status pembelian menjadi  jelas, sehingga tampilan pada konten aplikasi web mempermudah 

pengguna untuk melakukan kegiatan persediaan barang karena terdapat indikator kondisi barang dan status 

pembeliannya.  

Kata kunci: Dashboard, Persediaan Barang, Indikator, RAD 

 

Pendahuluan 
Banyak ragam jenis obat yang ada di apotik/toko obat menyebabkan sistem persediaan obat 

menjadi kompleks sehingga bisa luput dari perhatian seandainya tidak dibantu oleh keberadaan 

suatu sistem informasi.Aplikasi sistem inventori memang cukup membantu menginventarisasi 

persediaan obat namun masih diperlukan ketelitian dari user dalam memperhatikan data-data obat. 

Untuk itulah penelitian ini dibutuhkan guna mengatasi kekurangan fitur system tersebut. Sistem 

persediaan barang untuk toko obat merupakan hal yang penting dalam menjaga kualitas dan 

kepercayaan konsumen. Kehabisan stok dan kondisi obat yang telah kadaluarsa merupakan dua hal 

yang harus dihindari. Tuntutan terhadap dunia industri untuk menghasilkan produk atau layanan 

terbaik kepada konsumen sangatlah tinggi. Kepuasan konsumen sangat perlu untuk dijaga sehingga 

dibutuhkan kinerja organisasi yang baik untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pengembangan aplikasi 

sistem dashboard sebagai indikator persediaan barang merupakan sebuah alat bantu untuk 

menangani proses bisnis persediaan barang sehingga mampu mempermudah pihak toko obat  

mengurusi bagian persediaan barang dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja alur persediaan 

barang.  

 

Studi Pustaka  

Persediaan barang 

Persediaan barang adalah barang yang dikonsinyasikan dalam persediaan yang masih belum terjual 

[1]. Persediaan barang merupakan bagian terbesar dalam penggunaan modal kerja perusahaan dan 

merupakan aktiva yang selalu mengalami perubahan setiap saat. Persediaan juga mengalami 

perputaran yang berbeda-beda, tinggi rendahnya perputaran akan berpengaruh langsung terhadap 

besar kecilnya dana yang ditawari atau dibutuhkan dalam persediaan tersebut. 
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Dashboard 

Dashboard merupakan alat yang digunakan untuk menyajikan informasi dari proses Business 

Intelligent dengan memberikan tampilan antarmuka dengan berbagai bentuk seperti diagram, 

laporan, indikator visual, serta mekanisme peringatan sehingga pengguna dapat mengukur, 

mengawasi, dan mengelola kinerja bisnis yang lebih efektif [2]. Dashboard dapat dikelompokkan 

menjadi beberapa objektif berdasarkan level manajemen yang didukungnya, antara lain strategical 

dashboard, tactical dashboard, dan operational dashboard. Dashboard yang dibangun dalam 

penelitian ini merupakan Operational Dashboard yaitu alat yang mendukung manajemen level 

untuk membuat keputusan bisnis sehingga operasional kerja perusahaan dapat berjalan tanpa 

kendala. 

 

Metodologi Penelitian  
Metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah RAD (Rapid Application 

Development) ini terdiri dari beberapa aktifitas antara lain [3] : 

                                       Gambar 1. Siklus RAD 

 

Fase Perencanaan Syarat-Syarat Informasi 

Tahap yang dilakukan antara lain: 

1) Uraian sistem yang sedang berjalan yang bertujuan untuk lebih mudah mengetahui 

kekurangan dan kendala sistem yang sedang berjalan. 

2) Identifikasi masalah 

3) Pemecahan masalah 

 

Fase Workshop Desain RAD 

Tahap untuk merancang sistem yag diusulkan agar berjalan dengan baik dan diharapkan dapat 

mengatasi masalah-masalah yang ada. Penerapan model yang diterapkan untuk pengguna antara 

lain dengan cara Use Case, Sequence dan Class Diagram. 

 

Fase Implementasi Sistem 

Tahap ini adalah tahap implementasikan sistem setelah melakukan analisis sistem dan perancangan 

sistem secara rinci. Pada tahap ini melakukan pemrograman dan hasilnya diimplementasikan. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Fase Perencanaan Syarat-Syarat Informasi 

1) Uraian sistem yang sedang berjalan : 

Sistem persediaan barang toko ABC melingkupi pencatatan data obat, kegiatan stock opname, dan 

pembelian barang. Di dalam kegiatan pencatatan data obat, pemilik toko mencantumkan jumlah 

data obat yang ada secara manual. Kegiatan stock opname yang dilakukan, pemilik toko menyuruh 

staff untuk mengambil count tag dan melakukan penghitungan fisik secara manual. Dalam proses 

pembelian yang dilakukan, pemilik toko mengajukan permintaan pembelian kepada supplier dan 
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setelah itu membuat kwitansi pembelian barang. Di dalam proses persediaan barang juga terdapat 

pembuatan laporan barang yaitu laporan stok akhir barang, dengan cara meninjau lingkup semua 

data obat dan menghitung semua jumlah dengan manual.  

 

2) Identifikasi masalah : 
Tabel 1. Identifikasi Masalah 

Proses yang sedang berjalan Sistem yang dibutuhkan 

Mencatat data barang masih 

menggunakan lembaran kertas secara 

manual sehingga terjadi kesalahan 

Dibutuhkan suatu sistem basis data yang dapat 

menyimpan dan memproses data kebutuhan 

data barang 

Proses pencatatan stock opname masih 

menggunakan kertas secara manual 

sehingga terjadi kekeliruan 

Dibutuhkan suatu sistem basis data yang dapat 

menyimpan dan memproses data stock opname 

Proses pembelian barang dicek kembali 

dari history pembelian barang 

Dibutuhkan suatu fitur yang menangani 

pembelian barang untuk proses pembelian 

barang , dan fitur inventaris untuk proses 

pembelian barang yang sudah sampai. 

Proses penempatan barang masih 

menggunakan kertas secara manual 

sehingga terjadi kesalahan 

Dibutuhkan suatu sistem basis data yang dapat 

menyimpan dan memproses data penempatan 

barang  

Proses laporan data stock akhir barang 

dan penempatan dilakukan dengan cara 

menulis kembali data-data penempatan 

barang dan data obat secara manual, 

sehingga terjadi kekeliruan dan tidak 

efisien 

Dibutuhkan suatu fitur yang dapat 

menghasilkan laporan data stock akhir barang 

dan penempatan barang. 

Pemriksaan kondisi barang dan 

pembelian dilakukan dengan cara 

meninjau kembali data-data yang terkait 

Dibutuhkan dashboard sebagai tambahannya 

yang menampilkan indikator-indikator 

persediaan barang yang terkait yaitu barang 

kadaluarsa, barang hilang, barang sampai, 

jumlah barang yang dibawah stok minimum. 

 

3) Pemecahan masalah 

Berdasarkan sistem yang dibutuhkan maka diperlukan sebuah aplikasi yang menggunakan basis 

data sebagai tempat repository data untuk menyimpan barang, menempatkan barang, mengupdate 

stok barang karena adanya proses pembelian maupun penjualan, stok opname untuk pemutakhiran 

jumlah barang dan adanya indikator persediaan barang yang terkait yaitu barang kadaluarsa, 

barang hilang, barang sampai serta jumlah barang yang dibawah stok minimum dengan 

kewenangan sbb : 
a. Kepala gudang/pemilik toko membuat aturan mengenai master data tentang   obat, 

supplier,   produsen,   kategori   obat,   satuan   obat, persediaan barang. 

b. Kepala  gudang/pemilik  toko  melakukan  transaksi  pembelian  obat sesuai dengan 

rencananya. 

c. Kepala  gudang/pemilik  toko  melakukan  penempatan  barang  obat untuk dijual 

d. Kepala gudang/pemilik toko ikut melakukan stock opname sesuai dengan 

rencananya 

e. Kepala  gudang/pemilik  toko  memeriksa  kondisi  barang  dengan melihat data-

data obat dan mengecek kembali kwitansi pembelian untuk mengetahui jumlah 

barang yang sudah sampai dibeli 

f. Staff persediaan barang melakukan transaksi pembelian obat sesuai dengan rencana 

pemilik toko 

g. Staff persediaan barang melakukan penempatan barang obat untuk dijual 

h. Staff persediaan barang melakukan stock opname sesuai dengan rencana pemilik toko 
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i. Staff persediaan barang toko memeriksa kondisi barang dengan melihat data-data 

stock opname dan mengecek kembali kwintansi pembelian  untuk  mengetahui  

jumlah  barang  yang  sudah  sampai dibeli. 

Untuk itu dikembangkan sebuah aplikasi dengan bahasa pemograman PHP dan database 

MySQL disertai framework CodeIgniter. 
 

Fase Workshop Desain RAD 

Sistem yang dikembangkan akan digunakan oleh 2 (dua) aktor yaitu Admin dan User,  Admin 

yaitu kepala gudang/pemilik toko dan User yaitu staff persediaan barang. 
 

Use Case Diagram 

 
Gambar 2. Use Case Diagram 

 

 uc Use Case Model Inv entory Apotek

sistem apliksi dashboard persediaan barang

Admin

User

Mengatur data barang

Mengatur data 

Produsen

Mengatur data 

Kategori

Mengatur data 

Supplier

Mengatur data 

penempatan

Mengatur Pembelian 

Barang

Mengatur Inv entaris 

Barang

Mengatur data  User

Melihat data laporan 

stock persediaan 

akhir

Melihat data laporan 

mutasi barang

Mengatur data Stock 

Opname
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Sequence Diagram Untuk Update Stock Opname 

 
Gambar 3. Sequence Diagram Update Stock Opname 

 

Class Diagram 

 
Gambar 4. Class Diagram 

 

 sd Sequence diagram untuk   edit data stock Opname

admin/user stock_opname 

page

stock_opname stock_opname

open page stock_opname

index()

get_database()

<<return value>>

display data stock_opname

click edit l ist data stock_opname

edit_list_stockOpname(data)

get_selected_data(data)

<<return value>>

display data form stock_opname

modifikasi data stock_opname dan click save
update()

update(id, data)

<<return value>>

[konfirm]:

 class class diagram pengembangan aplikasi sistem inv entory toko obat ABC

user

- level:  varchar

- nama:  varchar

- password:  varchar

- uid:  int

- username:  varchar

+ delete(int) : void

+ get_database() : void

+ get_selected_data(int, data) : void

+ insert_database(varchar, int, varchar, varchar, varchar, data) : void

+ login(varchar, varchar) : void

+ update_data(varchar, varchar, varchar, varchar, int) : void

item

- harga_beli:  double

- harga_jual:  double

- id_kategori:  varchar

- id_produsen:  varchar

- id_satuan:  varchar

- kadaluarsa:  date

- kode_item:  varchar

- nama_item:  varchar

- stock:  int

- stock_minimum:  int

+ delete(varchar) : void

+ get_database() : void

+ get_kurang_stock(int, varchar) : void

+ get_laporanStock(date, date) : void

+ get_selected_data(varchar) : void

+ get_tambahStock(int, varchar) : void

+ insert_database(double, double, varchar, varchar, varchar, int, int, varchar, varchar) : void

+ update_data(double, double, varchar, varchar, varchar, int, int, varchar, varchar) : void

kategori

- id_kategori:  varchar

- nama_kategori:  varchar

+ delete(varchar) : void

+ get_database() : void

+ get_selected_data(varchar) : void

+ insert(varchar, varchar) : void

+ update(varchar, varchar) : void

produsen

- alamat:  varchar

- id_produsen:  varchar

- nama:  varchar

- telp:  int

+ delete(varchar) : void

+ get_database() : void

+ get_selected_data(varchar) : void

+ insert_database(varchar, varchar, varchar, int) : void

+ update(varchar, varchar, varchar, int) : void

suplier

- address:  varchar

- contact:  varchar

- kode_suplier:  varchar

- nama_suplier:  varchar

- suplier_phone:  int

+ delete(varchar) : void

+ get_database() : void

+ insert_database(varchar, varchar, int, varchar, varchar) : void

+ update_data(varchar, varchar, int, varchar, varchar) : void

satuan

- id_satuan:  int

- nama_satuan:  varchar

+ get_database() : void

inv entaris_barang

- catatan:  long

- jumlah:  double

- kode_inventaris:  varchar

- kode_item:  varchar

- kode_pembelian:  varchar

- tanggal:  date

- uid:  int

+ delete(varchar) : void

+ get_database() : void

+ insert_table(int, date, varchar, varchar, varchar, double, long) : void

+ undo_deliveryPembelian(varchar, varchar) : void

+ update_deliveryPembelian(varchar, varchar) : void

pembelian

- kode_pembelian:  varchar

- kode_suplier:  varchar

- nota:  varchar

- status:  varchar

- tanggal:  date

- total:  double

- uid:  int

+ delete(varchar, id) : void

+ get_database() : void

+ get_noPembelian() : void

+ insert_Data(int, double, date, varchar, boolean, varchar, varchar) : void

+ undoDelivery(varchar, varchar) : void

+ updateDelivery_pembelian(varchar, varchar) : void

transaksi_pembelian

- kode_item:  varchar

- kode_pembelian:  varchar

- quantity:  int

+ delete(varchar) : void

+ insert_data(int, varchar, varchar) : void

stock_opname

- date:  date

- id_keterangan:  varchar

- id_so:  varchar

- keterangan:  long

- kode_item:  varchar

- selisih:  int

- stock_nyata:  int

- uid:  int

+ delete(varchar) : void

+ get_database() : void

+ get_noStockOpanme() : void

+ get_selected_data(varchar) : void

+ insert_database(date, varchar, varchar, long, varchar, int, int, int) : void

+ update_data(date, varchar, varchar, long, varchar, int, int, int) : void

penempatan_barang

- kode_penempatan:  varchar

- tanggal:  date

- uid:  int

+ delete(varchar) : void

+ get_database() : void

+ get_laporan(date, date) : void

+ get_noMutasi() : void

+ insert(varchar, date, int) : void

penempatan_barang_detail

- jumlah:  int

- kode_item:  varchar

- kode_penempatan:  varchar

+ delete(varchar) : void

+ insert_data(varchar, varchar, int) : void

keterangan_barang

- id_keterangan:  int

- keterangan_barang:  varchar

+ get_database() : void
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Fase Implementasi Sistem 

 
Gambar 5. Tampilan Utama Aplikasi 

Fase Evaluasi 

Setelah uji coba aplikasi, evaluasi dilakukan melalui pengisian kuesioner untuk mengetahui feed 

back dari 5 karyawan yang ada dengan hasil sbb: 

a. 3 dari 5 responden setuju bahwa aplikasi sistem dashboard sebagai indikator persediaan obat 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan. 

b. 4 dari 5 responden setuju aplikasi sistem dashboard sebagai indikator persediaan obat  memiliki 

fasilitas fisik yang sesuai dengan jenis layanan yang telah diberikan yaitu aplikasi sistem 

dashboard. 

c. 5 dari 5 responden setuju bahwa aplikasi sistem dashboard sebagai indikator persediaan obat 

mampu menghasilkan informasi yang didapatkan dan dipahami secara jelas 

 

Kesimpulan  

1. Dengan adanya pengembangan aplikasi sistem dashboard sebagai indikator persediaan barang 

pada toko obat ABC, pengguna dapat melihat data secara cepat yaitu data barang kadaluarsa, 

barang hilang, barang belum sampai, dan barang sudah sampai. 

2. Dalam pengembangan aplikasi sistem dashboard sebagai indikator persediaan barang, terdapat 

fitur pendataan inventaris sehingga status pembelian diketahui oleh pengguna yang terkait pada 

persediaan barang. 

3. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dilakukan, 60% responden setuju bahwa aplikasi sistem 

dashboard sebagai indikator persediaan obat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. 

4. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dilakukan, 80% responden setuju aplikasi sistem 

dashboard sebagai indikator persediaan obat  memiliki fasilitas fisik yang sesuai dengan jenis 

layanan yang telah diberikan yaitu aplikasi sistem dashboard. 

5. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dilakukan, 100% responden setuju bahwa aplikasi 

sistem dashboard sebagai indikator persediaan obat mampu menghasilkan informasi yang 

didapatkan dan dipahami secara jelas 
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Abstrak 

Masalah keamanan merupakan salah satu aspek yang paling penting dari sebuah sistem informasi. 

Seringkali masalah keamanan berada diurutan kedua , atau bahkan diurutan terakhir dalam daftar hal-hal 

yang dianggap penting. Dalam keadaan dimana sistem keamanan mengganggu performasi sistem, seringkali 

sistem keamanan dikurangi ataupun ditiadakan. Hal ini mengakibatkan ancaman terhadap keamanan sistem  

seperti pencurian  informasi dan pembajakan akun,dengan cara yang paling sering digunakan diantaranya 

yaitu SQL Injection dan Cross Site Scripting. Penelitian ini digunakan untuk menguji keamanan sebuah 

website. Penelitian yang dilakukan berupa teknik hacking password pada website berbasis Content 

Management System (CMS) seperti wordpress dengan teknik sql injection dalam lingkungan virtualisasi 

VMWare Workstation.  

 

Kata Kunci : Sql Injection, Password, Website, Content Management Sistem 

 

Pendahuluan  

Internet sebagai jaringan komunikasi dapat dijadikan sebagai media dan sumber informasi 

seperti hiburan,ilmu pengetahuan, teknologi, bisnis dan informasi lainnya. Kemampuan untuk 

mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat penting bagi 

organisasi baik komersial, institusi, lembaga pemerintahan maupun individual. Hal ini 

menyebabkan pesatnya pertumbuhan website saat ini. Website berperan sebagai media pertukaran 

informasi dan media transaksi. Tetapi masih banyak website tidak memiliki tingkat keamanan yang 

baik. Masalah keamanan merupakan salah satu aspek yang paling penting dari sebuah sistem 

informasi. Tetapi masalah keamanan sering kali kurang mendapat perhatian dari para pemilik dan 

pengelola sistem informasi. Apabila mengganggu performasi dari sistem, seringkali sistem 

keamanan dikurangi atau ditiadakan. Hal tersebut menyebabkan banyak ancaman keamanan 

informasi berupa pencurian informasi dan pembajakan akun. 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kerentanan suatu website 

adalah dengan cara menguji suatu website dengan mensimulasikan serangan- serangan yang sering 

terjadi seperti sql injection.  

 

Studi Pustaka 

Open Web Application Security Project (OWASP) adalah project open source yang dibangun 

untuk menemukan penyebab dari tidak amannya sebuah  software dan menemukan cara 

menanganinya. Pada tahun 2013 OWASP menerbitkan e-book “The Ten Most Critical Web 

Application Security Risks”. Dan dijelaskan ada 10 celah keamanan aplikasi web yang ditemukan 

dan direkomendasi mereka tentang menanganinya sebagai standard keamanan minimal dari 

aplikasi web. Berikut ini adalah 10 celah tersebut adalah Injection, Broken Authentication and 

Session Management, Cross-Site Scripting (XSS), Insecure Direct Object References, Security 

Misconfiguration, Sensitive Data Exposure, Missing Function Level Access Control, Cross-Site 

Request Forgery, Using Components with Known Vulnerabilities, Unvalidated Redirects and 

Forwards [1]. 

SQL injection adalah salah satu vektor serangan yang sangat sering dimanfaatkan oleh attacker 

untuk menyerang suatu web aplikasi khususnya pada layer database. Jenis serangan ini dilakukan 

dengan memasukkan perintah perintah SQL kedalam “request/query” yang dilakukan ke aplikasi 

web dan akan diteruskan ke server database dengan perintah SQL yang telah di modifikasi. 

mailto:andriipras@gmail.com
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Kerentanan ini terjadi ketika semua input yang di masukkan oleh pengguna tidak difilter secara 

baik. Umumnya serangan ini digunakan untuk merubah dan memodifikasi data didalam database 

atau untuk menampilkan (dump) isi dari database yang berisi informasi login user dan password 

atau data kartu kredit [2].  

Penetration testing adalah proses mengeksplorasi dan mengeksploitasi kedalam sistem target 

setelah bug – bug atau lubang keamanan yang di report pada proses vulnerability assesment 

diketahui. Pada proses ini aktivitas gaining access dilakukan oleh attacker. Kemudian attacker akan 

mencoba mengeksploitasi celah keamanan agar berhasil mendapatkan akses ke dalam system 

target. Penetration testing merupakan acktivitas gaining access yang lebih spesifik bila 

dibandingkan dengan vulnerability assessment. Dalam proses ini attacker sudah terlebih dahulu 

mengetahui kondisi target. Setelah analisa kerentanan pada sistem, maka tahap selanjutnya adalah 

mengeksploitasi untuk mendapatkan akses pada mesin target [3].  

 

Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan Grey Box [4] Penetration testing yaitu sebuah metodologi 

kombinasi dari black box dan white box testing. Untuk greybox testing , tester menerima informasi 

parsial mengenai sub sistem spesifik yang fokus pada informasi penyerang khusus seperti orang 

dalam (insider) bisa diperoleh.  Pendekatan langkah bijak juga memungkinkan, di mana tester 

menerima informasi lebih lanjut atau akses setelah menunjukkan keberadaan dasar dan 

Exploitability kerentanan tanpa harus sepenuhnya mengembangkan serangan itu sendiri. Tahap-

tahap penetration testing dalam website:Reconnaissance, Scanning, Gaining Acces, Maintenance 

Access, Covering Tracks[5].  

 

Hasil dan Pembahasan  

Pengujian Website Komunitas Farmasi Peduli menggunakan teknik [3]    

1. Buka browser kemudian masuk ke alamat web Komunitas Farmasi Peduli, seperti yang 

terlihat pada gambar 1. 

 

 
Gambar 1 Tampilan Web Komunitas Farmasi Peduli 

 

2. Dari website tersebut terinstal plugin cp multi view calendar, yang menjadi vulnerability 

dari website Komunitas Farmasi peduli, klik kanan > inspect element , kemudian cari yang 

ada tulisan CP Multi view Calendar, kemudian klik inspect element, seperti terlihat pada 

gambar 2. 

 

3. Buka web exploit database, kemudian copy explotation teknik nya, seperti ditunjukkan 

pada gambar 3 
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4. Masuk sebagai root sudo su, seperti ditampilkan pada gambar 4 

 

 

5. Masuk ke direktori sqlmap master, seperti ditunjukkan pada gambar 5 

 

 

Gambar 2 Inspect Element Web KFP 

 

 

Gambar 3 Information Gathering 

 

 
Gambar 4 Tampilan Root  
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Gambar 5 Directori sqlmap-master  

6. Langkah pertama menggunakan perintahpythonsqlmap.py –u lalu paste alamat information 

gathering diatas. Note : localhost/wordpress diganti dengan alamat website yang menjadi 

target kita , dan SQLi diganti dengan angka 1. Kemudian klik enter, seperti yang 

ditampilkan pada gambar 6 

 
Gambar 6 Tahap Awal Pentest 

7. Tunggu hingga proses sqlmap selesai, gambar 7 menunjukkan proses sqlmap 

 
Gambar 7 Proses Pentest 

8. Proses testing selesai muncul seluruh database yang ada pada website, hasil database yang 

diperoleh ditunjukkan pada gambar 8. 

 
Gambar 8 Database Web KFP 

 

9. Kemudian ketik kan perintah deperti langkah no 5, tetapi --dbs diganti dengan –D kfarmasi 

–tables kemudian enter. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 9  

 
Gambar 9 Perintah sqlmap  

 

10. Tunggu hingga proses selesai, gambar 10 menunjukkan proses pentest tables farmasi 
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11. Setelah selesai akan muncul tables yang ada database kfarmasi, seperti yang ditunjukkan 

pada gambar 11 

 

12. Kemudian sama dengan langkah nomor 9, tetapi –tables dihapus diganti dengan –T 

wp_users –dump, seperti yang ditunjukkan pada gambar 12 

 

 
Gambar 10 Proses pentest tables kfarmasi  

 

 
Gambar 11 Tables pada database kfarmasi  

 

 
Gambar 12 Dump database wp_users 

 

13. Klik Y kemudian enter , gambar 13 menunjukkan proses crack password. 

 

 
Gambar 13 Crack password via dictionary attack 

 

 

14. Dan hasilnya adalah seperti gambar dibawah ini. Gambar 14 hasil cracking password 

diperoleh 
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Gambar 14 Hasil Cracking password web KFP  

 

Kesimpulan 

1. Kelemahan pada website dapat dianalisa dan ditemukan dengan cara melakukan 

penetrasi website dengan teknik injection.  

2. Teknik SQL Injection yang digunakan pada website berbasis cms (content 

management system) adalah dengan memanfaatkan plugin yang terinstal pada website 

tersebut.  

3. Pada saat melakukan pentest pada website Komunitas Farmasi Peduli, hasil yang 

didapatkan adalah username, email user dan password user. Password tersebut berhasil 

di dapatkan dalam bentuk plaintext di karenakan password pada website komunitas 

farmasi peduli ada didalam small dictionary yang ada pada Kali Linux. Sehingga hasil 

password yang berupa hash di cocok kan dengan list small dictionary yang ada pada 

Kali Linux yang sebelumnya di hashkan terlebih dahulu. Salah satu user yang 

diperoleh adalah : admin, password : scoobydoo, email admin@admin.com. 

4. Seharusnya melakukan update password setiap 1 bulan sekali.  
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Abstrak 

Kemajuan teknologi informasi menimbulkan dampak dalam bidang kesehatan. Salah satu diantaranya 

adalah tumbuhnya kebutuhan masyarakat untuk memeriksa kesehatan dengan bantuan teknologi informasi, 

tanpa bantuan tenaga dan lembaga kesehatan. Hal itu salah satunya dapat diwujudkan melalui penyediaan 

website. Tesgizi adalah website yang dibuat dengan tujuan membantu pengguna dalam mengetahui apakah 

terjadi defisiensi vitamin pada tubuhnya. Salah satu tantangan yang menarik bagi pengembang website  

adalah mengetahui indeks usability website. Penelitian ini menggunakan lima indikator Nielsen dalam 

mengukur usability, yaitu Learnability, Efficiency, Memorability, Errors, dan Satisfaction. Dengan 

mengumpulkan pendapat dari para pengguna website ‘tesgizi’ yang dipilih dengan teknik purposive 

sampling, penelitian ini berhasil menemukan indeks usability website ‘Tesgizi’. 

 
Kata kunci: indeks usability, website, indikator, kesehatan. 
 

Pendahuluan 

Perkembangan teknologi informasi menimbulkan dampak pada munculnya berbagai 

website dengan beragam kegunaan. Akhir-akhir ini website semakin intensif digunakan untuk 

mendukung kegiatan bisnis. Website digunakan sebagai media transaksi antara penyedia layanan 

dengan pengguna layanan. Salah satu bentuk pemanfaatan website di bidang kesehatan adalah 

pengembangan website layanan kesehatan yang berfungsi untuk mendeteksi penyakit tertentu. 

Website ‘tesgizi’ adalah website yang bisa digunakan untuk mendiagnosa apakah dalam 

tubuh seseorang ditemukan kemungkinan menderita kekurangan vitamin larut dalam lemak melalui 

penelusuran gejala yang dapat dilihat dan dirasakan [1]. Pengembangan aplikasi berbasis web ini 

diharapkan dapat memberikan hasil diagnosa awal tentang kondisi vitamin larut dalam lemak yang 

ada di dalam tubuh seseorang. Dengan mendapatkan informasi diagnosa awal, maka diharapkan 

dapat dilakukan pencegahan kemungkinan memburuknya kondisi kesehatan seseorang karena 

defisiensi vitamin yang berkepanjangan. Selain itu, website ‘tesgizi’ diharapkan dapat membantu 

masyarakat untuk melakukan pemantauan kondisi asupan vitamin dalam tubuhnya secara mandiri, 

tanpa harus langsung bertemu dengan tenaga ahli kesehatan. Hasil aplikasi ini dapat menjadi 

referensi untuk proses konsultasi kepada tenaga ahli, seperti dokter gizi. Bila selama ini masyarakat 

lebih terbiasa untuk mendapatkan layanan medis saat telah ditemukan gejala sakit yang sudah 

mengganggu aktivitas mereka, maka kehadiran aplikasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran masyarakat untuk senantiasa memperhatikan kondisi kesehatan tubuh walaupun belum 

ditemukan adanya gejala penyakit yang serius dan mengganggu aktivitas. 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengukur indeks usability website ‘tesgizi’.  Usability 

testing dapat digunakan untuk mengetahui tingkat penolakan atau penerimaan pengguna akan 

adanya website tersebut. Pengetahuan akan tingkat penerimaan dan penolakan pengguna dapat 

menjadi pertimbangan dalam proses perbaikan dan implementasi website di masa mendatang [2]. 

Pengukuran usability website ini mengacu pada lima indikator yang dikembangkan Nielsen, yaitu 

learnability, efficiency, memorability, error, dan satisfaction. Pengukuran ini diharapkan menjadi 

masukan bagi pengembang website dalam rangka peningkatan kualitas website, disamping menjadi 

mailto:nina.sevani@ukrida.ac.id
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sumber informasi tentang tingkat kepuasan pengguna akan website. Selain memperoleh indeks 

usability, penelitian ini menghimpun masukan dari pengguna website, yang diolah berdasarkan 

jawaban kuisoner pengguna. 

 

Studi Pustaka  

Pertumbuhan website yang sangat pesat, salah satunya website layanan kesehatan, 

menunjukkan semakin tumbuhnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan internet sebagai 

sumber informasi sekaligus sumber layanan kesehatan. Sayangnya peningkatan jumlah website 

layanan kesehatan ini tidak selalu diimbangi oleh program evaluasi terhadap website yang 

dihasilkan [3]. Idealnya pengembang website atau stakeholder lainnya perlu melakukan evaluasi 

atas website dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas website. 

Untuk mencapai kepentingan pengguna, sebuah website dituntut memiliki interface yang 

mudah untuk diakses. Usability adalah kemudahan pengguna untuk mengakses website. Website 

yang tidak memiliki kemudahan diakses akan ditinggalkan pengguna. Beberapa kondisi web akan 

ditinggalkan pengguna jika website sulit digunakan, website gagal menjelaskan produk apa yang 

ditawarkan perusahaan dan apa yang pengguna dapat lakukan dengan produk tersebut, website 

mengakibatkan pengguna tersesat,  website tidak menyediakan informasi atau tidak memberikan 

jawaban yang dibutuhkan pengguna. 

Nielsen mengidentifikasi lima komponen berikut, untuk mengukur tingkat kemudahan 

pengaksesan website, yaitu: 1. Learnability, sistem dapat menjelaskan ketika pengguna 

menggunakan sistem untuk pertama kalinya, 2.  Efficiency, menjelaskan tingkat kecepatan 

pengguna dalam menyelesaikan tugasnya setelah mereka mempelajari panduan pada aplikasi,    3. 

Memorability, menjelaskan tingkat kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasi  dengan 

baik, setelah beberapa lama tidak menggunakannya, 4. Errors, menjelaskan jumlah kesalahan yang 

dilakukan oleh pengguna, sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh kesalahan dan cara 

memperbaiki kesalahan, dan 5. Satisfaction, menjelaskan tingkat kepuasan pengguna dalam 

menggunakan aplikasi. 

Meskipun kelima indikator Nielsen cocok diterapkan sebagai indikator dalam usability 

testing pada berbagai aplikasi, namun hasil usability testing yang dilakukan tidak memberikan hasil 

yang sama [4]. Diantara kelima indikator tersebut, memorability merupakan indikator yang 

dinyatakan paling sulit diukur, mengingat sulit untuk mencari cara dalam mengevaluasi 

memorability. Salah satu penelitian tentang usability menyatakan bahwa komponen yang signifikan 

mempengaruhi usability website adalah isi informasi (information content) [5]. Pernyataan tersebut 

menegaskan bahwa aktifitas utama pengguna dalam menggunakan website adalah untuk 

mendapatkan informasi. Kemudahan pengguna memperoleh informasi dari website digunakan 

sebagai ukuran usability sebuah website.  

Beberapa paper mereferensi Nielsen untuk mengukur tingkat usability website. Ada 

penelitian yang melakukan pengukuran usability dengan obyek pengukuran perwalian on line [6], 

ada pula yang melakukan pengukuran usability web dengan obyek pengukuran pada inspektorat 

kota Palembang [7]. Tipe informasi yang dihasilkan pada kedua website tersebut adalah informasi 

administratif. Informasi administratif adalah tipe informasi yang dibutuhkan pengguna untuk 

kepentingan administratif. Website layanan kesehatan memiliki tipe informasi tentang keberadaan 

kesehatan pengguna. Informasi yang dihasilkan berdasarkan respon pengguna. Lima komponen 

usability Neilsen mungkin memiliki kecenderungan yang berbeda terhadap tipe informasi yang 

dihasilkan dari website. 

 

Metodologi Penelitian  

Tahapan penelitian ini dinyatakan pada Gambar 1. Berdasarkan 5 indikator Nielsen 

dikembangkan instrumen penelitian, yaitu pertanyaan kepada pengguna sekaligus sebagai 

responden [8]. Pengembangan instrumen penelitian menghasilkan 15 butir pernyataan, dimana 

setiap indikator Nielson diwakili oleh 3 butir pertanyaan. Adapun skala pengukuran yang 



SNTI V-2016 Universitas Trisakti                                           ISSN: 2355-925X 

Prosiding SNTI FTI-USAKTI V-2016 Halaman 454 
 

 

digunakan adalah skala Likert 5, dengan uraian:  1 = sangat tidak setuju; 2 = tidak setuju; 3 = 

kurang setuju;  4 = setuju; dan 5= sangat setuju. Butir pernyataan dinyatakan pada Tabel 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tahapan Penelitian 

 

  Tabel 1. Butir Pernyataan Indikator Usability 

No Pernyataan 

L.1 Aplikasi mudah digunakan   

L.2 Petunjuk penggunaan aplikasi mudah dipahami 

L.3 Tersedia penjelasan yang memadai tentang aplikasi dan manfaatnya 

E.1 Pernyataan-pernyataan dijawab dengan mudah 

E.2 Jumlah pernyataan tidak terlalu banyak 

E.3 Bahasa yang digunakan mudah dimengerti 

M.1 Saya mudah mengingat penggunaan aplikasi 

M.2 Tidak perlu waktu lama untuk belajar menggunakan kembali aplikasi 

M.3 Beberapa pernyataan mudah saya ingat 

R.1 Aplikasi memberikan tuntunan membetulkan saat terjadi kesalahan pengisian 

R.2 Jawaban yang diberikan tersimpan dengan baik saat terjadi gangguan 

R.3 Proses pembetulan sangat mudah saat terjadi kesalahan pemakaian aplikasi 

S.1 Saya puas dengan butir-butir pertanyaan aplikasi 

S.2 Aplikasi ini sesuai dengan harapan saya 

S.3 Secara keseluruhan saya puas dengan aplikasi ini 

 

Selanjutnya sebanyak 15 orang responden yang dipilih dengan metode sampling purposive. 

Butir instrumen penelitian dinyatakan valid bila nilai koefisien korelasi Spearman ≥ 0.446. 

Sedangkan uji indikator dinyatakan reliabel bila nilai alpha-Cronbah ≥ 0.6. Selanjutnya data awal 

yang berbentuk ordinal diubah menjadi data interval menggunakan Master Successive Interval 

(MSI). Data yang telah diolah menjadi data interval kemudian diolah untuk mendapatkan indeks 

usability. Adapun tahapan perhitungan indeks usability website dinyatakan, sebagai berikut. 

1. Menghitung total skor setiap butir pernyataan pada setiap indikator 





m

j

iji XSB
1

.........................................................................................(1) 

SBi = skor pernyataan i 

Xij = nilai butir pertanyaan i oleh responden  j 

 

 

 

2. Menghitung indeks pencapaian butir pernyataan pada setiap indikator 

Pengembangan Instrumen 

Penelitian Berdasarkan 5 

Indikator Nielson 

Uji Validitas dan 

Reliabilitas 

Instrumen 

Penggunaan Website 

‘Tesgizi’ Bagi 15 Orang 

Responden 

Pengukuran Indeks 

Usability Website 

Analisis Hasil Indek 

Usability Website 

 

Rekomendasi Peningkatan 

Kualitas Website 

 

Konversi data Ordinal 

menjadi Interval 

dengan MSI 
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3. Menghitung total skor setiap indikator 


 


n

i

m

j

ijk XSI
1 1

....................................................................................(3) 

SIk = skor indikator k 

Xij = nilai butir pertanyaan i oleh responden  j 

 

4. Menghitung indeks pencapaian skor indikator 
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5. Menghitung  indeks usability 

%100
5

1 1 1
x

nm

X

IU

n

i

m

j

l

k

ijk
  

 ...................................................................(5) 

IU = indeks usability 

Xijk = nilai butir pertanyaan i oleh responden  j pada indikator k 

 

Setelah memperoleh indeks usability, maka langkah berikutnya adalah menganalisis hasil 

yang diperoleh. Pada tahap ini dilakukan analisis pencapaian untuk setiap pernyataan, indikator dan 

indeks usability. Sedangkan langkah terakhir adalah menyusun rekomendasi untuk perbaikan 

website.Metodologi penelitian bisa merupakaan uraian kalimat atau dibuatkan diagram alir 

penelitian.  

  



SNTI V-2016 Universitas Trisakti                                           ISSN: 2355-925X 

Prosiding SNTI FTI-USAKTI V-2016 Halaman 456 
 

 

 

Hasil dan Pembahasan  

Untuk dapat diterima dan digunakan oleh pengguna, maka sudah selayaknya setiap website 

layanan kesehatan mempunyai fitur yang semirip mungkin dengan layanan kesehatan manual. 

Website diagnosa defisiensi vitamin ini dibuat agar dapat menyediakan beragam fungsi dasar yang 

diperoleh masyarakat, seperti fungsi pendaftaran, fungsi penyimpanan hasil diagnosa yang 

dilakukan, fungsi untuk mendapatkan penjelasan akan hasil diagnosa, dan juga fungsi penjelasan 

cara penggunaan aplikasi. Gambar 2 adalah tampilan utama dari aplikasi diagnosa defisiensi 

vitamin yang dibuat. Sedangkan Gambar 3 merupakan tampilan penjelasan hasil diagnosa yang 

akan tampil setelah pengguna selesai menjawab setiap pertanyaan diagnosa yang diberikan oleh 

aplikasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tampilan Utama Aplikasi Diagnosa Defisiensi Vitamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Tampilan Hasil Diagnosa 
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Dengan bantuan SPSS 20.0 dilakukan uji validitas dan reliabilitas, dinyatakan pada Tabel 1. 

Hasil yang diperoleh menunjukkan 2  butir pertanyaan dinyatakan tidak valid, yaitu butir 

pertanyaan E_1 dan M_1, karena memiliki nilai koefisien korelasi di bawah 0.446. Adapun kelima 

indikator memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0.6. Dengan demikian maka kelima indikator 

adalah reliabel dan hanya ada 14 butir pertanyaan yang valid. 

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Corrected Item-Total 

Correlation 

Keterangan Cronbach's Alpha 

L_1 .804 Valid  

0.816 L_2 .696 Valid 

L_3 .825 Valid 

E_1 .252 Tidak Valid  

 

0.601 E_2 .479 Valid 

E_3 .523 Valid 

M_1 .157 Tidak Valid  

0.742 M_2 .723 Valid 

M_3 .448 Valid 

R_1 .839 Valid  

0.906 R_2 .754 Valid 

R_3 .851 Valid 

S_1 .721 Valid  

0.886 S_2 .856 Valid 

S_3 .781 Valid 

 

Selanjutnya dilakukan perubahan data dari bentuk ordinal menjadi data interval. Hasil yang 

diperoleh dinyatakan pada Tabel 3. Dengan menggunakan persamaan (1), (2), (3), (4) dan (5), 

maka diperoleh  indeks usability website adalah 55.63%. Selain itu diperoleh indeks pencapaian 

butir dan indek pencapaian indikator.  Terlihat bahwa indeks pencapaian indikator berada pada 

kisaran 52 hingga 59 persen. Sedangkan indek pencapaian butir pernyataan berada pada kisaran 48 

hingga 59 persen.  

Berdasarkan hasil perhitungan yang dinyatakan pada Tabel 3, terlihat bahwa indeks 

usability website ‘tesgizi’ hanya mencapai sekitar 56 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa secara 

umum pengguna website belum puas dengan website ini. Angka pencapaian seperti itu 

menggandung arti bahwa secara umum pengguna kurang puas dengan website. Kondisi ini 

terkonfirmasi saat uji coba penggunaan website, secara umum pengguna kesulitan untuk 

menggunakannya.  

Beberapa keluhan yang disampaikan diantaranya nomor pengguna tidak random, beberapa 

responden tidak dapat menginput data secara bersamaan. Secara umum pengguna mengaku aplikasi 

tidak sesuai dengan harapannya, dan secara keseluruhan pengguna aplikasi kurang puas dengan 

website. Hal ini mengandung arti  bahwa dari lima indikator, maka pengguna lebih banyak 

menyoroti indikator satisfaction. 
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Tabel 3. Data MSI dan Perhitungan Indeks Usability 

Resp. L.1 L.2 L.3 Total L E.2. E.3 Total E M.2 M.3 Total M R.1 R.2 R.3 Total R S.1 S.2 S.3 Total S 

1 2.965 3.078 3.239 9.281 2.751 2.168 4.919 2.751 3.188 5.939 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 3.000 

2 2.965 3.078 3.239 9.281 2.751 3.422 6.172 2.751 3.188 5.939 2.615 1.765 2.061 6.440 3.422 1.000 1.000 5.422 

3 2.965 3.078 1.943 7.986 2.751 2.168 4.919 2.751 3.188 5.939 2.615 1.765 2.940 7.319 3.422 3.252 1.959 8.632 

4 2.965 3.078 4.879 10.922 2.751 4.879 7.630 2.751 3.188 5.939 2.615 2.356 2.940 7.910 4.879 3.252 4.339 12.470 

5 2.965 3.078 3.239 9.281 4.172 3.422 7.593 4.172 1.650 5.822 3.611 4.554 4.879 13.044 3.422 2.047 1.959 7.427 

6 2.965 3.078 3.239 9.281 4.172 3.422 7.593 4.172 3.188 7.360 1.765 2.356 2.061 6.182 2.298 2.047 2.975 7.320 

7 1.000 3.078 1.943 6.021 2.751 3.422 6.172 2.751 3.188 5.939 2.615 2.356 3.818 8.789 2.298 2.047 1.959 6.304 

8 2.965 3.078 3.239 9.281 2.751 2.168 4.919 2.751 3.188 5.939 2.615 3.285 2.940 8.839 3.422 3.252 2.975 9.648 

9 2.965 3.078 3.239 9.281 4.172 3.422 7.593 4.172 3.188 7.360 4.554 3.285 3.818 11.658 3.422 3.252 2.975 9.648 

10 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.765 3.285 2.061 7.111 1.650 1.000 1.000 3.650 

11 2.965 3.078 3.239 9.281 2.751 2.168 4.919 2.751 3.188 5.939 2.615 3.285 2.940 8.839 3.422 3.252 2.975 9.648 

12 2.965 3.078 3.239 9.281 1.650 3.422 5.072 1.650 3.188 4.838 2.615 2.356 2.940 7.910 3.422 3.252 2.975 9.648 

13 1.644 3.078 1.943 6.666 4.172 3.422 7.593 4.172 3.188 7.360 3.611 3.285 3.818 10.714 2.298 2.047 2.975 7.320 

14 2.965 3.078 3.239 9.281 2.751 2.168 4.919 2.751 3.188 5.939 3.611 3.285 3.818 10.714 3.422 3.252 2.975 9.648 

15 2.965 3.078 3.239 9.281 2.751 3.422 6.172 2.751 3.188 5.939 1.000 1.000 2.061 4.061 2.298 2.047 1.959 6.304 

Total 39.218 44.094 44.094 127.406 44.094 44.094 88.188 44.094 44.094 88.188 39.218 39.218 44.094 122.531 44.094 35.997 35.997 116.088 

Ideal 75 75 75 225 75 75 150 75 75 150 75 75 75 225 75 75 75 225.000 

% 

Puas 52.29 58.79 58.79 56.63 58.79 58.79 58.79 58.79 58.79 58.79 52.29 52.29 58.79 54.46 58.79 48.00 48.00 51.59 

               

Index Usability 55.63 
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Kesimpulan  
a) Penelitian ini mengembangkan instrumen untuk mengukur indeks usability website 

‘tesgizi’, berdasarkan lima indikator usability yang dikembangkan Nielsen. Instrumen yang 

dikembangkan berhasil mengukur indeks usability website ‘tesgizi’ sebesar 56 persen. Nilai indeks 

ini menunjukkan bahwa secara umum pengguna website kurang puas dengan website. 

b) Dari lima indikator usability, indikator satisfaction merupakan indikator yang paling buruk 

di mata pengguna. Secara umum pengguna mengaku website tidak sesuai dengan harapan mereka. 

c) Pengembang website diharapkan dapat memperbaiki kekurangan website untuk semua 

indikator, untuk kemudian indeks usability dapat diukur kembali. 

d) Penelitian lanjutan diharapkan dapat melibatkan lebih banyak responden atau pengguna 

aplikasi, dan menggunakan model pengukuran usability yang lain sebagai pembanding. 
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Abstrak 

Penerapan Teknologi Informasi (TI) telah meluas ke berbagai bidang kehidupan manusia, antara lain dalam 

bidang pendidikan. Sistem Informasi (SI) di sebuah organisasi diyakini mampu meningkatkan kualitas 

layanan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi tersebut. Dibutuhkan suatu tata kelola SI/TI yang 

komprehensif dan terstruktur mulai dari perencanaan hingga pengawasannya. Penelitian ini bertujuan untuk 

melakukan evaluasi kinerja Sistem Informasi Manajemen Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen 

Satya Wacana, Salatiga dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 domain Monitor, Evaluate, dan 

Assess. Hasil penelitian dapat digunakan oleh FTI – UKSW guna mengukur sejauh mana investasi SI/TI 

yang telah dilakukan sebanding dengan manfaat yang diperoleh dengan memperhatikan tingkat kematangan 

untuk setiap proses TI yang ada di setiap sub domain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat 

kematangan kapabilitas proses pada tata kelola TI khususnya SIM FTI – UKSW berada pada level 2 yaitu 

managed process. 
Kata kunci: Evaluasi Kinerja, Sistem Informasi, COBIT 5. 
 

Pendahuluan 
Perkembangan teknologi informasi (TI) telah mendorong penggunaan teknologi hingga ke 

setiap bidang kehidupan. Fungsi TI yang sebelumnya berada pada level operasional, kini digunakan 

sebagai strategi dalam meningkatkan pencapaian nilai dari organisasi melalui peningkatan 

produktifitas bisnisnya. Salah satu bentuk penerapan TI dalam lembaga pendidikan adalah 

implementasi Data Repository System yang mengacu pada penggunaan aplikasi elektronik dan 

proses untuk pengelolaan administrasi di Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya 

Wacana (FTI – UKSW). Data Repository FTI – UKSW perlu dikelola dengan benar agar tetap 

selaras dengan tujuan dan strateginya melalui sebuah sistem tata kelola. Tata kelola TI dapat 

dimengerti sebagai suatu struktur hubungan dan proses untuk mengatur dan mengontrol organisasi 

yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan tetap menyeimbangkan antara 

nilai yang didapatkan dari penerapan TI dengan resiko-resiko yang terkait [1]. 

Diperlukan suatu kerangka kerja sebagai reference model, untuk memastikan kualitas tata 

kelola tersebut. Tanpa adanya reference model, maka tujuan, aplikabilitas, terminologi, peran dan 

tanggung jawab, serta kerangka konseptual dan maturitas tata kelola Data Repository sulit untuk 

diidentifikasi. Reference model yang dapat digunakan dalam evaluasi kinerja tata kelola Data 

Repository antara lain COBIT, ISO, IT-IL, COSO, dan PMBOK [2]. COBIT (Control Objective for 

Information and related Technology) versi 5 merupakan sebuah kerangka kerja yang berupa produk 

panduan best practices yang menyajikan kegiatan dalam struktur organisasi TI yang dikelola dan 

logis, disusun oleh para ahli di bidang tata kelola TI, dan lebih berfokus pada kontrol, bukan pada 

eksekusi. Praktek ini akan membantu mengoptimalkan investasi TI, memastikan penyampaian 

layanan dan memberikan ukuran terhadap yang bisa dilakukan untuk menilai ketika terjadi 

kesalahan. Oleh karena itu, maka dalam penelitian ini akan digunakan framework COBIT 5 domain 

Monitor, Evaluate, dan Assess untuk melakukan evaluasi kinerja tata kelola dalam implementasi 

Data Repository di FTI – UKSW. Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan bahwa penggunaan 

framework COBIT 5 dalam evaluasi kinerja tata kelola pada implementasi Data Repository FTI – 

UKSW akan meningkatkan fokus pengelolaan SI/TI sehingga mampu meningkatkan penyelarasan 

strategis, penyampaian nilai, pengelolaan resiko, dan pengukuran kinerja SI/TI.  

mailto:682012057@student.uksw.edu
mailto:agustinus.wijaya@staff.uksw.edu
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Studi Pustaka  

Evaluasi Kinerja  

 Evaluasi atau penilaian kinerja adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk 

menentukan apakah seorang pegawai melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawabnya. TI adalah teknologi pendukung dari sistem informasi (SI), yaitu sistem berbasis TI yang 

mengelola komponen-komponennya berupa hardware, software, netware, dataware, dan 

brainware untuk melakukan transformasi data menjadi informasi [3]. 

Konsep Sistem Informasi 

Definisi umum sistem informasi adalah sebuah sistem yang terdiri atas rangkaian 

subsistem informasi terhadap pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam 

pengambilan keputusan. Definisi lain mengenai sistem informasi yaitu sebagai seperangkat 

komponen yang saling berhubungan dan berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan dan 

mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam 

organisasi. Informasi menjadi aset penting dalam organisasi, sehingga suatu keamanan terhadap 

informasi juga sangat diperlukan [4]. 

COBIT 5 

COBIT (Control Ojective for Information and related Technology) adalah merupakan 

sekumpulan praktek terbaik (best practice) bagi pengelolaan teknologi informasi (IT management). 

COBIT versi 5 disusun oleh The IT Governance Institute (ITGI) dan Information Systems Audit 

and Control Association (ISACA). COBIT 5 menggabungkan pemikiran terbaru dalam tata kelola 

perusahaan dan manajemen teknik, dan memberikan prinsip-prinsip yang diterima secara global, 

praktek, alat-alat analisis dan model untuk membantu meningkatkan kepercayaan, dan nilai dari 

sistem informasi [5]. 

 
Gambar 1. COBIT 5 Principles [5] 

 

Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penggunaan COBIT 5 dalam tata kelola TI 

pernah dilakukan oleh Dewi Ciptaningrum, dkk., dengan judul “Audit Keamanan Sistem Informasi 

Pada Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta Menggunakan COBIT 5”. Tujuan dari penelitian 

tersebut yaitu untuk mengetahui tingkat kapabilitas keamanan sistem informasi pada Pemerintah 

Kota Yogyakarta. Hasil penilaian menunjukkan tingkat kapabilitas keamanan SI tidak dapat 

mencapai level yang ditargetkan dalam jangka pendek yaitu level 3, dikarenakan ada beberapa 

faktor, salah satunya yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta memang belum menerapkan COBIT 5 

untuk keamanan informasi sebagai kerangka kerja untuk keamanan SI di Pemerintah Kota 

Yogyakarta [6]. Penelitian lainnya terkait pengelolaan SI menggunakan COBIT 5 juga pernah 

dilakukan oleh Rokhimatul Wakhidah, dkk., dengan judul “Tata Kelola Keamanan Informasi Pada 

Area Transmisi PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali Menggunakan COBIT 5 dan ISO/IEC 

27001:2013”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendukung optimalisasi tata kelola keamanan 

informasi, dan membuat rancangan model tata kelola keamanan informasi. Hasil dari penelitian 

tersebut memberikan rekomendasi perbaikan proses bisnis yang dapat dilakukan yaitu mengganti 

dokumen manual menajdi dokumen digital yang dapat diakses secara terbatas sesuai dengan 

kontrol akses, namun dibuatkan kontrol akses yang disusun berdasarkan peran di tiap hierarki 

organisasi [7]. 
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Metodologi Penelitian  
Dalam pelaksanaan proses penelitian, sangat diperlukan sebuah metodologi penelitian 

untuk mencapai tujuan penelitian yang dimaksud. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana hasil pengumpulan data dideskripsikan 

berdasarkan perspektif narasumber dengan memperhatikan kondisi riil di lapangan. Sedangkan 

tahapan dalam penelitian terbagi menjadi beberapa aktivitas yaitu antara lain sebagai berikut: 

1. Mempelajari tentang obyek studi kasus yang diteliti yaitu profil Data Repository FTI - UKSW. 

2. Mengamati kondisi pengelolaan Data Repository FTI – UKSW. 

3. Melakukan identifikasi tujuan bisnis dan tujuan TI di FTI – UKSW. 

4. Melakukan pengumpulan data untuk memperoleh temuan mengenai penerapan Data 

Repository FTI – UKSW dengan menggunakan kuesioner COBIT 5 domain Monitor, Evaluate, 

dan Assess (MEA). 

5. Mengukur tingkat kematangan proses TI pada implementasi Data Repository FTI – UKSW. 

6. Memberikan rekomendasi atas temuan dan kondisi kematangan TI saat ini terkait dengan 

penerapan Data Repository FTI – UKSW. 
 

Hasil dan Pembahasan  
Berdasarkan hasil pengumpulan yang dilakukan terhadap pengelola Data Repository FTI – 

UKSW, maka diperoleh informasi bahwa stakeholder yang terkait, antara lain: Dekan, Sekretaris, 

Ketua Program Studi, Dosen, Kepala Sarana dan Prasarana, Staf Keuangan, Staf Tata Usaha, dan 

Mahasiswa. Sedangkan tujuan dibangunnya Data Repository FTI – UKSW adalah untuk membantu 

stakeholder fakultas dalam mengelola berbagai data administrasi fakultas seperti: data dosen, data 

mahasiswa, data mata kuliah, data surat – menyurat, data keuangan, data kinerja dosen, data kinerja 

staf, data kegiatan kemahasiswaan, data kegiatan fakultas, dan data penunjang lainnya. 

Penelitian ini menggunakan domain Monitor, Evaluate, and Assess (MEA) dimana fokus 

pada domain ini adalah memonitor semua proses untuk memastikan bahwa arah yang disediakan 

diikuti. Semua proses TI perlu dinilai secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengontrol kualitas 

dan kepatuhan mereka. Domain ini tertuju pada manajemen kinerja, pemantauan pengendalian 

internal, kepatuhan terhadap peraturan dan tata kelola. Berikut domain proses MEA: 

a. MEA01: Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance (Memantau, Evaluasi 

dan Menilai Kinerja dan Penyesuaian); 

b. MEA02: Monitor, Evaluate and Assess The System of Internal Control (Memantau, Evaluasi 

dan Menilai Sistem Pengendalian Internal); dan 

c. MEA03: Monitor, Evaluate and Assess Compliance with External Requirements (Memantau, 

Evaluasi dan Menilai Kepatuhan dengan Persyaratan Eksternal). 

Hasil analisa data untuk domain Monitor, Evaluate, and Assess (MEA) sub domain MEA 

01 yaitu Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance antara lain yaitu: (1) 

Pengadaan Data Repository telah melalui perencanaan yang baik melalui rapat kerja fakultas. (2) 

Operator berpegang pada Standard Operating Procedure (SOP) untuk menjalankan proses bisnis 

Data Repository. (3) Proses penanganan keluhan atau masalah terkait penggunaan Data Repository 

telah dikelola dengan baik dengan menggunakan sarana email dan telepon. (4) Belum pernah 

dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap proses pengelolaan Data Repository secara 

menyeluruh. (5) Masih terdapat resiko kehilangan data dikarenakan belum diimplementasikannya 

sistem keamanan khusus di dalam Data Repository. Oleh karena itu, berdasarkan tingkat 

kematangan kapabilitas proses TI, maka tingkat kematangan MEA 01 berada pada level 2 yaitu 

Managed Process yang berarti bahwa FTI – UKSW telah melaksanakan proses kinerja dan 

kepatuhan terhadap standar TI pada implementasi Data Repository dan telah mencapai tujuannya 

yang dilaksanakan secara terkelola dengan baik, sehingga ada penilaian lebih karena pelaksanaan 

dan pencapaiannya dilakukan dengan pengelolaan yang baik. Pengelolaan berupa proses 

perencanaan, evaluasi dan penyesuaian untuk ke arah yang lebih baik lagi. 

Hasil analisa data untuk domain Monitor, Evaluate, and Assess (MEA) sub domain MEA 

02 yaitu Monitor, Evaluate, and Assess the System of Internal Control antara lain yaitu: (1) Selama 

ini, pengendalian internal dalam pengelolaan Data Repository mengacu kepada SOP penggunaan 



SNTI V-2016 Universitas Trisakti                                           ISSN: 2355-925X 

Prosiding SNTI FTI-USAKTI V-2016 Halaman 463 
 

 

system di FTI – UKSW dan belum ada standar yang lain. (2) Proses audit internal dilakukan oleh 

Kepala Sarana dan Prasarana dan dilaporkan ke Dekan FTI – UKSW. (3) Selama ini, penyedia 

layanan pihak ketiga baik internal di UKSW yaitu Biro Teknologi dan Sistem Informasi (BTSI) 

ataupun eksternal telah mematuhi segala aturan dan kebijakan mengenai Service Level Aggreement 

(SLA). (4) Pengelola Data Repository selalu memprioritaskan risiko untuk tujuan organisasi untuk 

memenuhi setiap kebutuhan semua stakeholder. (5). Selama ini, proses evaluasi dan monitoring 

dilakukan setiap tahun pada saat rapat kerja fakultas dengan memperhatikan peluang untuk 

pengembangan SI/TI yang dapat mendukung kinerja Data Repository. Oleh karena itu, maka 

tingkat kematangan kapabilitas proses TI berdasarkan MEA 02 juga telah berada pada level 2 yaitu 

Managed Process yang berarti bahwa FTI – UKSW telah melaksanakan proses pengendalian 

internal TI dan mencapai tujuannya dilaksanakan secara terkelola dengan baik, sehingga ada 

penilaian lebih karena pelaksanaan dan pencapaian pengendalian internal TI telah dilakukan 

dengan pengelolaan yang baik. Pengelolaan berupa proses perencanaan, evaluasi dan penyesuaian 

untuk ke arah yang lebih baik lagi. 

Hasil analisa data untuk domain Monitor, Evaluate, and Assess (MEA) sub domain MEA 

03 yaitu Monitor, Evaluate, and Assess Compliance with External Requirements antara lain yaitu: 

(1) Kepala Sarana dan Prasarana selalu memantau setiap perubahan aturan ataupun kontrak dan 

selalu berkoordinasi dengan Pimpinan Fakultas guna meningkatkan layanan TI di FTI – UKSW. 

(2) Guna menilai setiap persyaratan, kepatuhan dan dampak terhadap aktivitas TI, maka setiap 

rapat kerja fakultas dilakukan evaluasi terhadap aktivitas TI yang terjadi di FTI – UKSW. (3) 

Setiap pihak ketiga yang berhubungan dengan FTI – UKSW harus memiliki kontrak yang jelas 

yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, berdasarkan tingkat 

kematangan kapabilitas proses TI, maka tingkat kematangan MEA 03 berada pada level 1 yaitu 

Performed Process yang berarti bahwa FTI – UKSW pada tahap ini telah berhasil melaksanakan 

proses kepatuhan terhadap kebutuhan pihak luar telah benar-benar tercapai. 

 

Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan yang diperoleh dari penelitian ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak semua subdomain dan proses yang terdapat pada domain Monitor, 

Evaluate, and Assess (MEA) pada COBIT 5 mendapatkan hasil pada level Managed Process 

dikarenakan pada subdomain MEA 03, FTI – UKSW baru mencapai level Performed Process 

dikarenakan kebutuhan pengembangan Data Repository masih dilakukan secara internal dengan 

mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dan kebutuhan internal organisasi. 

Oleh karena itu, maka Data Repository FTI – UKSW perlu berbagai penyesuaian dan penambahan 

fasilitas untuk meningkatkan kualitas layanan. Tujuan dari Data Repository telah diidentifikasi 

sehingga memungkinkan pengukuran kembali terhadap tingkat kematangan SI/TI. 
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Abstrak  

Kebutuhan akan media pembelajaran saat ini sangat diperlukan terlebih lagi yang berbasis mobile sehingga 

dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Salah satunya pembelajaran tentang mengenal angka, huruf dan 

warna bagi anak usia dini. Untuk meningkatkan intensitas dan efesiensi penyampaian perlu media pembantu 

yang dikemas secara menarik, santai, dan interaktif. Salah satu caranya adalah mengemas dengan format 

Game. Pada saat ini anak-anak usia 4-6 tahun merasa jenuh dengan media pembelajaran konvensional 

seperti buku  dan kartu pengenalan angka, huruf dan warna dan kurang efektifnya media pembelajaran yang 

ada sehingga anak kurang mampu mengoptimalkan kecerdasan visualnya yakni mengenal gambar. 

Algoritma dalam game ini menggunakan Algoritme Fisher -Yates yaitu suatu metode pengacakan dan 

kompleksitas algoritmanya secara optimal O (n) sehingga implementasi algoritma tersebut menjadi dasar 

aplikasi game interaktif yang didasari pada masalah yang terjadi sehari – hari terhadap perkembangan 

belajar anak. Media pembelajaran interaktif  yang tidak bersifat monoton,  sehingga dibuat sebuat aplikasi 

ini dapat digunakan di Personal Computer dan Perangkat Android sebagai permainan yang mengandung 

pengetahuan. Aplikasi pembelajaran sudah diuji coba oleh penulis pada 10 anak yang  berumur 4 – 6 tahun 

secara random dan dapat disimpulakan anak – anak tersebut dapat lebih memahami dan menghapal angka, 

huruf dan warna dengan mudah dengan Nilai ini dibandingkan dengan nilai r tabel pada signifikan 0,05 

dengan uji 2 sisi dan jumlah data responden  (n) = 10, maka didapat r tabel sebesar 0,47. 

Kata kunci: animasi berbasis android, mengenal huruf, angka dan warna, Algoritme Fisher -Yates 

 

Pendahuluan 

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai 

peranan penting dalam Kegiatan Belajar Mengajar. Pemanfaatan media seharusnya merupakan 

bagian yang harus mendapat perhatian guru  dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu 

guru sebagai fasilitator perlu mempelajari bagaimana menetapkan media pembelajaran agar dapat 

mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Pada 

kenyataannya media pembelajaran masih sering terabaikan dengan berbagai alasan, antara lain: 

terbatasnya waktu untuk membuat persiapan mengajar, sulit mencari media yang tepat, tidak 

tersedianya biaya, dan lain-lain. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika setiap guru mempunyai 

pengetahuan dan keterampilan.  

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi. Terkadang 

hal yang tidak menjadi bagi anak-anak sudah mulai berinteraksi dengan perangkat yang dilengkapi 

berbagai macam fitur menarik seperti games. Media pembelajaran dengan menggunakan animasi 

interaktif diharapkan mampu meningkatkan minat anak untuk belajar sambil bermain, sehingga 

teknologi dan media informasi dapat menjadi fasilitas pendukung, anak  usia dini yang mengalami 

perkembangan intelegensi optimal adalah golden ages yakni 0-5 tahun. Pada usia inilah anak-anak 

mengalami proses perkembangan intelegensi paling tinggi. Oleh karena itu masa keemasan adalah 

modal yang tak ternilai harganya dalam proses pembentukan karakter dan pendidikan. 

Media pembelajara kini sudah kian maju dan berkembang. Baik secara teknologi pembuatan, 

penyampaian maupun medianya. Salah satunya adalah Game Pembelajaran Pengenalan angka, 

huruf dan warna pada anak perlu ditingkatkan lagi secara intensitas dan medianya. Untuk 

meningkatkan intensitas dan efesiensi penyampaian perlu media pembantu yang dikemas secara 

menarik, santai, dan interaktif, salah satu caranya adalah mengemas dengan format Game. Dengan 

kemasan game akan memicu rasa penasaran, daya saing, dan rasa senang saat belajar. .  

Game menurut Wandah  (2006:5) dalam santi “Game memiliki beberapa elemen yang 

menyusun game tersebut, seperti jenis game, karakter dalam game, background, elemen sound atau 

suara, dan gerakan-gerakan”. [1] 
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Animasi menurut Puspitosari (2012:2) suatu seni untuk memanipulasi gambar menjadi 

seolah-olah hidup dan bergerak, yang terdiri dari animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi. [2] 

Adapun animasi sering digunakan untuk berbagai kebutuhan berikut : 

1. Animasi Forensik 

Animasi ini digunakan untuk menerangkan terjadinya kecelakaan berdasarkan saksi mata dan 

data-data yang didapat dari hasil cek fisik kendaraan. 

2. Animasi Simulasi 

Animasi ini digunakan untuk membantu menggambarkan proses terjadinya suatu kejadian atau 

apa yang akan terjadi, atau bagaimana sesuatu hal akan terjadi. 

3. Animasi untuk Arsitektur 

Animasi untuk seorang arsitektur berguna untuk menggambarkan struktur gedung baik gedung 

bertingkat atau tidak. Animasi juga berfungsi untuk memperlihatkan interior dengan berbagai 

kemungkinan perubahan warna dinding serta tata perlengkapannya, juga dapat 

memperlihatkan potongan-potongan gambar jika diperlukan. 

4. Animasi untuk pendidikan 

Animasi ini bias untuk memperjelas tentang koordinasi gerak, dimana dalam satu gerakan 

badan diperlihatkan gerakan tulang-tulang serta sendi tertentu yang berhubungan dengan gerak 

otot. 

5. Animasi untuk Hiburan dan Komersial 

Animasi dapat digunakan untuk menciptakan karakter-karakter menarik, yang masing-masing 

memiliki watak sendiri-sendiri seolah-olah hidup seperti manusia. Dan juga untuk 

menciptakan khayalan-khayalan yang memperkuat visualisasi suatu adegan, dan seringkali 

digunakan untuk keperluan iklan di televisi. 

Multimedia menurut munir (2013:2) berasal dari kata multi dan media. Multi berasal dari 

bahasa latin, yaitu nouns yang berarti banyak atau bermaam-macam. Sedangkan kata media berasal 

dari bahasa latin, yaitu medium yang berarti perantara atau sesuau yang dipakai untuk 

menghantarkan, menyampaikan, atau membawa sesuatu. Kata medium dalam American Heritage 

Electronic Dictioary (1991) diartikan sebagai alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan 

informasi. [3] 

Multimedia Interaktif menurut munir (2013:110) merupakan perpaduan antara berbagai media 

(format file) yang berupa text, gambar (vector atau bitmap), grafik, sound, animasi, video, interaksi, 

dan lain-lain yang telah dikemas menjadi file digital (komputerisasi), digunakan untuk 

menyampaikan pesan kepada publik. Sedangkan pengertian interaktif terkait dengan komunikasi 

dua arah atau lebih dari komponen-komponen komunikasi. Komponen komunikasi dalam 

multimedia interaktif (berbasis komputer) adalah hubungan antara manusia (sebagai user/pengguna 

produk) dan komputer (software/aplikasi/produk/ dalam format file tertentu, biasanya dalam bentuk 

compact disk. Dengan demikian produk/ compact disk/aplikasi diharapkan memiliki hubungan dua 

arah/timbal balik antara software/aplikasi dengan usernya.[4] 

Interaktifitas dalam multimedia meliputi : 

1. Pengguna (user) dilibatkan untuk berinteraksi dengan program aplikasi. 

2. Aplikasi informasi interaktif bertujuan agar pengguna biasa mendapatkan hanya informasi 

yang diinginkan saja tanpa harus melahap semuanya. 

 

Metode Algoritma Fisher- Yates 

Algoritme Fisher –Yates, yaitu suatu algoritma yang memiliki proses pengacakan yang dilakukan 

terhadap urutan angka, teks, atau data akan menghasilkan permutasi acak. Apabila proses 

pengacakan dilakukan secara berulang-ulang sampai n kali, maka permutasi acak yang dihasilkan 

adalah sejumlah panjang data! (panjang data faktorial). Misalnya sebuah urutan 123 atau ABC 

diacak sampai n kali, maka  permutasi yang dihasilkan adalah 3! yang artinya 6. Masing-masing 

permutasi akan menghasilkan jumlah yang berbeda-beda. [6] 

Penggunaan metode algoritma Fisher-Yates dapat mengurangi kompleksitas algoritma menjadi O  

(n), dibandingkan dengan mengacak menggunakan metode  yang lain seperti menggunakan 

disorting yang sangat tidak effisien karena adanya loop bersarang. Metode Fisher-Yates shuffle 
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(diambil dari nama Ronald Fisher dan Frank Yates) atau juga dikenal dengan nama Knuth shuffle 

(diambil dari nama Donald Knuth), adalah sebuah algoritma untuk menghasilkan suatu permutasi 

acak dari suatu himpunan terhingga, dengan kata lain untuk mengacak suatu himpunan tersebut. 

Jika diimplementasikan dengan benar, maka hasil dari algoritma ini tidak akan berat sebelah, 

sehingga setiap permutasi memiliki kemungkinan yang sama. Pemakaian metode Fisher-Yates 

shuffle bisa melalui dua cara yaitu : original method dan modern method, original method di 

publikasikan pada tahun 1938, pada metode ini dilakukan dengan cara penarikan secara berulang 

dari unsur daftar masukan kemudian menuliskannya ke daftar keluaran kedua. Pendekatan ini 

dilakukan oleh manusia dengan secarik kertas dan sebuah pensil lalu disesuaikan dengan algoritma 

modern dari metode sebelumnya yang sangat komputasi dan matematis. Hal ini dilakukan dalam 

waktu dan ruang kompleksitas algoritmanya  yang optimal. [7]. 

Metode Penelitian 
Metode penelitian ini menggunakan model interactive prototyping. Didalam model ini 

perangkat lunak dikembangkan secara bertahap dan untuk setiap tahap pengembangan dilakukan 

percobaan – percobaan untuk melihat apakah perangkat lunak sudah bekerja sesuai dengan yang 

diinginkan.  

Tahap analisa, kegiatan yang dilakukan adalah membuat represesntasi pengetahuan dan 

membuat struktur data dengan menggunakan CorelDraw X5, Adobe Photoshop CS6 yang 

digunakan untuk pengeditan gambar-gambar yang digunakan, Adobe Flash CS6 Professional yang 

digunakan untuk pembuatan animasi, Cool Edit Pro 2.1 yang digunakan untuk pengeditan suara. 

Tahap desain, penggambaran perencanaaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari 

beberapa elemen yang terpisah dari animasi harus  utuh dengan beberapa harus mempunyai fungsi 

sesuai dengan arsitektur program, gaya, tampilan dan kebutuhannya. 

Tahap Code Generation, pada tahap ini dalam pembuatan Animasi yang  merupakan bagian 

dari sebuah desain objek  menarik dan interaktif,  dapat berpindah, berubah bentuk atau posisi dan 

lainnya secara cepat sehingga akan menimbulkan pergerakan terhadap objek tersebut menggunakan 

software Adobe Flash CS6 Professional dan  kode programnya  actionscript 3.2. 

Tahap Testing, pada tahap ini ujicoba dilakukan menggunakan ujicoba white-box dan 

black-box untuk memastikan apakah hasilnya seperti yang diinginkan. metode pengujian White 

Box menggunakan struktur kontrol desain prosedural (structural testing) untuk memperoleh test 

case. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa semua statement pada program telah 

dieksekusi paling tidak satu kali selama pengujian dan bahwa semua kondisi logis telah diuji. 

Tahap evaluasi, Menggunakan software atau perangkat lunak meliputi: Perangkat lunak untuk 

menjalankan fungsi-fungsi pengontrol antarmuka hardware, fungsi-fungsi pendeteksian dan 

validasi data antara Personal Computer dan hardware. 

Tahap Maintenance, Pada tahap ini  kegiatan pemeliharaan terhadap aplikasi interaktif yang 

digunakan yaitu dengan mengedit aplikasi media interaktif melalui software Adobe Flash CS6 

dapat merubah atau menambah gambar tampilan, suara, atau tombol secara bertahap sehingga 

pengguna tidak merasa bosan dengan tampilan  yang baru. 

 

Analisa dan Pembahasan  

Dalam tahap ini analisa dibuat karakteristik software, yaitu: 

Tahap format dan rule, pembelajaran animasi interaktif yang akan dibuat terdiri dari 2 elemen 

utama yaitu belajar mengenal huruf, angka dan warna dan latihan untuk menjawab pertanyaan. 

Pada menu mengenal huruf dikenalkan huruf-huruf dari a sampai z yang dilengkapi dengan gambar 

dan suara untuk membantu menghapal dan mengingat huruf yang dipilih oleh anak-anak. Dengan 

memiliki dua tingkat kesulitannya, dimulai dari pengenalan huruf serta menu latihan, dimana anak 

akan diminta untuk memilih jawaban sesuai dengan soal yang muncul. 

Policy, Dalam menu latihan jika anak sudah mampu mengingat dan mengenal huruf, angka dan 

warna dengan masing-masing tingkatan dan dapat menjawab bebarapa soal latihan, anak dapat 

melanjutkan atau memilih ketahap selanjutnya. Tetapi, jika anak belum mampu mengingat dan 

menjawab soal latihan maka disarankan untuk tetap ditahap tersebut. 
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Scenario, Pertama mulai anak harus memilih menu yang telah disediakan, pada saat mulai 

belajar anak diperkenalkan semua jenis huruf, angka dan warna beserta suaranya. Setelah itu anak 

dapat menjawab latihan-latihan yang disediakan dalam menu latihan. 

Challenge dan decision, Pada media pembelajaran interaktif ini tantangan yang diberikan 

adalah harus menjawab latihan soal yang berbeda sesuai dengan level yang dipilihnya dengan 

menebak jawaban yang benar sesuai dengan soal yang diberikan sehingga dapat mengasah daya 

ingat anak, sambil bermain dan tujuan pembelajaranpun tercapai. 

Score dan indicators model, Dalam hal ini, pembelajaran animasi menampilkan semua jenis 

interaktif pengenalan huruf, angka dan warna  yang disertakan dengan latihan soal setiap menunya 

jika menjawab dengan nilai lebih dari 60 maka anak dapat dikategorikan berhasil dengan demikian 

orang tua atau guru dapat mengetahui kemampuan anak dalam mengingat, mengerjakan dan 

membaca dengan lancar. 

Symbols, Sebagai penunjuk ke state berikutnya atau ke state sebelumnya digunakan tanda 

panah, selain itu juga terdapat tombol-tombol pada menu yang digunakan untuk menuju ke menu-

menu yang disediakan.[5] 

 

User Interface 

User interface merupakan sebuah tampilan dari sebuah kerangka dasar menjadi desain yang baik 

digunakan oleh user: 

Tampilan Menu opening  untuk tampilan awal game interaktif 

 

 

Gambar 1. Tampilan Opening 

Tampilan  Menu Utama, yang berisi mengenal angka, huruf dan warna disertai dengan suara, 

sehingga anak – anak dapat menghapal dengan cepat. 

 

 

Gambar 2. Tampilan Menu Utama 

Tampilan  Menu angka, yang berisi mengenal angka yang disertai dengan gambar yang jumlahnya 

sama dengan angka yang dimaksud, sehingga anak – anak dapat menjumlahkan dengan baik angka 

– angka tersebut.  
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Gambar 3. Tampilan Menu angka 
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Gambar 4. Grafik Alir Menu Utama 

Sehingga kompleksitas siklomatisnya  V(G)=13-10+2=5. Terdapat 5 jalur basicpath yang 

dihasilkan dari jalur independent secara linier, yaitu: 

1-2-3-8-7, 1-2-3-4-9-7, 1-2-3-4-5-10-7, 1-2-3-4-5-6-2-7, 1-2-3-4-5-6-7 

Ketika aplikasi dijalankan,  maka terlihat bahwa salah satu basis set yang dihasilkan adalah 1-2-3-

4-5-6-7 dan terlihat bahwa simpul telah dieksekusi satu kali. Berdasarkan pengamatan ketentuan 

tersebut dari segi kelayakan software, sistem ini telah memenuhi syarat. 

 

Hasil Uji Coba Sistem 

Pada saat peneliti melakukan riset menggunakan media kuesioner dan wawancara untuk 

mengetahui apakah penelitian ini bermanfaat atau diinginkan oleh anak – anak usia 4 – 6 tahun 

secara random dengan jumlah 10 responden dengan 5 pertanyaan yang berkaitan langsung dengan 

penelitian. Hasil pengamatan penggunaan web pembelajaran sebagai berikut: 

Tabel 1. Skor Pengujian 

Responden 
Skor Pertanyaan 

Skor Total 
1 2 3 4 5 

1 3 4 3 4 2 16 

2 3 4 4 2 3 16 

3 4 3 2 4 3 16 

4 3 4 3 4 2 16 

5 4 2 4 3 4 17 

6 3 4 3 4 4 18 

7 4 4 4 4 4 20 

8 2 3 4 3 4 16 



SNTI V-2016 Universitas Trisakti                                           ISSN: 2355-925X 

Prosiding SNTI FTI-USAKTI V-2016 Halaman 469 
 

 

9 3 3 3 4 2 15 

10 4 4 2 4 3 17 

Jumlah 33 35 32 36 31 167 

 

Hasil kuesioner tersebut diolah dengan menggunakan SPSS metode Bivariate Pearson (korelasi 

produk momen pearson) adalah analisis dengan cara mengorelasi masing – masing skor item 

dengan skor total. Hasil pengujian berdasarkan isian responden sebagai berikut: 

Tabel 2.  Hasil Pengujian 
  ITEM1 ITEM2 ITEM3 ITEM4 ITEM5 ITEMTOT 

ITEM1 Pearson corelation 1 -,518 -,334 ,283 ,132 ,337 

  Sig(2-tailed) - ,125 ,346 ,429 ,727 ,341 

  N 10 10 10 10 10 10 

ITEM2 Pearson corelation -,518 1 -,161 ,136 -,617 -,207 

 
Sig(2-tailed) ,125 - ,656 ,707 ,057 ,566 

  N 10 10 10 10 10 10 

ITEM3 Pearson corelation -,344 -,161 1 -,645* ,450 ,367 

  Sig(2-tailed) ',346 ,656 - ,044 ,191 ,297 

  N 10 10 10 10 10 10 

ITEM4 Pearson corelation ,283 ,136 -,645* 1 -,290 ,207 

  Sig(2-tailed) ,429 ,707 ,044 - ,416 ,566 

  N 10 10 10 10 10 10 

ITEM5 Pearson corelation ,132 -,617 ,450 -,290 1 ,637* 

  Sig(2-tailed) ,717 ,057 ,191 ,416 - ,047 

  N 10 10 10 10 10 10 

ITEMTOT Pearson corelation ,337 -,207 ,367 ,207 ,637* 1 

  Sig(2-tailed) ,341 ,566 ,297 ,566 ,047 - 

  N 10 10 10 10 10 10 

Kesimpulan   

Algoritma Fisher Yates  sangat berguna untuk memberikan informasi pada game yang 

bersifat pencarian atau pengolahan yang bersifat multi redudansi dan dapat meningkatkan 

kecapatan pengukuran yang tepat dalam hal pencarian informasi dibandingkan dengan pendekatan 

algoritma yang lain. Aplikasi pembelajaran yang dibuat oleh penulis telah di ujicoba pada 10 anak 

– anak usia 4 – 6 tahun secara ramdom dengan kesimpulan yaitu: anak dapat lebih memahami dan 

menghapal angka, huruf dan warna dengan mudah. Animasi interaktif ini dapat dijadikan sebagai 

media dan alat bantu dalam proses pembelajaran, aplikasi ini merupakan alternatif lain dalam 

meningkatkan minat dan kemampuan berpikir kreatif bagi anak-anak dan dengan aplikasi animasi 

interaktif ini akan meningkatkan minat belajar sambil bermain kapan saja dan dimana saja. Dari 

hasil analisis didapat nilai korelasi antara skor item dengan skor total. Nilai ini dibandingkan 

dengan nilai r tabel pada signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data responden  (n) = 10, 

maka didapat r tabel sebesar 0,47. 
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Abstrak 

Seiring perkembangan dunia digital yang semakin cepat dan mudah, maka kini penggunaan 

smartphone telah semakin mudah ditemui. Salah satu aplikasi yang banyak digunakan adalah 

pengambilan gambar menggunakan smartphone. Gambar-gambar tersebut kemudian dapat 

dikirimkan kepada teman maupun kerabat. Namun terdapat pula gambar-gambar yang bersifat 

rahasia yang memerlukan pengamanan pada proses pengirimannya. Pada makalah ini dipaparkan 

pengamanan file gambar menggunakan algoritma kriptografi simetris Modular Multiplication Based 

Block Cipher sebagai metoda pengamanan data kriptografi. Melalui pengamanan ini, file dapat 

diacak dan dikirimkan dengan mudah dan lebih aman melalui media internet. Hanya pemilik dan 

penerima informasi yang dapat membuka file gambar tersebut.  

Kata kunci: file gambar,block cipher, kriptografi 
 

Pendahuluan 
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, membawa dampak yang luar biasa 

terhadap perkembangan layanan informasi. Berbagai informasi menjadi semakin cepat dan mudah 

untuk diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Seiring dengan perkembangan tersebut 

dunia fotografi yang dulu dikenal hanya untuk kalangan eksklusif, saat ini telah menjadi hal yang 

biasa dan menjadi tren dalam kehidupan masyarakat di perkotaan maupun masyarakat di pedesaan. 

Berbagai produsen perangkat elektronik seakan-akan berlomba-lomba untuk membuat jenis kamera 

baru yang mudah digunakan dan dengan tambahan berbagai fungsi yang menarik. 

Seiring perkembangan peralatan fotografi yang semakin maju, serta perkembangan layanan 

informasi yang tersedia di internet, membuat setiap orang bebas dan mudah untuk bertukar foto 

maupun gambar dengan siapa saja. Di sisi lain, terdapat adanya alasan kerahasiaan dan alasan 

khusus lainnya, yang memerlukan sistem keamanan yang andal serta dapat menjamin privacy 

gambar yang dikirim. Selama proses pengiriman gambar, keamanan dari gambar tersebut menjadi 

hal yang krusial, terutama bila pemindahannya dilakukan melalui jaringan internet.[1] Untuk 

menjaga kerahasiaan gambar-gambar tersebut selama ditransmisi dapat dilakukan proses 

kriptografi. 

Ketika suatu pesan dikirimkan dari suatu tempat ke tempat lain, isi dari pesan tersebut 

dapat saja dicuri oleh pihak lain. Untuk menjaga keamanannya, maka pesan tersebut dapat diacak 

atau diubah menjadi kode yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain menggunakan suatu kunci 

tertentu. Bila pesan telah sampai, penerima pesan dapat melakukan proses untuk mengembalikan 

pesan yang teracak menjadi pesan awal.[2] Pada makalah ini digunakan algoritma Modular 

Multiplication-based Block cipher. 

 

Studi Pustaka  

Algoritma Modular Multiplication-based Block cipher merupakan algoritma enkripsi yang 

termasuk dalam kategori algoritma simetris[3]. Algoritma ini menggunakan kunci yang sama pada 

proses enkripsi dan dekripsinya. Algoritma ini juga dikenal dengan algoritma kunci rahasia, 

algoritma kunci tunggal, algoritma satu kunci, atau algoritma kunci privat karena kunci yang 

digunakan untuk mengenkrip dan mendekrip pesan hanya diketahui oleh pengirim dan penerima 

pesan yang sah saja. Biasanya penggunaan algoritma simetris mengharuskan pengirim dan 

penerima pesan menyetujui suatu kunci rahasia tertentu di suatu jalur/saluran yang aman sebelum 

kedua pihak dapat berkomunikasi. Beberapa algoritma kriptografi yang termasuk dalam algoritma 

mailto:semuiltj@gmail.com
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simetris adalah DES, OTP, IDEA, MMB, Rijndael (AES), SAFER, RC2, RC4, RC5, Blowfish, 

LOKI, GOST, FEAL, dan sebagainya[4]. 

 

 

 

Plaintext        Ciphertext          Plaintext  

 

Gambar 1. Skema algoritma simetris  

Pada gambar 1 diperlihatkan kriptografi simetris yang biasa disebut juga sebagai 

kriptografi kunci konvensionai. Pesan Plaintext P, misalnya File 1 dikodekan (dienkrip) menjadi 

ciphertext @#$% menggunakan password (kunci K) kunci 1. Untuk mengembalikan ciphertext 

@#$% menjadi File 1 dilakukan proses dekripsi dengan kunci yang sama yaitu kunci 1. Karena 

kunci yang digunakan sama, maka disebut kriptografi kunci simetris. Dalam dunia kriptografi, 

password sering disebut sebagai kunci. Pesan asli yang belum dikodekan disebut sebagai plaintext. 

Plaintext tidak harus berupa teks, namun dapat berupa file gambar (gif, jgp), file biner (exe, 

com,ocx) file suara (wav, mp3) dan sebagainya. File yang telah disandikan disebut ciphertext. 

Enkripsi adalah proses pengubahan pesan asal menjadi karakter yang tak dapat dibaca. Sedangkan 

dekripsi adalah proses pengubahan karakter yang tak dapat dibaca menjadi pesan asal. 

  Enkripsi dan dekripsi dengan algoritma simetris menggunakan pesan asal (plaintext) yang 

dinotasikan dengan P, dan kode rahasia (ciphertext) C diperoleh dari fungsi (algoritma enkripsi) Ek 

yang bergantung kepada kunci K.  

Notasi pada proses enkripsi adalah sebagai berikut:  

C = Ek(P)     (1) 

Operasi enkripsi tersebut dilakukan oleh pengirim pesan. Sedangkan proses dekripsi yang 

dilakukan oleh penerima pesan merupakan kebalikan dari proses enkripsi dan dinyatakan sebagai 

berikut:  

P = Dk(C)     (2) 

Dk merupakan fungsi (algoritma dekripsi) yang memproses input ciphertext C dan kunci K 

untuk menghasilkan plaintext P. Karena dekripsi merupakan kebalikan dari proses enkripsi dan 

harus dapat menghasilkan kembali plaintext, maka secara lengkap proses dapat dinotasikan sebagai 

berikut:      

P = Dk( Ek(P) )    (3) 

Secara garis besar, algoritma simetris dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:  

1. Stream cipher  

Algoritma simetris Stream cipher merupakan algoritma yang beroperasi pada plaintext 

dalam satu bit tunggal pada satu waktu. Stream cipher disebut juga algoritma aliran (stream 

algorithm). Contoh algoritma pada mode ini OTP (one time pad), MD5, dan RC4.  

2. Block cipher  

Algoritma simetris Block cipher merupakan algoritma yang beroperasi pada plaintext 

dalam suatu kelompok bit-bit yang disebut juga blok. Ukuran blok dasarnya 64 bit atau 128 

bit, cukup besar untuk menghindari analisis pemecahan kode. 

Kelebihan algoritma simetris ini pada kecepatan proses enkripsi dan dekripsinya yang 

jauh lebih cepat dibandingkan dengan algoritma asimetris. Namun kelemahan algoritma ini 

adalah permasalahan bagaimana mendistribusi kunci. 

Dibandingkan mode operasi algoritma stream cipher, mode-mode operasi algoritma 

block cipher digunakan untuk menciptakan keamanan dalam penyandian serta mempermudah 

penyandiannya. 

Enkripsi Dekripsi 

Kunci 
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Terdapat empat tujuan yang harus dipenuhi oleh semua metoda kriptografi [5], yaitu: 

 Confidentiality. Confidentiality bertujuan untuk melindungi identitas pemakai atau isi pesan 

agar tidak dapat dibaca oleh orang lain yang tidak berhak. 

 Data Integrity. Data Integrity bertujuan melindungi informasi dari manipulasi data seperti 

pengurangan data, penambahan data atau penggandaan data oleh orang yang tidak 

berkepentingan. 

 Authentication. Authentication berkaitan dengan identifikasi informasi. Hal ini berguna untuk 

menjamin keaslian pesan.  

 Non repudiation. Non Repudiation bertujuan untuk membuktikan suatu pesan berasal dari 

seseorang, apabila ia menyangkal mengirim pesan tersebut. 

 

Cara Kerja Modular Multiplication-based Block Cipher 

Algoritma Modular Multiplication-based Block Cipher merupakan tandingan terhadap 

IDEA yang menggunakan blok enkripsi sebesar 64-bit. Algoritma ini didasarkan oleh teori yang 

sama dengan IDEA, yaitu dengan menggabungkan operasi-operasi atau sekumpulan grup aljabar 

yang berbeda. Dengan beroperasi pada 32 bit sub-blok yang terdiri dari teks dan kunci.  

 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pembagian sub blok teks dan kunci[4] 

Pada dasarnya Modular Multiplication-based Block Cipher merupakan sebuah blok cipher 

yang bekerja dengan menggunakan panjang kunci dan blok sebesar 128 bit. Artinya setiap satu kali 

proses, akan diambil data sebanyak 128 bit data dan menggunakan 128 bit kunci, kemudian 

dilanjutkan dengan memproses 128 bit data berikutnya dan seterusnya hingga seluruh plaintext 

terproses. Untuk lebih lanjut pada proses enkripsi, blok sebesar 128 bit tersebut dibagi menjadi 

empat sub-blok, yang masing-masing besarnya 32 bit (a0,a1,a2,a3). Begitu juga dengan kuncinya k, 

masing-masing dibagi menjadi empat blok sebesar 32 bit kunci (k0,k1,k2,k3). 

Cara kerja dari algoritma ini dimulai dengan proses XOR data ke-i dengan kunci ke-i 

(untuk i=0 sampai 3). Kemudian sebuah fungsi nonlinier yang disebut fungsi f, diaplikasikan 

dengan proses XOR tersebut sebanyak enam kali dengan perubahan kunci dari kunci ke-i menjadi 

kunci ke-i+1, kunci ke-i+2 dan kunci ke-i+3 (untuk i=0 sampai 3) yang diulang dua kali, dan 

diakhiri dengan proses XOR data ke-i dengan kunci ke-i+2 (untuk i=0 sampai 3). Berikut seluruh 

proses operasi enkripsi dapat terlihat pada gambar 3. 
 
Fungsi f memiliki tiga tahap:  

(1)   xi = gammai ⊕ xi, untuk i = 0 sampai 3  

(2) Jika least significant bit dari x0 = 1, maka x0 = x0 ⊕ delta.  

Jika least significant bit dari x3 = 0, maka x3 = x3 ⊕ delta.  

(3)   xi = xi ⊕ (xi – 1 ⊕ xi + 1), untuk i = 0 sampai 3  

konstanta-konstanta yang digunakan adalah:  

delta = 2AAAAAAA  

gamma0 = 025F1CDB  

128 bit

32 bit 32 bit 32 bit 32 bit

8 bit 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit

x0 x6x5x4x3x2x1 x12x11x10x9x8x7 x14x13 x15

k0 k6k5k4k3k2k1 k12k11k10k9k8k7 k14k13 k15
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gamma1 = 2  * gamma0  = 04BE39B6 

gamma2 = 2
3
 * gamma0  = 12F8E6D8 

gamma3 = 2
7
 * gamma0  = 2F8E6D81 

konstanta gamma1, gamma2, dan gamma3 merupakan hasil pergeseran bit dari 

gamma0, hal ini bertujuan untuk menghindari serangan yang didasarkan adanya kesamaan 

konstanta yang dipakainya.  

 

Gambar 3. Flowchart eksekusi proses enkripsi 

Pada proses dekripsinya, urutan proses merupakan kebalikan dari proses enkripsi dengan 

penggantian beberapa konstanta. Dimulai dengan proses XOR data ke-i dengan kunci ke-i+2 

(untuk i=0 sampai 3). Lalu sebuah fungsi nonlinier yang disebut fungsi g, diaplikasikan dengan 

proses XOR tersebut sebanyak enam kali dengan perubahan kunci dari kunci ke-i+2 menjadi kunci 

ke-i+1, kunci ke-i dan kunci ke-i+3 (untuk i=0 sampai 3) yang diulang, dan diakhiri dengan proses 

XOR data ke-i dengan kunci ke-i (untuk i=0 sampai 3).  

 

Hasil dan Pembahasan  
Pada program yang dibuat, dilakukan sejumlah pengujian. Proses pengujian dilakukan 

berdasarkan beberapa hal yang dapat mempengaruhi waktu proses pengujian, yaitu:  

 Berdasarkan pengaruh Besar File 

 Berdasarkan pengaruh warna  

 Berdasarkan pengaruh kunci 

 

Analisis Pengaruh Besar File 

Dari pengujian ini didapatkan bahwa semakin besar ukuran file dan semakin baik kualitas 

suatu gambar maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi akan 

semakin lama. Pada kualitas gambar medium terlihat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk 

melakukan proses enkripsi hampir 2 kali lipat waktu yang di perlukan untuk memproses gambar 

dengan kualitas low. Sedangkan pada kualitas gambar fine waktu yang dibutuhkan untuk 

melakukan proses enkripsi hampir 1.5 kali lipat dari waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 

START

txtfile1 = "" Or txtout1 = "" 

Len(txtkunci.Text) = 16 

Y

Y

N

N

Enkripsi

END

CRC Check

tawal = Timer

"File telah 

berhasil 

dienkripsi!"

takhir = Timer

txtwaktu1.Text = takhir - tawal

Masukkan 

Kunci 

sebanyak 16 

karakter!

Masukkan 

file!

Masukkan file 

gambar dan 

kunci sebanyak 

16 karakter
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proses yang sama terhadap gambar dengan kualitas medium. Lalu untuk melakukan proses enkripsi 

dengan gambar berkualitas maximum membutuhkan waktu hingga 2.5 kali lipat dibandingkan 

dengan waktu yang dibutuhkan pada pemrosesan gambar berkualitas fine. Dari sini dapat dilihat 

bahwa waktu untuk proses dekripsi yang juga memiliki perbandingan waktu tertentu tergantung 

dengan besar filenya. 

Di samping itu besar cipher yang dihasilkan rata-rata memiliki besar hingga empat kali lipat 

dibandingkan dengan besar file awal sebelum proses enkripsi. Ini disebabkan adanya proses XOR 

dengan konstanta gamma.  

Tabel 1. Hasil pengujian berdasarkan pengaruh besar file 

Nama 
Besar 

Awal 

Besar 

Cipher 

Waktu 

Enkripsi 

Waktu 

Dekripsi 
Kunci 

Kualitas 

Gambar 
Keterangan 

Morning Light.jpg 679 KB 2.65 MB 5.062500 s 8.817500 s 3456789012345678 Maksimum Data Sah 

Morning Light.jpg 235 KB 942 KB 2.031250 s 3.109375 s 3456789012345678 Fine Data Sah 

Morning Light.jpg 140 KB 562 KB 1.328125 s 1.921875 s 3456789012345678 Medium Data Sah 

Morning Light.jpg 46.2 KB 185 KB 0.640625 s 0.734375 s 3456789012345678 Low Data Sah 

 

Analisis Pengaruh Warna 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, gambar dengan dominasi warna merah 

membutuhkan waktu terlama untuk melakukan proses enkripsi. Sedangkan gambar dengan 

dominasi warna putih membutuhkan waktu tercepat untuk melakukan proses enkripsi.  

Pada proses dekripsi, file gambar dengan dominasi warna merah membutuhkan waktu 

paling lama dibandingkan dengan file gambar dengan dominasi warna yang lainnya. Sedangkan 

file gambar dengan dominasi warna putih adalah file tercepat yang diproses dalam pengujian ini.  

 

Tabel 2. Hasil pengujian berdasarkan pengaruh warna 

Nama Besar Awal 
Besar 

Cipher 

Waktu 

Enkripsi 

Waktu 

Dekripsi 
Kunci Keterangan 

dominan merah.bmp 2.25 MB 9 MB 14.10938 s 24.57813 s 6789012345678901 Data Sah 

dominan biru.bmp 2.25 MB 9 MB 14.06348 s 24.78223 s 6789012345678901 Data Sah 

dominan hitam.bmp 2.25 MB 9 MB 13.98340 s 24.57910 s 6789012345678901 Data Sah 

dominan hijau.bmp 2.25 MB 9 MB 13.95313 s 24.61035 s 6789012345678901 Data Sah 

dominan putih.bmp 2.25 MB 9 MB 13.73438 s 24.39063 s 6789012345678901 Data Sah 

 

Terlihat pada tabel 2, dapat disimpulkan bahwa file gambar atau foto dengan dominasi 

warna tertentu tidak terlalu mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses 

enkripsi maupun proses dekripsi. Ini dapat terlihat dari tabel 2 yang menunjukkan bahwa rentang 

waktu proses enkripsi dan dekripsi antara warna yang satu dengan lainnya sangat kecil, tidak 

mencapai lebih dari 1 detik. 

 

Analisis Penggunaan Kunci yang Berbeda 

Proses enkripsi file Gambar.bmp yang memiliki besar file paling besar pada pengujian kali 

ini, penggunaan kunci dengan angka 9 membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk melakukan 

proses enkripsi dibandingkan dengan penggunaan kunci lainnya. Namun proses dekripsinya 

menggunakan kunci dengan angka 0 akan membuat waktu proses tersebut lebih singkat. 

Pada pengujian proses enkripsi terhadap file Gambar.gif, penggunaan kunci dengan angka 

0 akan lebih cepat dibandingkan penggunaan kunci lainnya. Sedangkan bila menggunakan kunci 

dengan angka 5 pada proses dekripsi didapatkan waktu pemrosesan yang lebih cepat dibandingkan 

penggunaan kunci lainnya. 
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Lalu bila digunakan kunci dengan angka 0 pada proses enkripsi file Gambar.jpg 

menghasilkan waktu yang lebih cepat dibandingkan penggunaan kunci dengan angka 5 dan angka 

9.  Pada proses dekripsi waktu proses akan lebih cepat bila menggunakan kunci angka 0. 

Dari pengujian ini dapat diketahui bila suatu file diproses dengan menggunakan kunci 

tertentu, maka dapat mempengaruhi lamanya waktu pemrosesan. Namun rentang waktu yang 

didapat tidak terlalu jauh, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penggunaan kunci yang 

berbeda-beda untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi dengan menggunakan algoritma ini, 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap lamanya proses. 

 

Tabel 3. Hasil pengujian berdasarkan penggunaan kunci yang berbeda 

Nama 
Besar 

Awal 

Besar 

Cipher 

Waktu 

Enkripsi 

Waktu 

Dekripsi 
Kunci Keterangan 

Gambar.bmp 3.99 MB 15.90 MB 23.875000 s 42.328130 s 0000000000000000 Data Sah 

 3.99 MB 15.90 MB 23.796880 s 42.468750 s 5555555555555555 Data Sah 

 3.99 MB 15.90 MB 23.687500 s 42.656250 s 9999999999999990 Data Sah 

Gambar.gif 510 KB 1.99 MB 4.078125 s 6.453125 s 0000000000000000 Data Sah 

 510 KB 1.99 MB 4.140625 s 6.437500 s 5555555555555555 Data Sah 

 510 KB 1.99 MB 4.687500 s 6.734375 s 9999999999999990 Data Sah 

Gambar.jpg 1.67 MB 6.71 MB 10.625000 s 18.765630 s 0000000000000000 Data Sah 

 1.67 MB 6.71 MB 10.718750 s 18.609380 s 5555555555555555 Data Sah 

 1.67 MB 6.71 MB 10.656250 s 18.562500 s 9999999999999990 Data Sah 

 

Kesimpulan 

1. Kelemahan algoritma Modular Multiplication-Based Block Cipher ini adalah besar file 

cipher akan selalu menjadi empat kali lipat besarnya dari file awal yang disebabkan 

adanya perkalian dengan konstanta gamma dalam proses perhitungannya. 

2. Berdasarkan pengamatan didapatkan waktu dekripsi hampir 2 kali lebih lama dari waktu 

enkripsi, selain itu semakin tinggi kualitas gambar maka ukuran file semakin besar dan 

membutuhkan waktu proses yang semakin lama. Sedangkan warna tidak 

mempengaruhi besar file dan lama proses. 

3. Hasil gambar akhir tidak akan mengalami penurunan kualitas setelah melalui proses 

enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma Modular Multiplication-Based Block 

Cipher.  
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Abstrak 

Lama masa studi mahasiswa di perguruan tinggi merupakan salah satu hal yang diukur dalam keberhasilan 

perguruan tinggi menjalankan proses belajar mengajar. Berdasarkan data historis riwayat studi mahasiswa, 

classifier Naïve Bayes dapat digunakan untuk menentukan apakah seorang mahasiswa baru memiliki potensi 

untuk menjalani masa studi yang panjang. Berdasarkan hasil klasifikasi Naïve Bayes, program studi dapat 

mengambil tindakan preventif untuk mengurangi rerata masa studi yang lama. Berdasarkan uji coba yang 

dilakukan, didapatkan tingkat akurasi sebesar 75.47% dengan data training sebanyak 420 data dan data uji 

sebanyak 106 data. Dan dengan tambahan 10 data training yang menjadi 430 data training dan data uji 

sebanyak 106 data, tingkat akurasi pengujian aplikasi mencapai 79.24%. 

Kata kunci: Data mining, Klasifikasi, Naïve Bayes classifier, machine learning, sistem peringatan dini 

akademik. 
 

Pendahuluan 
Mahasiswa sebagai agen penting dalam kehidupan sosial di perguruan tinggi, memiliki 

peran penting sebagai pemangku tanggung jawab di masa depan. Untuk itu prestasi akademik 

mahasiswa memiliki peran yang signifikan dalam perjalanan studi mereka. Sesuai peraturan 

Kementerian Pendidikan Tinggi, mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia harus menyelesaikan 

studi maksimal dalam tujuh tahun (14 semester). Selama menempuh masa studi, mahasiswa 

dituntut untuk memiliki prestasi akademik yang memuaskan sesuai kriteria standar, yakni memiliki 

Indeks Prestasi Kumulatif di atas 2,00. 

Seorang mahasiswa Strata 1 dituntut untuk menempuh minimal 144 Satuan Kredit 

Semester (SKS) yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 14 semester [1]. Sesuai peraturan 

yang berlaku, jumlah SKS yang diambil seorang mahasiswa ditentukan oleh Indeks Prestasi 

Semester sebelumnya. Semakin besar IPS seorang mahasiswa, semakin besar jumlah SKS yang 

dapat diambil di semester berikutnya, dan pada gilirannya akan mempercepat masa studi 

mahasiswa yang bersangkutan. Data-data mahasiswa yang sudah lulus dapat dijadikan sebagai 

basis prediksi lama masa studi. Atribut yang diperhitungkan sebagai fitur classifier Naïve Bayes 

adalah jenis kelamin mahasiswa, asal kota, dan Indeks Prestasi Semester. Berdasarkan hasil 

klasifikasi algoritma Naïve Bayes, program studi dapat mengambil tindakan dini agar masa studi 

mahasiswa bisa dipercepat. 

 

Studi Pustaka  
Data mining adalah suatu proses menemukan hubungan yang berarti, pola, dan 

kecenderungan dengan memeriksa dalam sekumpulan besar data yang disimpan dalam 

penyimpanan dengan menggunakan teknik pengenalan pola seperti teknik statistik dan matematika 

[2], [3], [4]. Hubungan yang dicari dalam data mining dapat berupa hubungan antara dua atau lebih 

dalam satu dimensi. Selain itu, hubungan juga dapat dilihat antara dua atau lebih atribut dan dua 

atau lebih objek. Hal penting yang terkait dengan data mining adalah: 

 

1. Data mining merupakan suatu proses otomatis terhadap data yang sudah ada. 

2. Data yang akan diproses berupa data yang sangat besar. 

3. Tujuan data mining adalah mendapatkan hubungan atau pola yang mungkin memberikan 

indikasi yang bermanfaat. 
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Data yang digunakan dalam penambangan data terlebih dahulu melalui beberapa tahapan 

sebelum dapat diolah menggunakan algoritme yang dipilih. Langkah-langkah tersebut meliputi [3]: 

1. Data Cleaning. 

2. Data Integration. 

3. Data Selection. 

4. Data Transformation. 

5. Data Mining. 

6. Pattern Evaluation. 

7. Knowledge Presentation. 

 

Prediksi kelulusan tepat waktu dalam penelitian ini menggunakan teknik data mining 

klasifikasi dengan algoritma perhitungan Naive Bayes Classifier. Naïve Bayes Classifier (NBC) 

merupakan salah satu algoritme klasifikasi dalam domain Data Mining [5], [6]. Klasifikasi 

merupakan proses untuk menemukan sebuah model atau fungsi yang membedakan konsep atau 

kelas data, dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak 

diketahui. Naive Bayes Classifier menggunakan rumus Bayes untuk menentukan kelas sebuah 

objek [3]: 

)(

)|()(
)|(

BP

ABPAP
BAP


  (1) 

Nilai parameter A dan B dalam rumus (1) mewakili atribut atau kelas dari data pengamatan yang 

digunakan sebagai data training. 

Secara intuitif rumus Bayesian menghitung nilai probabilitas masa studi seorang 

mahasiswa dengan informasi tambahan yang didapatkan dari data observasi. Seorang mahasiswa 

memiliki probabilitas sama besar untuk mencapai masa studi tepat waktu, namun demikian jika 

diketahui mahasiswa tersebut memiliki nilai IPS yang rendah, maka masa studi mahasiswa tersebut 

cenderung akan lebih lama. 

Penggunaan data mining untuk prediksi prestasi akademik mahasiswa sudah dilakukan oleh 

beberapa peneliti [7], [8]. Penelitian oleh Dowell [7] menggunakan teknik interaksi sosial di antara 

siswa untuk menghitung kinerja akademik. Penelitian Ridwan [8] menunjukkan bahwa atribut yang 

penting dalam memprediksi prestasi akademik mahasiswa adalah Jenis Kelamin, Indeks Prestasi 

Kumulatif, Indeks Prestasi Semester 1 dan Indeks Prestasi Semester 4. 

 

Metodologi Penelitian  
Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data historis mahasiswa Strata 1 

program studi Teknik Informatika dari angkatan 2001 hingga angkatan 2009 dengan total 526 

mahasiswa. Data ini berbeda dari data yang digunakan pada penelitian sebelumnya [8], [9].  Data 

yang didapatkan terdiri dari 16 atribut meliputi Nama mahasiswa, Jenis kelamin, Nomor induk, 

Tempat lahir, Tanggal lahir, Angkatan, Kota asal, Program studi, Tanggal kelulusan, IPK, Lama 

studi, Nama wali, Alamat wali, Judul skripsi, Periode wisuda, dan Konsentrasi. Dari keseluruhan 

atribut tersebut diambil beberapa atribut yang dianggap penting sesuai hasil penelitian [8]. Atribut 

yang digunakan dalam penelitian ini beserta dengan kategorisasinya adalah sebagai berikut: 

 

1. Jenis Kelamin, dengan kode 1 untuk mahasiswa Laki-laki dan kode 2 untuk mahasiswa 

Perempuan. 

2. Kota Asal mahasiswa, dengan kode Kabupaten dan Kotamadya. Pengelompokan asal 

kota dilakukan karena latar belakang asal mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. 

3. Indeks Prestasi Kumulatif, dengan kategori seperti dalam Tabel 7. Mahasiswa dengan 

nilai IPK kurang dari 2.00 tidak digunakan sebagai data pelatihan, karena dinilai tidak 

mencukupi syarat untuk melanjutkan studi. 

4. Lama Studi, dengan kategori seperti dalam Tabel 8. 
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Kategorisasi terhadap atribut IPK dan Lama Studi dilakukan karena kedua atribut tersebut memiliki 

tipe numerik, sedangkan algoritme Naïve Bayes dapat berfungsi jika data pelatihan yang digunakan 

direpresentasikan dalam tipe data nominal [4]. 

Uji coba dibagi menjadi dua jenis. Uji coba pertama dilakukan untuk mengukur tingkat 

akurasi algoritme Naive Bayes classifier. Uji coba dilakukan dengan menggunakan teknik cross 

validation [3], yakni dari 526 data mahasiswa, dipilih secara acak 420 instance data sebagai data 

pelatihan (training set) dan 106 instance sisanya sebagai data uji akurasi (test set). 

Uji coba kedua dilakukan untuk menguji algoritme Naive Bayes classifier sebagai 

algoritme machine learning, di mana data-data baru yang diberikan digunakan sebagai tambahan 

pengetahuan untuk mengklasifikan data-data yang lebih baru. Untuk melakukan uji coba kedua ini, 

data training yang dipilih secara acak dari uji coba pertama disimpan dalam satu tabel training di 

menggunakan basis data MySQL. Selanjutnya dibuat 10 data baru di luar 526 instance yang sudah 

diolah sebelumnya. Kesepuluh data ini dibuat sebagai generated data test dengan nilai-nilai 

keempat atribut yang diisi secara acak, ditambah dengan satu class attribute. Masing-masing data 

test diklasifikasikan menggunakan algoritme Naive Bayes, untuk didapatkan hasil klasifikasinya. 

Jika hasil klasifikasi algoritme Naive Bayes berbeda dari class attribute data test, maka data test 

tersebut ditambahkan ke dalam tabel sebagai pengetahuan baru. Kemudian model Bayesian 

dihitung kembali. Demikian seterusnya dilakukan untuk kesepuluh data test. 

 

Analisis  
Berdasarkan uji coba yang dilakukan, menggunakan 420 instance training set dan teknik 

cross validation didapatkan tingkat akurasi sebesar 75.47%. Dengan tambahan data sebanyak 10 

instance, didapatkan perbaikan tingkat akurasi (Tabel 9) sebesar 79.24%. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin besar jumlah instance data yang dijadikan sebagai model Bayesian, tingkat akurasi 

algoritme Naïve Bayes classifier menjadi lebih baik. 

 

Tabel 7 Kategori IPK 

Nilai IPK Kategori IPK 

>3.00 Sangat Baik 

2.56 - 3.00 Baik 

2.00 - 2.55 Cukup 

 

Tabel 8 Kategori masa studi 

Lama Studi Kategori Lama Studi 

> 10 Terlambat 

≤ 10 Tepat 

 

Tabel 9 Perbandingan akurasi hasil uji coba 

Jumlah Data 

Pelatihan 

Tingkat Akurasi 

420 75.47% 

430 79.24% 

 

Kesimpulan  
Berdasarkan uji coba dan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan 

bahwa model prediksi masa studi mahasiswa dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pengetahuan bagi program studi untuk melakukan tindakan pencegahan dini agar masa studi 

mahasiswa dapat dipersingkat. 

Data training yang digunakan pada penelitian ini dipilih mulai dari kelulusan mahasiswa 

angkatan 2001-2009, dengan data pelatihan awal sejumlah 420 mahasiswa dan data uji sejumlah 

106 mahasiswa. Tingkat akurasi yang didapatkan dari pelatihan 420 mahasiswa adalah 75.47%. 
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Pengujian menggunakan data set tambahan sebagai pengetahuan baru ke dalam sistem 

meningkatkan akurasi hingga 79.24%. Hal ini menunjukkan penambahan jumlah data pelatihan 

yang digunakan oleh algoritme Naïve Bayes memiliki peran dalam meningkatkan akurasi. 
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Abstrak  

Pengetahuan dapat hilang dari suatu organisasi dengan berpindahnya para pakar atau personil ahli dalam 

organisasi tersebut. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain adalah 

dengan menerapkan manajemen pengetahuan. Makalah ini bertujuan untuk menggambarkan proses 

perancangan sistem manajemen pengetahuan pada sebuah unit pelaksana teknis pengendali program 

penyuluhan (UPT PPP) pertanian yang telah berhasil melakukan pembinaan pada sebuah kelompok tani 

dengan nama kelompok tani Sarinah Organik sehingga menjadi kelompok tani berprestasi. Tahapan 

perancangan sistem manajemen pengetahuan dimulai dengan analisis kebutuhan fungsional sistem 

manajemen pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode wawancara. Tahapan kemudian dilanjutkan 

perancangan data flow diagram (DFD), perancangan basis data serta pembuatan program berbasis web. 

Sistem dibangun dengan menggunakan sumber pengetahuan baik yang berasal dari pengetahuan eksplisit 

yang telah ada maupun pengetahuan tacit yang telah terkonversi menjadi eksplisit melalui mekanisme 

community of practices (CoP). Hasil penelitian menunjukkan sistem ini dapat digunakan sebagai media 

akuisisi, penyebaran dan penyimpanan pengetahuan dari sebuah kelompok tani berprestasi dan terintegrasi 

dengan mekanisme CoP.  

Kata kunci: sistem manajemen pengetahuan, kelompok tani, penyuluhan pertanian, community of practices 
 

Pendahuluan 
Terdapat dua aspek besar di dalam penerapan manajemen pengetahuan yaitu bagaimana 

membangun fondasi manajemen pengetahuan serta bagaimana membangun solusi manajemen 

pengetahuan [1]. Fondasi manajemen pengetahuan itu sendiri terdiri atas infrastruktur, mekanisme 

dan teknologi. Sedangkan solusi manajemen pengetahuan terdiri atas proses manajemen 

pengetahuan serta sistem manajemen pengetahuan [1]. Makalah ini secara khusus mendeskripsikan 

proses perancangan sistem manajemen pengetahuan pada sebuah unit pelaksana teknis pengendali 

program penyuluhan (UPT PPP) pertanian yang telah berhasil melakukan pembinaan pada sebuah 

kelompok tani sehingga menjadi kelompok tani berprestasi. 

Kelompok tani yang dimaksud adalah Sarinah Organik yaitu sebuah kelompok tani 

berprestasi yang terletak di Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Prestasi 

dan penghargaan yang diraih oleh kelompok tani ini adalah telah mendapatkan sertifikasi padi 

organik, mendapatkan piagam penghargaan dari Bupati Bandung sebagai juara pertama kelompok 

tani berprestasi serta mendapatkan piala Citra dari Kementerian Pertanian untuk kategori produk 

yang berdaya saing. 

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, anggota kelompok tani 

mendapatkan pembinaan rutin dari UPT PPP Wilayah Pacet dan Dinas Pertanian Perkebunan dan 

Kehutanan Kabupaten Bandung, khususnya dari para petugas penyuluh pertanian. Mekanisme 

manajemen pengetahuan seperti penyelenggaraan berbagai pelatihan, studi banding dan forum 

diskusi telah umum dilakukan di kelompok tani ini.  

Namun berbagai pengetahuan tersembunyi (tacit) yang tersimpan di kepala masing-masing 

anggota kelompok tani maupun penyuluh pertanian serta pengetahuan eksplisit yang tersimpan 

pada berbagai dokumen pengetahuan seperti prosedur proses kerja belum dikelola melalui sebuah 

sistem manajemen pengetahuan sehingga mekanisme transfer pengetahuan dari berbagai pihak 

yang telibat (anggota kelompok, penyuluh, dinas pertanian, perusahaan pemasaran) serta 

mekanisme penyimpanan pengetahuan baru menjadi sedikit terhambat. 

mailto:dedy@trisakti.ac.id
mailto:d_giarto@yahoo.com
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Studi Pustaka  
Sistem manajemen pengetahuan dapat didefiniskan sebagai sistem yang mendukung proses 

kreasi, pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan dan penyebaran kepakaran dan pengetahuan 

perusahaan [2]. Definisi ini sejalan dengan konsep solusi manajemen pengetahuan yang 

menjelaskan bahwa sistem manajemen pengetahuan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 

proses manajemen pengetahuan [1]. 

Nonaka dan Takeuchi [3] menggambarkan proses manajemen pengetahuan dalam suatu 

siklus yang melewati fase pengubahan atau konversi antara pengetahuan tersembunyi dan 

pengetahuan eksplisit yang dikenal sebagai model SECI. Kajian yang dilakukan Surjasa [4], [5] 

menggambarkan proses manajemen pengetahuan di sebuah kelompok tani serta menghasilkan 

sebuah model sistem manajemen pengetahuan untuk mendukung proses manajemen pengetahuan 

dengan kasus di UPT Pacet Ciparay Bandung seperti dapat dilihat pada Gambar 1. Model tersebut 

menggunakan mekanisme  community of practices (CoP) sebagai motor penggerak adanya kreasi 

pengetahuan yang kemudian akan disimpan dan dibagikan melalui sistem manajemen pengetahuan. 

CoP dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki perhatian yang sama tentang suatu 

topic dan permasalahannya dan ingin mendalami pengetahuan serta keahliannya dengan cara 

berinteraksi satu sama lain [6]. 
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Gambar 1. Model Sistem Manajemen Pengetahuan melalui Pembentukan CoP[4] 

 
Dalam Gambar 1 tersebut terdapat dua siklus kecil yaitu bagian atas (sosialisasi dan 

internalisasi) yang melibatkan kelompok tani dan para penyuluh pertanian melalui mekanisme CoP 

serta bagian bawah (eksternalisasi dan kombinasi) yang melibatkan para penyuluh pertanian 

dengan sistem manajemen pengetahuan. Proses sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan 

pengetahuan yang didapatkan dari forum CoP untuk mendapatkan pengetahuan baru serta proses 

internalisasi dilakukan dimana para penyuluh pertanian mendapatkan pengetahuan dari hasil 
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membaca berbagai dokumen dari portal pengetahuan untuk kemudian dipraktekkan pada kelompok 

tani sehingga menimbulkan pengetahuan baru. Proses kombinasi atau memanfaatkan informasi dan 

pengetahuan  dari dokumen pengetahuan yang lama untuk membuat dokumen pengetahuan yang 

baru serta proses eksternalisasi (proses pemindahan pengetahuan tacit hasil dari pengalaman 

selama praktek penyuluhan ke dalam berbagai bentuk dokumen pengetahuan) didukung melalui 

keberadaan sistem manajemen pengetahuan. Dokumen standar produk maupun standar proses yang 

mengalami revisi untuk kemudian diletakkan kembali ke dalam sistem termasuk pula dalam proses 

kombinasi. Sedangkan hasil diskusi permasalahan dalam forum CoP yang ditulis dalam bentuk 

format dokumen notulen CoP termasuk dalam proses eksternalisasi.  

 

Metodologi Penelitian  
Tahapan perancangan sistem manajemen pengetahuan diawali dengan analisis kebutuhan 

fungsional sistem manajemen pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode wawancara.Tahapan 

kemudian dilanjutkan perancangan data flow diagram (DFD)  level 0 dan level 1, perancangan 

basis data serta pembuatan program berbasis web. Model manajemen pengetahuan yang digunakan 

adalah model seperti dapat dilihat pada Gambar 1 dimana sumber pengetahuan berasal dari 

pengetahuan eksplisit yang telah ada atau pengetahuan tacit yang telah terkonversi menjadi 

eksplisit melalui mekanisme CoP. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Hasil analisis kebutuhan fungsional menunjukkan bahwa sistem diharapkan dapat 

menyediakan fasilitas bagi para penyuluh pertanian  (anggota CoP) untuk dapat mencari dan 

melihat berbagai pengetahuan, mencari jawaban atas permasalahan teknis tertentu yang umum 

dihadapi serta memiliki fasilitas untuk dapat mengubah maupun menambah pengetahuannya yang 

telah disahkan melalui mekanisme CoP. Sistem juga diharapkan dapat memberikan fasilitas bagi 

anggota CoP untuk melakukan diskusi tentang suatu topik tertentu. 

Berdasarkan hasil wawancara untuk mengumpulkan kebutuhan informasi dari para pengguna 

sistem manajemen pengetahuan, disusun DFD level 0 seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.. Sistem 

manajemen pengetahuan memiliki tiga tipe pengguna, yakni Admin, User, dan Guest. Admin 

bertugas mengelola sistem secara keseluruhan, termasuk di dalamnya mengelola username dan 

password, mengelola pengetahuan yang tersimpan di dalam sistem. Admin juga memiliki hak akses 

untuk menambahkan pengetahuan baru, mengubah pengetahuan yang sudah tersimpan di dalam 

sistem, atau jika dianggap perlu menghapus pengetahuan yang dianggap sudah kurang relevan 

namun setelah melalui mekanisme CoP (kelompok pengguna).  

User adalah para pengguna yang memanfaatkan sistem manajemen pengetahuan secara aktif 

serta dapat mengakses sistem pendukung keputusan maupun sistem pakar. Untuk bisa mengelola 

pengetahuan, user harus memiliki username dan password. Guest memiliki akses untuk membaca 

pengetahuan yang tersimpan di dalam sistem. Guest dibuat untuk mengakomodasi para pengguna 

umum yang diizinkan untuk mengakses pengetahuan tertentu yang memang dibuka untuk publik. 

Rincian proses dari diagram konteks dalam Gambar 2 disajikan dalam DFD level 1 di Gambar 3. 
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Gambar 2. Diagram konteks (DFD level 0) 

 
Gambar 3.  DFD level 1 

Data Flow Diagram merupakan gambaran dari aliran arus data maupun informasi yang 

mengalir di dalam sistem. Semua informasi tersebut perlu disimpan di dalam basis data. Data store 

yang tergambar di DFD level 1 dipetakan ke dalam tabel-tabel basis data, yang rancangannya dapat 

dilihat pada Error! Reference source not found.4. Entity Relationship Diagram (ERD) pada 

gambar tersebut menggambarkan struktur relasi basis data.  
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Gambar 3 ERD sistem manajemen pengetahuan 

 Tampilan halaman muka dari web sistem manajemen pengetahuan dapat dilihat pada 

Gambar 5. Kategori pengetahuan yang dapat diakses disusun dalam suatu taksonomi pengetahuan 

yang disusun dari proses bisnis usaha padi organik dalam suatu kelompok tani, yaitu pemilihan 

benih unggul, pembuatan persemaian, pengolahan sawah, penanaman padi, pemupukan, pembuatan 

MOL (mikroorganisme lokal), pembuatan pupuk organic, panen, penjemuran gabah, pengangkutan 

dan penyimpanan di gudang, penggilingan padi dan pengemasan. Tipe konten dapat berupa artikel, 

standar proses, standar produk maupun notulen CoP. 
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Gambar 5. Halaman muka web portal manajemen pengetahuan 

 

 Pengujian sistem diuji oleh penyuluh pertanian yang berpengalaman dengan didampingi 

oleh perancang sistem. Berdasarkan hasil pengujian, sistem dapat dikategorikan mudah digunakan 

dan dapat diimplementasikan oleh penyuluh pertanian. Pengujian dilakukan untuk menguji fungsi - 

fungsi yang ada pada sistem portal yaitu manajemen pengetahuan, sistem pakar, sistem pendukung 

keputusan dan forum diskusi. 

 

Kesimpulan  

Salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan hilangnya pengetahuan dan praktek 

terbaik dari suatu kelompok tani berprestasi seperti sarinah organik dapat dilakukan melalui 

pendekatan manajemen pengetahuan dengan cara pengembangan aplikasi sistem manajemen 

pengetahuan. Sistem ini dapat digunakan sebagai media akuisisi, penyebaran dan penyimpanan 

pengetahuan yang ada dan terintegrasi dengan mekanisme CoP.  
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Abstrak 

Penyakit rabies merupakan penyakit menular yang sangat berbahaya yang ditularkan 

melalui binatang liar seperti anjing dan kera. Kemajuan sistem pakar dapat mengatasi 

permasalahan ini yaitu dengan merancang sebuah sistem komputer berbasis web yang 

terintegrasi dengan database dan bahasa pemrograman seperti PHP-MySQL sehingga 

dapat membantu pasien rabies untuk mendiagnosa penyakit tersebut. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk membangun sebuah sistem pakar diagnosa penyakit rabies berbasis web. 

Aplikasi sistem pakar ini menggunakan metode Case Based Reasoning (CBR) yaitu metode 

pengambilan keputusan dengan membandingkan kasus baru dengan kasus lama dan melalui 

empat proses retrieve, reus, revise, dan retain.  Hasil implementasi,  sistem memberikan 

pertanyaan berupa gejala-gejala yang harus dijawab oleh pasien sesuai gejala yang dialami 

dan hasil dari proses tersebut sistem akan  memberikan informasi jenis penyakit rabies guna 

mendapatkan solusi dengan pengobatan mapun terapi. Hasil implementasi, sistem pakar ini 

telah dapat mendiagnosa penyakit Rabies Stadium prodromal, Rabies Stadium sensoris, 

Rabies Stadium eksitasi dan Rabies Stadium paralitik.  

Kata Kunci : Sistem Pakar, Diagnosa, Rabies,  PHP-MySQL, Case Based Reasoning,   

PENDAHULUAN 

Rabies adalah penyakit infeksi tingkat akut pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh 

virus rabies. Penyakit ini bersifat zoonotik, yaitu dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Virus 

rabies ditularkan ke manusia melalu gigitan hewan misalnya oleh anjing, kucing, kera, rakun, dan 

kelelawar. Rabies disebut juga penyakit anjing gila. Rabies disebabkan oleh virus rabies yang 

masuk ke keluarga Rhabdoviridae dan genus Lysavirus. Karakteristik utama virus keluarga 

Rhabdoviridae adalah hanya memiliki satu utas negatif RNA yang tidak bersegmen. Virus ini hidup 

pada beberapa jenis hewan yang berperan sebagai perantara penularan. 

Dalam menyelesaikan sistem  cerdas ini dapat digunakan beberapa metode, untuk 

perbandingan namun dalam penerapan sistem cerdas diagnosa penyakit parasit ini penulis 

menggunakan metode Case Based Reasoning dengan penalaran membandingkan kasus baru 

dengan kasus lama dan didapatkan similarity dari perbandingan bobot. Sistem Cerdas (Artificial 

Intellegence) berbasis komputerisasi yang ditujukan untuk membantu pengambilan keputusan 

dengan memanfaatkan data gejala-gejala penyakit dengan basis pengetahuanyang telah ada 

menurut para pakar untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur. Komponen 

sistem dapat diakses dengan mudah oleh user untuk memberikan dukungan pada pengambilan 

keputusan. 

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka perlu dikembangkan system pakar 

diagnosa penyakit rabies menggunakan metode Case Based Reasoning. 

1. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merancang system pakar untuk diagnosa penyakit rabies dan bagaimana 

memberikan solusi penanganan menggunakan metode Case Based Reasoning. 

mailto:amstmik9@gmail.com


SNTI V-2016 Universitas Trisakti                                           ISSN: 2355-925X 

Prosiding SNTI FTI-USAKTI V-2016 Halaman 487 
 

 

2. Tujuan 

Merancang dan membangun sistem cerdas yang dapat mendiagnosa penyakit Rabies pada 

manusia dan memberikan informasi tentang bahaya penyakit Rabies yang ditularkan pada oleh 

virus dan binatang yang memiliki gejala rabies. 

 

3. Manfaat 

Dapat digunakan oleh semua orang yang ingin melakukan diagnosa pada penyakit Rabies 

yang dialami oleh pasien. Memberikan kemudahan dalam mendiagnosa penyakit Rabies yaitu 

melalui aplikasi web yang menghemat waktu dan biaya. Dapat mengetahui bahaya-bahaya penyakit 

dan teknik penularan penyakit Rabies yang sangat berbahaya. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian Sistem Pakar 

Sistem Pakar adalah sebuah program komputer yang mencoba meniru atau mensimulasikan 

pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) dari seorang pakar pada area tertentu. 

Selanjutnya sistem ini akan mencoba memecahkan suatu permasalahansesuai dengan kepakarannya 

[1]. 

Menurut Marimin (2005), sistem pakar adalah sistem perangkat lunak komputer yang 

menggunakan ilmu, fakta, dan teknik berpikir dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang biasanya hanya dapat diselesaikan oleh tenaga ahli dalam bidang yang 

bersangkutan [2]. 

 

2. Penyakit Rabies 

Rabies adalah penyakit infeksi tingkat akut pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh 

virus rabies. Penyakit ini bersifat zoonotik, yaitu dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Virus 

rabies ditularkan ke manusia melalu gigitan hewan misalnya oleh anjing, kucing, kera, rakun, dan 

kelelawar. Rabies disebut juga penyakit anjing gila [3].  

Jenis-jenis Penyakit Rabies : 

1. Stadium Prodromal 

Dalam stadium prodomal sakit yang timbul pada penderita tidak khas, menyerupai infeksi virus 

pada umumnya yang meliputi demam, sulit makan yang menuju taraf anoreksia, pusing dan pening 

(nausea), dan lain sebagainya. 

2. Stadium Sensoris 

Dalam stadium sensori penderita umumnya akan mengalami rasa nyeri pada daerah luka gigitan, 

panas, gugup, kebingungan, keluar banyak air liur (hipersalivasi), dilatasi pupil, hiperhidrosis, 

hiperlakrimasi. 

3. Stadium Eksitasi 

Pada stadium eksitasi penderita menjadi gelisah, mudah kaget, kejang-kejang setiap ada 

rangsangan dari luar sehingga terjadi ketakutan pada udara (aerofobia), ketakutan pada cahaya 

(fotofobia), dan ketakutan air (hidrofobia). Kejang-kejang terjadi akibat adanya gangguan daerah 

otak yang mengatur proses menelan dan pernapasan. 

4. Stadium Paralitik 

Pada stadium paralitik setelah melalui ketiga stadium sebelumnya, penderita memasuki stadium 

paralitik ini menunjukkan tanda kelumpuhan dari bagian atas tubuh ke bawah yang progresif. 
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3 Metode Case Based Reasoning 

Case Based Reasoning adalah metode untuk menyelesaikan masalah dengan mengingat 

kejadian-kejadian yang sama/sejenis (similar) yang pernah terjadi di masa lalu kemudian 

menggunakan pengetahuan/informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah yang baru, atau 

dengan kata lain menyelesaikan masalah dengan mengadaptasi solusi-solusi yang pernah 

digunakan di masa lalu. [5] :  

Tahapan dalam Case Based Reasoning adalah : 

a) Retrieve 

Mendapatkan/memperoleh kembali kasus yang paling menyerupai/relevan (similar) dengan kasus 

yang baru. Tahap retrieval ini dimulai dengan menggambarkan/ menguraikan sebagian masalah, 

dan diakhiri jika ditemukannya kecocokan terhadap masalah sebelumnya yang tingkat 

kecocokannya paling tinggi. Bagian ini mengacupada segi identifikasi, kecocokan awal, pencarian 

dan pemilihan serta eksekusi. 

b) Reuse 

Memodelkan/menggunakan kembali pengetahuan dan informasi kasus lama berdasarkan bobot 

kemiripan yang paling relevan ke dalam kasus yang baru, sehingga menghasilkan usulan solusi 

dimana mungkin diperlukan suatu adaptasi dengan masalah yang baru tersebut. 

c) Revise 

Meninjau kembali solusi yang diusulkan kemudian mengetesnya pada kasus nyata (simulasi) dan 

jika diperlukan memperbaiki solusi tersebut agar cocok dengan kasus yang baru. 

d) Retain 

Mengintegrasikan/menyimpan kasus baru yang telah berhasil mendapatkan solusi agar dapat 

digunakan oleh kasus-kasus selanjutnya yang mirip dengan kasus tersebut. 

 

9.  Penelitian Sebelumnya 

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Francisca Octaviani S berjudul Implementasi 

Case Based Reasoning Untuk Sistem Diagnosis Penyakit Anjing menjelaskan bahwa aplikasi 

system pakar dengan metode CBR dengan menganlisis kasus baru dengan kasus lama dan mencari 

nilai similarity (kemiripan) sehingga dilakukan empat tahap retrieve, reuse, revisi dan retain 

sehingga solusi ditemukan[5]. 

METODE  PENELITIAN 

1. Langkah-langkah Penelitian 

 Secara ringkas langkah-langkah metode CBR sebagaimana diperlihatkan pada gambar 1 

berikut : 
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Gambar 1. Langkah-langkah penelitian sistem 

 

2  Menetukan Bobot Kriteria 

Bobot kriteria yang diberikan dengan cara konsultasi dengan para dokter dimana penulis 

memberikan kuesioner dapat diketahui prioritas masing-masing kriteria gejala yang diinginkan oleh 

pakar untuk penentuan penyakit seperti pada tabel 1 berikut : 

Tabel 1.  Bobot Kriteria 

No Kriteria Nilai bobot 

1 Gejala biasa 1 

2 Gejala sedang 3 

3 Gejala dominan 5 

 

3. Analisis Sistem 

Berikut ini akan di analisis gejala-gejala yang terdapat pada penyakit rabies seperti pada tabel 

2 berikut : 

Tabel 2. Contoh Kasus Lama    Tabel 3. Contoh Kasus Lama dan Baru 

   

 
 

a. Proses Retrive 



SNTI V-2016 Universitas Trisakti                                           ISSN: 2355-925X 

Prosiding SNTI FTI-USAKTI V-2016 Halaman 490 
 

 

Perhitungan kasus penyakit P1 terlihat pada gambar 2  dan penyakit P2 pada Gambar 3 

berikut : 

 
Gambar 2. Perhitungan Kasus P1  Gambar 3. Perhitungan Kasus P2 

 

Perhitungan kasus penyakit P3 terlihat pada gambar 4 dan penyakit P4 pada Gambar 5 

berikut : 

 
 

 

 

Gambar 4. Perhitungan Kasus P3   Gambar 3. Perhitungan Kasus P2 

 

b. Proses Reuse 

Pada perhitungan kasus 1,2,3 dan 4 yang memiliki bobot kemiripan hanya terdapat pada 

kasus P1 dan P2 dimana nilai P1=1 dan P2=0.178 dan nilai P3=0 dan P4=0. Dapat diketahui bahwa 

pada kasus ini P1 memiliki bobot tertinggi dengan kemiripan tertinggi dan disusul dengan P2 

dengan bobot 0.178 dengan demikian berarti persentase P1 sebesar 65.11% dan P2 sebesar 34.88%. 

c. Proses Revise 

Proses revise adalah proses peninjauan kembali kasus dan solusi yang diberikan jika pada 

proses retrieve sistem tidak dapat memberikan hasil diagnosa yang tepat. Pada contoh ini kasus P2 
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sudah menghasilkan solusi dengan tingkat kepercayaan diatas 65%, jadi solusi yang dihasilkan 

dapat langsung diberikan. 

d. Proses Retain 

Setelah proses revise selesai dan sudah ditemukan solusi yang benar-benar tepat barulah pakar 

mulai menambah aturan dengan memasukkan data kasus baru yang sudah ditemukan solusinya 

tersebut ke dalam basis pengetahuan yang nantinya dapat digunakan untuk kasus berikutnya yang 

memiliki permasalahan yang sama. 

 

5. Perancangan Sistem 

Untuk menggambar kansistem secara menyeluruh maka digunakan perancangan melalui 

konteks diagram pada gambar 6 berikut : 

 

Gambar 6. Konteks Diagram Sistem Pakar Diagnosa Rabies 

 

Untuk memperjelas pemaparan sistem melalui konteks diagram maka dapat dijabarkan 

melalui data flow diagram  (DFD) seperti pada gambar 7 berikut : 

 

 

Gambar 7. DFD Sistem Pakar Diagnosa Rabies 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil perancangan sistem memperlihatkan interface halaman menu utama sebagamana 

diperlihatkan pada gamabr 8 dan halaman input data pasien seperti disajikan pada gambar 9 berikut 

: 

 

       

 Ganbar 8. Halaman menu utama   Gambar 9. Halaman Input Data Pasien 

 

 

 

  

 Halaman proses diagnosa penyakit rabies diperlihatkan pada gambar 10 dan hasil diagnosa 

rabies pada pasien bernama zulkarnaini pada gambar 11.berikut : 

 

 

Gambar 10. Halaman Diagnosa Gejala   Gambar 11. Halaman Hasil Diagnosa 
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Gambar 12 adalah Halaman Rule Case Based Reasoning terlihat seperti berikut : 

 

Gambar 12. Rule Case Based Reasoning 

KESIMPULAN 

 Dari hasil dam pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :  

4. Berdasarkan hasil pengujian sistem dapat memberikan hasil diagnosa yang akurat apabila gejala 

pada suatu penyakit tidak terdapat pada penyakit yang lainnya apabila terdapat di penyakit yang 

lain maka nilai similarity akan diberikan persentase terhadap penyakit pada gejala yang 

memiliki kemiripan. 

5. Pemberian bobot akan sangat berpengaruh terhadap hasil diagnosa misalnya pada gejala 

dominan dengan gejala rendah akan lebih spesifik bahwa penderita mengalami gejala rabies 

yang dominan. 

 

SARAN  

Agar model dan sistem yang dikembangkan ini dapat diimplementasikan dengan baik, dapat 

dikembangkan aplikasi pada perangkat android dan menggunakan metode pencarian heuristic yang 

lebih kompleks lagi untuk mendapatkan nilai probalitas suatu penyakit dengan maksimal.  
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