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ABSTRAK 

Maintenance merupakan fungsi yang penting dalam suatu pabrik untuk 

melancarkan jalannya suatu proses produksi. Mesin merupakan faktor produksi yang 

sangat  menentukan kelancaran suatu produksi.  Sehingga tujuan dalam penelitian ini 

ialah untuk mengetahui seberapa bagus perawatan yang dilakukan oleh pabrik, 

mengetahui penyebab kerusakan yang terjadi serta memberikan solusi usulan perbaikan 

untuk perawatan mesin tersebut. Penelitian ini menggunakan metode OEE (Overall 

Equipment Effectiveness), Six Big Losses, FTA (Fault Tree Analysis) dan FMEA 

(Failure Mode and Effect Analysis). Overal Equipment Effectiviness (OEE) yang 

berguna untuk menghitung efektivitas mesin, Six Big Losses berguna untuk mengetahui 

6 kerugian besar yang menyebabkan rendahnya kinerja dari peralatan, FTA (Fault Tree 

Analysis) berguna untuk mendeteksi adanya gejala supaya mengetahui akar penyebab 

suatu masalah, dimulai dari kejadian puncak TOP (puncak) dan FMEA (Failure mode 

and effect analysis) digunakan untuk membuat usulan perbaikan manajemen perawatan 

mesin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai OEE dalam mesin dryer sangat 

rendah yaitu sebesar 39,3%. Dari six big losses nilai yang terbesar yaitu pada equipment 

failure losses sebesar 2280 jam. Dari penyusunan FMEA diatas diketahui bahwa nilai 

dengan Risk Point Number (RPN) terbesar terletak pada mode kegagalan motor yang 

mengalami kerusakan lilitan aus dengan nilai RPN sebesar 168 

 

Kata kunci : OEE, Six Big Losses, FTA dan FMEA 

 

PENDAHULUAN 

 

Mesin merupakan faktor produksi yang sangat  menentukan kelancaran suatu 

produksi, maka diperlukan perawatan mesin. Perawatan mesin merupakan suatu 

kegiatan yang ditujukan untuk menjaga mesin agar selalu dalam kondisi yang baik dan 

siap dipergunakan dalam proses produksi. 

PT. INDOGYPSUM adalah perusahaan yang memproduksi produk plafon. Proses 

produksi pada perusahaan ini terbagi menjadi 3 mesin, yaitu mesin mixer, mesin cutting 

dan mesin drying. Dalam pemanfaatan mesin-mesin produksi sering terjadi 

permasalahan yaitu breakdown mesin dan kerusakan-kerusakan lain yang tidak bisa 

dihindarkan, sehingga pengguna mesin menjadi tidak efektif. Hal tersebut menghambat 

jalannya proses produksi yang berdampak pada penurunan kapasitas produksi. 

Kendala dalam perusahaan tersebut kebanyakan adalah faktor usia mesin. Sehingga 

dapat berpengaruh pada kinerja jalannya suatu mesin. Dapat mempengaruhi hasil 

produksi sehingga banyak menghasilkan produk cacat. Berpengaruh juga dengan 

kecepatan jalannya produksi yang melambat sehingga tidak stabil. Dan juga dapat 



SEMINAR NASIONAL TEKNIK INDUSTRI 2017 
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  

 

“Peran Ergonomi Dalam Pengembangan Kewirausahaan Dan Industri Kreatif” 
Surabaya, 25 Oktober 2017 

 

- 77 - 

mengakibatkan kecelakaan-kecelakaan kerja yang diakibatkan karena umur mesin-

mesin yang sudah tua tersebut. 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data jam kerja, lembur, waktu 

pemberhentian mesin, jumlah unit diproses, dan jumlah produk cacat selama 6 bulan. 

Data menggunakan selama 6 bulan karena dirasa sudah cukup dalam penelitian ini. 

Karena dalam waktu selama 6 bulan di bagian produksi sudah sering terjadi breakdown 

mesin.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kegagalan-kegagalan yang 

terkait dengan mesin produksi dan untuk membuat usulan perbaikan manajemen 

perawatan mesin.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Pada penelitian ini, metode yang penulis gunakan ialah Overal Equipment 

Effectiviness (OEE) dan FMEA (Failure mode and effect analysis) . Overal Equipment 

Effectiviness (OEE)  digunakan untuk menghitung efektivitas mesin, sedangkan  FMEA 

(Failure mode and effect analysis) digunakan digunakan untuk membutan usulan 

perbaikan manajemen perawatan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini dilakukan dua tahap, yaitu tahap pengolahan dengan menggunakan 

OEE dan FMEA. Pada tahap yang pertama, peneliti fokus kepada mesin dengan melihat 

tingkat kerusakan yang terjadi dan pengaruhnya terhadap bahan setengah jadi pada 

proses produksi. Dan pada penelitian ini mesin yang diteliti adalah mesin dryer.  

Selanjutnya yaitu melakukan rekapitulasi terhadap data waktu kerja, produksi, 

loading time, planned downtime, output, delay, ideal cycle time, jumlah target, dan 

waktu operasi.  

Dengan menggunakan metode OEE, maka dapat diperoleh availible ratio untuk 

mengetahui penggunaan waktu yang tersedia untuk kegiatan operasi mesin dryer seperti 

pada grafik di bawah ini: 
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Gambar 1. Grafik availible ratio mesin dryer 

 

Selanjutnya ialah melakukan perhitungan performance ratio dengan rumus berikut: 

 

 



SEMINAR NASIONAL TEKNIK INDUSTRI 2017 
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  

 

“Peran Ergonomi Dalam Pengembangan Kewirausahaan Dan Industri Kreatif” 
Surabaya, 25 Oktober 2017 

 

- 78 - 

Dan dilanjutkan dengan menghitung Quality ratio yang merupakan kemampuan 

peralatan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar. Adapun perhitungan 

data sebagai berikut: 

 

 
 

Jika semua tahapan di atas telah dilakukan maka selanjutnya ialah melakukan 

perhitungan OEE dengan mengkalikan availability ratio, performance ratio dan quality 

ratio. Berikut adalah hasil perhitungan OEE: 

 

Tabel 1. Perhitungan OEE 

No Bulan
Availability 

Ratio (%)

Performance 

Ratio (%)

Quality 

Ratio (%)
OEE (%)

1 Januari 48,1% 97,5% 95,2% 44,7%

2 Februari 44,7% 97,2% 94,7% 41,2%

3 Maret 35,2% 99,5% 96,4% 33,8%

4 April 49,9% 95,6% 93,1% 44,4%

5 Mei 57,8% 97,2% 95,2% 53,5%

6 Juni 28,2% 83,7% 75,9% 17,9%

39,3%Rata-rata  
 

Dari hasil perhitungan nilai OEE di atas tampak bahwa semua bulan tidak mencapai 

OEE standar dunia yaitu sebesar 85% sehingga diperlukannya analisa kembali. 

Jika perhitungan OEE telah selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya ialah 

melakukan perhitungan big losses yang bertujuan untuk mengidentifikasi kerugian-

kerugian yang ditimbulkan oleh adanya kerusakan mesin. Pada perhitungan big losses 

ini ada beberapa tahapan yaitu menghitung downtime losses, equipment failure losses, 

setup and adjusted losses, speed losses, idle and minor stoppage, reduse speed losses, 

dan defect losses. Berdasarkan perhitungan big losses mesin dryer maka dapat direkap 

sebagai berikut: 

Tabel 2.  Rekapitulasi nilai big losses 

Simbol Six Big Losses
Total Time 

Losses (Jam)

A Equipment Failure 2280

B Setup and Adjustment 150,83

C Idle & Minor Stoppage 1936

D Reduce Speed 77,26

E Reduce Yield/Scrap 0

F Defect In Process & Rework 122,51

4566,60Total  
 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa equipment failure yang 

mempunyai nilai losses tertinggi. Sehingga perlu dilakukan perbaikan sehungan dengan 

hal tersebut. 

Untuk mengetahui penyebab masalah adanya losses tersebut maka penulis 

menggunakan metode Fault Tree Analysis (FTA). FTA merupakan sebuah model grafis 

yang terdiri dari beberapa kombinasi kesalahan (fault) secara paralel dan secara 

berurutan yang mungkin menyebabkan awal dari failure event yang sudah ditetapkan. 

Berikut adalah gambar fault tree analysis dari kegagalan mesin dryer: 
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Gambar 2. FTA mesin dryer 

 

Dari FTA tersebut diperoleh gambaran tentang penyebab kerusakan. Sehingga 

dapat dilakukan analisa dengan menggunakan FMEA seperti pada tabel 3. 

 

Tabel 3. FMEA 

 

Dari penyusunan FMEA diatas diketahui bahwa nilai dengan Risk Point Number 

(RPN) terbesar terletak pada mode kegagalan motor yang mengalami kerusakan lilitan 

aus dengan nilai RPN sebesar 168. Motor merupakan salah satu komponen utama dalam 

mesin dryer. RPN dalam hal ini membantu memberikan informasi bentuk kegagalan 

dari mesin sehingga perlu diambil langkah untuk mengurangi kerusakan yang terjadi. 

 

KESIMPULAN 

 

Dari perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) didapatkan hasil nilai 

Availability ratio sebesar 44%, nilai dari Performance ratio sebesar 95,1% dan nilai 

Quality ratio sebesar 91,8%. Jadi nilai OEE yang didapatkan adalah sebesar 39,3% 

yaitu dibawah standar dunia yang nilainya sebesar 85%. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa mesin dryer belum beroperasi secara optimal. Dan dapat diketahui bahwa yang 
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perlu diperhatikan dari mesin dryer tersebut adalah dari nilai Availability ratio karena 

nilai tersebut adalah nilai yang paling rendah. 

Dari 6 kerugian besar yang menyebabkan rendahnya kinerja peralatan. Didapatkan 

nilai yang terbesar yaitu pada equipment failure losses sebesar 2280 jam. Sehingga dari 

kerugian tersebut perlu adanya perlakuan khusus dalam perawatan peralatan sehingga 

mesin dapat berproduksi secara efektif. 

Dari hasil gambar FTA (Fault Tree Analysis) kegagalan pada mesin dryer adalah 

motor, roll conveyor, blower serta pemanas boiler. Yang menyebabkan motor 

bermasalah adalah dinamo yang hangus serta mata as aus. Yang menyebabkan roll 

conveyor bermasalah adalah karena rantai, bearing serta seal. Yang menyebabkan 

blower bermasalah adalah bearing serta vanbelt. Dan yang menyebabkan pemanas 

boiler bermasalah adalah karena elemen pipa pemanas bocor dan elemen pemanas 

kotor. 

Dari tabel proses FMEA yang telah dibuat, diketahui komponen-komponen 

kerusakan yaitu motor, roll conveyor, blower dan boiler. Kemudian didapatkan nilai 

RPN tertinggi yaitu pada komponen motor sebesar 168. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ansori, N. dan Mustajib, M. I. (2013). Sistem Perawatan Terpadu. Edisi 1. Graha Ilmu. 

Yogyakarta. 

Achmadi, D. (2014). Mitigasi Risiko Rantai Pasok Menggunakan Pendekatan Supply 

Chain Risk Management (SRCM). Skripsi. Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo 

Madura. 

Ginting, S.M. (2007). Usulan Perbaikan Terhadap Manajemen Perawatan Dengan 

Menggunakan Metode Total Productive Maintenance (TPM) Di PT. Alumunium 

Extrusion Indonesia (ALEXINDO). Tugas Akhir. Fakultas Teknologi Industri. 

Universitas Gunadarma Jakarta. 

Iswanto, A. H, (2008). Manajemen Pemeliharaan Mesin-mesin Produksi. Tesis. 

Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara. 

 

Rahmad, Pratikto, & Wahyudi, S. (2012). Penerapan Overall Equipment Effectiveness 

(OEE) Dalam Implementasi Total Productive Maintenance (TPM). Jurnal 

Rekayasa Mesin Vol.3, no.3. Universitas Brawijaya Malang. 

Said, A. dan Susetyo, J. (2008). Analisis Total Productive Maintenance Pada Lini 

Produksi Mesin Perkakas Guna Memperbaiki Kinerja Perusahaan. Jurnal Teknik 

Industri hal 78-79. 

Wulandari, F.K. (2012). Pengurangan Six Big Losses Pada Mesin Ozdersan 1300 Dan 

Rizzi 1500 Dengan Pendekatan FMEA Di PT. ADI SETIA ABADI (ASA). Skripsi. 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Wahyudi, D., Tjitro, S. & Soeyono, R. (2009). Studi Kasus Peningkatan Overall 

Equipment Effectiveness (OEE) Melalui Implementasi Total Productive 

Maintenance (TPM). Jurnal Teknik Mesin Universitas Kristen Petra. 

Yumaida, (2011). Analisis Risiko Kegagalan Pemeliharaan Pada Pabrik Pengolahan 

Pupuk NPK Granular. Skripsi. Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Jakarta. 

 

 



SEMINAR NASIONAL TEKNIK INDUSTRI 2017 
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  

 

“Peran Ergonomi Dalam Pengembangan Kewirausahaan Dan Industri Kreatif” 
Surabaya, 25 Oktober 2017 

 

- 81 - 

RANCANG BANGUN ROBOT BOAT “KAPAL UCOL” 

UNTUK PENCITRAAN DI GORONG – GORONG  

(BOX CULVERT) 
 

M. Amir Ma’ruf , Moch . Anang Kastaloni , Winarno
3
  Triuli Novianti

 

Program Studi Teknik Komputer, Fakultas Teknik, UMSurabaya 

 

ABSTRAK 

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini telah mengalami peningkatan 

sedemikian pesatnya hingga ke berbagai sisi kehidupan manusia. Salah satunya 

berkembangnya teknologi saat ini adalah bidang  robotika.  Robot Boat “Kapal Ucol” 

alat pencitraan di gorong-gorong atau box culvert, sebuah teknologi tepat guna di 

bidang pengindraan di dalam gorong - gorong, yang mampu menyelesaikan masalah 

tersebut dengan menciptakan alat pemantau di dalam aliran sungai yang tertutup box 

culvert. Robot Boat “Kapal Ucol”dilengkapi dengan camera yang mampu untuk melihat 

keadaan aliran sungai yang tertutup oleh box culvert dan mampu bekerja secara auto 

pilot.Robot Boat “Kapal Ucol” merupakan sejenis robot kapal yang memiliki 

kemampuan navigasi di atas permukan air secara otomatis. Kapal ini dilengkapi dengan 

3 buah sensor Ultrasonik jarak sebagai pendeteksi halangan. Robot ini juga dilengkapi 

dengan 2 buah montor DC sebagai penggerak utama, dimana kedua motor ini 

dikendalikan oleh mikrokontroler ardiuno sebagai otak sistem ini. Untuk bahasa 

pemrogaman yang digunakan adalah ardiuno. Robot Boat “Kapal Ucol” ini mampu 

menghindar halangan atau sampah dengan jarak sensor Ultrasonik ping parralax 2 cm – 

215 cm. Untuk pergerakan Robot Boat “Kapal Ucol”  dilengkapi dengan camera GoPlus 

Clam, sebagai alat untuk melihat situasi yang ada di dalam box culvert. Robot Boat 

“Kapal Ucol”  ini hanya bisa berjalan lurus searah  aliran air sungai. Kapal ini  

mengunakan remot control dengan jarak 15 meter  dan apabila tidak terdeteksi oleh 

remot maka kapal akan berjalan dengan autopilot. Dengan demikian sistem navigasi 

pada Robot Boat “Kapal Ucol”dapat berfungsi dengan baik secara otomatis. 

 

Kata Kunci : Robot boat, Kapal Ucol, Arduino, autopilot 

 

PENDAHULUAN 

 

Robot Boat “Kapal Ucol”merupakan sebuah teknologi tepat guna di bidang 

pengindraan di dalam gorong-gorong guna memantau keadaan di dalam aliran sungai 

yang tertutup box culvert. Robot Boat “Kapal Ucol” dilengkapi dengan camera untuk 

melihat keadaan aliran sungai yang tertutup oleh box culvert dan mampu bekerja secara 

auto pilot. 

Rumusan Masalah  pada penelitian ini adalah Bagaimana desain miniatur, 

layout modul Elektronik dan uji coba pada Robot Boat “Kapal Ucol”. Batasan Masalah 

yang digunakan adalah sebagai berikut : Robot Boat “Kapal Ucol” dikendalikan dengan 

nirkabel, didesain dan  diuji coba di gorong-gorong yang untuk lintasan lurus, 

mendeteksi sampah yang ada di permukaan aliran sungai dan Robot Boat “Kapal Ucol” 

hanya bisa dimasukan di gorong-gorong sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

merancang dan  membuat Robot Boat “Kapal Ucol” yang memberikan  pencitraan 
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keadaan di dalam gorong – gorong atau box culvert. Makalah ini dibagi menjadi 5 

bagian, yaitu Pendahulan, Landasan Teori, Perancangan, Pengujian dan Analisa serta 

Penutup.  

 

LANDASAN TEORI 

Box Culvert  

 Box Culvert merupakan material yang diproduksi dengan beton pracetak yang 

berbentuk Kotak berfungsi sebagai gorong-gorong. Material Box Culvert ini biasa 

digunakan sebagai saluran air dipinggir jalan,pergudangan,pabrik atau di area 

perumahan. Biasanya Box Culvert ini digunakan untuk area yang akan di dilewati 

keluar masuk kendaraan berat karena Box Culvert ini sangat kuat memiliki tulangan 

besi yang sudah di siapkan untuk menahan beton berat seperti kendaraan berat.   

Arduino Nano 

Arduino merupakan sebuah platform dari physical computing yang bersifat open 

source. Pertama-tama perlu dipahami bahwa kata “platform” di sini adalah sebuah 

pilihan kata yang tepat. Arduino tidak hanya sekedar sebuah alat pengembangan, tetapi 

ia adalah kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman dan Integrated Development 

Environment (IDE) yang canggih. IDE adalah sebuah software yang sangat berperan 

untuk menulis program, meng-compile menjadi kode biner dan meng-upload ke dalam 

memory microcontroller. Arduino Nano adalah  salah satu  papan pengembangan 

mikrokontroler yang berukuran kecil, lengkap dan mendukung penggunaan breadboard. 

Arduino Nano diciptakan dengan basis mikrokontroler ATmega328 (untuk Arduino 

Nano versi 3.x) atau ATmega 168 (untuk Arduino versi 2.x).  Arduino Nano kurang 

lebih memiliki fungsi yang sama dengan Arduino Duemilanove, tetapi dalam paket 

yang berbeda. Arduino Nano tidak menyertakan colokan DC berjenis Barrel Jack, dan 

dihubungkan ke komputer menggunakan port USB Mini-B. Arduino Nano dirancang 

dan diproduksi oleh perusahaan Gravitech.   

 

Perancangan 

Perancangan Desain Dan Mekanik 

  Desain Robot Boat “Kapal Ucol” pada penelitian ini ditujukan pada gambar 2 di 

bawah ini : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tampak Depan Kanan dan Kiri Pada Kapal 

Robot Boat “Kapal Ucol” ini terbuat dari bahan matras dengan ketebalan 5 mm. 

Panjang,  lebar dan tinggi kapal ini adalah 100 cm  x 50 cm x 45 cm. 1 buah camera 

goplus cam terletak di bagian atas kapal berfungsi unuk mengambil pencitraan. 2 buah 

lampu LMD yang terletak di bagian depan  kapal berfungsi sebagai penerangan di 

dalam gorong- gorong dan 3 buah sensor Ultrasonik terletak di bagian ujung depan, 
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samping kanan dan kiri kapal berfungsi sebagai pendeteksi rintangan.Mikrocontroler 

arduino nano terletak pada bagian dalam kapal dan baterai atau aki terletak pada bagian 

dalam kapal, sementara motor DC terletak di bagian belakang kapal. Motor DC terdapat 

2 di bagian belakang kanan dan kiri kapal Ucol berfungsi sebagai pengerak baling –

baling Robot Boat “Kapal Ucol”.  

Ilustrasi Sistem 

  Ilustrasi sistem pada Robot Boat “Kapal Ucol” di jelaskan pada gambar 2 

berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Skema Perancangan Hardware 

 

Skema perancangan diatas meliputi cara kerja dari awal proses bekerja. Pertama 

pada saat batrai memberikan  aliran listrik ke mikrocontroller arduino nano akan 

mengirimkan sinyal pada sensor Ultrasonik, transmitter dan receiver terus mengirimkan 

sinyal kepada remote control untuk pengendali gerak terhadap motor DC untuk 

penggerak Robot Boat “Kapal Ucol”. 

 

Perancangan Perangkat Keras   (Hardware) 

 
Gambar 3 Sistem Kerja Robot Boat “Kapal Ucol”. 

 

 Gambar 3 menjelaskan sistem kerja Robot Boat “Kapal Ucol” yakni pada saat 

baterai memberikan aliran listrik ke mikrocontroller arduino nano maka ia akan 

mengirimkan sinyal pada sensor Ultrasonik, transmitter dan receiver. Sinyal tersebut 

dikirimkan kepada remote control untuk pengendali gerak terhadap motor DC sebagai 

penggerak Robot Boat “Kapal Ucol”. 

 

PENGUJIAN DAN ANALISA 

Perancangan Pengujian 
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Penggujian diperlukan untuk membutuhkan bahwa sistem mampu bekerja sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan dan mampu memberikan prilaku sesuai dengan 

rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Sistem diletakkan pada kapal berukuran 

panjang x lebar x tinggi sebesar 100cm x 50cm x 45cm. Pengujian akan dilakukan 

dalam berbagai bentuk untuk menguji keberhasilan sistem.Pengujian pertama awalnya 

memakai baterai, akan tetap listrik yang dihasilkan oleh baterai sangat kecil dan mudah  

habis. Karna box culvert tu pasti sangat panjang dan membutuhkan tegangan listrik 

yang bisa bertahan lama. 

Tabel 1. Bagan yang Diuji Coba 
No. Nama Alat yang diuji 

1. Remote 

2. Sensor  

3. Kapal  

Bagian satu pengujian jarak remot pada Robot Boat “Kapal Ucol”, disaat 

pengujian remot dari jarak 0 cm sampai jarak terkoneksi nya remot kontrol sejauh 

15meter terdeteksi oleh kapal. Pada saat lepas atau tidak terkoneksi oleh remot maka 

kapal akan berjalan dengan Autopilot. 

Tabel 2.  Jarak Pengujian Pada Remot 
No. Jarak Reaksi Jarak Terkonesi 

1. 0 cm On 

2. 1 m On 

3. 2 m On 

4. 3m On 

5. 4 m On 

6. 5 m On 

7. 6 m On 

8. 7 m On 

9. 8 m On 

10. 9 m On 

11. 10 m On 

12. 11 m On 

13. 12 m On 

14. 13 m On 

15. 14 m On 

16. 15 m On 

17. 16 m Off 

18. 17 m Off 

19. 18 m Off 

20. 19 m Off 

21 20 m Off 

Remot terkoneksi pada kapal maka lampu relay pada kapal akan menyala dan 

apabila tidak terkoneksi pada kapal maka lampu relay tidak akan menyala. Apabila 

remot tidak terkoneksi pada kapal maka kapal akan berjalan dengan sistem autopilot. 

 Bagian dua pengujian pada jarak sensor Ultrasonik. Jarak sensor  pada kapal 

Ucol mulai 0cm -14cm sensor Ultrasonik terdeteksi. Sedangkan pada jarak lebih dari 

14cm  sensor Ultrasonik tidak dapat terdeteksi. Sensor Ultrasonik yang ada pada kapal 

Ucol terdapat 3 buah Sensor Ultrasonik. Peletakan Sensor Ultrasonik pada bagian depan 

kapal, samping kanan kapal, dan samping kiri kapal.  

Bagian tiga pengujian pada kapal yakni kapal akan dijalankan di gorong  atau 

kali untuk mengetahui seberapa jarak  kapal akan berjalan dengan baik atau tidak. Jarak 
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terdeteksi sensor mulai dari titik 2cm sampai 215meter. Di dalam kapal terdiri beberapa 

bagian alat seperti pada tabel 3 di bawah ini. 

Tabel 3. Isi Bagan dalam Kapal 
No.  Nama Alat Fungsi  

  1.  Ardiuno Nano Untuk memudahkan pemograman lebih sederhana menggunakan 

Ardiuno Software, tanpa harus menggunakan tambahan hardware lain. 

  2. Relay  Untuk mengerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang 

kecil dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. 

  3. Sensor  Untuk mengkonversikan suatu besaran analog sehingga dapat dibaca 

oleh suatu rangkaian elektronik. 

  4. Papan Board Untuk membuat rangkaian elektronik sementara dan tanpa menyolder.  

5. DC montor  Untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak berupa putaran. 

6. Camera Gpro  Untuk menghasilkan sebuah gambar atau vidio. 

7. AKI Untuk memberikan sebuah tegangan arus listrik. 

8. Baterai Untuk memberiukan sebuah tegangan arus listrik. 

9. Lampu AMD Untuk memberikan penerangan atau cahaya. 

10. Kabel Jemper Untuk menghubungkan antara dua titik atau lebih. 

 

Pengujian Kontrol Manual 

Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan apakah keseluruhan sistem mampu 

bekerja dengan baik saat menggunakan kontol manual. Sistem memiliki reciver yang 

mampu terhubung langsung dengan transmitter. Tabel transmitter pengujian frekuensi 

dan jarak ( receiver dan transmitter ). 

Tabel 4.  Remot 

  

     

 

 

Apabila remot nyala maka autopilot akan mati dan jika remot tidak berkerja 

maka autopilot nya yang akan berkerja. Jika autopilot tidak fungsi maka yang berkerja 

remot dan jika autopilot yang berkerja maka remot akan mati atau tidak terdeteksi. 

Tabel  5. Remot 
 

Manual 

 Remot  

 Kiri  Kanan  Keterangan  

     Maju  

Remot          X Kanan    

       X   Kiri 

     Maju  

Autopilot          X Kanan  

       X   Kiri  

 

Remot  Auto Pilot 

 ( nyala)        X  ( tidak ) 

      X   ( tidak )  ( nyala ) 
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Keterangan  : 

Remot  

· Jika balang baling kanan kiri berputar maka kapal akan berjalan maju 

· Jika balang baling kiri berputar maka kapal akan berbelok ke kanan 

· Jika balang baling kanan berputar maka kapal akan berbelok ke kiri 

Autopilot  

· Jika balang baling kanan kiri berputar maka kapal akan berjalan maju 

· Jika balang baling kiri berputar maka kapal akan berbelok ke kanan 

· Jika balang baling kanan berputar maka kapal akan berbelok ke kiri 

Tabel  6.  Frekuensi jarak Remot 
NO. Frekuensi Jarak   

Remot  

Jarak  Keterangan  

1. 433mHz 15 meter Mampu meremot 

Jarak remot terkoneksi oleh kapal 15 meter dan apabila melebihi batas jarak 

remot maka autopilotnya yang akan berkerja. 

 

Pengujian Penghindar Halangan 

  Metode pengujian yang terakhir menguji apakah sistem mampu mendeteksi 

halangan dan melakukan navigasi saat diberikan halangan. Sistem menggunakan sensor 

jarak ping parralax yang di pasang pada bagian depan, kanan dan kiri kapal. Pengujian 

ini di lakukan sebanyak tiga kali untuk menguji bagaimana saat sistem di beri halangan. 

Tabel 7. Pengujian Alat 
No.  Nama Alat yang diuji 

1. Sensor  

2. Alat Mesin seperti, Relay, projectboard, Ardiuno 

3. DC Montor  

 

Pengujian pertama dengan menggunakan sensor Ultrasonik seberapa peka untuk 

menangkap. Halangan akan ditaruh pada jarak yang berbeda – beda terhadap sistem 

sensor. Pengujian selanjutnya adalah menguji alat mesin apakah mesin sudah siap dan 

tidak ada kabel yang belom di sambugkan atau kabel putus. Pengecekan alat mesin 

sangatlah penting untuk menjalankan kapal agar berjalan dengan baik dan normal. 

Pengujian terakhir adalah menguji bagaimana sistem mampu menghindari halangan di 

depan sistem saat melakukan navigasi. Sistem akan dites dengan melakukan navigasi 

dan diberikan halangan pada sistem sensor kapal.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berikut ini merupakan kesimpulan dari penelitian ini yakni : 

1. Sistem Robot Boat “Kapal Ucol” berhasil dibuat dan dikendalikan secara  

Autopilot. 

2. Hasil data uji speed test, didapatkan kondisi kapal yang mampu berjalan dengan 

baik. Jarak remot terkoneksi oleh kapal 15 meter dan apabila melebihi batas 

jarak remot maka autopilotnya yang akan berkerja 
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Saran 

        Berdasarkan pengujian dan analisa, sistem masih  memerlukan penyempurnaan 

karena itu diberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan  penelitian untuk implementasi pada kapal yang berbeda. 

2. Penambahan sensor serta komponen lain yang dapat membuat sistem tahan 

terhadap segala keadaan. 

3. Perlu tambahan pengukuran dan inovasi bentuk  model kapal yang lebih efektif 

dan efisien. 
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ABSTRAK 

Fasilitas kerja adalah segala suatu dalam lantai produksi yang dapat menunjang 

dan membantu lancarnya proses produksi dijalankan. Salah satu yang termasuk fasilitas 

kerja di Rehan Bakery Cabang Semampir Surabaya yang menjadi objek kajian 

penelitian ini adalah rak untuk penempatan loyang roti. Rak untuk loyang roti di Rehan 

Bakery menjadi fasilitas kerja sangat penting dalam proses produksi roti. Frekuensi 

operator terhadap rak untuk loyang roti ini juga cukup tinggi. Saat ini, rak untuk loyang 

roti ini tersusun monoton dengan susunan rak yang terlalu banyak dan satu tatakan 

hanya dapat diisi satu loyang saja. Kondisi rak untuk loyang roti juga dirasa kurang 

ergonomis dan menyebabkan kelelahan terhadap operator. Akibatnya dapat mengurangi 

tingkat produktivitas operator. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan 

perancangan rak untuk loyang roti di Rehan Bakery Cabang Semampir Surabaya secara 

ergonomis dengan mempertimbangkan antropometri. Selain itu dalam konsep 

perancangan rak untuk loyang roti ini didekati dengan metode quality function 

deployment (QFD). Pada akhirnya, penelitian ini menciptakan rak untuk loyang roti 

yang ergonomis dan mempertimbangkan antropometri operator pada umumnya.          

 

Kata kunci: ergonomi, antropometri, perancangan produk, Quality Function 

Deployment (QFD) 

 

PENDAHULUAN 

 

Dengan berkembangnya teknologi yang terjadi saat ini, maka fasilitas kerja dalam 

lantai produksi perlu diperhatikan. Hal tersebut perlu diperhatikan karena merupakan 

salah satu bentuk kegiatan penunjang yang penting dalam upaya meningkatkan 

produktivitas di berbagai jenis pekerjaan. Di lantai produksi banyak kita temukan 

berbagai macam fasilitas kerja. Namun tidak semua fasilitas kerja tersebut bersifat 

ergonomis. Dan ketidakergonomisan alat kerja bisa mengakibatkan pekerja menjadi 

tidak nyaman, tidak aman, dan tidak sehat. Apabila pekerja mengalami tiga hal tersebut, 

maka jumlah produk/ouput produksi yang dihasilkan kurang maksimal. Produktivitas 

tenaga kerja dapat meningkat apabila kondisi tempat kerja, sarana, dan fasilitas yang 

mendukung. 

Berdasarkan Wignjosoebroto (2000), manusia pada prinsipnya adalah “goal 

oriented” ketika menggunakan produk ataupun mengoperasikan mesin/fasilitas kerja 

lainnya. Kemungkinan untuk melakukan tindakan kesalahan (human error) sangat 

mungkin terjadi manakala ada ketidakserasian dan ketidakselarasan di dalam 

perancangan sistem manusia-mesin tersebut. Walaupun demikian manusia akan mau 

menerima kesalahan tersebut sebagai pengalaman dan mencoba memperbaiki kinerja 

mailto:wiwin_w@untag-sby.ac.id
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sistem dengan mensinergikan kembali performansi masing-masing sub-sistem (manusia 

dan/atau mesin). 

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan ilmu ergonomi. Istilah ergonomi 

berasal dari bahasa latin yaitu “ergon” dan “nomos” yang didefinisikan sebagai studi 

tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, 

fisiologi, psikologi, engineering, management, dan desain atau perancangan (Kristanto 

dan Manopo, 2010). Menurut Kristanto dan Manopo (2010), di dalam ergonomi 

dibutuhkan studi tentang ergonomi dimana manusia, fasilitas kerja dan lingkungannya 

saling berinteraksi dengan tujuan utama yaitu menyesuaikan suasana kerja dengan 

manusianya.   

Rehan Bakery merupakan salah satu home industry yang memproduksi berbagai 

macam roti, seperti roti roll, roti isi, roti tart, dan lain-lain. Rehan Bakery mempunyai 

tiga cabang dengan produksi yang berbeda, salah satunya yaitu bertempat di Medokan 

Semampir. Di tempat ini Rehan Bakery hanya memproduksi lima belas macam roti 

dengan berbagai topping dan isi. Dari studi pendahuluan lapangan terdapat 

permasalahan salah satunya adalah pada peletakan loyang pada produk setengah jadi 

dan produk jadi. Pada home industry ini ada salah satu fasilitas kerja yang kurang 

ergonomis yaitu pada rak susun untuk peletakan loyang roti yang dirasa kurang 

hiegenis. 

Berdasarkan studi pendahuluan lapangan yaitu dengan melakukan survei didapati 

rak susun untuk peletakan loyang roti yang hanya terbuat dari kayu biasa dan berbentuk 

slide yang terlalu banyak sehingga operator akan mudah lelah jika mengambil loyang 

roti yang letaknya paling bawah. Dari hasil wawancara terhadap salah satu operator 

sering mengeluh sakit punggung karena operator sering menunduk. Oleh karena itu 

penelitian ini dilakukan bertujuan untuk melakukan perancangan produk rak untuk 

penempatan loyang roti di Rehan Bakery dengan pendekatan ergonomi 

mempertimbangkan antropometri tubuh operator. Penyusunan konsep untuk 

perancangan rak dilakukan dengan metode Quality Function Deployment (QFD). Selain 

itu diharapkan dari penyusunan konsep rak baru ini dapat mengurangi tingkat kelelahan 

operator dan meningkatkan produktivitas kerja. 

Penelitian pendahulu tentang perancangan fasilitas kerja telah dilakukan yaitu 

pada perancangan ulang fasilitas kerja pada stasiun cutting yang ergonomis guna 

memperbaiki posisi kerja operator sebagai upaya peningkatan produktivitas kerja 

(Kristanto dan Manopo, 2010). Penelitian tersebut mengambil studi kasus di Perusahaan 

Anode Crome Yogyakarta pada Tahun 2010. Penelitian pendahulu tentang perancangan 

produk juga telah banyak dilakukan antara lain perancangan dan pengembangan produk 

automatic control switch electric (ACSE) (Widiasih dan Murnawan (a), 2017), 

perancangan dan pengembangan produk meja baca adjustability (Murnawan dan 

Widiasih (b), 2016), perancangan produk tongkat manusia berkebutuhan khusus 

ergonomis (Murnawan dan Widiasih, 2016), penyusunan konsep untuk perancangan 

produk pot portable dengan pendekatan Quality Function Deployment (QFD) (Widiasih 

dan Murnawan (c), 2016), perancangan produk pispot dua bagian dengan pendekatan 

Quality Function Deployment (QFD) dan analisis SWOT (Murnawan dkk, 2016), 

Utilisasi wheel dop dengan mempertimbangkan aspek ergonomi (Widiasih dkk, 2016). 

Pada akhirnya penelitian ini akan memberikan manfaat kepada objek penelitian 

sebagai masukan untuk Rehan Bakery Cabang Semampir Surabaya dalam mengatur 

fasilitas kerja yang ergonomis sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja karena 
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dapat mengurangi tingkat kelelahan operator. Bagi peneliti bermanfaat untuk 

menerapkan ilmu tentang ergonomi untuk merancang fasilitas kerja yang ergonomis. 

Serta bagi institusi dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang 

perancangan fasilitas kerja yang ergonomis.  

 

LANDASAN TEORI 

Ergonomi 

Berdasarkan Wignjosoebroto (2006), istilah “ ergonomi “ berasal dari bahasa 

Latin yaitu ergon (kerja) dan nomos (hukum alam) dan dapat didefinisikan sebagai 

tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, 

fisiologi, psikologi, engineering, manajemen dan desain/perancangan. Di dalam 

ergonomi dibutuhkan studi tentang sistem dimana manusia, fasilitas kerja dan 

lingkungannya saling berinteraksi dengan tujuan utama yaitu menyesuaikan suasana 

kerja dengan manusianya. Sasaran dari penerapan ergonomi adalah seluruh tenaga kerja 

baik pada sektor modern maupun tradisional. Penerapan ergonomi dalam bentuk 

pengaturan sikap kerja, tata cara kerja dan perencanaan kerja yang tetap menggunakan 

salah satu syarat bagi efisien dan produktivitas kerja yang tinggi. 

 

Antropometri 

Antropometri berasal dari kata “anthro” yang berati manusia dan “metri” yang 

berarti ukuran. Secara umum anthropometri dinyatakan sebagai satu studi yang 

berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Pada dasarnya manusia terlahir 

dengan bentuk dan ukuran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena 

itu ilmu antropometri digunakan sebagai pertimbangan ergonomis yang berkaitan 

dengan interaksi manusia. 

Ada beberapa aplikasi ilmu anthropometri yang dapat di terapkan dalam 

kehidupan sehari-hari antara lain perancangan area kerja (work station), perancangan 

peralatan mesin, perancangan produk, dan juga perancangan lingkungan kerja. Menurut 

Numianto (2005) antropometri adalah satu kumpulan data dan numerik yang 

berhubungan dengan karakteristik fisik tubuh manusia, ukuran, bentuk, dan kekuatan 

serta penerapan dari data tersebut digunakan untuk penanganan masalah desain.  

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Kristanto dan Manopo (2010), 

antropometri dengan karakteristik fisik tubuh manusia, bentuk, dan kekuatan serta 

penerapan dari data tersebut untuk penanganan masalah desain. Penerapan data 

antropometri ini akan dapat dilakukan jika tersedia nilai rata-rata, dan standar deviasi 

dari suatu distribusi normal. Adapaun distribusi normal ditandai dengan adanya nilai 

yang menyatakan sama dengan atau lebih rendah dari nilai tersebut. Misalnya 95% 

populasi berada dengan atau lebih rendag dari 95 persentil, 5% populasi berada sama 

dengan atau lebih 5 persentil. Besarnya nilai persentil dapat ditentukan dari tabel 

probabilitas distrbusi normal.  

 

Kelelahan Kerja 

Kelelahan bagi setiap orang mempunyai arti tersendiri dan subjektif. Istilah 

kelelahan biasanya menunjukkan kondisi yang berbeda antar individu, tetapi semuanya 

dapat diartikan pada penurunan kapasitas kerja serta kelelahan tubuh. Menurut 

Suma’mur (1989) kelelahan adalah keadaan yang disertai penurunan efisiensi dan 

ketahanan dalam bekerja. Kelelahan juga bisa diartikan sebagai menurunnya efisiensi, 
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performa kerja, dan berkurangnya kekuatan atau ketahanan fisik tubuh untuk terus 

melanjutkan kegiatan yang harus dilakukan.  

Munculnya kelelahan kerja disebabkan oleh beberapa faktor, terdapat 5 (lima) 

kelompok penyebab kelelahan antara lain, keadaan monoton, beban dan lamnya 

pekerjaan baik fisik maupun mental, keadaan lingkungan seperti cuaca kerja, 

penerangan, dan kebisingan, keadaan kejiwaan seperti tanggung jawab, kekhawatiran 

atau konflik, penyakit, perasaan sakit dan keadaan gizi. Dengan adanya faktor-faktor 

tersebut, di dalam bukunya Suma’mur juga menjelaskan hal apa saja yang bisa 

dilakukan untuk menyegarkan kelelahan tersebut. Cara mengukur kelelahan kerja 

diukur dengan dua cara yaitu dengan cara subjektif ataupun objektif. Pengukuran secara 

subjektif adalah dengan menggunakan kuisioner kelelahan. Untuk mengukur kelelahan 

secara objektif menggunakan pengukuran peningkatan denyut nadi kerja (PDNK) yang 

diekpresikan dalam bentuk persentase dan dihitung dengan rumus.  
 

Quality Function Deployment (QFD) 

Menurut Kwong dan Bai dalam Widiasih dan Murnawan (2016) Quality Function 

Deployment (QFD) merupakan metode yang dapat digunakan manajemen perusahaan 

yangmembantu tim perencanaan dan pengembangan produk untuk fokus pada 

kebutuhan konsumen. Pada saat ini QFD telah banyak digunakan baik untuk 

mendefinisikan atau menyusun konsep produk baru maupun diagnosis dan 

meningkatkan produk eksisting. Dalam Kwong dan Bai dalam Widiasih dan Murnawan 

(2016) juga menjelaskan bahwa QFD merupakan konsep dasar untuk menerjemahkan 

kebutuhan dan keinginan konsumen ke dalam karakeristik produk. QFD merupakan 

metode penting untuk perencanaan produk, meningkatkan kepuasan konsumen, dan 

memperpendek waktu siklus perencanaan dan pengembangan produk.Senada dengan 

itu, dalam Adriantantri dalam Widiasih dan Murnawan (2016) mengungkapkan bahwa 

QFD merupakan suatu alat analisa untuk menjabarkan kebutuhan pelanggan, 

mengevaluasi produk atau jasa secara sistematik mengenai kemampuannya memenuhi 

kebutuhan tersebut. Analisa dilakukan dengan mengetahui atribut yang dipentingkan 

oleh pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan dan perbandingannya dengan tingkat 

kepuasa pelanggan terhadap produk lain. Kemudian dengan strategi pemasaran yang 

tepat maka dapat dilakukan respon teknis yang dapat dikembangkan untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan sesuai dengan tingkat kepentingan yang diinginkan 

oleh pelanggan. Berdasarkan Ginting dalam Widiasih dan Murnawan (2016) QFD 

adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas barang atau jasa dengan memahami 

kebutuhan konsumen kemudian menghubungkannya dengan ketentuan teknis untuk 

menghasilkan suatu barang atau jasa pada setiap tahap pembuatan barang atau jasa. 

 

METODE  PENELITIAN 
 

Gambar 2 merupakan aliran metodologi penelitian. Dimulai dari pra-penelitian 

yaitu observasi serta studi pustaka untuk merumuskan konsep berpikir dan penyelesaian 

permasalahan dalam objek penelitian. Pada tahap selanjutnya dilakuukan pengumpulan 

data dimana pada tahap ini data yang dikumpulkan antara lain data antropometri 

operator dan juga kuisioner tingkat kelelahan pekerja dan kuisioner penyusunan konsep 

produk baru dengan mengadaptasi metode QFD. Selanjutnya dilakukan pengolahan 

data, dan dilakukan analisis terhadap analisis data antropometri serta penyusunan 

konsep dengna menggunakan metode QFD tersebut. 
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Gambar 2.  Metodologi Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan dengan membandingkan 

tingkat kelelahan dari rak susun desain lama dengan rak susun desain baru. 

Pengambilan sampel diambil dari pekerja Rehan Bakery Cabang Semampir Surabaya 

yang berjumlah 8 orang. Pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi keluhan yang 

dihadapi oleh operator adalah dengan merancang rak susun peletakan loyang roti yang 

ergonomis. Adapun maksud dari ergonomis yaitu desain rak susun telah sesuai dengan 

ukuran antropometri pengguna (operator), serta dapat mengurangi tingkat kelelahan dan 

dapat memberi kenyaman bagi operator. Adapun untuk penentuan desain menggunakan 

pengukuran secara langsung terhadap operator dengan mengukur antropometri tinggi 

tubuh dalam posisi tegak dari lantai sampai ujung kepala, tinggi bahu dalam posisi 

berdiri, jangkauan tangan yang terjulur kedepan diukur dari bahu sampai ujung jari, 

tinggi jangkauan tangan dalam posisi tegak diukur dari lantai sampai dengan telapak 

tangan yang terjangkau lurus ke atas (vertikal) dengan menggunakan persentil 95% 

sebagai persentil besar dan 5% untuk persentil kecil. Penelitian dilakukan dengan 
membandingkan tingkat kelelahan secara subjektif maupun objektif penggunaan rak 

susun desain lama dengan rak susun desain baru, Adapun pengkuran kelelahan sucara 

subjektif menggunakan kuesioner kelelahan, sedangkan secara objektif menggunakan 

perhitungan peningkatan denyut nadi. Untuk menghasilkan produk yang bernilai, maka 

dilakukan serangkaian perancangan dan pengembangan produk dengan menyusun 

konsep produk menggunakan QFD sesuai langkah. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Perhitungan Data Antropometri 

Hasil dari perhitungan data antrophometri tersebut untuk mengetahui dimensi atau 

ukuran perancangan fasilitas kerja. Pada pengukuran perancangan fasilitas kerja ini, 

menggunakan percentile bawah yaitu 5%. 

 

Tabel 2. Hasil Perhitungan Antrophometri 

Jenis 

Pengukuran 

No. Responden 

 

ᵟ 5% 
1 2 3 4 5 6 7 8 

A 178 179 180 175 180 172 177 178 177.4 2.72 175.7 

B 40 42 42 39 41 39 38 38 39.9 1.64 38.2 

C 67 68 68 66 68 66 67 68 67.25 0.89 65.6 

D 198 199 197 194 200 192 198 196 196.8 2.66 195.1 
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Keterangan jenis antropometri: 

A. Tinggi tubuh dalam posisi tegak dari lantai sampai ujung kepala. 

B. Tinggi bahu dalam posisi berdiri. 

C. Jarak jangkauan tangan yang terjulur kedepan diukur dari bahu sampai ujung jari tangan. 

D. Tinggi jangkauan tangan dalam posisi berdiri tegak, diukur dari lantai sampai dengan 

telapak tangan yang terjangkau lurus ke atas (vertikal). 

 

Hasil Perhitungan Rak 

Setelah dilakukan perhitungan data antropometri, dapat dilakukan perhitungan panjang, 

lebar, tinggi rak susun sesuai dengan kebutuhan operator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Desain Rak Susun 

 

Penyusunan Konsep Produk hasil dari Kuisioner dan Metode QFD  

Tabel 3. Penyusunan Konsep 
Respon Teknis Konsep Ide 

Pemilihan Bahan Baku Bahan baku terbuat dari steinless steel 

Bentuk Produk 
Desain simple dan menarik 

Dapat di sledding 

Kemudahan Digunakan Sledding bisa digunakan sesuai keinginan responden 

Pemilihan Ukuran Produk Produk dibuat dengan ukuran besar 

Penambahan Fitur Diberi kuncian 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Rancangan rak susun dengan menggunakan sistem sledding sangat membantu 

untuk pekerja di Rehan Bakery karena rak susun dapat di sledding sesuai 

kebutuhan. Setiap slide terdapat 2 kuncian yang terletak pada kanan dan kiri dan 

terdapat 15 lubang kuncian. Dengan adanya rak susun ini pekerja tidak lagi terlalu 

membungkuk jika menaruh loyang yang paling bawah. Dengan demikian tingkat 

kelelahan menurun dan tingkat produktivitas naik karena setiap slide dapat di isi 2 

loyang. 

2. Tingkat kelelahan secara subjektif dan objektif dilakukan. Hasil perhitungan 

keduanya mengalami penurunan antara sebelum dan sesudah penerapan produk. 

Artinya bahwa produk yang disusun dengan konsep baru (hasil QFD) mampu 

mengurangi tingkat kelelahan operator. 

3. Penggunaan metode QFD (Quality Function Deployment) adalah untuk 

merusmuskan konsep produk. Penyusunan konsep produk pada rak susun yaitu 

pemilihan bahan baku: menggunakan steinless steel, betuk produk : desain simple, 
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menarik, dan rak dapat di sledding, kemudahan digunakan: sledding dapat 

digunakan sesuai keinginan, pemilihan ukuran produk: produk dibuat ukuran besar, 

penambahan fitur: diberi kuncian. 

 

Saran 

Produk dapat dikembangkan lagi dengan desain yang inovatif dan dapat diterima 

oleh masyarakat. Dan untuk peneliti selanjutnya dapat membahas fasilitas kerja yang 

ergonomis dengan mempertimbangkan faktor lingkungan yang nyaman, aman dan 

sehat. Serta mengetahui adanya perbedaan antara kondisi awal fasilitas dengan 

rancangan fasilitas yang dibuat. 
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ABSTRAK 
Jaringan Syaraf Tiruan (JST) dan data time series dapat digunakan untuk metode 

peramalan dengan baik. Jaringan Syaraf Tiruan adalah suatu metode yang prinsip 

kerjanya diadaptasi dari model matematika pada manusia atau syaraf biologi. Jaringan 

syaraf dikarakteristikkan oleh; (1) pola koneksi diantara neuron (disebut arsitektur), (2) 

menentukan bobot dari koneksi (disebut training atau learning), dan (3) fungsi aktifasi.  

Tujuan penelitian adalah mendapatkan arsitektur jaringan syaraf tiruan yang terbaik, 

membandingkan dua metode Jaringan Syaraf Tiruan Backpropogation dengan metode 

Jaringan Syaraf Tiruan Fungsi Basis Radial (RBF). Penelitian ini merupakan penelitian 

dengan menggunakan data yang sebenarnya (true experimental). Penelitian ini 

dilaksanakan di Universitas Wijaya Putra Surabaya, dengan memakai data kedua yang 

diperoleh dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

perbedaan antara metode JST RBF dengan metode JST Backpropagation, diperoleh 

indeks statistik JST RBF, MAE= 0,0074, RMSE=0, 0096, error=12,6532 %. Indeks 

statistik JST Backpropagation, MAE= 0,2129, RMSE=0, 2752, error=13,3217 %.  

 
Kata Kunci: Jaringan Syaraf Tiruan; Prediksi, Backpropagation; Fungsi Basis Radial. 

 

PENDAHULUAN 

 

Berkembangnya suatu Perguruan Tinggi salah satunya dipengaruhi oleh minat 

masyarakat terutama calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan dikampus tersebut, 

semakin besarnya minat calon mahasiswa perlu diikuti oleh pengembangan sumber 

daya manusia, sarana, dan prasarana. Untuk memenuhi syarat minimum perbandingan 

antara jumlah mahasiswa dengan pengembangan sumberdaya manusia, sarana, dan 

prasarana perlu dilakukan prediksi berapa besar peningkatan jumlah mahasiswa tiap 

tahunnya. Metode Jaringan Syaraf Tiruan (JST) dan  data time series secara efektif 

digunakan untuk mendapatkan model prediksi peningkatan jumlah mahasiswa baru. 

Jaringan Syaraf Tiruan (JST) adalah pemproses sistem informasi dengan 

karakteristik tertentu dan performa yang mendekati syaraf biologi (Fauset, 1994). 

Jaringan syaraf adalah merupakan salah satu representasi buatan otak manusia. Hal ini 

dikarenakan pemrosesan informasi terletak pada suatu neuron yang memiliki sinyal. 

Pada tiap neuron masukan dan neuron keluaran memiliki lapis tersembunyi (hidden 

layer). Penerapan jaringan syaraf tiruan telah banyak digunakan peneliti sebelumnya, 

Ye (2012) menerapkan jaringan syaraf tiruan untuk memprediksi fluktuasi nilai tukar 

RMB Exchange di People’s Bank China, Kurt dan Oktay (2010)  menggunakan jaringan 

syaraf tiruan untuk memprediksi tingkat polusi udara, Wang et al.(2012)  meramalkan 
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beban listrik jangka pendek pada perencanaan distribusi listrik, Huang dan Foo (2002) 

membuat model prediksi kadar salinitas air sungai menggunakan metode jaringan syaraf 

tiruan , dan Irawan et al. (2013), menggunakan jaringan syaraf tiruan untuk 

memprediksi curah hujan dan klimatologi. Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, 

maka menurut peneliti metode jaringan syaraf tiruan ini perlu diterapkan untuk 

memprediksi peningkatan jumlah mahasiswa baru, karena dengan menggunakan metode 

ini memperoleh keakuratan yang bagus dan proses yang cepat. 

 

METODE PENELITIAN 

Studi Literatur 

Melakukan kajian artikel ilmiah untuk mengetahui perkembangan dan metoda-

metoda yang baru penelitian di bidang penerapan Jaringan Syaraf Tiruan. Literatur yang 

digunakan adalah artikel-artikel ilmiah pada jurnal internasional dan jurnal nasional 

yang membahas mengenai penerapan Jaringan Syaraf Tiruan untuk memprediksi di 

semua bidang, misalnya: bidang industri, bidang klimatologi, bidang lingkungan hidup, 

bidang energi, dan bidang ekonomi. 

 

Pengumpulan Data 

Dalam menyelesaikan penelitian ini, dilakukan pengambilan data dan kemudian 

dilanjutkan dengan validasi data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

sekunder yang diambil dari Biro Kemahasiswaan Universitas Wijaya Putra Surabaya, 

beralamat Jalan Raya Benowo No. 1-3 Surabaya. Data yang digunakan adalah data 

jumlah calon mahasiswa baru yang mendaftar setiap tahun selama 5 tahun terakhir yaitu 

tahun 2012-2016. Data jumlah calon mahasiswa baru yang diambil berdasarkan asal 

daerah kabupaten/kota masing-masing mahasiswa baru, antara lain: Surabaya, Gresik, 

Lamongan, Mojokerto, Pasuruan, dan kabupaten/kota lainnya. Validasi data dilakukan 

supaya data-data yang sudah diambil dapat menjadi data input dan data target yang 

sesuai untuk training dan testing pada Jaringan Syaraf Tiruan. 

Pengolahan Data 

Setelah data divalidasi, data jumlah mahasiswa baru berdasarkan asal daerah calon 

mahasiswa masing-masing sudah bisa digunakan sebagai data input. Pengelompokan 

data dapat digambarkan seperti Tabel 1  berikut ini. 

 

Tabel 1. Data Input Untuk Prediksi 

Tahun 

Kabupaten Kota 

Surabaya Gresik Lamongan Mojokerto Pasuruan 
Kabupaten/

Kota Lain 

2012/2013 X1 X2 X3 X4 X5 X6 

2013/2014 X7 X8 X9 X10 X11 X12 

2014/2015 X13 X14 X15 X16 X17 X18 

2015/2016 X19 X20 X21 X22 X23 X24 

2016/2017 X25 X26 X27 X28 X29 X30 

 

Selanjutnya data yang sudah dikelompokkan berdasarkan asal kabupaten/kota calon 

mahasiswa baru tiap tahun untuk memprediksi untuk tahun berikutnya. Pada penelitian 

ini data input dibagi menjadi dua bagian yaitu data untuk training (pelatihan) dan data 

testing (pengujian). 
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Preprocessing Data 

Sebelum data input dimasukkan kedalam jaringan terlebih dahulu data di 

transformasi kedalam bentuk data interval. Data-data tersebut dinormalisasi sehingga 

menjadi data yang berada dalam selang [0,1], normalisasi menggunakan rumus Min-

max normalisasi (Han,  Kamber, dan Pei, 2012). Misalkan data input X dengan jumlah 

data n, x1, ,x2,…,xn. 

 
dengan: 

X  = data input 

 = data X minimum 

 = data X maksimum 

   = batas atas interval 

    = batas bawah interval 

Tujuan dari normalisasi adalah menyamakan selang dari nilai-nilai tiap data sehingga 

setiap data memiliki peran yang proporsional dalam setiap proses. 

 

Perancangan Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan (JST) 

Langkah selanjutnya adalah perancangan arsitektur jaringan yang terbaik 

menerjemahkan atau menganalisa parameter-parameter dalam suatu jaringan, antara 

lain: 

1) Untuk mendapatkan model Backpropagation yang sesuai, perlu menentukan 

kombinasi yang tepat antara jumlah neuron (unit) pada lapisan input, jumlah neuron 

pada lapisan tersembunyi (hidden layer). Backpropagation merupakan algoritma 

pembelajaran terawasi (supervised) dengan mempunyai banyak lapisan untuk 

mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan 

tersembunyinya, jadi perlu ditentukan inisialisasi bobot (bobot awal). 

2) Untuk mendapatkan model Fungsi Basis Radial yang sesuai, perlu menentukan 

kombinasi yang tepat antara jumlah input, jumlah node (cluster) pada unit lapisan 

tersembunyi (hidden layer), nilai pusat (center), dan standar deviasi (lebar) dari input 

pada setiap node. 

3) Berdasarkan rancangan JST Backpropagation dan Fungsi Basis Radial kemudian 

peneliti akan merancang dan menterjemahkan algoritma training dan 

diimplementasikan menggunakan Matlab untuk menentukan prediksi peningkatan 

jumlah calon mahasiswa baru. 

4) Menggunakan hasil implementasi di atas, kemudian peneliti menganalisa dan 

membahas hasil prediksi oleh Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagatian dan Fungsi 

Basis Radial. Pengujian kehandalan rancangan arsitektur jaringan yang dibuat 

digunakan beberapa indeks statistik yaitu; Mean Absolut Error (MAE) dan Root 

Mean Square Error (RMSE). Dari pengujian kehandalan jaringan kemudian 

dibandingkan kedua metode yang digunakan yaitu Backpropagation dan Fungsi 

Basis Radial 
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Gambar 1. Diagram Tahap Penelitian 

 

Kajian artikel ilmiah 

Jurnal: Anand, et. al.(2015); Irawan, et. al.(2014); Ye, S.(2012); 

Wang, at. al.(2012); Nastos, at.al.(2011); Kurt (2010) 

Pengambilan Data (Data sekunder dari Universitas Wijaya Putra 

Surabaya) 

1. Jumlah calon mahasiswa baru tiap tahun selama 5 tahun terakhir. 

2. Data diambil berdasarkan asal daerah masing-masing calon 

mahasiswa baru. 

Validasi Data                                                                                                                                                             

 

  

Pre-Processing 

Transformasi data ke dalam 

bentuk interval 

 

Arsitektur JST 
Backpropagation dan 

RBF 

Model dan Algoritma 
JST Backpropagation 

dan RBF 

Prediksi 

Post-Processing 

Analisis dan Pembahasan 

1. Pengujian kehandalan jaringan menggunakan indeks 

statistik: MAE dan RMSE. 

2. Membandingkan  hasil prediksi menggunakan 

Backpropagation dan RBF. 

 

Selesai 

Mulai 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengambilan Data 

Data yang digunakan adalah data jumlah calon mahasiswa baru Universitas 

Wijaya Putra Surabaya yang mendaftar setiap tahun selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 

2012-2016 diambil berdasarkan asal daerah kabupaten/kota masing-masing mahasiswa 

baru. 
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Tabel 2. Data Jumlah Mahasiswa Baru Universitas Wijaya Putra 

 

 

Pengolahan Data 

Sebelum data input dimasukkan ke dalam jaringan terlebih dahulu data di 

transformasi kedalam bentuk data interval. Data-data tersebut dinormalisasi sehingga 

menjadi data yang berada dalam selang [0,1], normalisasi menggunakan rumus Min-

max normalisasi (Han,  Kamber, dan Pei, 2012). Pada penelitian ini data input dibagi 

menjadi dua bagian yaitu data untuk training (pelatihan) dan data testing (pengujian), 

yang diperlihatkan pada tabel 3 dan tabel 4, berikut ini. 

 
Tabel 3. Data Pelatihan Untuk Prediksi Jumlah Mahasiswa Baru Universitas Wijaya  Putra 

No X1 X2 X3 X4 X5 X6 

1 0,1979 0,1088 0,1526 0,2115 0,8505 0,1979 

2 0,2009 0,1073 0,0725 0,2085 1,0000 0,2009 

3 0,2205 0,0770 0,0906 0,1405 0,9018 0,2205 

4 0,3489 0,0589 0,0423 0,1707 0,3051 0,3489 

 

 
Tabel 4. Data Pengujian Untuk Prediksi Jumlah Mahasiswa Baru Universitas Wijaya Putra 

No X1 X2 X3 X4 X5 X6 

5 0,2432 0,0000 0,0604 0,1601 0,2568 0,2432 

 

Implementasi Arsitektur JST Fungsi Radial Basis 

Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan parameter arsitektur yang 

peneliti gunakan pada penelitian ini sebagai berikut. 

>> Jumlah Node    : 30 

>>Target Error   : 0,0001 

>>Learning Rate  : 0,01 

>>Fungsi Aktivasi  : Fungsi Gaussian 

Arsitektur jaringan disimulasikan dengan menggunakan Matlab. Iterasi proses traning 

dihentikan pada epoch ke-20, karena sudah mencapai maksimum epoch meskipun 

performance tujuan (0,0001) belum tercapai (Fungsi Performance= 0,00023), seperti 

pada gambar 2 berikut ini. 

 

Tahun 

Kabupaten/Kota 

Surabaya Gresik Lamongan Mojokerto Pasuruan 
Kabupaten/

Kota Lain 

2012/2013 319 152 93 122 161 584 

2013/2014 338 154 92 69 159 683 

2014/2015 338 167 72 81 114 618 

2015/2016 578 252 60 49 134 223 

2016/2017 451 182 21 61 127 191 
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Gambar 2. Proses Training JST Fungsi Radial Basis Tercapai 

 

Hasil simulasi dengan menggunakan  parameter-parameter di atas, diperoleh hasil 

prediksi dan error untuk tahun 2016, seperti tabel 5 dibawah ini. 

 

Tabel 5. Hasil Prediksi dan Error Jumlah Mahasiswa Baru Tahun 2016 
Kabupaten/Kota Aktual Prediksi Error 

Surabaya 451 578 127 

Gresik 182 252 70 

Lamongan 21 60 39 

Mojokerto 61 49 12 

Pasuruan 127 134 7 

Kabupaten/Kota Lain 191 223 32 

 

Hasil prediksi diatas bisa dilihat pada grafik berikut ini. 

 

 
Gambar 3. Grafik Prediksi Jumlah Mahasiswa Baru tahun 2016 

 

 Menggunakan jaringan tersebut di atas, bisa dicari prediksi jumlah mahasiswa 

baru tahun 2017, dengan hasil sebagai berikut. 
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Tabel 6. Prediksi Jumlah Mahasiswa Baru Tahun 2017 

Kabupaten/Kota Surabaya Gresik Lamongan Mojokerto Pasuruan 
Kabupaten/

Kota Lain 

Prediksi 450 188 27 52 128 188 

 

3.4 Implementasi Arsitektur JST Backpropagatin 

 Dengan mengunakan contoh data traning yaitu jumlah mahasiswa baru tahun 

2012 sampai dengan 2015, dan sebagai contoh data testing yaitu data jumlah mahasiswa 

baru tahun 2016. Dan parameter-parameter yang digunakan, sebagai berikut ini; 

>>net.trainParam.epochs=10000; 

>>net.trainParam.goal=0.0001; 

>>net.trainParam.max_perf_inc=1.04; 

>>net.trainParam.lr=0.01; 

>>net.trainParam.lr_inc=1.05; 

>>net.trainParam.lr_dec=0.7; 

>>net.trainParam.mc=0.9; 

>>net.trainParam.show=200; 

Menggunakan fungsi aktivasi ”tansig” untuk semua layer, dan menggunakan “traingd” 

untuk fungsi training. Iterasi dihentikan pada epoch ke-10000, karena sudah mencapai 

maksimum epoch meskipun performance tujuannya (0,0001) belum tercapai (Fungsi 

Performance=0,00428), diperlihatkan pada gambar 4  berikut ini. 

 

 
Gambar 4. Proses Training Pada Traingd JST Backpropagation 

 

Hasil simulasi dengan menggunakan parameter-parameter diatas, diperoleh hasil 

prediksi dan error untuk tahun 2016, seperti tabel 7 berikut ini. 

 

Tabel 7. Hasil Prediksi dan Error Jumlah Mahasiswa Baru Tahun 2016 
Kabupaten/Kota Aktual Prediksi Error 

Surabaya 451 662 212 

Gresik 182 251 69 

Lamongan 21 169 148 

Mojokerto 61 80 19 

Pasuruan 127 55 72 

Kabupaten/Kota Lain 191 135 56 

 

Hasil prediksi diatas bisa dilihat pada grafik berikut ini. 
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Gambar 5. Grafik Prediksi Jumlah Mahasiswa Baru tahun 2016 

 

 Dengan menggunakan jaringan tersebut, bisa dicari prediksi jumlah mahasiswa 

baru tahun 2017, dengan hasil sebagai berikut. 

 

Tabel 8. Prediksi Jumlah Mahasiswa Baru Tahun 2017 

Kabupaten/Kota Surabaya Gresik Lamongan Mojokerto Pasuruan 
Kabupaten/

Kota Lain 

Prediksi 575 6 48 385 436 206 

 

Perbandingan JST Fungsi Radial Basis dan JST Backpropagation 

 Observasi dan model prediksi yang menggunakan kedua metode ini pada data 

jumlah mahasiswa baru periode 2012-2016 digambarkan pada gambar 6 dan gambar 8. 

Dengan menggunakan parameter yang sama yaitu, target error=0,0001 dan learning 

rate=0,01, kedua metode ini memberikan hasil performance yang berbeda, seperti yang 

ditampilkan pada tabel 9 berikut ini. 

 
Tabel 9. Statistik Performance JST RBF dan Backpropagation 

Performance JST RBF JST Backpropagation 

MAE 0,0074 0,2129 

RMSE 0, 0096 0,2752 

Error 12,6532 % 13,3217 % 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

  Hasil simulasi dan analisis data yang dilakukan, maka dapat diperoleh suatu 

kesimpulan berikut ini; 

1. Model prediksi yang terbaik menggunakan metode JST RBF dengan parameter-

parameter, Target Error=0,0001 dan Learning Rate= 0,01. Menggunakan metode 

JST Backprobagation dengan parameter-parameter, Target Error = 0,0001 dan 

Learning Rate= 0,01, dengan fungsi aktivasi ”tansig” untuk semua layer, dan fungsi 

“traingd” untuk fungsi training. 

2. Menggunakan parameter-parameter (Target Error=0,0001 dan Learning Rate= 

0,01) yang sama pada kedua metode dalam memprediksi jumlah mahasiswa baru di 

Universitas Wijaya Putra Surabaya, diperoleh perbedaan pada indeks statistik 

MAE, RMSE, dan Error. Dari perbandingan indeks statistik ini bisa disimpulkan 

bahwa metode JST RBF lebih baik dalam memprediksi jumlah mahasiswa baru. 
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3. Dengan menggunakan data jumlah mahasiswa baru Universitas Wijaya Putra 

periode tahun 2012-2016 sebagai data training dan data testing, diperoleh prediksi 

jumlah mahasiswa baru menggunakan metode JST RBF diperoleh, Surabaya=450, 

Gresik=188, Lamongan=27, Mojokerto=52, Pasuruan=128, dan Kabupaten/Kota 

Lain=188. Menggunakan metode JST Backpropagation hasil prediksi; 

Surabaya=575, Gresik=6, Lamongan=48, Mojokerto=385, Pasuruan=436, dan 

Kabupaten/Kota Lain=206. 

 

Saran 

 Diharapkan dalam prediksi jumlah mahasiswa baru, bukan hanya dilakukan untuk 

Universitas Wijaya Putra Surabaya saja, tapi bisa untuk kampus-kampus lain juga bisa 

diterapkan. 
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ABSTRAK 

UNESCO mengakui batik Indonesia sebagai salah satu warisan budaya tak 

berwujud dari kemanusiaan. Seperti umumnya di Indonesia, industri batik saat ini masih 

tergolong kelas usaha kecil dan menengah (UKM). Salah satu yang cukup populer di 

Indonesia adalah batik tradisional dari desa Jetis Sidoarjo. Kasus penelitian kami 

tentang UKM batik di desa jetis (Sidoarjo). Penelitian ini merupakan implementasi 

metode Green Productivity. Kami mendefinisikan dan menganalisa: 1) Pemborosan 

macam apa di setiap tahap proses produksi batik tradisional. 2) Bagaimana peluang 

penerapan Green Productivity pada setiap tahap proses produksi batik tradisional. Kami 

telah mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan pemborosan bahan baku, 

sumber daya dan energi serta limbah yang membebani kinerja lingkungan. Air limbah 

produksi batik tradisional masih melebihi nilai pH, BOD dan COD (terutama BOD dan 

COD) yang jauh melebihi standar kualitas. Selain nilai pH, BOD dan COD yang tinggi, 

sampel air limbah juga masih mengandung logam berat berbahaya, seperti Zn, Cd, Cu, 

Cr, dan Pb. Kami juga mengemukakan beberapa usulan perbaikan yang tersedia bagi 

tim Green Productivity untuk memutuskan dan memilih alternatif perbaikan proses 

produksi batik untuk kemudian diimplementasikan. 

 

Keywords: Green Productivity, UKM, batik Jetis, 

 

PENDAHULUAN 

 

Usaha kecil dan menengah (UKM) sangat penting bagi negara berkembang seperti 

di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. UKM berperan penting sebagai 

tulang punggung perekonomian nasional. Di tengah kemerosotan ekonomi global, UKM 

hampir tidak terpengaruh dan pertumbuhannya relatif stabil. Dari 100 bisnis di 

Indonesia, 99% di antaranya adalah UKM, yang memberikan kontribusi besar terhadap 

pendapatan (Irjayanti dan Azis, 2012). Ini lebih dari 50% dari total PDB Indonesia dan 

juga menyerap hingga 97% pekerja (Irjayanti dan Azis, 2012). Ironisnya, produk UKM 

di Indonesia menghadapi persaingan yang ketat dengan produk impor, bahkan di negara 

mereka sendiri. Disepakatinya perjanjian perdagangan bebas, pasar Indonesia telah 

dibanjiri produk asing dimana pelanggan dapat dengan mudah memilih dan 

menyesuaikan produk (Irjayanti dan Azis, 2012). Negara-negara yang ekonomi mereka 

sebagian besar didorong oleh UKM telah menerapkan berbagai strategi untuk 

meningkatkan daya saing UKM mereka. Arus globalisasi dan teknologi yang sedang 

berkembang memiliki dampak besar bagi UKM. 

Usaha terbaik yang dapat dilakukan oleh UKM untuk menghadapi persaingan 

mailto:ongandre@uwp.ac.id
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adalah dengan meningkatkan produktivitas. Demikian pula yang harus dilakukan oleh 

sentra UKM Batik Tulis di Desa Jetis Kabupaten Sidoarjo. Sisi lain peningkatan 

produksi akan menimbulkan pula permasalahan terhadap lingkungan.  Suhartini, dkk 

(2011)  melaporkan bahwa kampung Batik Jetis Sidoarjo sebagai salah satu sentra 

pengrajin batik memiliki potensi menghasilkan limbah cair yang cukup tinggi dengan 

volume sebesar +/- 568 m
3
 per hari dengan hasil produksi 1400 potong kain batik per 

hari. Menurut Walker, et.al. (2010) jejak kolektif UKM setara dengan 60% polusi 

industri. UKM memiliki posisi yang sangat penting bagi semua ekonomi, namun juga 

memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. 

Saat ini, produksi yang ramah lingkungan telah menjadi isu strategis di negara-

negara berkembang. Sentra UKM Batik Tulis di Desa Jetis Kabupaten Sidoarjo 

diharapkan dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomis sekaligus efesiensi 

penggunaan sumber daya dalam rangka mengurangi beban limbah terhadap lingkungan. 

Suatu pendekatan yang cocok untuk membantu UKM Batik Tulis di Desa Jetis 

Kabupaten Sidoarjo agar mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menurunkan 

dampak lingkungan adalah dengan metode Green Productivity. Green productivity 

adalah suatu strategi untuk meningkatkan produktivitas bisnis dan kinerja lingkungan 

secara bersamaan (Hitchens, et.al., 1999). Konsep dari . Green Productivity adalah 

menggabungkan upaya peningkatan produktivitas sekaligus mengurangi dampak 

terhadap lingkungan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.  

 Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap produktivitas dan kinerja lingkungan, serta memberikan usulan 

perbaikan menggunakan metode Green Productivity. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan gambaran mengenai tingkat produktivitas Sentra UKM Batik Tulis di 

Desa Jetis Kabupaten Sidoarjo dan dampak lingkungan yang diakibatkan dari proses 

produksi Sentra UKM Batik Tulis di Desa Jetis Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dapat 

dijadikan dasar untuk perbaikan dan peningkatan produktivitas sekaligus penurunan 

limbah yang berdampak negatif terhadap lingkungan pada produksi Sentra UKM Batik 

Tulis di Desa Jetis Kabupaten Sidoarjo. 

 

METODE PENELITIAN 

 

 Penelitian ini dilaksanakan dalam lima tahapan  yaitu tahap pendahuluan, tahap 

pengumpulan data, pengolahan data, tahap analisis data, dan tahap penarikan 

kesimpulan. Pada tahap pendahuluan dilakukan studi lapangan dan studi pustaka. Studi 

lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi riil proses produksi Sentra UKM Batik 

Tulis di Desa Jetis Kabupaten Sidoarjo. Utamanya pada proses produksi yang banyak 

menghasilkan limbah hasil produksi. Studi pustaka dilaksanakan sebagai dasar teori 

penelitian ini, sehingga penelitian ini memiliki dasar ilmiah yang terarah dan 

memberikan solusi pemecahan permasalahan yang lebih optimal. 

Tahap pengumpulan data dilaksanakan dengan cara pengambilan data melalui 

wawancara dan pengamatan secara  langsung di lokasi proses produksi Sentra UKM 

Batik Tulis di Desa Jetis Kabupaten Sidoarjo. Data tersebut terdiri dari gambaran umum 

UKM Batik Tulis, proses produksi, input dan output hasil produksi, rekapan hasil 

analisis kandungan zat kimia, serta penyebaran kuisioner kepada pekerja dan pemilik 

UKM Batik Tulis di Desa Jetis Kabupaten Sidoarjo.  Kuisioner juga diberikan kepada 

responden kimia lingkungan. Data kuesioner tersebut digunakan  untuk menetapkan 
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nilai pembobotan tingkat potensi bahaya setiap zat kimia  terhadap beberapa parameter 

bagi keseimbangan lingkungan dan  kesehatan manusia. 

Tahap pengolahan data dilaksanakan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. Pengolahan data tersebut terdiri dari: 1)Pengukuran tingkat 

produktivitas, perhitungan indeks Environmental Performance Indicator (EPI). 

2)Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas dan kinerja 

lingkungan , 3)Penyusunan alternatif-alternatif perbaikan. EPI adalah indeks kinerja 

lingkungan dari suatu suatu proses bisnis. Indeks EPI dihitung dengan cara mengalikan 

antara bobot tingkat bahaya suatu zat kimia dengan prosentase penyimpangan jumlah 

kandungan zat kimia yang terkandung dalam limbah. Identifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat produktivitas dan kinerja lingkungan dilaksanakan dengan cara  

mencari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat produktivitas dan kinerja 

lingkungan dengan teknik diagram sebab akibat. Kemudian menyusun alternatif-

alternatif perbaikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data primer dikumpulkan melalui survei dan uji kualitas air limbah. Pengumpulan 

data primer dilaksanakan dengan cara pengamatan langsung di lokasi studi kasus, 

wawancara dengan pemilik UKM, dan pengujian karakteristik air limbah. Pada 

pengujian pertama karakteristik air limbah, pengambilan sampel dilakukan melalui 

pengambilan sampel komposit dimana sampel dikumpulkan dengan mencampurkan 

sampel air limbah yang dihasilkan dari proses produksi batik tradisional, Sedangkan 

pengambilan sampel air limbah dari masing-masing proses dikumpulkan dengan 

menggunakan metode sampling yang mewakili kondisi air limbah dari setiap tahap 

proses produksi batik tradisional. Total sampel sejumlah 45 sampel. Variabel dependen 

karakteristik air limbah yang diukur adalah pH, Cu, Zn, Cr, Cd, Pb, BOD, dan COD. 

Kemudian sampel air limbah diuji di laboratorium Teknik Kimia Institut Teknologi 

Sepuluh November. Uji air limbah dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur 

Propinsi Jawa Timur nomor 45 tahun 2002. Rata-rata hasil uji air limbah ditunjukkan 

pada Tabel 1 berikut ini. 

Seperti ditunjukkan pada Tabel 1 bahwa limbah cair produksi batik tradisional masih 

melebihi nilai pH, BOD dan COD (terutama BOD dan COD) yang jauh melebihi 

standar kualitas. Selain nilai pH, BOD dan COD yang tinggi, sampel air limbah juga 

masih mengandung logam berat berbahaya, seperti Zn, Cd, Cu, Cr, dan Pb. 

Kebiasaan industri batik tradisional pada umumnya yang ada di desa Jetis Sidoarjo 

tidak memiliki unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Limbah air sisa dibuang 

langsung ke saluran pembuangan ke sungai sekitarnya, tanpa pengolahan air limbah. 

Sedangkan air limbah yang tidak ditampung di saluran pembuangan akan membanjiri 

tanah di sekitar lokasi UKM. Kemudian akan meresap ke dalam tanah. Kondisi ini dapat 

menyebabkan dampak buruk terhadap lingkungan dan juga membebani kinerja 

lingkungan. Unsur-unsur ini sangat merusak kehidupan biota air  dan berbahaya bagi 

kesehatan manusia. Pengaruh logam berat bersifat akumulatif. Dalam jangka panjang 

bisa merusak ginjal, hati, dan otak. 
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Tabel 1. Hasil uji laboratorium air limbah dari produksi batik tradisional 

 

 

Perhitungan Indeks Environmental Performance Indicator (EPI) 

EPI merupakan teknik untuk mengukur efisiensi lingkungan dari sebuah proses 

produksi yang melibatkan jumlah input dan output. Karakter-karakter EPI meliputi: 

relevansi, keakuratan analisis, dapat diukur (measurebility), dan dapat dibandingkan 

(comparability). Perhitungan indeks EPI dilakukan dengan cara mengalikan nilai 

penyimpangan antara standar dengan hasil analisis limbah produksi batik tradisional 

dengan pembobotan dari masing-masing kriteria limbah yang diperoleh melalui 

penyebaran kuisioner.  

Indeks EPI dihitung dengan rumus: 

Indeks EPI                                      (1) 

Dimana Wi adalah pembobotan variabel ke-i yang didapatkan dari kuesioner. 

Sedangkan nilai Pi adalah nilai penyimpangan antara standar yang ditetapkan dalam 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air Limbah 

Bagi Industri Dan/Atau Kegiatan Usaha Lainnya dengan kadar variabel kadar limbah 

cair hasil proses produksi batik tulis di Kampung batik jetis Sidoarajo, dengan rumus: 

P  =                                        (2) 
Untuk mengetahui tingkat bahaya dari masing- masing parameter terhadap  manusia 

dan lingkungan diperlukan kuisioner guna pembobotan Environmental Performance 

Indicator (EPI). Data pembobotan EPI diperoleh dari  penyebaran kuisioner kepada 10 

orang responden. Skala penilaiannya adalah 1-5, dimana semakin besar nilainya, maka 

semakin besar pula tingkat bahaya parameter limbah bagi manusia dan lingkungan. 

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas diketahui bahwa hasil  kuisioner valid dan 

reliable. Hasil penghitungan nilai indeks EPI untuk masing-masing kriteria ditunjukkan 

pada Tabel 2. Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, menunjukkan bahwa beberapa 

parameter zat kimia yang terkandung dalam limbah cair produksi batik tradisional 

masih melebihi standar nilai pH, BOD dan COD (terutama BOD dan COD) yang jauh 

melebihi standar kualitas. Total indeks EPI limbah cair produksi batik tradisional UKM 

kampung batik Jetis Sidoarjo bernilai positif sebesar 7284,5.  Nilai indeks EPI tinggi 

antara lain pada parameter BOD sebesar 2697, dan nilai indeks EPI parameter COD 

sebesar 4587. Ditambah lagi indeks EPI parameter pH sebesar 0,51.  

Selain nilai pH, BOD dan COD yang tinggi, sampel air limbah juga masih 

mengandung logam berat berbahaya, seperti Zn, Cd, Cu, Cr, dan Pb walaupun tidak 

Parameter Quality 

standard 

(mg/liter) 

Average of 

sample 

(mg/liter) 

Method 

pH 6,0 – 9,0 9,3 pH-Metry  

Tembaga (Cu) 0,8 0,131 Atomic Absorption Spectro-Metry 

Zeng (Zn) 1 0,061 Atomic Absorption Spectro-Metry 

Krom (Cr) 1 0,062 Atomic Absorption Spectro-Metry 

Kadmium (Cd) 0,08 0,007 Atomic Absorption Spectro-Metry 

Timbal (Pb) 0,3 0,05 Atomic Absorption Spectro-Metry 

BOD 60 930 DO-Metry 

COD 150 1540 Reflux 
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melebihi dari standar. Kondisi ini dapat menyebabkan dampak buruk terhadap 

lingkungan dan juga membebani kinerja lingkungan. Unsur-unsur ini sangat merusak 

kehidupan biota air dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Pengaruh logam berat 

bersifat akumulatif. Dalam jangka panjang bisa merusak ginjal, hati, dan otak. 

 

Tabel 2. Hasil penilaian indeks EPI 
Parameter Bobot 

(Wi) 

Standar 

(mg/liter) 

Rata-rata 

Sampel Uji 

(mg/liter) 

Penyimpangan 

(Pi)  

Indeks EPI          

(Wi. Pi) 

pH 

Tembaga (Cu) 

Zeng (Zn) 

Krom (Cr) 

Kadmium (Cd) 

Timbal (Pb) 

BOD 

COD 

1,7 

0,5 

0,3 

0,4 

0,3 

0,4 

3,1 

3,3 

6,0 – 9,0 

0,8 

1 

1 

0,08 

0,3 

60 

150 

9,3 

0,131 

0,061 

0,062 

0,007 

0,05 

930 

1540 

0,3 

0 

0 

0 

0 

0 

870 

1390 

0,51 

0 

0 

0 

0 

0 

2697 

4587 

Indeks EPI  7284,51 
 

Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Limbah 

Dalam penerapan Green Productivity, diagram material balance berguna untuk 

mengidentifikasi dengan jelas jenis-jenis pemborosan penggunaan energi, air, bahan 

baku, dan aditif pada proses produksi batik tradisional yang dapat mempengaruhi 

tingginya kandungan limbah produksi. Kami meneliti kemungkinan pemborosan dalam 

proses produksi batik tradisional. Berdasarkan pengamatan kami pada tahap proses 

produksi di enam UKM batik, kami menemukan ada pemborosan penggunaan energi, 

air, dan bahan baku, dan aditif. Pemborosan akan mempengaruhi tingginya biaya 

produksi dan membebani kinerja lingkungan akibat limbah padat sebagai produk non 

output. 

Kami mengidentifikasi keseimbangan proses pembuatan batik tradisional di lantai 

produksi. Keseimbangan material dalam proses pembuatan batik tradisional ditunjukkan 

pada Tabel 3. 
 

Tabel 3.  Keseimbangan material dalam proses pembuatan batik tradisional 

No. Process Input 

Output 

Product Output Non Product 

Output 

1 Pemotongan kain 

mori 

Lembaran kain mori Potongan kain mori kain perca 

2 Menjahit sisi kain 

mori 

Kain mori yang sudah dijahit 

sisi 

- - 

3 Diketel 

(Pencucian kain 

mori) 

Kain mori jahitan, caustic 

soda, minyak kacang 

Kain mori basah Air limbah 

4 Pengeringan Kain mori basah Kain mori kering - 

5 “Ngemplong” Kain mori kering, kayu sawo Kain mori plong - 

6 Memola Kain mori plong, pensil Kain mori sudah 

ada pola 

- 

7 Mbatik Kain mori sudah ada pola , 

lilin, minyak tanah 

Kain mori batikan emisi, CO, 

CO2, SO2, 

lelehan lilin 
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Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 3, kami mengidentifikasi masalah dan 

akar masalahnya dengan menggunakan alat bantu diagram sebab akibat. Diagram sebab 

dan akibat adalah pendekatan terstruktur untuk menemukan penyebab suatu masalah. 

Ringkasan akar permasalahan dan usulan perbaikan untuk permasalahan yang terjadi 

dalam proses produksi UKM batik tradisional di Desa Jetis (Sidoarjo) disajikan pada 

tabel 4. 

Tabel 4. Masalah, akar penyebab dan usulan perbaikan 
No Permasalahan Akar Penyebab Usulan Perbaikan 

1 Potongan kain 

perca yang tidak 

terpakai  

 

tidak akurat dalam 

pemotongan kain mori  

 

- Akurasi dan disiplin pekerja 

- Gunakan kembali potongan kain mori 

sebagai kerajinan tangan, seperti serbet, 

saputangan dan pernak-pernik lainnya 

2 Limbah lilin batik 

tersebar di sekitar 

tempat kerja  

 

Batik lilin tercecer di 

lantai sekitar tempat 

kerja  

 

Menggunakan kembali lilin batik yang 

diambil dari proses "lorod", sebagai 

campuran lilin batik dengan: 

- Membuat perangkap lilin batik 

- Gunakan alas di sekitar lantai kerja 

sehingga lilin batik mengotori tempat 

kerja bisa dikumpulkan 

3 Sampah zat 

warna kimia yang 

tersisa di lantai 

dan wadah di 

daerah kerja.  

pewarna kimia 

ditimbang secara tidak 

akurat  

 

- Prosedur penimbangan yang baik. 

- Membuat rak untuk menempatkan dan 

menyimpan bahan pewarna kimia 

4 Air limbah 

  

 

Penggunaan air dalam 

jumlah besar dalam 

proses pembuatan batik 

tradisional  

-Mengatur pengoperasian proses 

pencelupan, misalnya pertama-tama 

lakukan proses pencelupan untuk warna 

yang lebih cerah lalu lakukan proses 

8 “Nembok” Kain mori batikan, lilin, lilin, 

minyak tanah 

Kain mori batikan 

dan tembok 

emisi, CO, 

CO2, SO2, 

lelehan lilin 

9 “Nyoled” Kain mori batikan, zat 

pewarna, air 

Kain mori nyoled Limbah pada 

10 Pengeringan Kain  nyoled Kain batikan 

kering 

- 

11 “Mbironi” Kain batikan kering, lilin,  

minyak tanah 

Kain batikan 

“mbironi”  

emisi, CO, 

CO2, SO2, 

lelehan lilin 

12 Pewarnaan I Kain batikan “mbironi” Kain batikan sudah 

diberi warna 

Limbah cair 

13 Pengeringan Kain batikan sudah diberi 

warna 

Kain batikan sudah 

diberi warna dan 

kering 

- 

14 Pewarnaan II Kain batikan sudah diberi 

warna dan kering, pewarna 

Vatsol 

Kain batikan sudah 

diberi warna 

Limbah cair 

15 “Nglorod” Kain batikan sudah diberi 

warna 

Kain batikan 

berwarna  yang 

basah 

Air limbah, 

uap, dan bau 

16 Pengeringan Kain batikan berwarna  yang 

basah 

Kain batikan 

berwarna  yang 

sudah kering 

- 
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 pencelupan untuk warna yang lebih gelap. 

-Memisahkan antara air limbah 

konsentrat dan air limbah. 

- Pemasangan unit Pengolahan Air 

Limbah 

5 Konsentrat air 

limbah  

 

Penggunaan air dalam 

jumlah besar dan 

pewarna kimia dalam 

proses pembuatan batik 

tradisional  

- Gunakan pewarna alami 

- Instalasi pengolahan air limbah 

menggunakan kombinasi proses fisik 

dan kimia 

6 Pemborosan 

energi listrik 

 

 

 

Frekuensi tinggi dalam 

penggunaan pompa air   

- Pemasangan menara air 

- Pemasangan sistem sel surya rumah 

untuk mendistribusikan arus listrik ke 

baterai penyimpanan sebagai sumber 

energi listrik untuk penerangan di ruang 

produksi batik. 

7 Emisi, CO, CO2,  Penggunaan sejumlah 

besar minyak tanah  

Pemasangan sistem sel surya rumah untuk 

mendistribusikan arus listrik ke kompor 

listrik. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Akhirnya untuk penelitian lebih lanjut, kami berfokus untuk menghasilkan, 

memilih, menerapkan, dan mengevaluasi alternatif Green Productivity. Langkah ini 

sangat penting dan membutuhkan kreativitas tinggi untuk menemukan metode yang 

tepat dan tepat guna meningkatkan produktivitas hijau bagi UKM batik tradisional. 

Dalam penelitian ini, kami telah mengidentifikasi akar permasalahan yang 

menyebabkan pemborosan bahan baku, sumber daya dan energi dan limbah yang 

membebani kinerja lingkungan. Kami juga mengemukakan beberapa usulan perbaikan 

yang tersedia untuk memutuskan dan memilih dan kemudian diimplementasikan.  

Temuan ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi penelitian ini yaitu: (1) 

Tujuan harus didasarkan pada masalah yang teridentifikasi. (2) Sasaran dapat 

menghasilkan lebih dari satu target. (3) Target yang diinginkan harus sesuai dengan 

kebutuhan UKM. (3) Harus ada indikator yang digunakan untuk mengetahui pencapaian 

target dan sasaran dalam satuan waktu. Begitu akar permasalahan dan penyebabnya 

diketahui, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai oleh UKM. Ini adalah pedoman bagi Tim untuk memilih alternatif mana yang 

mungkin diterapkan di UKM batik tradisional di desa Jetis-Sidoarjo. Implementasi 

Green Productivity di UKM akan membutuhkan beberapa penyesuaian. 
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ABSTRAK 

UKM XXX Yogyakarta adalah ukm yang memproduksi pakaian rajut. Postur 

kerja  sangat diperhatikan. Pekerjaan di ukm dilakukan berulang dan terus menerus( 

terutama pada mesin obras), sehingga postur kerja yang kurang baik akan 

menyebabkan kelelahan dan keluhan musculoskeletal pada pekerja. Perbaikan postur 
kerja agar mengurangi kelelahan dan keluhan musculoskeletal dengan menggunakan 

metode Rapid Upper Limb Assessment (RULA).Langkah-langkah yang dilakukan pada 

penilaian postur kerja yaitu membentuk sudut tubuh pekerja pada gambar posisi kerja, 

mengidentifikasi dan menilai postur kerja untuk menentukan level tindakan, selanjutnya 

dilakukan perbaikan usulan dimensi stasiun kerja/fasilitas kerja menggunakan data-

data antropometri pekerja. Produktivitasa kerja dapat ditingkatkan dengan perbaikan 

postur kerja. 

 
Kata kunci : Postur kerja, Musculoskeletal, Rapid Upper Limb Assessment 

(RULA),produktivitas 

  

PENDAHULUAN 

 

Sentra kerajinan XXX merupakan  ukm yang menghasilkan produk berupa 

pakaian rajut, seperti dress, sweater, rok, cardigan, syal, dan rompi. Rajutan tersebut 

dibuat berdasarkan permintaan dari konsumen (make to order).Postur kerja sangat 

penting untuk diperhatikan pada proses produksi , karena pekerjaan dilakukan secara 

berulang dan terus menerus sehingga postur kerja yang kurang baik akan menyebabkan 

kelelahan dan keluhan musculoskeletal pada pekerja.  

Hal ini terlihat pada aktivitas pembuatan rajut pada mesin obras.Keluhan yang  

dialami oleh pekerja akibat postur kerja yang tidak ergonomis yaitu, rasa sakit pada 

leher, bahu, lengan, punggung, lutut, betis dan kaki, yang mengakibatkan pekerja 

mengalami kelelahan terus-menerus serta timbul keluhan otot sehingga pekerjaan tidak 

dapat dilakukan secara maksimal. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal 

ini adalah dengan memperbaiki sistem kerja.  

Pada penelitian ini analisis postur kerja dilakukan menggunakan metode RULA 

(Rapid Upper Limb Assessment), merupakan suatu metode analisis postur tubuh pekerja 

pada bagian atas. Metode ini digunakan untuk mengambil nilai postur kerja dengan cara 

mangambil sampel postur dari satu siklus kerja yang dianggap mempunyai resiko 

berbahaya bagi kesehatan pekerja, lalu diadakan penilaian. 
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METODE PENELITIAN 

Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah postur kerja operator pada UKM XXX , memiliki 30 

pekerja. Pengamatan dilakukan pada stasiun kerja obras untuk menganalisis dan 

memperbaiki postur kerja pekerja obras terlihat sedikit membungkuk.Begitu juga 

dengan leher yang sedikit menunduk dan membentuk sudut lebih besar dari 20°.Lengan 

atas dan lengan bawah pekerja miring dan menggantung dalam waktu lama sehingga 

dapat menimbulkan kelelahan pada pekerja. Meja yang digunakan terlalu tinggi dan 

kursi yang digunakan tidak nyaman pekerja. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengumpulan data 

primer dan pengumpulan data sekunder. Data primer adalah pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara observasi dan pengamatan langsung terhadap objek yang akan 

diteliti. Data sekunder adalah pengumpulan data berupa dokumen yang diperoleh dari 

perusahaan yang bersangkutan (data internal), maupun studi pustaka (data eksternal) 

yang berupa deskripsi perusahaan. 

Data yang digunakan dalam penulisan penelitian diperoleh melalui sumber data 

sebagai berikut: 

1. Data primer 

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

- Data keluhan musculoskeletal pada pekerja yang didapatkan dari pengisian 

Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire (CMDQ). 

- Data foto posisi kerja operator pada stasiun kerja obras. 

- Data antropometri. 

2. Data sekunder 

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

- Data produksi baju rajut sebelum diperbaiki. 

- Waktu produksi baju rajut sebelum diperbaiki. 

 

PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS HASIL 

Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data yang dilakukan pada UKM XXX  melalui pengamatan 

langsung postur kerja.Pada penelitian ini data yang dikumpulkan yaitu data keluhan 

musculoskeletal, data foto posisi kerja, dan data antropometri pekerja. 

Pengolahan Data 

Tahap Penilaian Data 

1. Menghitung persentase keluhan musculoskeletal 

Data dikumpulkan melalui hasil pengisian Cornell Musculoskeletal Discomfort 

Questionnaire (CMDQ). Data CMDQ diperoleh dari proses kerja yang dilakukan untuk 

menghasilkan kerajinan rajut.   

a. Keluhan musculoskeletal stasiun kerja obras. 

Data keluhan musculoskeletal aktivitas pada stasiun kerja obras berasal dari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

CMDQ. Pekerja pada stasiun kerja ini mengisi beberapa pertanyaan pada CMDQ .Pada 

kolom frekuensi, tingkat rasa sakit dan pengaruh harus dilakukan pembobotan terlebih 

dahulu,setelah itu dihitung tingkat keluhan pekerja yang ditampilkan pada Gambar 1. 

Dari perhitungan prosentase, dapat diketahui bahwa pekerja pada stasiun kerja obras  
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mengalami keluhan di leher, bahu kanan, bahu kiri, punggung bagian atas, lengan atas 

kanan, lengan atas kiri, punggung bagian bawah, lengan bawah kanan, lengan bawah 

kiri, pergelangan tangan kanan, pergelangan tangan kiri, pinggang/pantat, betis kanan 

dan betis kiri. 

 
Gambar 1. Prosentase data keluhan musculoskeletal pada stasiun kerja obras 

 

2. Penilaian postur kerja menggunakan RULA 

Penilaian RULA dilakukan setelah sudut-sudut tubuh pekerja diketahui.Sudut 

tubuh ditarik melalui gambar pekerja saat melakukan pekerjaan.Penilaian RULA 

menggunakan RULA worksheet adalah sebagai berikut. 

a. Penilaian RULA pada stasiun kerja obras 

Data berikut diambil dari stasiun kerja obras.Aktivitas pertama yang diamati 

adalah aktivitas pada stasiun kerja obras.Skor akhir dari penilaian RULA sama dengan 

6. Hal ini berarti postur stasiun kerja obras tidak aman dan harus diinvestigasi serta 

diperbaiki dalam waktu dekat. 

 

3. Perbaikan menggunakan data antropometri 

Data-data antropometri pekerja dikumpulkan untuk mengetahui dimensi mesin 

ataupun fasilitas kerja yang akan diberikan. Data dimensi tubuh yang diperlukan 

berkaitan dengan data, dimensi tinggi bahu duduk, dimensi tinggi siku duduk            

,dimensi panjang popliteal, dimensi tinggi popliteal, dimensi lebar pinggul. Setelah 

dilakukan pengukuran dan perhitungan antropometri.Data panjang popliteal dan tinggi 

popliteal menggunakan persentil 5.Data lebar pinggul dan tinggi bahu duduk 

menggunakan persentil 95.Berikut adalah dimensi kursi di stasiun kerja obras. 

1. Tinggi kursi             = 97 cm 

2. Lebar kursi    = 47 cm 

3. Panjang  kursi                          = 44 cm 

4. Tinggi duduk kursi    =  47 cm 

5. Tinggi sandaran kursi  =  50 cm 

 

Penilaian ulang menggunakan Rapid Upper Limb Assesment 
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Setelah semua dimensi stasiun kerja didapatkan, selanjutnya akan dilakukan 

penilaian ulang postur kerja pekerja. Penilaian ini masih tetap menggunakan Rapid 

Upper Limb Assesment.Penilaian terakhir ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

dimensi stasiun kerja sudah sesuai dengan data-data antropometri pekerja. 

a. Penilaian RULA pada stasiun kerja obras 

Data berikut diambil dari stasiun kerja obras.Gambar ini menunjukkan penarikan 

sudut pada dimensi stasiun kerja yang diperoleh dari data-data antropometri di stasiun 

kerja obras.Gambar penarikan sudut tubuh ditunjukkan Gambar 2. 

 

 

 
Gambar 2 Penarikan sudut rancangan stasiun kerja obras 

 

Dari Gambar 2 dapat diketahui usulan postur tubuh pekerja saat melakukan 

pekerjaannya berupa penjahitan baju dan pemberian merk pada baju.Kemudian ditarik 

garis sehingga membentuk sudut tubuh pekerja.Sudut yang diperoleh digunakan untuk 

melakukan penilaian di lembar RULA.Skor akhir dari penilaian RULA sama dengan 3. 

Hal ini berarti postur stasiun kerja obras aman karena tingkat resikonya masih kecil 

serta masih dapat ditolerir apabila alat kerjanya digunakan.Skor ini lebih baik jika 

dibandingkan dengan sebelumnya yaitu 6. 

 

Peningkatan Produktivitas 

Dalam menentukan besarnya peningkatan produktivitas dapat diketahui dari 

output yang dihasilkan dan waktu kerja yang digunakan oleh operator. Waktu baku dan 

output standar pada stasiun kerja obras untuk jenis baju dress sebelum dan sesudah 

diperbaiki dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

 

 

 

47 

 

44 

 
47 

 

97 
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Tabel 1 Data Waktu Baku dan Output Standar 

No Keterangan 
Waktu Baku 

(detik/unit) 

Output Standar 

(unit/jam) 

1 Stasiun obras sebelum diperbaiki 969 4 

2 Stasiun obras sesudah diperbaiki 600 6 

 
 

 

Peningkatan produktivitas pada stasiun kerja obras sebelum dan sesudah 

diperbaiki dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Data Peningkatan Produktivitas 

No Waktu Proses 

Penurunan 

waktu 

baku 

(detik/unit) 

Persentase 

penurunan 

waktu baku 

(%) 

Peningkatan 

produktivitas 

(unit/hari) 

Prersentase 

peningkatan 

produktivitas 

(%) 

1 
Stasiun kerja 

obras 
369 38,08 2 50 

 
 

 

Analisis Hasil 

Pada pengisian Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire (CMDQ) 

didapatkan keluhan musculoskeletal yang dialami oleh pekerja yaitu pada bagian leher, 

bahu kanan, bahu kiri, punggung bagian atas, lengan atas kanan, lengan atas kiri, 

punggung bagian bawah, lengan bawah kanan, lengan bawah kiri, pergelangan tangan 

kanan, pergelangan tangan kiri, pinggang/pantat, betis kanan dan betis kiri. Banyaknya 

keluhan yang timbul pada tubuh pekerja terdapat pada tubuh bagian atas, sehingga perlu 

dilakukannya penilaian postur pekerja menggunakan Rapid Upper Limb Assesment 

(RULA).Dari hasil penarikan sudut pada Rapid Upper Limb Assesment (RULA) postur 

kerja yang dialami pekerja masih belum baik. Pada stasiun kerja obras skor akhir yang 

diperoleh adalah 6, berdasarkan skor tersebut maka level resiko dari kegiatan tersebut 

berada pada kategori level resiko sedang yang berarti postur kerja ini harus diinvestigasi 

serta dibenahi dalam waktu dekat.  

Pada data tinggi siku duduk, panjang popliteal, tinggi popliteal, menggunakan 

persentil 5.Hal ini agar pekerja yang memiliki postur lebih kecil bisa nyaman dalam 

ukuran yang dibuat.Pada data Lebar pinggul dan tinggi bahu duduk menggunakan 

persentil 95.Hal ini agar pekerja yang memiliki postur lebih besar tetap nyaman dalam 

ukuran yang dibuat. 

Berdasarkan keluhan yang ada, supaya aktivitas pekerja lebih meningkat maka 

desain pada kursi operator dibuat sesuai dengan antropometri dari operator tersebut. 

dimensi ukuran kursi stasiun kerja obras dari sebelumnya tinggi kursi 82 cm menjadi 97 

cm, lebar kursi yang semula 38 cm menjadi 44 cm, panjang kursi yang semula 38 cm 

menjadi 47 cm, tinggi duduk kursi yang semula 40 cm setelah diperbaiki menjadi 47 cm 

dan tinggi sandaran kursi semula 42 cm setelah diperbaiki menjadi 50 cm. Sedangkan 

ukuran dari meja di stasiun kerja obras adalah tinggi meja 74 cm, lebar meja 50 cm, 

panjang meja 90 cm. 

Validasi postur kerja setelah dilakukan perbaikan dimensi stasiun kerja 

memberikan dampak positif. Pada stasiun kerja obras memiliki skor akhir yaitu 3 yang 

artinya level resiko yang ditimbulkan kecil dan tindakan perbaikan diperlukan beberapa 

waktu ke depan sehingga alat kerja masih dapat ditolerir untuk digunakan bekerja.Pada 

stasiun kerja obras semua sudut tubuh RULA menjadi lebih kecil.Sudut lengan atas 

yang awalnya 41
o
 menjadi 39

o
.Sudut lengan bawah yang awalnya 114

o
 menjadi 91

o
. 
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Sudut punggung yang awalnya 20
o
 menjadi 14

o
. Sudut leher yang awalnya 28

o
 menjadi 

18
o
.Semakin kecil sudut yang didapatkan semakin baik juga postur kerjanya dari 

operator tersebut. 

Pada stasiun kerja obras sebelum diperbaiki output yang dihasilkan dalam satu 

jam yaitu 4 unit. Sedangkan pada stasiun kerja obras setelah diperbaiki hasil output 

meningkat menjadi 6 unit per jam. Begitu juga dengan waktu produksinya, sebelum 

diperbaiki stasiun kerja obras memproduksi baju selama 969 detik/unit atau 16,15 

menit/unit, setelah diperbaiki stasiun kerja obras dapat memproduksi baju selama 600 

detik/unit atau 10 menit/unit. Penurunan waktu pada stasiun kerja obras yaitu 369 

detik/unit. Presentase penurunan waktu baku yaitu 38,08%. Peningkatan 

produktivitasnya 2 unit/hari dan prosentasenya 50% setelah diperbaiki.Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan diperbaikinya alat yaitu kursi operator stasiun kerja obras 

maka meningkatkan pula produktivitas dari operator tersebut. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian, pengolahan data dan analisis hasil maka dapat 

diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Perbaikan postur kerja dengan kursi ergonomis pada stasiun kerja obras dilakukan 

dengan mengubah desain dan dimensi kursi berdasarkan antropometri operator. 

Dimensi kursi di stasiun kerja obras tersebut meliputi tinggi kursi 97 cm, lebar 

kursi 47 cm, panjang kursi 44 cm, tinggi duduk kursi 47 cm, dan tinggi sandaran 

kursi 50 cm. 

2. Peningkatan produktivitas pada stasiun kerja obras setelah dilakukan perbaikan 

postur kerja dengan kursi ergonomis adalah 2 unit/jam dengan prosentase 

peningkatan 50%. 

 

Saran 

Pada penelitian selanjutnya sebaiknya metode yang digunakan dalam 

menganalisis dan menilai postur kerja tidak hanya menggunakan Rapid Upper Limb 

Assessment (RULA), tetapi menggunakan metode lainnya seperti Rapid Entire Body 

Assessment (REBA), Quick Exposure Check (QEC), Ovako Working Postures Analysis 

System (OWAS), dan lain-lain sebagai pembanding dari metode RULA sehingga 

mendapatkan hasil yang lebih baik. 
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ABSTRAK 

Bagian terpenting dari penyusunan borang akreditasi adalah mengumpulkan data 

dan dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan. 

Proses ini dilakukan secara manual dan hasilnya tidak tersimpan dalam satu wadah, 

sehingga sering menimbulkan redudansi data yang berakibat pada pemborosan waktu. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang Sistem Informasi Manajemen 

Borang Akreditasi (SIMBA) berbasis website. Sistem ini dibangun untuk mengeliminasi 

redudansi dan mempermudah manajemen dokumen-dokumen pendukung yang 

diperlukan. Selain itu, SIMBA diharapkan dapat menjadi saluran komunikasi diantara 

tim penyusun borang, serta menjembatani komunikasi antara program studi dan BAN-

PT dalam melakukan validasi nilai. Metode yang digunakan pengembangan sistem 

informasi dalam penelitian ini adalah System Development Life Cycle (SDLC) dengan 

model waterfall. Metode ini memiliki 5 tahapan yaitu analisis kebutuhan (requirement 

analysis), perancangan (design), implementasi (implementation), pengujian (testing), 

dan perawatan (maintenance). Melalui penelitian ini, tim pengusul berharap dapat 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan borang akreditasi program studi, 

yang pada gilirannya dapat meningkatkan akreditasi yang diperoleh program studi. 

 

Kata kunci: akreditasi, borang, sistem informasi, SDLC, waterfall 

 

PENDAHULUAN 

 

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian untuk menjamin kelayakan dari sebuah 

program studi berdasarkan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi (SNPT). Akreditasi diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi (BAN-PT) dengan menugaskan tim pakar sejawat (tim asesor) untuk melakukan 

penilaian terhadap borang atau instrumen penilaian akreditasi yang diajukan oleh 

program studi (Sukamto, dkk., 2016). Borang akreditasi adalah dokumen yang menjadi 

dasar dalam menentukan standar mutu dan kelayakan program studi (Chandra, dkk., 

2015). Informasi mengenai kinerja program studi dalam suatu kurun waktu tertentu 

dapat diperoleh melalui borang akreditasi. Borang ini terdiri atas seperangkat 

pertanyaan yang berupa pertanyaan tertutup dan terbuka. Sesuai dengan petunjuk pada 

setiap butir pertanyaan, maka sebagian dari pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab 

dengan menuliskan jawabannya pada tempat yang disediakan dalam borang akreditasi, 

sementara sebagian lagi memerlukan lembaran tersendiri (Triwahyuni, 2014). 

Inti dari proses penyusunan borang akreditasi adalah mengumpulkan data dan 

dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan. 

Beberapa masalah yang sering terjadi dalam proses inti ini diantaranya terjadi redudansi 

data, desentralisasi informasi, serta terbatasnya waktu yang dialokasikan untuk 

mailto:profita@ft.unmul.ac.id
mailto:anggi.profita@yahoo.com
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mengumpulkan data penyusun borang (Akhter dan Ibrahim, 2016). Selain itu, sistem 

pendokumentasian data dan dokumen yang digunakan untuk menyusun borang masih 

terpisah-pisah (tidak tersimpan dalam satu wadah) dan masih dilakukan secara manual. 

Hal ini menyebabkan proses pencarian maupun pengumpulan data dan dokumen 

menjadi lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lama (Faturrahman, dkk., 2013; 

Putrama, dkk., 2016). 

Disamping permasalahan internal yang terjadi pada saat penyusunan borang 

akreditasi program studi, perubahan lingkungan eksternal pun turut meningkatkan 

kompleksitas pekerjaan tim penyusun borang. BAN-PT melalui surat No. 335/BAN-

PT/LL/2017 tertanggal 26 Januari 2017 mengumumkan bahwa BAN-PT akan 

menerapkan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) berbasis instrumen 

yang berlaku mulai 1 Juni 2017. Program studi diharuskan mengunggah softcopy 

borang akreditasi dan dokumen-dokumen penunjang melalui SAPTO ketika 

mengajukan akreditasi. 

Pemanfaatan teknologi dalam bentuk penerapan sistem informasi dapat membantu 

proses akreditasi agar lebih terotomatisasi tanpa menghilangkan proses bisnis yang telah 

berjalan selama ini. Oleh karena itu, makalah ini mengusulkan suatu sistem informasi 

borang akreditasi berbasis website yang dinamakan Sistem Informasi Manajemen 

Borang Akreditasi (SIMBA). Aplikasi berbasis website diharapkan dapat 

mempermudah proses dokumentasi dokumen borang akreditasi, sehingga akan lebih 

mudah mengetahui paparan mengenai program studi dan gambaran kondisi sampai saat 

ini. Sebagai contoh, pada standar 6.3 yang berkaitan dengan prasarana, melalui sistem 

yang dikembangkan asesor dapat melihat kelayakan prasarana melalui foto-foto yang 

diunggah ke website sebelum melakukan asesmen lapangan. 

Telah terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang berupaya untuk 

mengembangkan sistem informasi borang akreditasi baik penelitian dalam negeri 

maupun luar negeri. Penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh Essa, dkk. (2010), 

Kerr (2011), Putro (2011), Nugroho (2011), Keeling (2013), Faturrahman, dkk. (2013), 

Triwahyuni (2014), Chandra, dkk. (2015), Sukamto, dkk. (2016), Putrama, dkk. (2016), 

Nurmiati dan Munandar (2016), serta Akhter dan Ibrahim (2016). Sebagian besar 

penelitian yang telah berjalan mengembangkan sistem informasi borang akreditasi yang 

sifatnya parsial (hanya untuk standar tertentu, misal standar 3 BAN-PT) dan berfungsi 

hanya sebagai data center. Di samping itu, belum ada penelitian yang berhasil 

mengembangkan sistem informasi borang akreditasi yang dapat mensimulasikan nilai 

akhir yang diperoleh oleh suatu program studi berdasarkan data-data yang diinputkan ke 

dalam sistem. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini mengusulkan suatu sistem 

sistem informasi borang akreditasi terintegrasi berbasis website, yang dinamakan Sistem 

Informasi Manajemen Borang Akreditasi (SIMBA). SIMBA dapat berfungsi sebagai 

data center, mampu menghasilkan softcopy maupun hardcopy borang akreditasi yang 

sesuai dengan format buku III-A BAN-PT, sekaligus berperan sebagai simulator nilai 

akhir yang diperoleh oleh suatu program studi berdasarkan borang yang telah disusun. 

Pengembangan SIMBA ini menggunakan tahapan yang terdapat pada metode System 

Development Life Cycle (SDLC) dengan mengadopsi model waterfall. Sistem yang 

dihasilkan diharapkan dapat membantu mengurangi redudansi data dan pemborosan 

waktu dalam penyusunan borang. Disamping itu, sistem ini dapat menjadi alternatif 

dalam memperbaiki proses akreditasi yang selama ini berjalan, memudahkan 
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manajemen dokumen, menyediakan saluran komunikasi 24/7 diantara tim penyusun 

borang, serta menjadi platform yang memfasilitasi komunikasi antara program studi dan 

badan akreditasi. 

 

METODE PENGEMBANGAN SISTEM 

 

Penelitian ini mengadopsi metode SDLC dengan model waterfall. Adapun metode 

ini memiliki 5 tahapan yang meliputi analisis kebutuhan (requirement analysis), 

perancangan (design), implementasi (implementation), pengujian (testing), dan 

perawatan (maintenance). Namun, artikel ini hanya membahas sampai tahap pengujian 

saja, mengingat perawatan sistem belum dilakukan. Penjelasan masing-masing tahapan 

sebagai berikut: 

1. Analisis kebutuhan (requirement analysis), menentukan perangkat yang dibutuhkan 

dalam pembuatan sistem informasi borang akreditasi yang meliputi perangkat keras 

(hardware) dan perangkat lunak (software). 

2. Perancangan (design), tahap ini terbagi lagi kedalam beberapa proses, yaitu 

perancangan sistem, perancangan basis data, dan desain tampilan sistem. 

Perancangan sistem meliputi proses pengumpulan data melalui observasi dan 

wawancara. Langkah selanjutnya yaitu perancangan basis data yang digunakan 

dalam sistem. Adapun desain tampilan sistem berfungsi sebagai acuan untuk 

membuat user interface dalam implementasi sistem. Desain ini meliputi desain 

halaman login user dan desain halaman utama. 

3. Implementasi (implementation), Pada tahap ini, rancangan yang telah dibuat 

diimplementasikan dimana implementasi ini diupayakan sedekat mungkin dengan 

rancangan agar sistem yang dibuat sesuai dengan tujuan pengembangannya dan 

kebutuhan user. 

4. Pengujian (testing), pengujian sistem ditempuh dengan menggunakan pendekatan 

whitebox dan balckbox testing. Whitebox testing dilakukan untuk memverifikasi 

kebenaran alur algoritma dan struktur data dari sistem yang dibuat. Adapun blackbox 

testing dilakukan untuk memverifikasi kebenaran fungsionalitas sistem berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis) 

Analisis kebutuhan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) 

yang dibutuhkan oleh pengguna ditampilkan pada Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Spesifikasi Minimal Perangkat Keras (Hardware) Pengguna 
Perangkat Keras (Hardware) Spesifikasi 

Processor Intel Dual Core 2.0 GHz 

RAM 1 GB 

Harddisk 80 GB 

Optical Disk DVD-RW 

Keyboard Ps2 Standard (101/102 Keys) 

Mouse Optic ps 2 

Monitor LED 16 Inch 
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Tabel 2. Spesifikasi Minimal Perangkat Lunak (Software) Pengguna 
Perangkat Keras (Software) Spesifikasi 

Sistem Operasi Windows 7 

Aplikasi Browser Mozilla Firefox,  

Google Chrome 

Perancangan (Design) 

Tahap perancangan sistem didahului oleh proses pengumpulan data melalui 

observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk memperoleh data-data yang 

dibutuhkan dalam menyusun borang akreditasi yang disesuaikan dengan buku III-A, 

antara lain data dosen berserta kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan, 

kemahasiswaan dan alumni, kurikulum, dan data lainnya. Adapun wawancara dilakukan 

kepada tim penyusun borang akreditasi program studi untuk mendapatkan informasi 

seputar kegiatan akademik dan kegiatan penyusunan borang akreditasi. Pertanyaan yang 

diajukan meliputi apa saja fitur yang hendaknya dimiliki oleh SIMBA sehingga proses 

penyusunan borang menjadi lebih efektif dan efisien. Hasil dari proses ini dituangkan ke 

dalam Data Flow Diagram Level 0 yang ditunjukkan dalam Gambar 1.  DFD Level 0 

ini menggambarkan aliran data, penyimpanan data, dan keluaran data. Di samping itu, 

DFD juga menampilkan alur data dan proses apa saja yang ada pada SIMBA.Desain 

tampilan sistem berfungsi sebagai acuan untuk membuat user interface dalam 

implementasi sistem. Desain ini meliputi desain halaman login user dan desain halaman 

utama. Desain halaman login user berfungsi sebagai form multiuser sehingga user staf 

maupun user admin dapat melakukan proses login melalui halaman ini. Adapun 

halaman utama merupakan halaman yang pertama kali diakses oleh user setelah user 

melakukan login ke sistem. Desain halaman login user dan halaman utama ditampilkan 

dalam Gambar 3. 

 

Implementasi (Implementation) 

Pada tahap ini, rancangan yang telah dibuat diimplementasikan menggunakan 

beberapa aplikasi dan pemrograman sebagai berikut: 

a. Notepad++ yang berfungsi sebagai text editor. 

b. Bootstrap yang berfungsi sebagai front-end framework agar halaman website 

dapat menyesuaikan ukuran monitor device (desktop, tablet, ponsel) yang 

digunakan pengguna saat mengakses website melalui browser. 

c. PHP yang berfungsi untuk membuat tampilan website menjadi dinamis dan 

interaktif. 

d. MySQL yang berfungsi sebagai penyimpanan data atau server database. 

Gambar 4 menampilkan halaman login, adpaun Gambar 5 menampilkan halaman 

utama dari user pejabat Fakultas. Pada tampilan awal halaman login SIMBA, user harus 

mengisikan username dan password agar dapat masuk ke dalam sistem dimana setiap 

user mempunyai hak akses yang berbeda. 
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Gambar 1 Data Flow Diagram Level 0 Sistem Informasi Manajemen Borang Akreditasi 
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Gambar 2 Entity Relationship Diagram Data Dosen pada SIMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Desain Halaman Login User dan Halaman Utama 

 



SEMINAR NASIONAL TEKNIK INDUSTRI 2017 
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  

 

“Peran Ergonomi Dalam Pengembangan Kewirausahaan Dan Industri Kreatif” 
Surabaya, 25 Oktober 2017 

 

- 125 - 

 
Gambar 4 Halaman Login User SIMBA 

 

 
Gambar 5 Halaman Utama SIMBA dengan User Pejabat Fakultas 

 

Pengujian (Testing) 

Pengujian sistem dilakukan menggunakan pengujian whitebox dan blackbox. 

Pengujian SIMBA dilakukan terhadap program studi Teknik Geologi Universitas 

Mulawarman. Gambar-gambar berikut ini memuat hasil pengujian terhadap fitur-fitur 

yang dimiliki oleh SIMBA. Secara umum, hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh 

fitur-fitur SIMBA dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan sudah dapat dimanfaatkan 

oleh program studi lainnya di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman. 
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Gambar 6 Halaman untuk Menginput Data Dosen 

 

 
Gambar 7 Hasil Cetak (Print) untuk Data Dosen 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Penelitian ini menghasilkan sistem informasi borang akreditasi berbasis website 

yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan borang akreditasi, yang 

pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan akreditasi program studi pengusul. 

Sistem Informasi Manajemen Borang Akreditasi (SIMBA) dapat berperan sebagai data 

center, menghasilkan dokumen borang akreditasi program studi baik hardcopy maupun 

softcopy, serta mampu mensimulasikan kemungkinan perolehan akreditasi program 

studi berdasarkan data dan dokumen yang diinputkan kedalam sistem. 

Pengembangan SIMBA mengadopsi metode SDLC dengan model waterfall, 

namun hanya untuk 4 tahapan yaitu analisis kebutuhan (requirement analysis), 

perancangan (design), implementasi (implementation), dan pengujian (testing). 

Beberapa aplikasi dan pemrograman yang digunakan dalam pengembangan ini antara 

lain Notepad++, Bootstrap, PHP, dan MySQL. SIMBA berbasis website telah dapat 
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dijalankan pada localhost dengan web browser (Mozilla Firefox, Google Chrome) 

menggunakan data-data program studi Teknik Geologi Universitas Mulawarman. 

Melalui pengujian, diketahui bahwa seluruh fitur telah dapat berfungsi dengan baik. 
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PENGEMBANGAN PRODUK ELECTRIC FOOD SHOP  

KEBAB BABA RAFI  
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ABSTRAK 

Perkembangan bisnis makanan atau kuliner kini menjadi bisnis yang 

menjanjikan, banyak berbagai macam bisnis kuliner yang bermunculan seiring dengan 

peminat konsumen yang menyenangi kuliner semakin banyak, salah satunya adalah 

kebab Baba Rafi, Perusahaan kebab sudah menempatkan beberapa stan dengan 

kerjasama berupa francise di beberapa tempat di Surabaya. Beberapa stan yang 

ditempatkan di beberapa titik dirasa masih kurang karena penjualan hanya diam di titik 

tersebut sehingga perlu di berikan fasilitas berupa penjualan keliling yang dapat 

menambah omset penjualan sekaligus mempermudah konsumen dalam menikmati 

kebab tanpa harus mendatangi stan kebab. 

Pengembangan produk ini dilakukan dengan beberapa metode salah satunya 

ARC (Activity Relationship Chart) dalam melakukan analisa tata letak komponen untuk 

menghasilkan produk yang mudah dioperasikan dan ramah lingkungan karena 

menggunakan moda transportasi listrik. 

Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan transportasi listrik 

yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan kebab sehingga dapat menambah omzet 

penjualan dengan armada yang ramah lingkungan. 

 

Kata kunci : Pengembangan Produk, Transportasi, Electric Shop,  Kebab. 

 

PENDAHULUAN 

 

Perkembangan bisnis makanan atau kuliner kini menjadi bisnis yang 

menjanjikan, banyak berbagai macam bisnis kuliner yang bermunculan seiring dengan 

peminat konsumen yang menyenangi kuliner semakin banyak, salah satunya adalah 

kebab Baba rafi yang menjadi kuliner kebab di Indonesia yang mempunyai banyak 

peminat, Kebab Baba rafi sudah menempatkan beberapa stan dengan kerjasama berupa 

francise di beberapa tempat di Surabaya. 

Beberapa stan yang ditempatkan di beberapa titik dirasa masih kurang karena 

penjualan hanya diam di titik tersebut sehingga perlu di berikan fasilitas berupa 

penjualan keliling yang dapat menambah omset penjualan sekaligus mempermudah 

konsumen dalam menikmati kebab tanpa harus mendatangi stan kebab 

Untuk itu di perlukan sarana transportasi berjualan yang dapat mengakomodasi 

penjual kebab mendatangi konsumennya dengan kendaraan ramah lingkungan, Dengan 

menggunakan tranportasi tenaga listrik maka tidak akan member dampak buruk ke 

lingkungan serta dilakukan perancangan pengembangan produk sehingga alat 

transportasi tersebut juga bisa di gunakan untuk berjualan kebab dengan alat memasak 

yang standar yang telah di tetapkan oleh kebab Baba Rafi 

mailto:andhika.tiunim@gmail.com
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Transportasi listrik EV (electric Vehicle) adalah moda transportasi yang tidak 

membutuhkan bahan bakar fosil sehingga tidak menciptakan polusi udara dan dapat 

mengurangi pemanasan global serta sesuai dengan trend go green dalam melakukan 

perencanaan dalam mengembangkan sebuah produk yang menciptakan lingkungan yang 

sehat dan ramah lingkungan.  

 Dari segi fungsi, transportasi listrik harus sesuai dengan kebutuhan penjual 

kebab baik dari segi bentuk maupun fitur-fitur yang dapat mengakomodasi kebutuhan 

penjual kebab dalam melakukan segala aktifitasnya dan juga untuk berjualan kebab. 

Kegiatan penjual kebab dalam menggunakan alat transportasi sekaligus untuk berjualan 

adalah :  

(i) berkeliling menjajakan kebab, (ii) memasak dan menjual kebab, (iii) menata tempat 

duduk dan meja untuk konsumen, (iii). menata peralatan dan perlengkapan untuk 

berjualan kebab serta bahan baku. 

 Dari kegiatan penjual kebab diatas dapat kita ketahui kebutuhan apa saja yang 

diperlukan pada pengembangan produk electrical mobile shop untuk berjualan kebab. 

Selain itu yang melatar belakangi penelitian ini adalah untuk meningkatkan Penjualan 

kebab di beberapa tempat strategi maupun tempat wisata secara berpindah pindah 

sehingga konsumen tidak perlu menuju titik tertentu apabila menginginkan makanan 

kebab (Evita, 2013). 

 

URAIAN PENELITIAN 

Tahap Pengambilan Data 

Adapun metode yang digunakan adalah dengan observasi/survey, interview, 

dan studi pustaka. Data primer diperoleh dengan melakukan observasi secara 

langsung ke tempat pedagang kebab baba rafi berjualan, tempat berjualan kebab 

baba rafi, tempat keramaian dimana dapat dilakukan proses penjualan kebab baba 

rafi di Surabaya. Dan juga menyebarkan kuesioner ke konsumen kebab baba rafi di 

sekitar lokasi penjualan kebab sebagai target pengguna. Data sekunder diperoleh 

dari teori yang didapat dari buku acuan terkait dan internet. 

 

Tahap Penyuntingan danPublikasi 

Tahapan studi dan analisa yang dilakukan meliputi studi eksisting dan 

kompetitor pembanding  pada produk transportasi listrik untuk berjualan maupun 

studi komparasi dengan media berjualan lainnya (Sodiq, 2015)  
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Tabel 1. Studi Komparasi penjualan Kebab eksisting 

 

 
Rombong kebab  

turki baba rafi 

Cafe kebab turki 

Baba rafi 
MOTRIKs baba rafi 

 

 

  

Daya tampung untuk 

berjualan  

2 karyawan 4 karyawan 1 karyawan 

Pemakaian  Bisa sewaktu-waktu Bisa sewaktu-waktu Bisa sewaktu-waktu  

Penempatan 

rombong 

Berubah-ubah, tetap 

pada lokasi yang sama 

permanen Berubah-ubah 

Listrik  Menyalur pada tempat 

lokasi 

Menyalur pada 

tempat lokasi 

Baterei(aki) 

Peletakan 

Pemangang daging 

Disamping luar 

rombong 

Dalam rombong Dalam rombong 

Audio musik - - Dilengkapi  

Penggunaan  Sewa Lokasi Sewa Lokasi Bebas 

Berjualan berpindah-

pindah 

Memerlukan tenaga 

untuk berpindah 

ketempat lain 

Tidak bisa pindah 

karena dibuat 

permanen 

Hanya perlu menyalakan 

mesin listrik, dan dapat 

berpindah-pindah ke 

tempat lain. 

Transportasi ketika 

pindah lokasi 

berjualan  

Perlu kendaraan Perlu kendaraan  Tidak perlu, sudah  

jadi satu  

Menyediakan sarana 

tempat makan untuk 

pembeli (meja & 

kursi)  

 

Tidak ada 

Menyediakan sarana 

tempat makan 

 

Menyediakan sarana 

tempat makan 

Batasan permasalahan pada perancangan dan pengembangan produk  :  

1. Aktifitas  

Studi aktifitas dilakukan untuk mendapatkan kebutuhan desain yang sesuai dengan 

desain yang diinginkan sehingga dapat mempermudah penjual dalam melayani 

konsumen (Arifin, 2013)  

2. Kebutuhan 

Studi kebutuhan dilakukan untuk mendapatkan komponen elektrik dan komponen 

yang dibutuhkan dalam melakukan penjualan kebab 

3. Komponen Transportasi Elektrik 

Menganalisa komponen-komponen elektrik yang akan digunakan pada desain 

sepeda listrik untuk diterapkan pada produk Electric Food Shop . (Nainggolan, 

2016) 

4. Komponen Peralatan dan Kelengkapan  

Analisa terhadap penggunaan komponen perlengkapan dan peralatan memasak 

kebab yang akan digunakan pada desain produk Electric Food Shop (Putra, 2008) 

 

5. Dimensi 
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Analisa terhadap dimensi komponen transportasi listrik, peralatan memasak dan 

tempat barang serta tempat penyimpanan kursi dan meja disesuaikan dengan 

ergonomi pada tubuh manusia (Panero) 

   6. Tata Letak 

Analisa terhadap tata letak menggunakan metode ARC(Activity Relationship 

Chart). Skema ini kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pada pengembangan 

desain produk Electric Food Shop. (Palgunadi, 2008) dan (Batan, 2012) 

7.  Warna 

Analisa terhadap warna melalui efek psikologis menurut skema warna. Skema ini 

kemudian disambungkan trend warna dan disesuaiankan karakter branding kebab 

baba rafi. 

Tahap Studi Model 

Tahap studi model dilakukan dengan membuat model skala 1 : 8 dengan 

menggunakan material pengganti, dengan tujuan untuk memperoleh bentuk, ukuran dan 

konfigurasi yang sesuai yang nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

proses pembuatan prototip. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari analisa yang telah disimpulan bentuk transportasi listrik yang akan di 

gunakan pada motriks ini adalah mengacu pada bentuk kendaraan mini yang di gabung 

dengan tempat berjualan kebab karena dinilai lebih menyesuaikan fungsinya.  

Dari beberapa komponen perlengkapan memasak maupun komponen elektrik 

di atas kemudian dipilih empat desain tata letak yang kemudian dilakukan skoring 

dengan dan dengan analisa-analisa tertentu sehingga ditentukan final desain yang 

nantinya dilanjutkan dengan proses digital rendering. Berikut ini adalah digital 

modeling tata letak yang telah terpilih.  

 

   
Gambar 1. Pengembangan Produk Electric Food Shop untuk Kebab Baba Rafi  

 

Sarana Transportasi listrik ini diberi nama Motriks yang berasal dari kata 

mobile shop electrics. Motrics adalah transportasi listrik yang di desain untuk berjualan 

kebab keliling lengkap dengan fasilitas menikmati makanan di tempat, seperti stand 

panjualan kebab yang bersifat bebas tanpa terikat pada tempat tertentu dan dapat 

bertujuan untuk meningkatkan penjualan kebab Baba Rafi. 

 

KESIMPULAN 

 

Pengembangan produk electric food shop atau motriks untuk kebab baba rafi ini untuk 

membantu mengakomodasi kebutuhan konsumen dalam pelayanan di tempat yang dapat 
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secara bebas ketika melakukan aktifitas berjualan kebab dalam hal transportasi yang 

aman dan nyaman digunakan di area komplek perumahan yang padat penduduk maupun 

tempat wisata, serta akan membantu mengurangi polusi udara yang saat ini semakin 

besar yang sebagian besar disumbang oleh asap kendaraan bermotor, selain itu juga 

untuk meningkatkan penjualan kebab.  

 

   
 

  
 

Gambar 2. Model Pengembangan Produk Electrical Mobile Shop untuk Kebab Baba Rafi 
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ABSTRAK 

 PT. Energi Agro Nusantara merupakan perusahaan yang memproduksi bioethanol 

sebagai bahan campuran bensin, dengan spesifikasi fuel grade, dari bahan baku tetes 

tebu. Persaingan global menuntut perusahaan untuk senantiasa menjaga kestabilan 

kualitas produk dan salah satu caranya adalah dengan menjaga kesehatan fisik dan 

mental karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis beban kerja fisik 

dan mental karyawan Divisi Quality Control dan Research and Development.  

 Pengukuran besar beban kerja fisik dan mental dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner yang diberikan kepada karyawan Divisi Quality Control dan Research and 

Development. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisa hasil dari kuesioner 

adalah Cardiovascular load (CVL) untuk beban kerja fisik dan metode NASA –Task 

Load Index (NASA– TLX) untuk beban kerja mental. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan karyawan Divisi Quality Control 

dan Research and Development menerima beban kerja fisik pada tingkat rendah karena 

presentase CVL berada pada rentang kurang dari 30 %. Sedangkan tingkat beban kerja 

mental ada pada tingkat tinggi karena nilai skor NASA- TLX berada pada rentang 50-

79. Beban kerja fisik yang di terima oleh karyawan Research and Development sebesar 

4.72 % yang lebih rendah dibandingkan dengan beban kerja yang diterima oleh 

karyawan Quality Contro lsebesar 10.51 %. Sedangkan Beban kerja mental yang 

diterima oleh karyawan Research and Development sebesar 51,7 cenderung lebih 

rendah dibandingkan dengan beban kerja mental yang diterima oleh karyawan Quality 

Control sebesar 74.7. 

 

Kata Kunci : Beban Kerja, Bioethanol, Quality Control, Research and Development, 

Cardiovascular load (CVL), NASA –Task Load Index (NASA– TLX) 

  

PENDAHULUAN 

 

 PT.Energi Agro Nusantara merupakan anak perusahaan BUMN PTPN X yang 

memproduksi bioethanol sebagai bahan campuran bensin, dengan spesifikasi fuel grade. 

Produk ini dihasilkan dari bahan baku molases atau yang dikenal dengan tetes tebu. 

Molases atau tetes tebu merupakan hasil sampingan dari proses produksi gula pasir. 

Produk Bioethanol merupakan produk energi terbarukan yang akan sangat bermanfaat 

bagi keberlangsungan energi di masa yang akan datang. Akan tetapi permasalahan yang 

terjadi adalah kurangnya prospek pasar dalam negeri untuk penjualan produk ini. Hal ini 

terjadi karena masih terbatasnya informasi & instrument yang digunakan untuk 

mencampur bioethanol dan bensin untuk mengahasilkan bahan bakar nabati yang akan 

digunakan untuk kendaraan bermotor. Oleh karena itu, produk bioethanol yang 
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dihasilkan sebagian besar diekspor ke luar negeri, dan secara langsung ikut serta dalam 

persaingan global.  

 Persaingan global yang terjadi saat ini menuntut perusahaan untuk senantiasa 

menjaga kestabilan kualitas produk, dan salah satu cara agar kualitas produk tetap stabil 

adalah dengan menjaga kehandalan dan kinerja yang baik karyawannya. Kehandalan 

dan kinerja yang baik tersebut didapatkan dari kondisi karyawan yang fit dan stabil. 

Oleh karenanya penting bagi perusahaan untuk  senantiasa menjaga kesehatan fisik dan 

mental karyawannya.  

 Mengingat pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental karyawan, maka 

dipandang perusahaan sangat perlu untuk melakukan analisis beban kerja fisik dan 

mental karyawannya. Khususnya divisi Research and Development dan Quality Control 

yang bertugas memastikan kualitas produk agar tetap sesuai dengan standar yang 

diinginkan perusahaan.  

 

LANDASAN TEORI 

Beban Kerja 

Beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh 

suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu (Menpan, 

1997). Menurut (Permendagri, 2008), pengertian beban kerja adalah besaran pekerjaan 

yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara 

volume kerja dan normal waktu. 

Beban Kerja Fisik 

 Beban kerja fisik adalah beban Perkerjaan yang di terima oleh fisik pekerja yang 

dilakukan dengan mengandalkan kegiatan fisik semata akan mengakibatkan perubahan 

pada fungsi alat-alat tubuh. Penilaian beban kerja fisik dapat dilakukan dengan dua 

metode secara objektif, yaitu metode penilaian langsung dan metode tidak langsung 

(Astrand & Rodahl, 1977). Metode pengukuran langsung yaitu dengan mengukur energi 

yang dikeluarkan melalui asupan oksigen selama bekerja, metode pengukuran tidak 

langsung adalah dengan menghitung denyut nadi selama kerja.   

Beban Kerja Mental 

 Beban kerja mental merupakan beban pekerjaan yang diterima pekerja sebagai 

perbedaan antara tuntutan kerja mental dengan kemampuan mental yang dimiliki oleh 

pekerja yang bersangkutan. 

Cardiovascular Load ( CVL) 

Metode Cardiovascular Load (CVL) atau metode 10 denyut dilakukan dengan 

mengukur denyut nadi selama bekerja. Denyut nadi kerja dapat dihitung dengan cara 

sebagai berikut: 

 

 ……………………….. (1) 

 

Denyut nadi untuk mengistimasi indeks beban kerja fisik terdiri dari beberapa jenis 

yang didefinisikan oleh (Grandjean, 1993) adalah sbb: 

1. Denyut nadi istirahat : adalah rerata denyut nadi sebelum pekerjaan dimulai 

2. Denyut nadi kerja : adalah rerata denyut nadi selama bekerja 

3. Nadi kerja : adalah selisih antara Denyut nadi istirahat dan Denyut nadi kerja 
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 Hasil pengukuran denyut nadi tersebut dinamakan denyut nadi kerja. 

Perhitungan nilai CVL menggunakan rumus sebagai berikut : 

kardiovaskular (cardiovascular load = % CVL) yang dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

……………………………………(2) 

Keterangan: 

a) Laki-laki : denyut Nadi Maksimum = 220 – umur  

b) Perempuan : denyut Nadi Maksimum = 200 – umur (Tarwaka, 2004)  

Selanjutnya kita dapat mengetahui kategori beban kerja yang kita ukur dengan cara 

mencocokkan % CVL hasil perhitungan dengan keterangan pada  tabel 1. 

 

Tabel 1. Tabel Klasifikasi Beban Kerja berdasarkan % CVL (Mutia, 2014) 

No % CVL Kategori Beban kerja 

1. < 30% Tidak terjadi kelelahan 

2. 30-<60% Diperlukan perbaikan 

3. 60-<80 Kerja dalam waktu singkat 

4. 80-<100% Diperlukan tindakan segera 

5. >100% Tidak diperbolehkan beraktivitas 

 

Metode Nasa TLX 

Metode NASA-TLX merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis beban 

kerja mental yang dihadapi oleh pekerja yang harus melakukan berbagai aktivitas dalam 

pekerjaannya. 

Langkah-langkah pengukuran metode NASA TLX menurut (Hancock & Meshkati, 

1988) adalah sebagai berikut:  

1. Pembobotan dan pemberian rating  

2. Menghitung nilai produk  

 Produk = rating x bobot factor  ..................................................................... (3) 

3. Menghitung Weighted Workload (WWL)  

   ………………………………………………… (4) 

4. Menghitung rata-rata WWL  

                   Skor = ……………………..…………..…………………… (5) 

5. Interpretasi Skor  

Tabel 2.  Skor NASA TLX  

(Hart dan Staveland, 1981) dalam (Diniaty & Muliyadi, 2016) 
Golongan Beban Kerja Nilai 

Rendah 0-9 

Sedang 10-29 

Agak Tinggi 30-49 

Tinggi 50-79 

Sangat Tinggi 80-100 

METODE PENELITIAN 

 

Tahapan pengerjaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Observasi lapangan yang dilakukan di divisi research&development dan divisi 

quality control. 
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2. Pengukuran beban kerja fisik karyawan divisi research&development dan divisi 

quality control. 

3. Pengukuran beban kerja mental karyawan divisi research&development dan divisi 

quality control. 

4. Membandingkan nilai beban kerja fisik dan mental. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Metode CVL 

Hasil perhitungan metode CVL adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. Hasil Pengolahan Metode CVL 

Data 

ke- 
Nama Divisi 

Denyut 

Nadi 

Istirahat 

Denyu

t Nadi 

Kerja  

Jenis 

Kelamin 
Usia 

Denyu

t Nadi 

Maksi

mum 

% 

CVL  

Rata-

rata per 

bagian 

Rata-

Rata 

per 

Divisi 

1 1 Dimas Prakoso QC/R 105 L 22 198 11.43 93 

11,92 

10,51 

 
2 Dimas Prakoso QC/R 106 L 22 198 11.54 94 

2 1 
Erkham 

Rudiarto QC/R 
96 L 24 196 6.54 89 

 
2 

Erkham 

Rudiarto QC/R 
87 L 24 196 5.22 81 

3 1 Silviana Putri P QC/F 103 P 22 178 6.25 98 

7,30 

 
2 Silviana Putri P QC/F 101 P 22 178 12.50 90 

4 1 Sundari Sartika QC/F 108 P 27 173 13.33 98 

 
2 Sundari Sartika QC/F 115 P 27 173 23.68 97 

5 1 
M.Irsyadul 

Hilmi QC/F 
90 

L 
22 198 12.20 75 

 
2 

M.Irsyadul 

Hilmi QC/F 
93 

L 
22 198 12.50 78 

6 1 
M.Farid 

Hamzah 

QC/R

M 
82 

L 
21 199 7.87 72 

13,94 
 

2 
M.Farid 

Hamzah 

QC/R

M 
84 

L 
21 199 7.26 75 

7 1 
Galuh Abdillah 

A 

QC/R

M 
90 

L 
26 194 8.77 80 

 
2 

Galuh Abdillah 

A 

QC/R

M 
92 

L 
26 194 8.11 83 

8 1 
Dika Dwi 

Oktana RnD 
90 L 27 193 4.63 85 

4,72 4,72 

 
2 

Dika Dwi 

Oktana RnD 
92 L 27 193 4.72 87 

9 1 
Achmad Teguh 

P RnD 
103 

L 
24 196 5.10 98 

 
2 

Achmad Teguh 

P RnD 
101 

L 
24 196 5.00 96 

10 1 Hendra S RnD 96 L 27 193 4.90 91 

 
2 Hendra S RnD 94 L 27 193 4.81 89 

 

Berdasarkan Tabel diatas, presentase CVL karyawan Research and Development yang 

lebih rendah dibandingkan dengan karyawan Quality Control, menunjukkan bahwa 

beban kerja fisik yang di terima oleh karyawan Research and Development sebesar 4.72 

% lebih rendah dibandingkan dengan beban kerja yang diterima oleh karyawan Quality 

Control yaitu sebesar 10.51%. Selain itu, setiap bagian pekerjaan yang berbeda 

memiliki beban kerja fisik yang berbeda walaupun itu tergabung dalam satu divisi yang 

sama, sebagai penjelasan bahwa pada divisi quality control bagian raw material (RM) 

menerima beban fisik yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan bagian 

fermentasi (F) dan refinery (R), yaitu dengan presentase 13,94 % yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan bagian refinery yang hanya 11,92 % dan Fermentasi dengan 

presentase 7,30 %. 
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Metode NASA-TLX 

Pengukuran beban kerja mental dilakukan dengan menggunakan metode NASA-TLX, 

yaitu dengan melakukan langkah sebagai berikut : 

1. Penyebaran Kuisioner, Kuisioner di berikan kepada responden berjumlah 10 Orang, 

3 orang divisi RnD dan 7 Orang divisi Qc. 

2. Menentukan Skala Pembobotan 

3.  

Tabel 4. Data Pembobotan Kuisioner 

No Nama Operator 
Indikator 

Total 
KM KF KW P F U 

1 . Dika Dwi Oktana 1 3 2 5 0 4 15 

2 . Achmad Teguh P 1 3 2 5 0 4 15 

3 . Hendra Solichudin 1 1 4 2 2 5 15 

4 . Silviana Putri P 1 3 3 5 0 3 15 

5 . Sundari Sartika 1 3 2 4 0 5 15 

6 . Erkham Rudiarto 1 3 2 5 0 4 15 

7 . Dimas Abdi Prakoso 1 2 3 5 0 4 15 

8 . M. Farid Hamzah 3 2 2 5 0 3 15 

9 . Galuh Abdillah A 1 3 4 2 0 5 15 

10 . M. Irsyadul Hilmi 3 1 5 3 0 3 15 

4. Menentukan Skala Rating 

     Berikut penentuan rating bedasarkan hasil kuisioner yang diberikan kepada 

responden  
 

Tabel 5. Data Hasil Rating 

No Nama Operator 
Indikator 

Total 
KM KF KW P F U 

1 . Dika Dwi Oktana 20 40 50 60 80 60 310 

2 . Achmad Teguh P 50 50 70 85 50 90 395 

3 . Hendra Solichudin 50 50 50 50 60 50 310 

4 . Silviana Putri P 50 70 60 80 50 80 390 

5 . Sundari Sartika 50 60 50 85 30 80 355 

6 . Erkham Rudiarto 50 50 50 50 50 50 300 

7 . Dimas Abdi Prakoso 30 60 30 95 50 70 335 

8 . M. Farid Hamzah 50 50 40 70 50 50 310 

9 . Galuh Abdillah A 45 80 45 85 45 100 400 

10 . M. Irsyadul Hilmi 75 95 60 90 85 90 495 
 
 

5. Menghitung Nilai Produk 

Tabel 6. Data Total Nilai Produk 

No Nama Operator 
Indikator 

Total 
KM KF KW P F U 

1 . Dika Dwi Oktana 20 120 100 300 0 240 780 

2 . Achmad Teguh P 50 150 140 425 0 360 1125 

3 . Hendra Solichudin 50 50 200 100 120 250 770 

4 . Silviana Putri P 50 70 60 80 50 80 390 

5 . Sundari Sartika 50 60 50 85 30 80 355 

6 . Erkham Rudiarto 50 50 50 50 50 50 300 

7 . Dimas Abdi Prakoso 30 60 30 95 50 70 335 

8 . M. Farid Hamzah 50 50 40 70 50 50 310 

9 . Galuh Abdillah A 45 80 45 85 45 100 400 

10 . M. Irsyadul Hilmi 75 95 60 90 85 90 495 
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6. Menghitung Nilai WWL ( Total Produk) dan skor 

 

Hasil pengolahan data metode NASA-TLX disajikan dalam tabel 4. Tingkat 

beban kerja mental karyawan Research and Development dan Quality Control adalah 

berada pada tingkat tinggi karena nilai skor yang di dapatkan dari pengolahan data 

adalah ada pada rentang nilai 50-79 .  

Tabel 7.  Hasil Pengolahan Metode NASA-TLX 

No Nama Divisi 

Total 

Produk 

(WWL) 

Skor 
Rata-

Rata 

1 Dika Dwi Oktana RnD 780 52,0 

51,7 2 Achmad Teguh P RnD 1125 75,0 

3 Hendra Solichudin RnD 770 51,3 

4 Silviana Putri P QC 1080 72,0 

74,7 

5 Sundari Sartika QC 1070 71,3 

6 Erkham Rudiarto QC 750 50,0 

7 Dimas Abdi Prakoso QC 995 66,3 

8 M. Farid Hamzah QC 830 55,3 

9 Galuh Abdillah A QC 1135 75,7 

10 M. Irsyadul Hilmi QC 1160 77,3 

 

Tingkat beban kerja mental yang diterima oleh karyawan Research and 

Development sebesar 51,7 cenderung lebih rendah dibandingkan dengan beban kerja 

mental yang diterima oleh karyawan Quality Control, sebesar 74,7. 

 

KESIMPULAN 

 

 Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Berdasarkan sampel yang diambil, Keseluruhan karyawan Divisi Quality Control 

dan Research and Development menerima beban kerja fisik pada tingkat tidak terjadi 

kelelahan karena presentase CVL berada pada rentang kurang dari 30 %. Dan 

menerima tingkat beban kerja mental pada tingkat tinggi karena nilai skor NASA- 

TLX berada pada rentang 50-79. 

2. Divisi Quality Control dan Research and Development, perlu melakukan sedikit 

perbaikan pada keseluruhan karyawan untuk mengurangi beban kerja mental, yang 

sudah pada tingkat beban kerja mental yang tinggi. 

3. Beban kerja fisik yang di terima oleh karyawan Research and Development lebih 

rendah dibandingkan dengan beban kerja yang diterima oleh karyawan Quality 

Control. Dengan Presentase rata-rata % CVL dari karyawan Quality Control  sebesar 

10,51 % yang lebih tinggi dibandingkan Presentase % CVL dari karyawan Research 

and Development sebesar 4,72 %.Dengan presentase CVL rata-rata Quality Control 

laki-laki sebesar 9.14 % dan presentase CVL rata-rata Quality Control perempuan 

sebesar 13.94 % 

4. Beban kerja mental rata-rata yang diterima oleh karyawan Research and 

Development sebesar 51,7 cenderung lebih rendah dibandingkan dengan beban kerja 

mental yang diterima oleh karyawan Quality Control, sebesar 74,7. 
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5. Berdasarkan perbandingan tingkat beban kerja fisik dan mental yang dianalisa 

tersebut dapat diusulkan untuk mengajukan adanya kebijakan pemberian insentif 

bagi karyawan divisi Quality Control. 
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ABSTRAK 

Isu penting dalam menerapkan manajeman rantai pasok adalah pengendalian 

persediaan dan  pengadaan bahan baku. Managemen pengadaan menjadi lebih strategis 

dikarenakan beberapa alasan, yaitu biaya, kualitas, konsistensi dan fleksibilitas, 

kemauan supplier (supplier willingness), produksi suppliers dan fleksibilitas 

pengiriman. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan strategi pengendalian 

persediaan bahan baku dengan membandingkan total biaya perusahaan dengan hasil 

yang diterapkan di Perusahaan. Bahan baku yang digunakan adalah silica dan feldspar  

dengan  biaya penyimpanan sebesar 10%. Metode yang digunakan adalah Economic 

Order Quantity (EOQ) dan Economic Order Interval (EOI). Pada EOQ digunakan 

untuk menentukan (i) frekuensi pemesanan optimal (𝑀∗), (ii) jumlah sekali pesan item i 

(𝑄𝑖), dan (iii). Total Cost. Sedangkan metode EOI digunakan untuk menentukan (i). 
waktu interval pemesanan (T*), (ii). jumlah sekali pesan, (iii). frekuensi pemesanan 

optimal (T*), dan (iv). menentukan total cost. Hasil penelitian menunjukkan dengan 

menggunakan metode EOQ untuk bahan baku silika (Q* =85 ton) dan feldspar  (Q* 

=78 ton) dengan m=14 kali, dan  TC= Rp  2.206.765.785. Sedangkan  metode EOI 

untuk bahan baku silika (Q* =84 ton) dan feldspar  (Q* =77 ton) dengan m=14 kali, 

T*=0,07 dan  TC= Rp 2.213.569.785). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa semakin banyak kuantitas pembelian bahan baku dengan frekuensi pembelian 

yang sama untuk multi item diperoleh total biaya terkecil. Penulis merekomendasikan 

untuk penelitian selanjutnya adaah dengan mempertimbangkan faktor risiko dengan 

special price.  

 

Kata kunci : bahan baku, Economic Order Quantity dan Economic Order Interval, 

multi item, pengadaan, dan single supplier  

 

PENDAHULUAN 

 

Salah satu isu penting dalam usaha penerapan manajeman rantai pasok adalah 

pengendalian persediaan dan  pengadaan bahan baku (Levi, 2000). Pengadaan meliputi 

kegiatan yaitu memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian 

bahan baku dan komponen, memonitor supply risk, membina hubungan dengan 

supplier. Pemilihan supplier merupakan salah satu kunci operasional pada keberlanjutan 

supply chain managemen. (Puspitorini, 2014). Penelitian tentang rancangan sistem 

pengendalian bahan baku menggunakan model multi item single supplier di PT 

Agronesia Divisi Industri Es Bandung yang diteliti oleh (Dea Yuldan Hadiansyah, 

2015), bertujuan untuk menentukan model persediaan multi item single supplier untuk 

menentukan jumlah pemesanan optimal. Penelitian menggunakan metode EOQ multi 

item dan EOI multi item dengan hasil (i) total biaya menurut model EOI multi item lebih 



SEMINAR NASIONAL TEKNIK INDUSTRI 2017 
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  

 

“Peran Ergonomi Dalam Pengembangan Kewirausahaan Dan Industri Kreatif” 
Surabaya, 25 Oktober 2017 

 

- 142 - 

kecil sebesar Rp 3.541.641.131/ tahun bila dibandingkan perusahaan sebesar Rp 

3.572.149.487,5/tahun, (ii) Interval pemesanan menggunakan metode EOQ sekitar 2 

minggu, frekuensi pemesanan 24 kali setiap item, jumlah setiap pemesanan bahan baku 

untuk  air (37.330 liter) dan garam (9.955 kg). Sedangkan penelitian dengan judul 

penentuan kebijakan pemesanan barang untuk model persediaan multi item dengan 

mempertimbangkan faktor 3 kadaluarsa dan faktor all unit discount yang bertujuan 

mengembangkan model persediaan multi item dengan mempertimbangkan faktor 

kadaluarsa dan faktor all discount secara bersama-sama. Hasil penelitian menunjukkan 

dengan metode EOQ bahwa biaya total persediaan untuk multi item adalah penjumlahan 

dari biaya pembelian, biaya pemesanan dengan joint order, jumlah biaya penyimpanan, 

jumlah biaya kekurangan dan jumlah biaya kadaluwarsa (Limansyah, 2012) Sedangkan 

penelitian analisis pengendalian persediaan bahan baku dengan metode economic order 

quantity (EOQ) multi item guna meminimumkan biaya pada CV lumbung tani makmur 

di Banyuwangi yang bertujuan menentukan pemesanan atau pembelian bahan baku 

beras dengan meminimumkan biaya dengan menggunakan Joint Economic Order 

Quantity (JEOQ) atau EOQ metode peramalan Holt’s two parameter. Hasil yang 

diperoleh adalah Peramalan beras menggunakan metode holt’s two parameters, a) beras 

kualitas A (1.323,30 ton), (B= 1.352,53 ton, (kualitas C= 2.857,04 ton) dengan total 

biaya sebesar Rp 1.772.659.223,84,  frekuensi pemesanan= 16,49 kali, dan reorder 

point adalah 9 hari. Interval pemesanan dan total biaya persediaan dengan menggunakan 

satu bahan baku dan beberapa bahan baku dari satu supplier model EOQ single item 

single supplier), EOQ dan EOI multi item single supplier. Hasil penelitian  Metode EOI  

multi item menghasilkan total biaya paling kecil sebesar Rp 50.711.533.800/tahun 

dibandingkan EOQ multi item sebesar Rp 50.711.534.800/tahun (Veronica, 2013).  

Rancangan sistem pengendalian persediaan bahan baku sandal dengan menggunakan 

metode single item single supplier dan multi item single supplier ( studi kasus di PT 

Bonli Cipta Sejahtera)”. Tujuan penelitian membandingkan total biaya persediaan 

perusahaan menggunakan metode single item single supplier dan multi item single 

supplier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total biaya persediaan single item dengan  

EOQ sebesar Rp 4.358.021.288,  multi item sebesar Rp 2.248.218.059 lebih kecil 

dibandingkan menurut perusahaan sebesar Rp 6.651.587.166. (Efline Oktavia Rusli, 

2014).  

 

STUDI ITERATUR 

1. Model Economic Order Quantity (EOQ).  

Ketika perusahaan memutuskan untuk membeli, maka jumlah barang yang dipesan 

menggunakan pendekatan EOQ. EOQ merupakan jumlah pemesanan untuk 

meminimumkan total biaya persediaan. Dalam model persediaan klasik, jumlah barang 

yang dipesan dan yang diterima harus sama dengan Q dan persediaan akan berkurang 

ketika tingkat penggunaan tetap dalam periode tertentu dan berada pada Reorder Point 

(ROP) sehingga persediaan akan terpenuhi ketika adanya pemesanan kembali. EOQ 

juga merupakan model manajemen persediaan yang dapat meminimumkan total biaya 

meskipun ada beberapa asumsi yang digunakan. Menurut (Tersine, 1994) dalam proses 

pengadaan untuk single item menggunakan asumsi tersebut,  yaitu (i) diberlakukan pada 

satu jenis item, (ii). rata-rata permintaan diketahui, konstan dan kontinu, (iii). kapasitas 

gudang linear dengan modal dan pembelian pesanan, (iv). Lead time diketahui dan 

konstan, (iv). tidak diperkenankan adanya kekurangan stok dengan membuat 
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manajemen yang fit terhadap frekuensi dan lead time, (iv) pemesanan datang sekaligus 

dan menambah tingkat persediaan dan  (v). struktur biaya tetap (tidak ada diskon). EOQ 

Multi Item adalah teknik pengendalian permintaan/pemesanan beberapa jenis item yang 

optimal dengan biaya inventory serendah mungkin. Tujuan dari model EOQ adalah 

menentukan jumlah (Q) setiap kali pemesanan sehingga meminimasi total biaya 

persediaan. Metode EOQ Multi Item, dikarenakan mampu menekan biaya persediaan 

seminimal mungkin dari biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. EOQ Multi item 

merupakan teknik pengendalian permintaan/pemesanan barang yang optimal dengan 

biaya inventory serendah mungkin. Jumlah biaya yang ditekan serendah mungkin 

adalah biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Model EOQ multi item merupakan 

model EOQ yang digunakan pembelian bersama (joint purchase) untuk  beberapa jenis 

item. Asumsi – asumsi yang dipakai antara lain (i). tingkat permintaan konstan dan 

diketahui dengan pasti untuk setiap item, lead time diketahui dengan pasti dan  Oleh 

karena itu tidak ada stockout maupun biaya stockout, (ii). waktu tunggu (lead time)-nya 

sama untuk semua item, dimana semua item yang dipesan akan datang pada satu titik 

waktu yang sama untuk setiap siklus, (iii). Biaya simpan, harga per unit (unit cost) dan 

biaya pesan (ordering cost) untuk setiap item diketahui. Tidak ada perubahan dalam 

biaya per unit (quantity discount), biaya pesan, dan biaya simpan. Dan model EOQ 

kasik diilustrasikan pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Model EOQ klasik 

 

2 Model Economic Order Interval (EOI)  

Sistem pemesanan interval tetap atau sering disebut sistem periodik adalah berdasarkan 

atas tinjauan periodik terhadap posisi persediaan.Penentuan kapan melakukan 

pemesanan dan berapa banyak yang harus dipesan tidak terikat pada permintaan 

melainkan pada tinjauan secara periodik. Untuk menentukan total cost adalah 

 + ( )                ,  Qi = Ri.T*,  m=   

dengan TC adalah total cost, Pi=biaya pembelian perunit/ton dan A=ongkos pesan 

gabungan untuk semua bahan baku (Rp/pesan). interval waktu pemesanan optimal (𝑇∗) 

dengan 𝑚 = 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑛𝑎𝑛, 𝑚𝑖 = 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑖 
dengan 𝑇∗ = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙, 𝐻𝑖 = 𝑜𝑛𝑔𝑘𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 

𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑖 (𝑅𝑝⁄𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑢/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛), 𝑅𝑖 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑢𝑛𝑖𝑡/𝑡𝑜𝑛 

dan 𝐴 = 𝑜𝑛𝑔𝑘𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑛 𝑔𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑢 (𝑅𝑝⁄𝑝𝑒𝑠𝑎𝑛) 
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METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah adalah Economic Order Quantity 

(EOQ) dan Economic Order Interval (EOI). Dimana data yang digunakan berupa  

penggunaan bahan baku, biaya penyimpanan biaya pemesanan, harga per unit, dan  lead 

time. Data yang ada digunakan untuk mencari Total cost baik pada EOQ dan EOI. Pada 

EOQ digunakan untuk menentukan (i) frekuensi pemesanan optimal (𝑀∗), (ii) jumlah 

sekali pesan item i (𝑄𝑖), dan (iii). Total Cost. Sedangkan metode EOI digunakan untuk 
menentukan (i). waktu interval pemesanan (T*), (ii). jumlah sekali pesan, (iii). frekuensi 

pemesanan optimal (T*), dan (iv). menentukan total cost. Reorder point dan safety stock 

diperoleh dari hasil perhitungan total biaya persediaan terkecil dengan metode EOQ dan 

EOI dengan kebijakan perusahaan sekarang. Reorder point didapatkan dari total 

penggunaan selama lead time dan safety stock. Sedangkan penggunaan lead time 

didapatkan dari hasil kali antara = lead time dengan pengunaan bahan baku rata-rata 

perbulan dengan (lead time = 6 hari = 0,27 bulan). Sedangkan validasi dilakukan 

dengan membandingkan TC yang saat ini digunakan oleh perusahaan. Dan metode 

penelitian diilustrasikan pada gambar 2. 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan metode EOQ untuk bahan 

baku silika (Q* =85 ton) dan feldspar  (Q* =78 ton) dengan m=14 kali, dan  TC= Rp  

2.206.765.785). Sedangkan  metode EOI untuk bahan baku silika (Q* =84 ton) dan 

feldspar  (Q* =77 ton) dengan m=14 kali, T*=0,07 dan  TC= Rp 2.213.569.785). 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin banyak kuantitas 

pembelian bahan baku dengan frekuensi pembelian yang sama untuk multi item 

diperoleh total biaya terkecil. Untuk Perusahaan (i). kuantitas pembelian silica sebesar 

99 ton dan feldspar sebesar 91 ton. Pembelian didasarkan dengan persediaan yang 

tersisa di gudang tanpa menggunakan metode persediaan. (ii). Frekuensi pemesanan 

sebanyak 12 kali untuk silica dan feldspar. Perusahaan melakukan pemesanan setiap 

sebulan sekali. Sedangkan (iii). Total biaya pembelian sebesar Rp 2.213.569.785. Dan 

perbandingan antara Q*, T*, m dan total cost dengan menggunakan metode EOQ, EOI 

dan metode perusahaan diilustrasikan pada Tabel 1.  
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Gambar 2. Metode penelitian yang digunakan pada pengadaan bahan baku 

 

Tabel 1. Perbandingan Q*, T*, m dan total cost dengan menggunakan 

metode EOQ, EOI dan metode perusahaan 

Metode Bahan baku 

Interval 

pemesanan 

optimal (T*) 

Frekuensi 

pemesanan 

optimal (m) 

Kuantitas 

pembelian 

(Q) 

Total Cost (Rp) 

EOQ Silica  

14 kali 

85 2.206.765.785 

Feldspar 78 

EOI Silica 0,07 tahun 84 2.206.833.321 

Feldspar 77 

Perusahaan  Silica  99 2.213.569.785 

Feldspar 91 

 

Sedangkan Safety Stock (SS) merupakan hasil perkalian antara nilai Z (tingkat 

keyakinan, distribusi normal) dengan Standar deviasi (SD). SS untuk silica sebesar 29 

ton dengan SD =17,5 dan feldspar 30 ton. Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan 

menetapkan tingkat pelayanan (service level) sebesar 95% yang artinya dari keseluruhan 

permintaan, perusahaan bisa melayani konsumen sebesar 95%. Dengan menggunakan 

tabel distribusi normal, nilai 𝑍95% = 1,65 dengan rata-rata persediaan adalah 91,3 ton 
dengan SD sebesar 18,3.  

Reorder Point (ROP) merupakan penjumahan antara safety stock dengan kebutuhan 

selama lead time dimana untuk produk silica adalah = 0,27 bulan x 99,4 ton = 27 
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sehingga  Reorder point = 29 + 27= 56 ton. Sedangkan Feldspar  0,27 bulan x 91,3 ton 

= 25 sehingga Reorder point adalah 55 ton  

 

KESIMPULAN 

 

Dari tujuan dan hasil penelitian, didapatkan  kebijakan pengendalian persediaan bahan 

baku multi item single supplier  di PT TI adalah menggunakan metode terpilih yaitu  

metode EOQ dimana (i). tingkat kuantitas pembelian optimal sebesar  85 ton (silica), 78 

ton feldspar (ii).  Frekuensi pembelian bahan baku sebanyak 14 kali pembelian dalam 

satu periode untuk silica dan feldspar, (iii). Titik pemesanan kembali (Reorder Point) 

untuk silica (56 ton), Feldspar (55 ton) dengan tingkat persediaan pengaman (Safety 

Stock) untuk  silica (29 ton),  Feldspar (30 ton) dan (iv). total biaya sebesar Rp 

2.206.765.785 . Biaya tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan total biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan selama ini sebesar Rp 2.213.569.785 dengan penghematan 

sebesar Rp 6.804.000. Sedangkan untuk penelitian selanjutnya, Penulis 

merekomendasikan dengan mempertimbangkan faktor risiko dengan special price.  
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