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ABSTRAK 

Penentuan jadwal dan rute pengiriman produk ke lokasi tujuan merupakan 

proses distribusi produk dari satu tempat ke tempat lainnya. Terdapat tujuan penelitian, 

yaitu bagaimana mengoptimalkan (i). rute distribusi air minum, (ii) bagaimana biaya 

distribusi air minum di PT. SMU. Metode yang digunakan adalah  (i) saving matrix (i) 

menentukan jumlah kapasitas maksimum kendaraan yang tersedia, (ii). membuat 

matriks jarak yaitu matriks jarak antara  depot dengan antar node, (iii). membuat 

matriks penghematan yang dikembangkan oleh  Clarke  and  Wright  dan (iv). memilih 

jalur dimana 2 rute dikombinasikan menjadi satu rute tunggal dengan penghematan 

tertinggi. dan (ii) Nearest Neighbour (NN). NN  digunakan menambahkan agen yang 

jaraknya paling dekat dengan pabrik atau agen yang kita kunjungi serta mencari biaya 

transportasi terkecil. Sehingga hasil penelitiannya adalah  (i). Rute terpendek yang 

terbentuk dari penggunaan metode saving matrix dan Nearest Neighbour untuk wilayah 

Kranggan 41,6 km, Magersari 47,1 km, Prajurit Kulon 48,56 km. Total jarak yang 

ditempuh untuk melayani setiap customer di area Kota Mojokerto adalah 137,26 km. 

(ii). Total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 560.994,- . dengan rincian biaya yang 

dikeluarkan untuk Kranggan Rp 173.680, Magersari Rp 192.610,dan Prajurit Kulon Rp 

194.704. Penelitian selanjutnya dengan mempertimbangkan risiko pengiriman dan total 

biaya distribusi dengan gas buang emisi kendaraan.  

 
Kata kunci : Distribusi, jadwal, rute,  optimalisasi, kapasitas, Vehicle Routing Problem 

(VRP),  

 

PENDAHULUAN 

 

Transportasi dan distribusi merupakan dua komponen yang sangat 

mempengaruhi keunggulan kompetitif dalam proses bisnis yang dijalankan suatu 

perusahaan. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan biaya transportasi sehingga dapat 

meningkatkan keuntungan perusahaan secara tidak langsung. Kesalahan dalam 

mentukan keputusan lokasi akan berakibat pada besarnya biaya dan menurunkan daya 

saing perusahaan dimata konsumen. Kunci sukses gagalnya pengambilan keputusan 

berdasarkan penentuan lokasi bergantung pada bagian lokasi yang dipilih. Sehingga 

kata optimal merupakan kata kunci dalam keputusan penentuan fasilitas.  (Puspitorini, 

2014). Salah permasalahan transportasi menggunakan Vehicle Routing Problem  (VRP) 

diperkenalkan pertama kali oleh Dantzig dan Ramzer pada tahun 1959 yang memegang 

peranan penting dalam pengaturan distribusi dan menjadi salah satu masalah yang 

dipelajari secara luas. VRP merupakan permasalahan distribusi yang mencari 

serangkaian rute untuk  sejumlah kendaraan dengan kapasitas tertentu dari satu atau 
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lebih depot untuk melayani konsumen.  Menurut (Toth & Vigo, 2002), tujuan yang 

ingin dicapai dalam VRP yaitu (i) meminimalkan ongkos  perjalanan secara 

keseluruhan, (ii) meminimalkan jumlah kendaraan yang digunakan, (iii). 

menyeimbangkan rute,  dan (iv) meminimalkan keluhan pelanggan. Penelitian tentang 

rute telah dilakukan oleh (Vandiko, dkk, 2013) menggunakan metode Nearest 

Neighbour untuk merancang rute distribusi produk sepatu di PT. Primarindo Asia 

Infrastructure, Tbk, dengan hasilnya  memilih alternatif berdasarkan jumlah konsumsi 

bahan bakar terkecil dengan pemakaian bahan bakar sebanyak 43,56 liter. (Ikfan & 

Masudin, 2014) dengan menggunakan metode Saving Matriks dilakukan perbaikan rute 

distribusi sehingga mampu menghemat biaya sebesar Rp 643.764 atau sebesar 10,94 % 

dari biaya awal. Selain itu, menurut (Basriati & Sunarya, 2015), penelitian  tentang 

pendistribusian koran menggunakan metode Saving Matriks. Hasil penelitian tersebut 

membuktikan bahwa rute yang terbentuk dari metode tersebut dapat mendekati dari 

kapasitas maksimum kendaraan yang digunakan. Penelitian lainnya dari (Lubis, dkk. 

2016) yaitu penerapan konsep VRP dalam kasus pengangkutan sampah di perkotaan. 

Dari penelitian tersebut didapatkan  bahwa penerapan VRP dalam angkutan sampah di 

Kota Bandung dapat meningkatkan volume angkutan sampah yang terangkut setiap 

harinya sehingga menyisakan timbulan sampah minimum di setiap Tempat Pengakutan 

sampah (TPS). Dan penelitian tentang penentuan rute distribusi abon ke retailer di 

daerah Salatiga - Jawa Tengah dengan hasil diperoleh empat rute dengan total jarak 

tempuh 44,49 km dari 12 rute sebelumnya dengan total jarak tempuh 85,1 km (Arifudin, 

2017).  

Jaringan distribusi yang tepat dapat digunakan untuk mencapai berbagai macam 

tujuan dari  supply chain, mulai dari biaya yang rendah sampai respon yang tinggi 

terhadap permintaan agen (Chopra & Meindl, 2001). Distribusi meliputi semua aspek 

dalam pengiriman  barang  kepada  agen. Sebenarnya,  distribusi merupakan bagian dari  

material  handling, karena  material handling  merupakan  perpindahan material pada 

setiap saat dan setiap titik.  Ada beberapa permasalahan yang  biasa  dihadapi dalam 

distribusi berkaitan dengan optimasi jaringan distribusi adalah  (Harry & Syamsudin, 

2011), yaitu (i). titik depot. Titik  depot  sangat menentukan kelancaran pendistribusian  

barang, sehingga  barang dapat sampai pada agen tepat pada waktunya. (ii). Penentuan 

rute dan jadwal pengiriman. Salah satu  keputusan terpenting dalam manajemen  

distribusi adalah penentuan jadwal  serta rute pengiriman dari satu  titik  ke beberapa  

titik  tujuan. Keputusan seperti ini  sangat penting bagi  perusahaan  yang mengirimkan 

barangnya dari satu  titik  ke berbagai  titik  yang tersebar di sebuah  kota.  

Metode penghematan atau biasa disebut metode Clarke & Wright Saving 

Heuristic  merupakan suatu metode yang ditemukan  oleh Clarke dan Wright pada tahun 

1964, yang kemudian dipublikasikan sebagai suatu algoritma yang  digunakan sebagai 

solusi untuk permasalahan rute kendaraan dimana sekumpulan rute pada setiap  langkah 

ditukar untuk mendapatkan sekumpulan rute yang lebih baik.  Metode ini digunakan 

untuk  mengatasi permasalahan yang cukup besar, dalam hal ini adalah jumlah rute yang 

banyak. Tujuan penelitian ini adalah (i) bagaimana mengoptimalisasi rute distribusi air 

minum dan (ii) bagaimana mengoptimalkan biaya distribusi air minum di PT. SMU.   
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STUDI ITERATUR 

 

Optimalisasi adalah tindakan untuk memperoleh hasil yang terbaik dengan 

keadaan yang diberikan. Tujuan akhir dari semua keputusan opimasi adalah 

meminimalkan upaya yang diperlukan atau memaksimalkan manfaat yang diinginkan. 

Optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang 

memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Metode yang digunakan 

(1). Metode saving matrik atau yang disebut sebagai metode (Clarke & Wright, 1964). 

Langkah tersebut adalah (i). menentukan jumlah kapasitas maksimum kendaraan yang 

tersedia dan alokasi kendaraan yang digunakan untuk pengiriman barang ke pelanggan, 

mengasumsikan bahwa setiap  node  permintaan  pada rute awal suatu kendaraan secara 

terpisah. Dimana setiap  node  membentuk rute tersendiri yang dilayani oleh kendaraan 

yang berbeda. (ii). membuat matriks jarak yaitu matriks jarak antara  depot dengan node 

dan antar node. Pengukuran jarak dari node A ke B sama dengan jarak dari B ke A 

sehingga matriks jarak ini termasuk matriks simetrik. Bentuk umum matriks jarak ini 

dapat dilihat pada Menghitung nilai penghematan ( ) berupa jarak tempuh dari satu 

kendaraan yang menggantikan dua kendaraan untuk melayani node i dan j dengan 

formulasi  dimana = nilai penghematan kota i ke kota j,  = 

jarak gudang ke kota I, = jarak gudang ke kota j dan = jarak kota i ke kota j. Nilai 

penghematan merupakan jarak yang dapat dihemat jika rute  o-i-o digabungkan dengan 

rute o-j-o menjadi rute tunggal o-i-j-o yang dilayani oleh satu kendaraan.  (iii). membuat 

matriks penghematan, dimana bentuk umum dari matriks penghematan yang 

dikembangkan oleh  Clarke  and  Wright  dan (iv). Memilih sebuah jalur dimana 2 rute 

yang dapat dikombinasikan menjadi satu rute tunggal.  Nilai penghematan tertinggi 

diambil, kemudian memilih jarak yang terdekat dengan jalur sebelumnya. Iterasi akan 

berhenti apabila semua entri dalam baris dan kolom sudah terpilih. . Rute tersebut 

diilustrasikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 
Gambar 1. Rute Rute depot o ke toko I dan j 

 

(2). Metode NN juga banyak digunakan sebagai dasar penentuan rute bagi metode-

metode metaheuristik. Metode heuristik  Nearest Neighbor  (NN) ditemukan oleh 

(Solomon, 1987) yang  konsepnya adalah mengunjungi lokasi terdekat dari masing-

masing lokasi yang sedang dikunjungi. Adapun rumus yang digunakan dalam 

menentukan biaya (Purnomo, 2010) sebagai berikut : Biaya Transportasi  = fixed cost + 

variable cost dimana fixed cost = gaji pengemudi + gaji asisten pengemudi + Biaya 

administrasi. Sedangkan variable cost = biaya bahan bakar.  
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METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah (i) saving matrix dan (ii) 

nearest neighbour. Pada saving matrix, digunakan untuk (i) menentukan jumlah 

kapasitas maksimum kendaraan yang tersedia dan alokasi kendaraan yang digunakan 

untuk pengiriman barang ke pelanggan, (ii). membuat matriks jarak yaitu matriks jarak 

antara  depot dengan node dan antar node, (iii). membuat matriks penghematan yang 

dikembangkan oleh  Clarke  and  Wright  dan (iv). memilih sebuah jalur dimana 2 rute 

dapat dikombinasikan menjadi satu rute tunggal dengan melihat nilai penghematan 

tertinggi. Sedangkan jenis produk yang didistribusikan dengan menggunakan mobil box 

dan motor Viar adalah air minum galon dengan kapasitas 85 galon dan 50 galon serta 

area distribusi pada 34 agen yang tersebar di 3 kecamatan dengan rute terpendek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Metode yang digunakan dalam penentuan  rute terpendek dan minimalisasi biaya distribusi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penentuan jarak antar depot dilakukan dengan menggunakan matrik jarak dengan 

menggunakan metode saving matrix dengan menggabungkan dua atau lebih customer 

ke dalam satu rute. Penghematan tertinggi dilakukan dengan menggabungkan dua rute 

dengan penghematan tertinggi menjadi satu rute yang feasible. Pada tabel 1, 

penghematan tertinggi adalah 10,6 dimana merupakan gabungan dari customer D1 

(order = 11) dan G1 (order 15) dimana batas kapasitas adalah 50 galon air minum dan 
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sudah mengangkut 47 galon sehingga dua customer dapat digabung kedalam rute 1. 

Proses penggabungan ini dilakukan terus menerus sampai tidak ditemukan lagi 

kombinasi yang feasible dan sampai batas maksimal pengiriman yang diijinkan oleh 

pihak perusahaan. Setelah tidak ditemukana kombinasi, maka dilakukan pengiriman 

dengan rute ke2 . Dari hasil iterasi, didapat tiga rute pengiriman yaitu kelompok rute 

pertama [C1,D1,G1,H1], untuk kelompok rute kedua [A1,B1,E1] dan untuk kelompok 

rute ketiga [F1,I1,J1] yang masing-masing dilayani oleh satu kendaraan yaitu motor 

Viar. Dan matriks penghematan jarak area Kranggan setelah dilakukan iterasi 

diilustraiskan pada Tabel 1.  

 
Tabel 1. Matriks penghematan jarak area Kranggan – setelah dilakukan iterasi 

 Pabrik A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 

A1 Rute 2  0                   

B1 Rute 2  8,3 0                 

C1 Rute 1  9,8 9,35 0               

D1 Rute 1  9,9 8,5 9,4 0             

E1 Rute 2  8,7 8,7 10,1 8,6 0           

F1 Rute 3  7 6,2 7,2 7,1 6,3 0         

G1 Rute 1  9,8 8,4 9,4 10,6 7,9 7,1 0       

H1 Rute 1  9 7,6 8,5 10,3 7,5 6,3 9,7 0     

I1 Rute 3  1,6 1,6 2,2 1,7 1,6 0,4 1,6 1,6 0   

J1 Rute 3  7,5 7,55 8,2 7,6 7,5 6,3 7,5 6,7 1,6 0 

Langkah selanjutnya adalah menentukan urutan kunjungan pada setiap customer 

dalam setiap rute yang telah dikelompokkan dengan menggunakan metode Nearest 

Neighbour. Maka diperoleh rute 1 area kranggan dengan kapasitas 85 galon  dengan 

menggunakan mobil box adalah :  

Tabel 2. Rute yang dilalui untuk area Kranggan 
Rute Dari  Depot Pabrik  total jarak 

1 Pabrik 

  

H1 D1 G1 C1 5,6 14,9 km. 

5,4 1 1 1,9 

2 Pabrik 

  

 B1 E1 A1 5,1 11,8 km 

 4,6 0,8 1,3 

3 Pabrik 

  

 F1 J1 I1 3,9 14,9 km 

 3,7 1,2 6,1 

 

Tabel 3. Rute yang dilalui untuk area Magersari 

Rute Dari  Depot Pabrik  total jarak 

1 Pabrik 

  

A2 E2 B2 G2 D2 H2 6,7 16,3 km. 

5,6 0,75 1,6 0,01 0,4 0,14 

2 Pabrik 

  

  L2 F2 J2 K2 6,4 18,8 km 

  4,9 1 2,7 3,8 

3 Pabrik 

  

    I2 A2 5,6 12 km 

    4,5 1,9 
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Tabel 4. Rute yang dilalui untuk area Prajurit Kulon 
Rute Dari  Depot Pabrik  total jarak 

1 Pabrik 

  

G3 C3 J3 E3 K3 L3 6,7 17,21 km. 

6,1 0,41 0,35 0,45 1,1 2,4 

2 Pabrik 

  

   H3 D3 F3 6,4 18,8 km 

   5,8 2,3 4,2 

3 Pabrik 

  

   I3 B3 A3  13,25  km 

   5,4 1,9 0,45 

 

Sedangkan besarnya biaya distribusi  yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar 

Rp. 173.680 untuk area kranggan dengan menggunakan motor viar, untuk wilayah 

magersari sebesar Rp. 192.610 dengan mobil box dan motor viar sedangkan untuk area 

Prajurit kulon adalah  Rp. 194.704. Dengan demikian biaya distribusi terbesar ada pada 

area Prajurit Kulon . Dan besaran biaya distribusi untuk ketiga area diilustrasikan pada 

Tabel 5.  

 

Tabel 5. Besaran biaya distribusi untuk ketiga area 
Area Kendaraan Rute Jarak 

Tempuh 

(km/liter) 

Biaya / 

liter 

Total Jarak 

(km) 

Gaji Sopir 

(Rp) 

Total biaya 

(Rp) 

Kranggan Motor Viar 1 1 13 

7.400 

14,9 50.000  58.482  

Motor Viar 2 2 13 11,8      56.717  

Motor Viar 3 3 13 14,9     58.482  

    Total biaya   173.680  

Magersari Mobil Box 1 8 

7.400 

16,3  60.000     75.078  

Motor Viar 1 2 13 18,8  50.000      60.702  

Motor Viar 2 3 13 12     56.831  

    Total biaya  192.610  

Prajurit 

kulon 

Mobil Box 1 8 

7.400 

17,21 60.000 75.919  

Motor Viar 1 2 13 18,1 50.000 60.303  

Motor Viar 2 3 13 14,9     58.482  

    Total biaya 194.704  

 

KESIMPULAN  

 

Dari tujuan penelitian, yaitu (i) bagaimana mengoptimalisasi rute distribusi air 

minum dan (ii) bagaimana mengoptimalkan biaya distribusi air minum di PT. SMU.  

Maka dapat ditarik simpulan bahwa (i). Rute terpendek yang terbentuk dari penggunaan 

metode saving matrix dan Nearest Neighbour untuk wilayah Kranggan adalah  41,6 km, 

magersari dengan 47,1 km, Prajurit Kulon adalah 48,56 km. Total jarak yang ditempuh 

untuk melayani setiap customer di area Kota Mojokerto adalah 137,26 km. Sedangkan 

(ii). Total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 560.994,- . dengan rincian biaya yang 

dikeluarkan untuk area Kranggan adalah Rp 173.680, Magersari adalah Rp 192.610,dan 

Prajurit Kulon adalah Rp 194.704. Penelitian ini sangat berpotensi dilanjutkan dengan 

menggabungkan risiko pengiriman dan total biaya distribusi dengan memperhatikan gas 

buang emisi kendaraan. Hal ini disebabkan adanya program  yang berkaitan dengan 
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pembenahan infrastruktur jalan utama sehingga sangat mempengaruhi proses 

pengiriman.  
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ABSTRAK 
PT. Dagsap Endura Eastor (DEE) merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang pengolahan daging ayam menjadi nugget dan sosis, dalam proses penyedian 

bahan baku PT. DEE juga mempunyai departemen Rumah Potong Ayam (RPA) sendiri 

guna memasok bahan baku yang berkualitas, disamping menyediakan bahan baku yang 

berkualitas PT. DEE juga memberikan jaminan halal pada bahan bakunya. Terbukti PT. 

DEE mempunyai sertifikat halal MUI No. 1210005031216 tahun 2017. Dalam proses 

produksi RPA PT. DEE juga mempunyai potensi risiko penurunan kualitas produk dan 

risiko keharaman produk karena suatu produk yang awalnya mempunyai status halal 

akan menjadi haram apabila, ada zat lain yang berstatus haram bercampur dengan 

produk yang halal. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis semua 

potensi risiko pada proses supply chain PT. DEE baik dari sudut risiko penurunan 

kualitas produk atau risiko keharaman produk dengan menggunakan metode House of 

Risk 2 fase. Berdasarkan pengolahan house of risk fase pertama dengan menggunakan 

data event risk ( kejadian risiko) dan agent risk ( penyebab risko) serta korelasi 

keduanya, didapat nilai ARP ( aggregate risk potensial) yang mempunyai 80% pengaruh 

terhadap penyebab risiko secara keseluruhan, 80% penyebab risiko tersebut adalah 

ketidakoptimalan proses komunikasi dan koordinasi antara purchasing, marketing dan 

produksi, bahan baku yang tidak sesuai standar kualitas, permintaan permintaan yang 

fluktuatif (fluctuated demand), pesanan dari pelanggan mendadak, faktor musiman dari 

permintaan, behavior atau sikap disiplin pekerja yang masih kurang, tidak ada atau 

belum memadainya kontrak atau perjanjian dengan pemasok, tidak adanya atau belum 

optimalnya proses evaluasi kinerja supplier, belum memadainya sistem informasi yang 

terintegrasi secara keseluruhan, ketidakoptimalan proses forecasting (poor forecasting 

process), belum memadainya sistem manajemen transportasi logistik. Kemudian 

penanganan penyebab risiko tesebut diterapkan dengan penilaian metode house of risk 

fase kedua untuk melihat rasio effectiveness to difficulty (ETD). Hasil strategi yang 

paling mungkin diterapkan adalah Membuat SOP untuk sistem komunikasi dalam 

perusahaan (PS1) dengan nilai ETD sebesar 29811, membuat kontrak dengan pemasok 

dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok (PS10) dengan nilai 

ETD sebesar 19551, serta melakukan training rutin kepada semua pekerja tentang halal 

proses dan good manufacturing practices (PS9) dengan nilai ETD sebesar 1674.  
 

Kata Kunci : House of Risk, Risk Event, Risk Agent, Severity, Occurance, Aggregate Risk 

Potensial, Effectiveness to Difficulty.  

PENDAHULUAN 
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Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dengan 

jumlah populasi kurang lebih 200 juta jiwa atau sebesar 88,1% dari total keseluruhan 

penduduk Indonesia dan menyumbang 12,7% penganut Islam untuk populasi dunia 

(Pew Research Center, 2009). Indonesia dengan populasi muslim yang sebanyak itu 

seharusnya bisa 2 menyediakan produk konsumsi yang terjamin kehalalannya. Salah 

satu produk konsumsi yang diperhatikan kehalalannya adalah jenis daging-dagingan, 

seperti daging ikan, daging ayam, daging kambing dan daging sapi. Daging-daging 

tersebut harus diproses dengan ketentuan yang sesuai dengan syariat agama Islam, agar 

aman dan halal ketika dikonsumsi oleh penduduk muslim di Indonesia. Daging ayam 

merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung nilai gizi yang sangat banyak 

serta juga diminati oleh masyarakat pada umumnya. Jenis daging yang paling banyak di 

konsumsi oleh masyarakat khususnya warga D. I. Yogyakarta adalah daging ayam yang 

dapat dilihat dari jumlah perimtaan yang selalu meningkat tiap priodenya (Tabel1.1).  

 
Tabel 1.  Produksi daging ayam, daging sapi, daging kambing (Ton) D. I. Yogyakarta periode 

2007 - 2014 
Tahun  Daging Sapi  Daging Kambing  Daging Ayam  

2007  4924  873  33604  

2008  4628  963  30470  

2009  5384  742  28379  

2010  5690  719  33457  

2011  7657  1174  40138  

2012  8896  642  13333  

2013  8637  1490  73757  

2014  8982  1529  74439  

Sumber : (Badan Pusat Statistik D.I.Yogyakarta 2015) 

Daging ayam merupakan komoditas unggulan diantara kambing dan sapi. Industri 

daging ayam berkembang pesat karena daging ayam sangat digemari oleh semua 

golongan dari anak-anak sampai orang dewasa. Daging ayam sendiri mudah didapatkan 

baik di pasar moderen atau pasar tradisional. Jenis daging ayam broiler (pedaging) 

memiliki permintaan lebih tinggi dari pada daging ayam kampung atau ayam petelur. 

Permintaan yang tinggi ini dapat diketahui dari data produksi daging ayam yang di 

keluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada Table1.2. 
Tabel 2. Produksi daging ayam (Ton) D.I Yogyakarta periode 2007-2014 

Tahun  Ayam Kampung  Ayam Petelur  Ayam Pedaging  

2007  8569  2832  22203  

Tahun  Ayam Kampung  Ayam Petelur  Ayam Pedaging  

2008  5133  2220  23117  

2009  5166  2415  20798  

2010  5573  2610  25274  

2011  6568  2275  31295  

2012  5685  2008  5640  

2013  38577  2599  32581  

2014  39348  2640  32451  

Sumber : (Badan Pusat Statistik D.I.Yogyakarta 2015) 

Industri pemotongan ayam atau yang biasa disebut rumah pemotongan ayam, 

memiliki peran yang penting sebagai pemasok ayam potong pada kegiatan usaha 

selanjutnya yang menuju kepada konsumen akhir. Pada umumnya, industri pemotongan 

ayam memperoleh pasokan ayam hidup dari peternak melalui distributor atau pengepul 

ayam hidup kemudian memasok hasil ayam potongnya ke pasar tradisional, pasar 
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moderen, dan usaha lainnya. Industri pemotongan ayam berperan sebagai pemroses 

ayam hidup menjadi ayam potong dalam rantai pasokan ayam. Peran tersebut sangat 

mempengaruhi keberlangsungan kegiatan usaha selanjutnya yang membutuhkan 

pasokan ayam potong.  

Risiko hampir selalu dimiliki oleh masing-masing pelaku usaha, contohnya risiko 

yang dimiliki oleh usaha rumah potong ayam. Setiap lini dari usaha tersebut memiliki 

risiko, mulai dari peternak, pengepul/distributor, RPA (perusahaan), dan kegiatan usaha 

selanjutnya. Peternak memiliki risiko mulai dari naik turun harga pakan dan harga 

daging ayam yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Risiko yang dimiliki 

distributor ayam diantarnya adalah sulitnya memenuhi kualitas permintaan ayam dari 

konsumen, karena konsumen memiliki kriteria kualitas yang dibutuhkan masing-

masing. Risiko yang terjadi pada industri pemotongan ayam yang berperan sebagai 

pemasok dapat mempengaruhi kelancaran pasokan kegiatan usaha selanjutnya. Rantai 

pasok yang tidak lancar dapat menyebabkan ketidakpuasan konsumen sebagai kegiatan 

usaha yang menerima pasokan maupun konsumen akhir. Pentingnya perusahaan 

melakukan identifikasi mengenai risiko yang terdapat dalam jaringan rantai pasoknya 

adalah untuk menjawab pertanyaan apa saja yang dapat terjadi, bagaimana risiko dapat 

terjadi, mengapa risiko dapat terjadi, dan dampak dari kejadian risiko tersebut.  

RPA PT. Dagsap Endura Eatore (DEE) merupakan salah satu industri 

pemotongan ayam di Yogyakarta yang menjadi objek dari penelitian ini. Fokus dari 

penelitian ini adalah untuk melakukan penanganan risiko dalam kegiatan pasokan PT. 

DEE dalam meningkatkan kinerjanya sebagai pelaku rantai pasok ayam. RPA PT. 

Dagsap Endura Eatore memiliki kinerja yang kompleks mulai dari input hingga output 

dimana setiap proses yang dilakukan akan mempengaruhi proses selanjutnya. Kinerja 

RPA PT. Dagsap Endura Eatore dimulai dari perencanaan kebutuhan produksi, 

pengelolaan sumber daya, pemrosesan ayam hidup menjadi ayam potong, pengiriman 

ke seluruh konsumen, hingga menanggapi jika terjadi pengembalian produk dari 

konsumen. Risiko yang telah teridentifikasi dari masing-masing kinerja mempunyai 

dampak dan kejadian yang berbeda-beda, sehingga dapat diketahui dampak dan 

kejadian risiko (risk event) yang diprioritaskan untuk diambil keputusan perbaikan. 

Kejadian risiko (risk event) berpotensi terjadi pada kinerja yang dilakukan oleh RPA 

PT. Dagsap Endura Eatore. RPA PT. Dagsap Endura Eatore juga telah memasok daging 

ayam untuk beberapa supermarket, hotel dan restoran di Yogyakarta sehingga analisis 

penanganan risiko untuk meningkatan kinerja pasokan dalam hal ini akan mewakili 

gambaran risiko rantai pasok daging ayam di Yogyakarta. RPA PT. Dalam hal ini 

penulis mecoba untuk menerapkan manajemen risiko pada RPA PT. Dagsap Endura 

Eatore yang berlokasi di Bantul Yogyakarta. Pemilihan objek penelitian ini didasarkan 

pada keputusan majelis ulama Indonesia tentang RPA yang sudah bersertifikasi halal. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan identifikasi risiko umum dan identifikasi resiko 

produk halal, analisa risiko umum dan analisis risiko produk halal, evaluasi risiko 

umum dan evaluasi risiko produk halal, dan mitigasi (penanganan) risiko umum serta 

penanganan risiko produk halal yang berpotensi terjadi dalam kegiatan pasokan 

perusahaan. Identifikasi risiko yang dilakukan berdasarkan dimensi kinerja dari metode 

Supply chain Operations Reference (SCOR), meliputi Plan, Source, Make, Deliver, dan 

Return. Untuk mengetahui kejadian risiko operasional pada masing-masing kinerja.  

Analisa risiko yang dilakukan dengan metode House of Risk (HOS) didasarkan pada 

alasan bahwa metode ini digunakan untuk melakukan analisa penyebab potensial 
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timbulnya suatu risiko/gangguan, probabilitas kemunculannya, dan bagaimana cara 

mencegah atau menanganinya. House of Risk (HOR) menghubungkan antara kejadian 

risiko (risk event) dan penyebab risiko (risk agent). Metode tersebut dirancang untuk 

menentukan prioritas penyebab risiko serta menentukan suatu strategi yang diharapkan 

dapat menangani dampak risiko yang timbul. Strategi digunakan sebagai panduan dalam 

menangani risiko yang timbul sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja rantai 

pasokan RPA PT. Dagsap Endura Eatore. 

 

Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana menentukan prioritas risiko serta menentuan aksi 

penanganan risiko produk halal pada rantai pasok di rumah potong ayam (RPA) PT. 

Dagsap Endura Eatore?  

 

Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi risiko atau gangguan yang berpeluang timbul pada kegiatan rantai 

pasok RPA (rumah potong ayam) di PT. Dagsap Endura Eatore.  

2. Melakukan analisis prioritas risiko untuk menentukan perioritas penanganan resiko 

pada rantai pasok RPA di PT. Dagsap Endura Eatore.  

3. Melakukan rancangan aksi penanganan risiko yang mampu meminimalisir terjadinya 

risiko dengan memprioritaskan pengendalian risiko.  

 

Manfaat Penelitian  
Berdasarkan hasil penelitian ini maka manfaat yang ingin dicapai penulis adalah 

sebagai berikut:  

1.  Diharapkan dapat mengurangi risiko-risiko dalam rantai pasok PT. Dagsa Endura  

2. Menentukan strategi yang ingin dicapai oleh industri/perusahaan sehingga 

perusahaan dapat mencegah potensi risiko yang akan terjadi dan konsekuensi yang 

diakibatkan oleh risiko tersebut.  

3. Memberikan gambaran tentang risiko dalam rantai pasok perusahaan dengan 

penyebab potensial yang mungkin terjadi sehingga dapat melakukan upaya 

pecegahan untuk mengurangi dampak dalam kinerja rantai pasok yang buruk.  

 

 

Batasan Penelitian  
Berdasarkan cakupan penelitian ini penulis memberikan batasan masalah 

sebagai berikut:  

1. Pengukuran risiko rantai pasok menggunakan aspek Supply chain Reference (SCOR) 

meliputi plan, source, make, delivery, Return.  

2. Cakupan pengambilan data hanya pada RPA (rumah potong ayam) PT. Dagsap 

Endura Eatore.  

3. Identifikasi risiko dilakukan selama kurang lebih 3 bulan.  

4. Responden dalam pengisian kuesioner hanya owner risk (pemilik risiko).  

 

Asumsi  
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Dalam penulisan tugas akhir ini terdapat asumsi-asumsi penelitian yang 

digunakan, diantaranya sebagai berikut:  

1. Identifikasi penyebab risiko (Risk Agent) dan kejadian risiko (Risk Event) adalah 

semua risiko yang pernah terjadi dan risiko yang akan terjadi.  

2. Semua penilaian risiko yang diberikan oleh responden (owner risk) dianggap benar 

dan sesuai dengan skala penilaian yang telah di tentukan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
PT. Dagsap Endura Eatore (DEE) merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang pengolahan produk frozen food. Perusahaan ini mulanya dimiliki oleh orang 

Cina dan Madura. Dagsap Endura Eatore memiliki arti yang cukup menarik, dimana 

kata dagsap singkatan dari daging asap, endura berasal dari bahasa latin yang berarti 

kekuatan dan eatore diambil dari bahasa Madura yang berarti stamina. Industri yang 

masih berskala industri rumah tangga ini dulu bernama PT. Dagsap. Upaya peningkatan 

manajemen terus dilakukan PT. Dagsap Endura Eatore agar lebih tertata, sehingga perlu 

didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar sehingga lebih go 

public. Bulan Agustus 2007, perusahaan membeli lahan sebagai perkantoran di kawasan 

Grand Wijaya Center 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai kantor pusat 

pemasaran, HRD, dan finance. Pabrik produksi pengolahan pun dilengkapi dengan 

mesin dan peralatan modern seperti cold storage (freezing room dan chiller), Machine 

Nugget Line, Smoke House Machine, Blast Freezer, dan Metal Detector, sehingga 

jaminan kualitas terus berkembang seiring dengan permintaan konsumen yang semakin 

beragam. Produk-produk olahan daging ayam dan sapi pun dilakukan diversifikasi 

untuk menjamin ketersediaan produk sesuai dengan selera konsumen. Produk yang 

diolah di PT. Dagsap Endura Eatore terdiri dari olahan daging sapi dan ayam dengan 

empat klasifikasi merk produk berdasarkan target pasar yang berbeda segmentasi yaitu 

merk Endura, Yona, Pedan dan Hemato.  

Perkembangan permintaan konsumen yang semakin tinggi menyebabkan 

perusahaan kesulitan untuk memenuhi permintaan konsumen. Walaupun PT. Dagsap 

Endura Eatore memiliki beragam jenis produk dan merk akan tetapi masih sulit untuk 

memenuhi permintaan konsumen karena kapasitas produksi PT. Dagsap Endura Eatore 

masih terbatas dan belum mencukupi. Dalam upaya pemenuhan permintaan konsumen, 

PT. Dagsap melakukan perluasan lini unit produksi sekaligus memperluas pangsa pasar 

sehingga diputuskan untuk membuka satu pabrik baru di D. I. Yogyakarta. Luas lahan 

yang didirikan yaitu kurang lebih 2,7 hektar yang berlokasi di Jalan Yogya-Wates km 

14, Kalijoho, Argosari, Sedayu, Bantul. Sehingga pada tanggal 22 Juni 2012, PT. 

Dagsap Endura Eatore diresmikan.  

Perencanaan pembangunan unit Rumah Potong Ayam (RPA) pada saat itu 

dicanangkan 8 (delapan) bulan selesai di bulan Agustus 2013. Akan tetapi di tahun 2012 

terjadi penurunan nilai mata uang rupiah terhadap dollar sehingga harga dollar tinggi. 

Akibat melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dollar berimbas pada target 

penyelesaian pembangunan unit Rumah Potong Ayam (RPA) PT. Dagsap Endura 

Eatore. Proses impor mesin dan peralatan dari Cina terhambat sehingga biaya yang 

dikeluarkan semakin banyak. Pada akhir Desember 2013, pembangunan unit RPA PT. 

Dagsap Endura Eatore selesai dan secara resmi running pada Bulan Maret 2014. Lahan 

yang digunakan berlokasi di Jalan Yogya-Wates km 14, Kalijoho, Argosari, Sedayu, 

Bantul di belakang unit produksi nugget dan sosis (sebelah selatan unit produksi nugget 
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dan sosis). Alasan didirikan RPA di belakang unit produksi nugget dan sosis karena 

faktor kemudahan sanitasi, jauh dari rumah penduduk dan faktor ketersediaan lahan 

instalasi limbah terdekat karena unit RPA merupakan unit dengan sanitasi terbesar.  

 

Sertifikat Perusahaan  
Sebagai perusahaan pengolahan makanan PT. Dagsap Endura Eatore 

mempunyai beberapa sertifikat sebagai jaminan mutu konsumen. Jenis sertifikat yang 

dimiliki antara lain :  

Gambar 1 .Macam-macam sertifikasi Perusahaan 

 

    
Sumber : PT. Dagsap Endura Eatore (2017)  

 

Pemetaan Aktivitas Supply Chain RPA PT. Dagsap Endura Eatore (PT. DEE)  
Aktivitas yang dilakukan oleh RPA PT. DEE sebagai salah satu perusahaan 

pengolahan daging ayam akan diidentifikasi berdasarkan framework dengan Supply 

Chain Operation Reference (SCOR). Penggunaan framework tersebut bertujuan untuk 

memetakan semua potensi risiko yang ada pada supply chain RPA PT. DEE. Kelima 

framework itu seperti perencanaan yang dilakukan untuk menjalankan bisnis dengan 

baik (plan), sumber daya yang digunakan (source), proses transformasi dilakukan untuk 

mengelola bahan baku menjadi produk (make), pengiriman produk kepada konsumen 

(deliver), dan pengembalian yang terjadi dari konsumen maupun ke pemasok (return).  

 

1. Plan  
Proses dalam rantai pasok memiliki dua sisi yaitu output dan input. Fungsi 

input dalam proses perencanaan (plan) adalah informasi mengenai jumlah permintaan, 

jumlah penawaran dan sumber daya yang dimiliki informasi mengenai ketiga hal 

tersebut akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik dan akan 

membimbing seluruh aktivitas rantai pasok yang berhubungan dengan proses 

pelaksanaan mulai dari source, make, deliver, return. Proses perencanaan yang baik 

akan menghasilkan kontribusi yang sangat baik pada proses bisnis. Plan merupakan 

tahap penting dalam proses bisnis RPA PT.DEE karena digunakan untuk mengambil 

keputusan perusahaan yang strategis dan efektif, serta untuk menjaga kinerja rantai 

pasok. Proses plan dilakukan dalam penentuan kebutuhan bahan baku maupun bahan 

pendukung, merencanakan fasilitas yang digunakan, perawatan fasilitas, pasokan bahan 

baku maupun distribusi produk jadi, dan pengelolaan kebutuhan perencanaan. Dalam 

perencanaan strategis tersebut juga ditentukan dan disepakati sebagai macam standart 

operating procedure (SOP) yang digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan aktivitas 

rantai pasok RPA PT. DEE. Perencanaan produksi yang dilakukan kemudian 

diimplementasikan dalam kegiatan produksi. Proses perencanaan yang dilakukan RPA 

PT. DEE yaitu plan source, plan make, plan deliver, dan plan return. 
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Plan source adalah perencanaan tindakan perusahaan dalam jangka waktu 

tertentu yang memperkirakan penyediaan sumber daya bahan baku untuk memenuhi 

kebutuhan produksi dan rantai pasok. Perencanaan sumber daya yang dilakukan oleh 

pihak RPA PT. DEE adalah melakukan perencanaan pemesanan ayam hidup dari 

supplier (pengepul). RPA PT. DEE memiliki 6 supplier, yaitu Sawung Seto, Sekar 

Langit, Sinar Jaya, Jaya Utama, Maharani, UD. Wibawa. Dengan beberapa pemasok 

ayam hidup tersebut, RPA. PT. DEE sering kesulitan dalam memberikan standart 

ukuran ayam hidup yang harus dipenuhi supplier, karena terlalu banyak supplier standar 

tersebut jadi fluktuatif dan tidak menentu. Selama ini semua pemasok tersebut harus 

mampu memenuhi permintaan ayam sekitar 1500- 2000 ekor perhari walaupun dengan 

kendala – kendala yang tidak dapat dihindari. Perencanaan kebutuhan bahan baku ayam 

dilakukan setiap hari dengan melihat perminataan (pesanan konsumen) satu hari 

sebelumnya atau yang telah melakukan PO beberapa minggu sebelumnya. Perencanaan 

juga memperhatikan adanya hari besar atau hari libur berdasarkan stok yang ada, serta 

melihat fluktuasi harga pasaran. Kegiatan dalam proses plan yang mendapat perhatian 

serius adalah tahap perencanaan anggaran biaya. Tahap ini pihak manajemen PPIC RPA 

PT. DEE menentukan anggaran untuk menjalankan operasional dalam kegiatan 

produksi. Nilai anggaran diambil dari rata-rata penggunaan anggaran pada priode 

sebelumnya. Perencanaan yang dilakukan memiliki peranan penting dalam keseluruhan 

rantai pasok karena tepat atau tidak tepatnya perencanaan akan mempengaruhi biaya 

dan proses produksi. Perencanaan yang tepat akan membantu dalam menentukan biaya 

maupun mengefektifkan proses produksi. Plan-Make adalah perencanaan proses bahan 

baku yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah disetujui 

berserta fasilitas yang dibutuhkan. Perencanaan ini menghasilkan standar kerja dalam 

proses produksi. Perencanaan dalam proses kegiatan produksi dilakukan dengan 

pertimbangan permintaan konsumen. Jumlah produk yang di produksi dengan jam kerja 

yang terbatas, seperti perencanaan waktu lembur. Di rencankan tiap harinya. Plan-

Deliver adalah perencanaan loading dari gudang dan waktu pengiriman ke konsumen. 

Plan-Return adalah perencanaan kebijakan yang akan dilakukan RPA PT.DEE untuk 

menghadapi komplain bahkan pengembalian produk yang tidak sesuai permintaan.  

 

2. Source  
Source merupakan proses atau aktivitas pemesanan bahan baku yang 

dibutuhkan kepada pemasok sesuai dengan permintaan konsumen. Manajemen PPIC 

dan QAQC melaksanakan fungsi mencakup penjadwalan pengiriman bahan baku yang 

tepat waktu, penerimaan bahan baku sesuai standart, inspeksi bahan baku agar terhindar 

dari penyakit dan kontaminasi, dan harga yang sesuai dengan kualitas. Proses 

pemesanan dan pengiriman source RPA PT. DEE berdasarkan pada permintaan 

konsumen atau disebut make to order dan RPA PT. DEE juga memenuhi kebutuhan 

source untuk unit nugget dan sosis PT. DEE sendiri. Pemesanan yang dilakukan RPA. 

PT. DEE terhadap ayam hidup pada supplier memiliki standar kualitas dan waktu yang 

ditentukan oleh pihak manajemen QAQC sendiri. Antara pihak perusahaan dan supplier 

selalu membina hubungan yang baik dengan pemasok agar tercipta kemudahan dalam 

mengontrol supplier seperti negosiasi biaya, permintaan kualitas bahan baku yang 

distandarkan, dan ketepatan waktu pengiriman. Ketersedian serta kualiatas dan harga 

ayam hidup dari pemasok memiliki ketidakpastian, terkadang sesuai harapan dan 

terkadang juga tidak sesuai standar. RPA PT. DEE sudah memberikan standar berat 



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

 

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

 

- 161 - 

ayam potong sebesar 1,8-2,8 kg akan tetapi ayam yang datang sering kurang dari 

standar. Hal ini dapat dilihat saat kedatangan ayam hidup dari pemasok kemudian 

dilakukan penimbangan ayam pada satu keranjang plastik yang masing-masing berisi 

11-12 ekor ayam. Berat yang tidak sesuai standar yang diterima RPA PT. DEE tetap 

diterima dan diproduksi, karena mempertimbangkan kuantitas ayam yang harus 

dipenuhi agar mencapai target dan kapasitas produksi. Daging ayam produk RPA PT. 

DEE berasal dari ayam hidup yang berumur 40-45 hari dengan berat hidup 1,8-2,8 Kg 

per ekor sehingga akan menghasilkan karkas (ayam yang telah bersih) dengan berat 

1,26-1.96 Kg dengan presentase penyusutan 30%. Standar ketepatan waktu yang 

diberikan RPA PT. DEE kepada pemasok juga tidak sesuai yang diharapakan. 

Ketepatan waktu yang di harapkan perusahaan adalah pukul 07.45-08.00 WIB. Dengan 

waktu mulai produksi tepat pada pukul 08.00 WIB. Keterlamabtan yang terjadi karena 

faktor kemacetan dengan jauhnya lokasi pengepul mengambil bahan baku ayam seperti 

di Purworejo, Klaten, Semarang, Ngawi, Bantul, kurangnya perhitungan jarak yang 

diperkirakan oleh supplier untuk mengirim bahan baku, serta keterlambatan 

pengambilan ayam dari kandang berimbas pada keterlambatan sampai ke tempat 

produksi.  

 

3. Make  
Berikut adalah penjelasan dari masing-masing tahap make yaitu mulai dari 

penerimaan ayam hidup hingga pengiriman ayam potong yang dilakukan oleh RPA PT. 

DEE.  

 

a. Unloading ayam  

Proses unloading ayam dimulai pada pukul 07.30 WIB. Ayam dalam keranjang diambil 

dan diberikan penganginan. Proses penganginan bertujuan untuk melancarkan supply 

oksigen ayam dalam keranjang. Perlakuan selanjutnya yaitu keranjang yang berisi ayam 

ditimbang kemudian dicatat. QC menginspeksi kualitas ayam masuk apakah terdapat 

kecacatan atau ayam mati saat distribusi. Kemudian proses selanjutnya yaitu 

penggantungan ayam pada conveyor gantung. Ayam yang telah digantung kemudian 

masuk ke bak water stunning dengan tujuan agar ayam tenang. Proses ini melibatkan 

tegangan listrik.  

 

b. Penyembelihan ayam/Bleeding.  

Stasiun kerja kedua yaitu proses penyembelihan ayam. Penyembelihan ayam dilakukan 

saat ayam masuk pertama. Penyembelih merupakan orang yang dipercaya dan 

bersertifikat agar produk ayam yang disembelih menjadi halal. Pada proses ini, QC 

memastikan agar urat nadi leher ayam benar-benar terputus sehingga darah dapat keluar 

dan memastikan ayam dalam kondisi mati. Kemudian darah akan keluar sepanjang 

sachle conveyor di stasiun kerja bleeding. Darah akan mengalir dan masuk ke dirigen.  

RPA PT. DEE menerapkan jaminan mutu halal dan jaminan mutu. Pemotongan halal 

ditentukan oleh teknik pemotongan yang sudah disertifikasi MUI. Aspek pemotongan 

halal tersebut meliputi hewan yang akan dipotong, orang yang akan dipotong, serta 

teknik pemotongan hewan. Hewan yang dipotong harus dalam kondisi sehat dan 

diistirahatkan terlebih dahulu. Orang yang menyembelih harus beragama Islam, dewasa, 

mempunyai pengetahuan tentang halal-haram dan memotongnya. Teknik memotongnya 

yang digunakan adalah sebelum memotong ayam dalam kondisi sehat, membaca 
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bismillah sebelum dipotong, menggunakan pisau yang tajam, bersih, tidak berkarat, 

dipotong pada arteri/vena jugularis (mari’), trachea (wadaja’in) dan jalan nafas 

(halaqun). Setelah disembelih, ayam dibiarkan menggantung agar darah tertitiskan 

secara maksimal dan dilakukan selama 5-7 menit.  

 

c. Proses Scalding  

Proses selanjutnya yaitu proses pemanasan scalding. Proses ini dilakukan dengan 

mencelupkan ayam pada air bersuhu 55°C. Tujuan proses scalding yaitu agar ayam 

dapat dengan mudah dicabut bulunya dan mematikan sebagian mikrobia pada tubuh 

ayam. Proses ini melibatkan air yang dipanaskan dengan steam boiler.  

 

d. Pencabutan bulu (plucking)  

Proses pencabutan bulu dilakukan dengan mesin plucker dimana prinsip dasar mesin ini 

memutar jari-jari sekel, sehingga proses pencabutan bulu dilakukan dengan mudah. 

Hasil proses ini yaitu ayam karkas tanpa bulu. Setelah proses pencabutan bulu 

dilakukan inspeksi terhadap ayam yakni mengidentifikasi kondisi fisik ayam. 

Dilanjutkan dengan proses pemotongan ayam dengan mesin pemotong.  

 

 

 

e. Proses eviscerating  

Sebelum masuk pada stasiun kerja eviscerating, ayam dipotong cekernya dengan mesin 

pemotong, dan secara otomatis ayam jatuh masuk ke stasiun kerja. Kemudian ayam 

digantung kembali pada conveyor gantung. Ayam kemudian dipotong lehernya, 

kemudian dilakukan penyobekan anus ayam menggunakan pisau, kemudian dilakukan 

proses pencongkelan jeroan, dilanjutkan pemotongan usus, pengeluaran jeroan dan 

pembersihan bagian dalam ayam. Setelah itu ayam dicuci, dan hasil proses eviscerating 

yaitu ayam karkas.  

 

f. Proses chilling  

Ayam karkas setelah dicuci kemudian masuk ke dalam bak screw chiller, disini ayam 

akan dicuci menggunakan air dan ditambah ice flake dengan tujuan agar mematikan 

mikroba. Pada proses ini dibantu dengan larutan klorin < 10 ppm. Hasil akhir proses 

chilling yaitu karkas dengan suhu dibawah 10°C.  

 

g. Proses boneless  

Proses selanjutnya yaitu pemisahan daging dari tulang ayam atau yang disebut juga 

proses boneless. Proses ini terbagi menjadi dua yaitu proses boneless dada dan boneless 

paha. Boneless dilakukan secara manual dengan tenaga manusia dengan alat berupa 

pisau. Proses boneless ini menghasilkan daging dan tulang. Sebelum melakukan proses 

boeless terlebih dahulu karkas dilakukan pemotongan terhadap paha, sayap dan brutu. 

Kemudian dilakukan proses boneless.  

 

h. Proses MDM (Mechanically Deboned Meat)  

Pada proses ini, tulang dada dan tulang paha dilakukan proses penggilingan 

menggunakan mesin MDM. Prinsipnya yaitu memutar screw pada tulang sehingga 

tulang akan diperkecil ukurannya. Hasilnya proses penggilingan yaitu MDM dan scrap.  
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i. Proses pengemasan  

Boneless yang sudah didapatkan kemudian dilakukan pengemasan. Pengemasan 

boneless menggunakan plastik food grade. Kemudian plastik ditutup rapat dengan 

menggunakan hand sealer. Setelah produk dikemas dan dilakukan sealing kemudian 

produk diletakkan ke dalam rak-rak alumunium untuk selanjutnya dilakukan proses 

pembekuan cepat (air blast freezing).  

 

4. Delivery  
Tahap deliver dimulai pada saat order dari konsumen masuk, merupakan tahap 

menjalankan distribusi bahan jadi dari hulu ke arah hilir. Tahap ini merupakan 

penyaluran dari source kemudian make dan dikirim ke konsumen. Tahap ini 

memastikan semua kebutuhan pelanggan terpenuhi dan di komunikasi secara jelas. 

Deliver yang dilakukan oleh RPA PT. DEE dengan mengirimkan daging ayam ke 

beberapa konsumen yaitu yummy choice (indomarco), restoran, dan bisnis pengolahan 

daging ayam lainnya. Pengiriman juga harus menggunakan mobil truck yang khusus, 

mobil yang digunakan adalah mobil box berpendingin didalamnya agara kualitas 

produk yang dikirim tidak berkurang atau malah jadi rusak.  

Hal yang harus sangat diperhatikan pada saat proses pengiriman adalah surat jalan 

produk yang dikirimkan agar produk yang dikirimkan tidak terjadi kesalahan 

pengiriman. Serta kemasan harus benar-benar rapat sehingga tidak terjadi kontaminasi 

dari luar yang akan menurunkan kualitas daging ayam atau yang lebih fatal terkena hal 

yang bisa menyebabkan produk ini berubah status kehalalanya. Serta kualitas daging 

ayam harus dipastikan berada dalam suhu maksimal 4oC selama pengiriman agar 

bakteri yang menyebabkan pembusukan tidak berkembang biak dengan cepat.  

 

5. Return  
Tahap ini merupakan proses kebijakan mengenai produk cacat (defact product), yang 

sesuai dengan perjanjian yang telah di tetapakan sebelumnya oleh perusahaan. Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk yang sudah ada sekaligus sebagai upaya 

untuk mengembangkan produk baru yang lebih baik. Return yang biasa dikembalikan 

adalah temuan MDM yang terdapat bulu ayam halus dan kulit ari pembungkus ceker 

didalamnya. MDM merupakan produk hasil dari gilingan tulang yang outputnya berupa 

bubur tulang. Tulang yang di jadikan dalam MDM ini adalah sisa dari boneless dada 

dan boneless paha. Produk MDM yang terdapat bulu dan kulit ari ceker itu akibat 

kelalain operator dalam menyeleksi input ke mesin MDM. Return ini akan 

dikembalikan ke RPA PT. DEE untuk di lakukan pengecekan ulang hasil MDM 

tersebut, dengan cara mengecek kembali semua produk yang return. Baru setelah itu 

produk dikirim kembali ke perusahaan. 
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Tabel 3. Identifikasi Sumber risiko pada RPA PT. DEE 
Kode  Sumber Risiko  Kategori  

A1  Ketidak optimalan proses komunikasi dan koordinasi antara purchasing, 

marketing dan produksi  

Method  

A2  Pesanan dari pelanggan mendadak  Method  

A3  Tidak adanya atau belum optimalnya proses evaluasi kinerja supplier  Method  

A4  Tidak ada atau belum optimalnya sistim MRP perencanaan supply dan 

material  

Method  

A5  Permintaan permintaan yang fluktuatif ( fluctuated demand)  Method  

A6  Faktor musmiman dari permintaan  Method  

A7  Belum optimalnya quality system dalam operation  Method  

A8  Behavior atau sikap disiplin pekerja yang masih kurang  Man  

A9  Tidak ada atau belum memadainya kontrak atau perjanjian dengan pemasok  Method  

A10  Ketidakoptimalan proses forecasting ( poor forecasting process)  Method  

A11  Pasokan listrik dari PLN yang terganggu  Machine  

A12  Belum memadainya sistem manajemen transportasi logistik yang memadai  Method  

A13  Kurang optimalnya evaluasi kinerja transporter/forwarder.  Method  

A14  Belum memadainya sistem informasi yang teringegrasi secara keseluruhan  Method  

A15  Bahan baku yang tidak sesuai standart kualitas  Method  

A16  Penanganan bahan baku dari pekerja yang buruk  Man  

A17  Boiler air panas yang rusak/ troubel  Machine  

A18  Keterbatasan dalam kapasitas ( mesin, man power, fasilitas )  Man  

A19  Preventive maintenence tidak optimal  Method  

A20  Kelalaian dalam sanitasi ruangan, alat dan fasilitas  Man  

Analisis Risiko dan Prioritas Risiko  
Risiko – risiko yang telah diidentifikasi dari framework model SCOR kemudian 

dilakukan penilaian melalui kuesioner oleh para manajer yang menjadi pemilik risiko di 

perusahaan, yaitu: manajer manajer QAQC (quality ansure quality control).  

Proses verifikasi juga dilakukan melalui FGD (focus group discussion) yang melibatkan 

pemilik risiko jika ada penilaian yang membutuhkan verifikasi bersama  

 

Penilaian Risiko House of Risk I  
House of Risk 1 adalah tahap analisis risiko yang dilakukan untuk menentukan prioritas 

risiko dari agen risiko yang terpilih. Analisa yang dilakukan dengan memberikan penilai 

kepada risiko yang telah diidentifikasi menyangkut kepada dampak (severity) jika 

kejadian risiko itu terjadi dan kemungkinan dari penyebab risiko itu terjadi (occurance), 

serta penilaian terhadap hubungan antara kejadian risiko dan penyebab risiko.  

Penilaian severity kejadian risiko, dilakukan dengan dengan menggunakan skala 1-5. 

Dengan penilai 5 menunjukkan dampak yang ping signifikan yang akan diterima dan 1 

penilaian dampak yang paling tidak dirasakan seperti yang di tunjukan table 2.7  
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Tabel 4. Penilain dampak (Serverity atau impact) dari kejadian risiko 
Kategori  Dampak  Deskripsi  Ranking Dampak  

Sangat signifikan (servere)  Jika risiko terjadi, akan berdampak 

parah (servere) pada pencapaian hasil 

yang diinginkan, kinerja tidak bisa 

diterima, satu atau lebih tujuan 

kritikal tidak bisa dicapai  

5  

Signifikan ( Major )  Jika risiko terjadi berdampak 

signifikan pada pencapaian hasil yang 

diinginkan, satu atau lebih tujuan 

yang telah ditetapkan tidak tercapai 

dan jauh dibawah level yang dapat di 

terima, tidak memenuhi ambang batas  

4  

Moderat  Jika risiko terjadi, akan berdampak 

moderat pada pencapaian hasil yang 

diinginkan, kinerja dibawah gol, satu 

atau lebih tujuan yang ditetapkan 

akan dibawah gol, tetapi masih diatas 

tingkat minimum yang dapat diterima  

3  

Tidak signifikan  

( Minor )  

Jika risiko terjadi, akan berdampak 

kecil pada pencapaian hasil yang 

diinginkan, satu atau lebih tujuan 

yang telah di tetapkan akan jatuh di 

bawah gol tapi jauh di atas tingkat 

minimum yang dapat di  

2  

Sangat tidak sigfikan 

(minimal)  

Jika risiko terjadi, akan berdampak 

sedikit atau tidak ada dampak 

terhadap tujuan pencapaian hasil  

1  

Sedangkan penilaian kemunculan dari agen risiko atau penyebab risiko dilakukan 

dengan skala sperti yang ditunjukan dalam table 4. 

 

 
Tabel 5.  skala penilaian kemungkinan (likehood atau occurrence) dari agen risiko 

Kategori Probabilitas  Deskripsi  Ranking  

Hampir pasti terjadi  

(almost certain )  

Jika risiko hampir pasti 

terjadi atau selalu terjadi  

5  

Sangat mungkin terjadi 

(likely)  

Jika risiko memiliki 

kesempatan yang besar 

(good chance) untuk 

terjadi  

4  

Mungkin terjadi  

(possible)  

Jika risiko memiliki 

kesempatan yang sama 

untuk terjadi maupun tidak 

terjadi  

3  

Tidak mungkin terjadi 

(unlikely)  

Jika risiko memiliki 

kesempatam yang kecil 

untuk terjadi  

2  

Jarang terjadi (rare)  Jika risiko hampir jarang 

atau tidak pernah terjadi  

1  

 

Penilaian korelasi antara kejadian risiko dengan agen risiko dilakukan dengan pengisian 

kuesinoner oleh pemilik risiko (owner risk) dan kemudian disusun dalam sebuah table 
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matriks House of Risk yang menjelaskan hubungan antara kejadian risiko dana gen 

risiko. Seperti ditunjukan dalam table. 

 
Tabel 6.  Skala penilaian hubungan kejadian risiko dengan agen risiko 

 

korelasi  Kategori korelasi  Tanda korelasi  

9  Menunjukan korelasi yang 

kuat antara agen risiko dan 

kejadian risiko  

merah  

3  Menunjukan korelasi yang 

sedang antara agen risiko 

dan kejadian risiko  

Kuning  

1  Menunjukan korelasi yang 

lemah antara agen risiko 

dan kejadian risiko  

Hijau  

0  Menunjukkan tidak ada 

korelasi antara agen risiko 

dan kejadian risiko  

Putih  

 

Dalam mengidentifikasi dan menilai korelasi atau hubungan antara kejadian risiko dan 

agen risiko, digunakan House of Risk yaitu memandingkan hubungan secara lansung 

antara agen risiko dengan kejadian risiko. Tabel 6 Adalah table untuk menilai korelasi 

antara agen risiko dan kejadian risiko tersebut. 

 

Tabel 7. Matrix House of Risk I Identifikasi dan Analisa Risiko 
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Dari hasil analisa dan perhitungan dengan menggunakan metode HOS tersebut, 

maka diperoleg nilai ARP yang akan digunakan dalam menyusunan rangking prioritas 

agen risiko yang terpilih. Dengan menggunakan prinsip diagram pareto 80/20, maka 

akan dapat ditentukan 80% agen risiko yang berkontribusi terhadap keseluruhan 

kejadian risiko sebagaimana dijelaskan dalam tabel 7.  

 

Tabel 8. Peringkat Agen Risiko Terpilih 
Kode Agen Risiko  Nilai ARP  Nilai Persen  Nilai Kumlatif  

A1  2676  13%  13%  

A15  1736  8%  21%  

A7  1563  8%  29%  

A5  1432  7%  36%  

A2  1422  7%  43%  

A6  1416  7%  50%  

A8  1365  7%  56%  

A9  1176  6%  62%  

A3  1116  5%  67%  

A14  933  5%  72%  

A10  867  4%  76%  

A12  801  4%  80%  

A13  801  4%  84%  

A18  707  3%  87%  

A19  675  3%  91%  

A16  567  3%  93%  

A4  460  2%  96%  

A20  385  2%  98%  

A17  381  2%  99%  

A11  129  1%  100%  

Nilai ARP setiap agen risiko dan kumulatifnya di tabel 8 bisa dibuat grafik diagram 

pareto seperti yang ditunjukan dalam gambar 2.  
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Gambar 2. Diagram Pareto House of Risk I 

 

 

 
 

Dari tabel dan diagram pareto tersebut, maka agen risiko terpilih adalah 12 agen 

risiko dengan klasifikasi prioritas yang akan di jadikan pertimbangan dalam menyusun 

strategi penanganan risiko dalam supply chain RPA PT. DEE. Dua belas risiko tersebut 

adalah sebagai berikut: 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  
Berdasarkan pengolahan data dan analisis terhadap permasalahan yang 

dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Teridentifikasi sebanyak 32 Risk Event (kejadian risiko) akibat dari 20 Risk Agent 

(penyebab risiko) yang dibagi berdasarkan dimensi Supply Chain Operation 

Reference (SCOR) yaitu Plan sebanyak 3 Risk Event, soure sebanyak 8 Risk Event, 

make sebanyak 12 Risk Event, deliver sebanyak 4 Risk Event, dan Return sebanyak 2 

Risk Event.  

2. Hasil digram pareto menunjukan prioritas Risk Agent yang memberikan kontribusi 

sebanyak 80% terhadap ARP ( aggregate risk potensial) hasil dari House of Risk I 

dengan total agen risiko sebanyak 12 penyebab risiko yaitu ketidakoptimalan proses 

komunikasi dan koordinasi antara purchasing, marketing dan produksi, bahan baku 

yang tidak sesuai standar kualitas, belum  
 

 
Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang diperoleh dari 

hasil pengolahan data, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:  

1. Sebagai penelitian lanjutan, sebaiknya konsep penanganan risiko dengan metode 

House of Risk ( HOS) dalam manajemen risiko ini bisa dibuatkan dalam konsep SPK 

(sistem pengambilan keputusan) sehingga data yang dibutuhkan bisa ter-upadate 

secara berkala, dan kesalahan dalam pengolahan data dapat diminimalisir.  
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2. Dalam melakukan interview perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa persepsi dasar 

kaitannya dengan risiko, sehingga antara peneliti dan responden tidak terjadi 

kesalahpahaman maupun beda persepsi.  

3. Pihak RPA PT. Dagsap Endura Eatore diharapkan mampu menerapkan aksi 

penanganan risiko yang telah di prioritaskan sehingga bisa memperbaiki kinerja 

rantai pasok. 
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ABSTRAK 

Pemilihan supplier adalah permasalahan multi kriteria yang didalamnya 

terdapat faktor tangible ataupun intangible. Dalam hal ini, PT. Kedaung Indah CAN 

Tbk. menghadapi permasalahan terkait performansi supplier yang belum stabil 

dikarenakan banyak ditemukannya cacat pada bahan baku utama yang dikirim. Dalam 

kasus ini obyek yang diteliti adalah plat tipe ruber blanked untuk memproduksi panci 

dan wajan. Pendekatan ANP digunakan untuk mengambil keputusan terbaik 

berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Sedangkan penggunaan fuzzy dilakukan untuk 

mengakomodir sifat samar yang terjadi ketika mengambil keputusan. Pemilihan 

supplier dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan melakukan proses 

brainstorming dengan perusahaan berdasarkan pendekatan dari Dickson`s Vendor 

Selection Criteria. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam melakukan pemilihan 

supplier digolongkan dalam Benefits Subnetwork yang terdiri dari Kualitas, Waktu 

Pengiriman, Jumlah Pengiriman, Packaging, Frekuensi Pengiriman, Kapasitas 

Produksi, Jenis Transportasi, dan Pembayaran. Pada Opportunities Subnetwork terdapat 

Garansi dan Layanan Pengaduan, Prosedur Komplain, Responsiveness, dan  

Relationship and Communication System. Pada Cost Subnetwork terdapat Harga 

Barang. Pada Risk Subnetwork terdapat Struktur Organisasi, Kondisi Finansial, dan 

Histori Perusahaan. Dari hasil perhitungan didapatkan PT. Inkote Indonesia sebagai 

supplier plat terbaik dengan bobot 0.5046, diikuti Tinplate dengan bobot 0.3725 dan 

yang terakhir Catur Putra Makmur dengan bobot 0.1677. 

 

Kata kunci  :   Fuzzy, Analytic Network Process (ANP), Pemilihan Supplier. 

 

PENDAHULUAN 

 

Seluruh aktivitas dalam perusahaan merupakan salah satu mata rantai yang saling 

terhubung dan saling berupaya untuk turut serta meningkatkan kompetensi perusahaan. 

Karena dalam era persaingan industri yang ketat seperti ini, dan diiringi oleh pesatnya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hanya perusahaan yang berkompeten 

saja yang mampu bertahan.. Pemilihan supplier merupakan salah satu hal penting dalam 

aktivitas pembelian dan pembelian merupakan aktivitas penting bagi perusahaan. 

Pembelian bahan baku, dan persediaan merepresentasikan porsi yang cukup besar pada 

produk jadi. Diberbagai perusahaan manufaktur, persentase ongkos material bisa 

mencapai antara 40% - 70% dari ongkos sebuah produk jadi. Dalam mengambil 

keputusan untuk memilih supplier, pengambil keputusan membutuhkan alat analisis 
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yang memungkinkan mereka untuk memecahkan masalah yang bersifat kompleks 

sehingga keputusan yang diambil optimal. 

PT Kedaung Indah Can Tbk merupakan salah satu perusahaan yang berada di 

bawah naungan Kedaung Group. Perusahaan ini merupakan produsen dan pengekspor 

peralatan masak enamel yang produknya berupa panci, mangkuk, tempat nasi, dan 

beberapa produk rumah tangga lainnya. Saat ini PT Kedaung Indah Can Tbk berhasil 

menjadi salah satu produsen yang mampu memproduksi hingga lebih dari 40.000 panci 

dan wajan tiap bulannya. Produk-produk buatan perusahaan ini juga telah berhasil 

diekspor hingga ke luar negeri.  

Permasalahan yang dihadapi perusahaan untuk saat ini adalah banyak 

ditemukannya cacat pada bahan baku produk, khususnya untuk bahan baku utama yaitu 

plat. Presentasi kecacatan yang terjadi pada bahan baku mencapai 3%-5% menurut 

perusahaan. Kecacatan bahan baku akan mengakibatkan kualitas yang buruk produk 

jadi. Untuk itu perusahaan harus melakukan manajemen yang tepat agar bahan baku 

yang dibeli memiliki tingkat kecacatan yang rendah. Dalam hal ini pemilihan supplier 

yang baik akan melancarkan seluruh proses produksi perusahaan, menghasilkan produk 

jadi yang berkualitas dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Pemilihan 

supplier yang salah dapat memperburuk posisi seluruh rantai suplai, keuangan dan 

operasional. Pemilihan supplier yang tepat secara signifikan akan mengurangi biaya 

pembelian material dan meningkatkan daya saing perusahaan.  

Pendekatan Analytic Network Process (ANP) digunakan untuk mengambil 

keputusan terbaik berdasarkan kriteria-kriteria yang ada, baik yang bersifat kualitatif 

ataupun kuantitatif. Kriteria-kriteria yang nantinya sudah ditetapkan diklasifikasikan ke 

dalam benefit, opportunity, cost, risk subnet. Penggunaan fuzzy dalam penelitian ini 

adalah untuk mengakomodir sifat samar dalam pengambilan keputusan untuk 

memberikan judgement dimana dapat mengatasi ketidakpastian didalam kriteria-kriteria 

kualitatif. ANP dapat digunakan untuk meyelesaikan permasalahan pengambilan 

keputusan yang terdapat hubungan saling mepengaruhi antar kriteria dalam suatu level 

tertentu. Hal ini sesuai dengan permasalahan yang ada dalam perusahaan, dimana 

kriteria-kriteria dalam melakukan pemilihan supplier memiliki keterkaitan antara yang 

satu dengan yang lain. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Metode Analytic Network Process (ANP) merupakan pengembangan metode 

Analytical Hierarchy Process(AHP). Metode ANP mampumem perbaiki  kelemahan 

AHP berupa kemampuan mengakomodasi keterkaitan antarkriteria atau alternatif 

(Saaty,1999). Keterkaitan pada metode ANP ada 2 jenis yaitu keterkaitan dalam satu 

set elemen (inner dependence)  dan keterkaitan antar elemen yang 

berbeda(outerdependence). Adanya keterkaitan tersebut menyebabkan metode ANP 

lebih kompleks dibanding metode AHP. Pembobotan dengan ANP membutuhkan 

model yang merepresentasikan saling keterkaitan  antar kriteria dan subkriteria yang 

dimilikinya.Ada 2 kontrol yang perlu diperhatikan didalam memodelkan sistem yang 

hendak diketahui bobotnya. Kontrol pertama adalah control hierarki yang menunjukkan 

keterkaitan kriteria dan subkriterianya.  

Pada control ini tidak membutuhkan struktur hierarki seperti pada metode AHP. 

Kontrol lainnya adalah control keterkaitan yang menunjukkan adanya saling 
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keterkaitan antar kriteria atau cluster. 

Boyokyazicidan Sucu (2003) menjelaskan bahwa model network  tidak dapat 

digambarkan dengan struktur hirearki dan bukan merupakan bentuk linear dari level atas 

ke bawah. Istilahleveldalam AHP digantikan dengan istilah kluster dalam ANP. Model 

ANP memiliki lingkaran hubungan antara elemen satu dengan yang  lain serta dalam 

kluster itu sendiri yang  disebut dengan system with feedback. 

Hubungan ketergantungan antar elemen pada pendekatanANP digambarkan dengan 

tanda anak panah bolak-balik pada masing-masing kluster. Kluster atau komponen 

dalam ANP adalah kumpulan elemen-elemen yang diturunkan dari sinergi interaksiyang 

tidak ditemukan dalam elemen tunggal (Saaty, 2005). 

Fuzzy pada umumnya mengarah pada situasi dimana tidak ada batas dari aktivitas 

dan terdapat ketidaktepatan pendefisian dari suatu penilaian. Fuzzy ANP digunakan 

untuk mengkuantifikasi sifat kualitatif dalam melakukan penilaian untuk kriteria 

pemilihan supplier sehingga diperoleh konstanta numeric, karena yang digunakan 

dalam melakukan perbandingan antar kriteria adalah variabel linguistik dimana masih 

melakat sifat samar/fuzzy maka komputasinya digunakan bilangan fuzzy. Sedangkan 

ANP melakukan penilaian terhadap kriteria masing-masing alternatif secara subjektif 

namun tidak memperhatikan sifat samar dari penilaian tersebut. Penilaian yang 

dilakukan untuk setiap kriteria antar alternatif bersifat subjektif dengan menggunakan 

variabel linguistik dan arena terminologi dan skala linguistik untuk penilaian masing-

masing kriteria yang digunakan berbeda maka pendekatan untuk mencari performance 

tiap-tiap kriteria supplier adalah dengan fuzzy Analytic Network Process. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Sumber data dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder yaitu (1) 

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diamati dan 

dicatat untuk pertama kalinya. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara 

penyebaran kuisoner, yaitu dengan cara menyebarkan kuisoner untuk diisi oleh 

karyawan dan manajer yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan wawancara, 

yaitu proses pengumpulan data melalui hubungan komunikasi atau tanya jawab 

langsung mengenai objek yang diteliti dengan orang yang berhak atau memiliki 

wewenang. (2) Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari hasil penelitian yang 

mempunyai kaitannya dengan objek yang akan diteliti, untuk memperoleh data 

sekunder dapat dilakukan dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengambil bahan-bahan dari buku-buku atau literature atau dokumen dari 

perusahaan serta keterangan lain yang ada hubungannya dengan objek yang akan 

diteliti. 

 

Kriteria dalam melakukan pemilihan supplier dilakukan melalui brainstorming 

dengan perusahaan berdasarkan pendekatan dari Dickson`s Vendor Selection Criteria 

dan pengembangan kriteria pemilihan supplier menurut Zhang, et al (2009). Dasar hasil 

studi literatur an brainstorming yang telah dilakukan, maka diperoleh kriteria-kriteria 

yang ditetapkan oleh PT. Kedaung Indah CAN Tbk. untuk melakukan pemilihan 

supplier antara lain : 
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Tabel 1. Kluster dan Kriteria Pemilihan Supplier 
Kluster Kriteria 

Ketepatan 

Kualitas  

Waktu Pengiriman 

Jumlah Pengiriman 

Packaging 

Service 

Garansi dan Layanan Pengaduan 

Prosedur Komplain 

Responsiveness 

Relantionship and comunication system 

Biaya Harga Barang 

Fleksibilitas 

Frekuensi Pengiriman 

Kapasitas Produksi 

Jenis Transportasi 

Pembayaran 

Struktur Bisnis 

Struktur Organisasi 

Kondisi Finansial 

Histori Perusahaan 

(Sumber : Data Olahan) 
 

Saat ini terdapat tiga supplier yang akan dipertimbangkan untuk menjadi rekanan 

PT. Kedaung Indah CAN Tbk. Supplier untuk bahan baku plat adalah sebagai berikut : 

1. Tinplate 

2. PT. Inkote Indonesia 

3. Catur Putra Makmur 

 

Dari 16 kriteria yang telah ditentukan untuk melakukan pemilihan supplier dan 

penetapan alternatif supplier maka selanjutnya kriteria-kriteria yang telah ditetapkan 

tersebut diklasifikasikan ke dalam BOCR merits melalui proses brainstorming dengan 

pihak perusahaan. 

Subnetwork dalam BOCR merits ini terdiri dari dua kluster kriteria, yaitu kluster 

ketepatan yang didalamnya terdapat kriteria kualitas, waktu pengiriman, jumlah 

pengiriman, dan packaging. Serta kluster fleksibilitas yang didalamnya terdapat kriteria 

frekuensi pengiriman, kapasitas produksi, jenis transportasi, dan pembayaran. Model  

benefits subnetwork untuk supplier plat terlihat pada gambar 1. 
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        Gambar 1.Benefits Subnetwork 

(Sumber : Gambar Olahan) 

 

Kluster dibawah opportunities subnet ini adalah kluster service, yang didalamnya 

terdapat kriteria garansi dan layanan pengaduan, prosedur komplain, responsiveness, 

dan relationship and communication system. Model opportunities subnetwork untuk 

supplier plat terdapat pada gambar 2. 

 

 
Gambar 2.Opportunities Subnetwork 

(Sumber : Gambar Olahan) 

 

Kriteria dalam subnet costs adalah harga produk yang ditawarkan oleh supplier. 

Harga barang yang diberikan oleh supplier sudah termasuk dari biaya pengiriman. 

Berikut merupakan cost subnetwork dari supplier plat pada gambar 3. 
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Gambar 3.Costs Subnetwork 

        (Sumber : Gambar Olahan) 

 

Kriteria dalam subnet risks adalah struktur organisasi, histori perusahaan, dan 

kondisi finansial dari supplier. Kriteria-kriteria tersebut berada dalam kluster struktur 

bisnis. Berikut merupakan risks subnetwork dari supplier plat pada gambar 4. 

 
Gambar 4.Risks Subnetworks 

           (Sumber : Gambar Olahan) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Kuisoner yang digunakan untuk melakukan pairwise comparison antar alternatif 

menggunakan variabel linguistik, untuk melakukan pengolahan data selanjutnya maka 

variabel linguistik tersebut perlu diubah menjadi bilangan fuzzy. Bilangan fuzzy yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah triangular fuzzy number. Transformasi variabel 

linguistik menjadi bilangan fuzzy triangular terdapat pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Transformasi Variabel Linguistik Menjadi Bilangan Fuzzy 

Skala 

Linguistik 

Nilai 

Kepentingan 

pada ANP 

Bilangan 

fuzzy untuk 

fuzzy ANP 

Skala TFN (l, 

m, u) 
Fungsi Keanggotaan 

Semua Penting 1 
 

(1, 1, 3) (x) = (3 – x)/(3 – 1) 

Sedikit lebih 

penting 
3 

 
(1, 3, 5) (x) = (x - 1)/(3 – 1) 

    (x) = (5 – x)/(5 – 3) 

Lebih penting 5 
 

(3, 5, 7) (x) = (x – 3)/(5 – 3) 

    (x) = (7 – x)/(7 – 5) 

Sangat penting 7 
 

(5, 7, 9) (x) = (x – 5)/(7 – 5) 

    (x) = (9 – x)/(9 – 7) 

Paling penting 9 
 

(7, 9, 9) (x) = (x – 7)/(9 – 7) 

Nilai antara dua 

pertimbangan 

yang berdekatan 

2, 4, 6, 8    

(Sumber : Hapsari, 2010) 

 

Sebagai contoh adalah kuisoner bagian pertama pada pertanyaan pertama, untuk 

responden pertama pada tabel 3. 

 

Tabel 3. Contoh Kuisoner Atribut Kriteria : Kualitas 

Alternatif 1 PP SPP LP SLP SP SLP LP SPP PP Alternatif 2 

Catur Putra 

Makmur 
           v     

PT. Inkote 

Indonesia 

(Sumber : Data Olahan) 

 

Terlihat jawaban strong untuk supplier PT. Inkote Indonesia. Jika 

dintransformasikan ke dalam bilangan fuzzy triangular maka menjadi bilangan (1/3, 1/5, 

1/7). Apabila nilai lebih pentingberada di sebelah kiri nilai sama pentingmaka bilangan 

fuzzy triangular berubah menjadi (3, 5, 7) 

Setelah merubah variabel linguistik ke dalam bilangan fuzzy triangular dimana 

setiap nilainya dijabarkan kedalam himpunan fuzzy, maka langkah selanjutnya adalah 

menggabungkan masing-masing nilai batas bawah (C), nilai tengah (A), dan batas atas 

(B) dari ketiga kuisoner menjadi masing-masing satu nilai batas bawah (C), nilai tengah 

(A), dan batas atas (B) untuk tiap perbandingan berpasangan dengan menggunakan 

rumus rata-rata geometris yaitu sebagai berikut: 
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    = 0.70 

 

 
    = 0.28 

 

 
    = 0.18 

 

Pada penelitian ini menggunakan metode centre of gravity (COG). Dimana nilai 

fuzzy triangular yang sudah dirata-rata geometris akan dirubah menjadi satu nilai crisp 

untuk kemudian masuk ke dalam pengolahan menggunakan ANP. Rumus COG, untuk 

defuzzyfikasi adalah sebagai berikut : 

 

 

 
= 0.385 
 

Setelah diperoleh satu nilai crisp untuk penilaian masing-masing hubungan dari 

metode fuzzy, maka selanjutnya adalah menghitung bobot prioritas lokal dengan 

meggunakan software Super Decision 2.6.0. Perhitungan ini bertujuan mengetahui 

bobot masing-masing elemen yang saling berhubungan. Setiap dilakukan bobot prioritas 

lokal. Nilai konsistensi harus diperhatikan. Nilai inkonsistensi tidak boleh lebih dari 0,1. 

Sebagai contoh pada tabel 4.3, nilai inkonsistensi dari perbandingan berpasangan antara 

kualitas dengan kluster alternatif adalah sebesar 0,05156 yang berarti konsisten. 

 

Tabel 4. Perbandingan Berpasangan Antara Kualitas terhadap Kluster Alternatif 
Inconsistency : 0.005156 

Alternatif Nilai Bobot Ranking 

Catur Putra Makmur 0.15706 3 

PT. Inkote Indonesia 0.59363 1 

Tinplate 0.24931 2 

(Sumber : Data Olahan) 

Selain perbandingan berpasangan antara elemen masing-masing kluster, dilakukan 

juga pembobotan perbandingan berpasangan antar kluster. Supermatriks yang akan 

disusun adalah unweighted supermatriks, weighted supermatriks, dan limiting 

supermatriks. Unweighted supermatriks adalah bobot nilai prioritas lokal yang tidak 

memperhitungkan adanya perbandingan antar kluster, sedangkan weighted supermatriks 

memperhitungkan adanya perbandingan antar kluster. Dan yang terakhir yaitu limiting 

supermatriks dimana merupakan hasil iterasi perkalian weighted supermatriks dengan 

dirinya sendiri hingga diperoleh nilai yang sama setiap barisnya. Supermatriks yang 

disusun dalam pengolahan data ini dibuat berdasarkan masing-masing BOCR subnet. 
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Dari hasil pembobotan yang telah diperoleh maka dilakukan perangkingan tiap-tiap 

alternatif pada masing-masing BOCR subnet. Berikut merupakan hasil prioritas 

alternatif pada masing-masing BOCR subnet . 
 

Tabel 5. Hasil Perangkingan Alternatif Pada Benefits Subnetwork 

Alternatif Nilai Limit Ranking 

Catur Putra Makmur 0.171486 3 

PT. Inkote Indonesia 0.463323 1 

Tinplate 0.365191 2 
     (Sumber : Data Olahan) 

 

Dari hasil perangkingan alternatif untuk benefits subnetwork diatas diketahui nilai 

limit untuk Catur Putra Makmur sebesar 0.171486, PT. Inkote Indonesia sebesar 

0.463324 dan Tinplate sebesar 0.365191. Maka dapat disimpulkan bahwa PT. Inkote 

Indonesia adalah supplier yang paling banyak memberikan benefits untuk PT. Kedaung 

Indah CAN Tbk. 

 

Tabel 6. Hasil Perangkingan Alternatif Pada Opportuities Subnetwork 

Alternatif Nilai Limit Ranking 

Catur Putra Makmur 0.134478 3 

PT. Inkote Indonesia 0.563511 1 

Tinplate 0.302011 2 

    (Sumber : Data Olahan) 

 

Dari hasil perangkingan alternatif untuk opportunities subnetwork diatas diketahui 

nilai limit untuk Catur Putra Makmur sebesar 0.134478, PT. Inkote Indonesia sebesar 

0.563511 dan Tinplate sebesar 0.302011. Maka dapat disimpulkan bahwa PT. Inkote 

Indonesia adalah supplier yang paling banyak memberikan opportunities untuk PT. 

Kedaung Indah CAN Tbk. 

Tabel 7. Hasil Perangkingan Alternatif Pada Costs Subnetwork 

Alternatif Nilai Limit Ranking 

Catur Putra Makmur 0.073057 3 

PT. Inkote Indonesia 0.499703 1 

Tinplate 0.427240 2 

      (Sumber : Data Olahan) 

Dari hasil perangkingan alternatif untuk costs subnetwork diatas diketahui nilai 

limit untuk Catur Putra Makmur sebesar 0.073057, PT. Inkote Indonesia sebesar 

0.499703 dan Tinplate sebesar 0.427240. Maka dapat disimpulkan bahwa PT. Inkote 

Indonesia adalah supplier yang paling banyak menyebabkan cost untuk PT. Kedaung 

Indah CAN Tbk. 

 

Tabel 8. Hasil Perangkingan Alternatif Pada Risks Subnetwork 

Alternatif Nilai Limit Ranking 

Catur Putra Makmur 0.292690 2 

PT. Inkote Indonesia 0.514054 1 

Tinplate 0.193256 3 

                   (Sumber : Data Olahan) 
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Dari hasil perangkingan alternatif untuk risks subnetwork diatas diketahui nilai 

limit untuk Catur Putra Makmur sebesar 0.292690, PT. Inkote Indonesia sebesar 

0.514054 dan Tinplate sebesar 0.4193256. Maka dapat disimpulkan bahwa PT. Inkote 

Indonesia adalah supplier yang paling besar memberikan resikountuk PT. Kedaung 

Indah CAN Tbk. Dalam kasus ini, masing-masing BOCR merit memiliki nilai yang 

sama penting diantaranya. Sehingga masing-masing bobot BOCR adalah sebesar 0,25. 

Setelah diketahui prioritas alternatif dalam masing-masing BOCR subnet, maka perlu 

ditentukan prioritas tiap-tiap alternatif secara keseluruhan. Dan untuk mendapatkan 

keseluruhan nilai atau prioritas dari masing-masing supplier maka digunakan 

multiplicative formula. Perhitungan prioritas keseluruhan BOCR untuk masing-masing 

supplier menggunakan software Super Decision 2.6.0. Untuk perhitungan keseluruhan 

supplier Plat dengan multiplicative formula terdapatpada tabel 9. 

 

Tabel 9. Hasil Perangkingan Alternatif Keseluruhan Supplier Plat 
Alternatif Nilai Limit Ranking 

Catur Putra Makmur 0.167758 3 

PT. Inkote Indonesia 0.504690 1 

Tinplate 0.327552 2 

                           (Sumber : Data Olahan) 

 

Dari hasil tabel diatas diketahui bahwa  PT. Inkote Indonesia adalah alternatif 

supplier plat terbaik  untuk PT. Kedaung Indah CAN Tbk dengan nilai limit sebesar 

0.504690, kemudian Tinplate dengan nilai limit sebesar 0.327552 dan yang terakhir 

Catur Putra Makmur dengan nilai limit 0.167758. 

Dari hasil perangkingan tiap alternatif pada BOCR subnet dapat diketahuiuntuk 

benefits subnetwork diketahui nilai limit untuk Catur Putra Makmur sebesar 0.171486, 

PT. Inkote Indonesia sebesar 0.463324 dan Tinplate sebesar 0.365191. Maka dapat 

disimpulkan bahwa PT. Inkote Indonesia adalah supplier yang paling banyak 

memberikan benefits untuk PT. Kedaung Indah CAN Tbk. 

Untuk opportunities subnetwork  diketahui nilai limit untuk Catur Putra Makmur 

sebesar 0.134478, PT. Inkote Indonesia sebesar 0.563511 dan Tinplate sebesar 

0.302011. Maka dapat disimpulkan bahwa PT. Inkote Indonesia adalah supplier yang 

paling banyak memberikan opportunities untuk PT. Kedaung Indah CAN Tbk. 

Untuk costs subnetwork diketahui nilai limit untuk Catur Putra Makmur sebesar 

0.073057, PT. Inkote Indonesia sebesar 0.499703 dan Tinplate sebesar 0.427240. Maka 

dapat disimpulkan bahwa PT. Inkote Indonesia adalah supplier yang paling banyak 

menyebabkan cost untuk PT. Kedaung Indah CAN Tbk. 

Untuk risks subnetwork diketahui nilai limit untuk Catur Putra Makmur sebesar 

0.292690, PT. Inkote Indonesia sebesar 0.514054 dan Tinplate sebesar 0.4193256. 

Maka dapat disimpulkan bahwa PT. Inkote Indonesia adalah supplier yang paling besar 

memberikan resikountuk PT. Kedaung Indah CAN Tbk. 

Dan untuk hasil keseluruhan perangkingan alternatif supplier untuk PT. Kedaung 

Indah Can Tbk. diketahui bahwa  PT. Inkote Indonesia adalah alternatif supplier plat 

terbaik  untuk PT. Kedaung Indah CAN Tbk dengan nilai limit sebesar 0.504690, 

kemudian Tinplate dengan nilai limit sebesar 0.327552 dan yang terakhir Catur Putra 

Makmur dengan nilai limit 0.167758. 
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KESIMPULAN 
 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai pemilihan supplier 

menggunakan metode Fuzzy Analytic Network Process, maka dapat ditarik kesimpulan: 

1. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam melakukan pemilihan supplier dalam subnet 

benefit, opportunities, cost, dan risk (BOCR) adalah : 

Benefits Subnetwork : Kualitas, Waktu Pengiriman, Jumlah Pengiriman, Packaging, 

Frekuensi Pengiriman, Kapasitas Produksi, Jenis Transportasi, dan Pembayaran. 

Opportunities Subnetwork : Garansi dan Layanan Pengaduan, Prosedur Komplain, 

Responsiveness, dan  Relationship and Communication System. 

Cost Subnetwork : Harga Barang 

Risk Subnetwork : Struktur Organisasi, Kondisi Finansial, dan Histori Perusahaan. 

2. Dari hasil perhitungan yang diperoleh didapatkan ranking supplier terbaik yaitu PT 

Inkote Indonesia di peringkat ke-1, Tinplate di peringkat ke-2, dan yang terakhir 

Catur Putra Makmur di peringkat ke-3. 
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ABSTRAK 

 PT. XYZ adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri air 

minum dalam kemasan (AMDK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model 

pengaruh bauran pemasaran yang terdiri dari promosi, saluran distribusi, harga dan 

produk terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Data ini diperoleh dengan 

cara penyebaran kuisioner yang kemudian dihitung dengan menggunakan model 

persamaan struktural atau metode Structural Equation Modelling (SEM) dengan ukuran 

sampel 112 responden. 

Penelitian ini menghasilkan persamaan model simultannya Y2 = 0,453 X1 – 0,109 

X2 + 0,117 X3 + 0,017 X4 dengan model yang fit setelah dilakukan tiga proses yaitu 

measurement yang mengalami perubahan model dari two step menjadi one step 

selanjutnya proses structural dan modification dengan hasil Goodness Of Fit dengan 

nilai Chi-square = 103,722, Degrees Of Freedom = 89, Probabilitas level = 0,136, 

Cmin/df = 1,15, RMSEA = 0,039, GFI = 0,905, AGFI = 0,854, CFI = 0,980, TLI = 

0,974.. 

. 

Kata Kunci: Bauran Pemasaran, Kepuasan Pelanggan, Loyalitas Pelanggan, 

Structural Equation Modeling 

 

ABSTRACT 

PT. XYZ is one of the company that focus on mineral water industry (AMDK). 

This research is made to know how fluence model of marketing mix that consists of  

promotion, distribution, price and product toward customer satisfication and customer 

loyalty. This Data’s gotten by using questionare and then calculated with structural 

equation or Structural Equation Modelling (SEM) method with 112 samples. 

The research generates simultan equation is Y2 = 0,453 X1 – 0,109 X2 + 0,117 X3 

+ 0,017 X4 and fit model after did three processes, that are measurement which has  

changed model  from two step into one step and then structural process and finally 

modification process with results  Goodness Of Fit, Chi-square = 103,722, Degrees Of 

Freedom = 89, Probabilitas level = 0,136, Cmin/df = 1,15, RMSEA = 0,039, GFI = 

0,905, AGFI = 0,854, CFI = 0,980, TLI = 0,974.  

 

Key Words: Marketing Mix, Customer Satisfaction, Customer Loyalty, Structural 

Equation Modeling. 
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PENDAHULUAN 

 

Persaingan produk air minum dalam kemasan (AMDK) sangat kompetitif  ini 

disebabkan oleh pendidikan, media informasi tidak ada batas ini berdampak pada 

kesadaran akan pentingnya kesehatan. PT. XYZ adalah perusahaan air minum dalam 

kemasan (AMDK) pada posisi pengikut pasar (Market Follower) dan  mengalami 

penurunan pangsa pasar disebabkan  merk kurang dikenal  konsumen, strategi bauran 

pemasaran merupakan cara yang ampuh dalam mendekati kepuasan pelangan penguna 

produk air minum PT. XYZ. Kekuatan modal PT. XYZ sangat terbatas oleh karena 

manajemen membuat scala pioritas terhadap variabel bauran pemasaran yang mana 

yang menjadi prioritas pertama dan menyusul variabel yang lainnya,  dari variabel 

bauran pemasaran akan diketahui variabel mana yang signifikan dan variabel mana 

yang tidak signifikan, apabila variabel bauran pemasaran yang tidak signifikan dan bisa 

disiasati supaya signifikan untuk membuat  kepuasan pelanggan dalam proses 

pembelian dan selanjutnya akan terjadi pembelian ulang dan menyebabkan loyalitas 

pelanggan. Era sekarang ini  promosi penjualannya kurang maksimum, jangkauan 

promosi produk kurang luas, sistem penyaluran distribusi  belum mempunyai kantor 

cabang atau depo yang dekat dengan pasar sedang sarana alat transportasi yang 

mendukung untuk menyalurkan produk belum dimaksimalkan. Persaingan harga antara 

produk air PT. XYZ dengan produk lainnya juga mengakibatkan penjualan yang 

stagnan dan semakin menurun, belum ada kejelasan informasi harga dan potongan harga 

atau diskon yang menarik minat pelanggan  untuk membeli produk air minum dalam 

kemasan yang diproduksi oeh PT. XYZ. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan 

penelitian mengenai model pengaruh bauran pemasaran terhadap kepuasan pelanggan 

dan loyalitas pelanggan pada PT. XYZ dengan menggunakan metode SEM (Structural 

Equation Modelling). Berdasarkan urairan latar belakang masalah diatas maka dapat 

rumusan permasalahan sebagai berikut :“Seberapa baik model pengaruh bauran 

pemasaran yang terdiri dari promosi, saluran distribusi, harga dan produk terhadap 

kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan di PT. XYZ ?”.  

Adapun tujuannya untuk mengetahui model pengaruh bauran pemasaran yang 

terdiri dari promosi, saluran distribusi, harga dan produk terhadap kepuasan pelanggan 

dan loyalitas pelanggan di PT. XYZ. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran di atas yang terdiri dari dua belas elemen tersebut kemudian 

disederhanakan dalam empat elemen pokok yaitu Product, Price, Place, dan Promotion 

yang hingga kini dikenal dengan istilah the four Ps of marketing, dan menurut (Kotler 

dan Keller, 2009). Keempat unsur bauran pemasaran tersebut saling berhubungan dan 

berpengaruh satu sama lain, sehingga harus diupayakan untuk menghasilkan suatu 

kebijakan pemasaran yang mengarah kepada layanan efektif dan kepuasan konsumen. 

(Husein, 2002) 

 

Promosi 

Promosi menurut (Suryadi, 2011) menyatakan bahwa serangkaian kegiatan untuk 

mengkomunikasikan, memberi pengetahuan dan meyakinkan orang tentang suatu 
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produk agar ia mengakui kehebatan produk tersebut, juga mengikat pikiran dan 

perasaannya dalam suatu wujud loyalitas terhadap produk. Promosi adalah 

mengkomunikasian informasi antara penjual dan pembeli potensial atau orang lain 

dalam saluran untuk mempengaruhi sikap dan perilaku. Terdiri dari 3 indikator yaitu 

promosi penjualan, jangkauan promosi dan hubungan masyarakat. (Waluyo, 2011). 

Saluran Distribusi 

Menurut (Kotler dan Amstrong, 2008) menyatakan bahwa industri termasuk 

aktifitas perusahaan untuk membuat produk tersedia bagi konsumen sasaran. Saluran 

distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan 

antara pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi 

pasar tertentu. Terdiri dari 3 indikator yaitu kantor cabang/ depo dekat dengan 

konsumen, ketersediaan sarana alat transportasi dan persediaan amdk. (Waluyo, 2011). 

Harga 

Harga menjadi atribut produk atau jasa yang paling sering digunakan oleh 

sebagian besar pelanggan untuk mengevaluasi suatu produk. Harga adalah sejumlah 

uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa dari nilai yang ditukarkan para 

pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk 

atau jasa (Kotler dan Amstrong, 2008). Terdiri dari 3 indikator yaitu kejelasan informasi 

harga, potongan harga dan daya saing harga. (Waluyo, 2011). 

Produk 

Produk menurut (Kotler dan Keller 2009): “Produk adalah segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, 

termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, 

informasi dan ide.” 

Terdiri dari 2 indikator yaitu produk yang berkualitas dan pelayan produk kepada 

konsumen. (Waluyo, 2011). 

Kepuasan Pelanggan 

Menurut (Kotler, 2009) kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang disebabkan oleh kinerja atau hasil suatu produk yang dirasakan, 

dibandingkan dengan harapannya. Apabila jasa yang didapat pelanggan lebih kecil dari 

apa yang diharapkan pelanggan maka pelanggan akan menjadi tidak puas, tidak tertarik 

dan kecewa kepada penyedia jasa yang bersangkutan. Sedangkan apabila jasa yang 

dirasa oleh pelanggan melebihi apa yang diharapkan maka pelanggan akan merasa puas, 

dan menghasilkan keputusan pembelian  (Hesti Widiastut, 2014). 

Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas pelanggan sangat penting artinya bagi perusahaan yang menjaga 

kelangsungan usahanya maupun kelangsungan kegiatan usahanya. Selanjutnya pada 

tahap berikutnya pelanggan yang loyal tersebut akan memperluas "kesetiaan" mereka 

pada produk-produk lain buatan produsen yang sama, dan pada akhirnya mereka adalah 

konsumen yang setia pada produsen atau perusahaan tertentu untuk selamanya. (Kotler 

dkk, 2009) menyatakan bahwa kesetiaan terhadap merek merupakan salah satu dari aset 

merek, yang menunjukkan mahalnya nilai sebuah loyalitas, karena untuk 

membangunnya banyak tantangan yang harus dihadapi serta membutuhkan waktu yang 

sangat lama. 
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Uji Hipotesis 

Beberapa hipotesis awal tentang bauran pemasaran terhadap promosi, saluran 

distribusi, harga dan produk di PT. XYZ yang akan diuji kebenarannya dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Hipotesis ke – 1 

H1 : Bauran Pemasaran berpengaruh signifikan terhadap Promosi (X1) 

2. Hipotesis ke – 2  

H1 : Bauran Pemasaran berpengaruh signifikan terhadap Saluran Distribusi(X2) 

3. Hipotesis ke – 3  

H1 : Bauran Pemasaran berpengaruh signifikan terhadap Harga (X3) 

4. Hipotesis ke – 4   

H1: Bauran Pemasaran berpengaruh signifikan terhadap Produk (X4) 

5. Hipotesis ke – 5   

H1: Kepuasan Pelanggan berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan 

(Y2)  

H0 : Kebalikan dari H1 

 

METODE PENELITIAN 

 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

a. Variabel Terikat 

1.  Kepuasan Pelanggan (Y1)  

2.  Loyalitas Pelanggan (Y2)  

b. Variabel Bebas 

1.  Promosi (X1)  

2.  Saluran Distribusi (X2) 

3.  Harga (X3) 

4.  Produk (X4) 

Penelitian ini menggunakan data sampling. Besarnya 112 responden, 

menggunakan teknik maximum likelihood estimation terpenuhi yakni mempuyai 

besaran jumlah 100 – 200 . (Ferdinand, 2008). Pada penelitian ini dilakukan penyebaran 

kuisioner untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran yang terdiri dari promosi, 

saluran distribusi, harga dan produk terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas 

pelanggan. Kuisioner disebarkan kepada 112 pelanggan yang sudah pernah membeli 

dan mengkonsumsi air mineral yang diproduksi oleh PT. XYZ, menggunakan skala 

linkert.  
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Tabel 1 Variabel dan Indikator Penelitian 

Variabel Variabel Bentukan Indikator 

Bauran 

Pemasaran  

(X) 

Promosi 

(X1) 

Promosi penjualan (x1.1) 

Jangkauan promosi (X1.2) 

Hubungan masyarakat (X1.3) 

Saluran Distribusi 

(X2) 

Kantor cabang/ depo dekat dengan konsumen (X2.1) 

Ketersediaan sarana alat transportasi (X2.2) 

Persediaan air minum dalam kemasan (X2.3) 

Harga 

(X3) 

Kejelasan informasi harga (X3.1) 

Potongan harga (X3.2) 

Daya saing harga (X3.3) 

Produk 

(X4) 

Produk yang berkualitas (X4.1) 

Pelayanan produk kepada konsumen (X4.2) 

Kepuasan 

Pelanggan (Y1) 
- 

Kepuasan akan layanan yang diterima (Y1.1) 

Kepuasan pelanggan secara keseluruhan (Y1.2) 

Loyalitas 

Pelanggan (Y2) 
- 

Berkata positif tentang produk (Y2.1) 

Merekomendasikan ke teman (Y2.2) 

Pembelian terus-menerus (Y2.3) 

Sumber: data primer diolah 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pertama kali model yang diteliti adalah two step model seperti pada gambar.1, 

setelah dilakukan run pada aplikasi Amos 22 terjadi multikolinearitas dan model pada 

gambar.1 tidak bisa di run sehingga dari model two step (seperti gambar 1) diubah 

menjadi one step seperti pada gambar. 2, tepatnya run Measurement Model untuk 

variabel bauran pemasaran dihilangkan sehingga variabel promosi, saluran distribusi, 

harga dan produk diregresikan ke variabel kepuasan pelanggan selanjutnya sama.  

Measurement Model 

 X Y1 

 Y1.1  Y1.2 

Y2 

Y2.1 

Y2.2 

Y2.3 

X1 

X1.1 

X1.2 

 X1.3 

 X2 

 X2.1 

X2.2 

X2.3 

 X3 

X3.1 

X3.2 

X3.3 

X4 

 X4.1 

 X4.2 

Gambar 1 Kerangka Konseptual 

Sumber: data diolah 
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Kriteria Good Of Fit dan cut off value pada Measurement Model, seperti pada 

Tabel 2. 

Tabel. 2 Nilai Goodness of Fit  dan Cut off Value 
Kriteria Hasil Uji Model Nilai Kritis Keterangan 

X
2
 Chi 

square 

139,506 Kecil, X
2 
dengan df = 89 dengan  

α = 0,05 

Baik 

Probabilitas 0,001  0,05 Tidak Baik 

Cmin/DF 1,567  2,00 Baik 

RMSEA 0,074  0,08 Baik 

GFI 0,875  0,90 Tidak Baik 

AGFI 0,809  0,90 Tidak Baik 

TLI 0,910  0,95 Tidak Baik 

CFI 0,933  0,95 Tidak Baik 

Sumber: data primer diolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prose run Measurement Model menunjukan hasil uji model kurang baik (lihat tabel 2), 

proses dilanjutkan  run Structural Model . 

Structural Model 

Kriteria Good Of Fit dan cut off value pada Structural Model, seperti pada Tabel 4. 

Tabel 3 Nilai Goodness of Fit  dan Cut off Value 
Kriteria Hasil Uji Model Nilai Kritis Keterangan 

X
2
 Chi square 150,137 Kecil, X

2 
dengan df = 93 dengan  

α = 0,05 

Tidak Baik 

Probabilitas 0,000  0,05 Tidak Baik 

Cmin/DF 1,614  2,00 Baik 

RMSEA 0,074  0,08 Baik 

GFI 0,866  0,90 Tidak Baik 

AGFI 0,803  0,90 Tidak Baik 

TLI 0,902  0,95 Tidak Baik 

CFI 0,924  0,95 Tidak Baik 

Sumber: data primer diolah 

Modification Model 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan parameter pada nilai kritis, sedangkan 

output dari  modifikasi model dibuat ringkasan seperti pada Tabel 4. 

Gambar 2 Measurement Model  
Sumber: data pimer diolah 
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Tabel 4 Nilai Goodness of Fit  dan Cut off Value 
Kriteria Hasil Uji Model Nilai Kritis Keterangan 

X
2
 Chi square 103,722 Kecil, X

2 
dengan df = 89 dengan  

α = 0,05 

Baik 

Probabilitas 0,136  0,05 Baik 

Cmin/DF 1,165  2,00 Baik 

RMSEA 0,039  0,08 Baik 

GFI 0,905  0,90 Baik 

AGFI 0,854  0,90 Marginal 

TLI 0,974  0,95 Baik 

CFI 0,980  0,95 Baik 

Sumber: data primer  diolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didalam output structural, modification indeks disarankan Promosi diregresikan 

dengan Loyalitas Pelanggan,  sedangkan untuk variabel distribusi, harga dan produk 

tidak disarankan,  Persamaan modifikasi dari model dapat dilihat pada Tabel 5. 
Berikut adalah hasil uji hipotesis yang didapatkan: 

Tabel 5 Hasil Pengujian Hipotesis 

Faktor  Faktor 
Loading 

Factors 
Prob. 

KepuasanPelanggan  Promosi 0,515 0,054 

KepuasanPelanggan  Saluran Distribusi -1,321 0,060 

KepuasanPelanggan  Harga 1,413 0,027 

KepuasanPelanggan  Produk 0,208 0,147 

LoyalitasPelanggan  KepuasanPelanggan 0,083 0,540 

LoyalitasPelanggan  Promosi 0.411 0,050 

Batas Signifikansi ≤ 0,05 

Sumber : data primer diolah 

 

 

Persamaan simultan Modification Model 

A. Kepuasan Pelanggan = Y1    

Y1 = f (X) + Z1 

Y1  = f (Promosi, Distribusi, Harga, Produk,) + Z1 

Y1 = 1 Promosi + 2 Distribusi + 3Harga + 4Produk + Z1 

Gambar 3 Modification Model 

Sumber: data diolah 
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Y1 = 0,515 X1 – 1,321 X2 + 1,413 X3 +0,208 X4 + Z1 

B. Loyalitas_Pelanggan = Y2 

Y2 = ff (X) +f (X1) + Z2 

Y2 = f (Y1) + f (X1) + Z2 

Y2 = ff (X) + f (X1) +  Z2 

Y2 = 0,083 (0,515 X1 – 1,321 X2 + 1,413 X3 +0,208 X4 + Z1) +0.411 X1 +Z2 

= (0.043 X1 – 0.11 X2 + 0,12 X3 +    0,02 X4 + 0,411X1 + Z1) ++0.411 X1 +Z2 

Asumsi = Z1 dan Z2 =0 

Y2 = 0.043 X1 – 0.11 X2 + 0,12 X3 +    0,02 X4 + 0,411X1 

Persamaan simultan        Y2 = 0.454 X1 – 0.11 X2 + 0,12 X3 +  0,02 X4  

 

Dari persamaan diatas memberikan informasi pada kita penekanan pada variable 

promosi harus menjadi prioritas  utama karena hasil modification promosi mengalami 

dua kali proses regresi sedangkan variable bauran pemasaran lainnya masih belum 

signifikan, tetapi ini model yang terbaik untuk itu sambil berjalannya waktu distribusi 

dibenahi karena ini berpengaruh signifikan ke variable harga  yang selama ini harga 

lebih rendah ( bersaing).Untuk produknya sudah menyerupai produk AMDK pemimpin 

pasar jadi terus dilanjutkan, sambil berpikir indicator kualitas produknya ditingkatkan.  

 Ajuan hipotesis diatas yakni hipotesis ke–1, hipotesis ke–2, hipotesis ke–3 dan 

hipotesis ke–4 tidak bisa dibuktikan karena terjadi multikolinearitas sehingga dibentuk 

hipotesis perubahan (Lihat Gambar 3), berdasarkan persamaan parsialnya menghasilkan 

h ipotesis dibawah ini. 

Hipotesis Perubahan Ke - 1 

H1 :  Promosi (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y1) 

Dari Tabel 5 menunjukkan bahwa Promosi (X1) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan (Y1) nilai probabilitas (0,054) > 0,05 sehingga dinyatakan 

H0 diterima atau H1 ditolak. Sedangkan koefisien regresinya antara Promosi terhadap 

Kepuasan Pelanggan dengan nilai 0,515 yang mempunyai arti apabila Promosi naik 1 

unit maka akan menyebabkan kontribusi pada Kepuasan Pelanggan naik sebesar 0,515 

kali. Maka perusahaan perlu melakukan kegiatan promosi yang maksimal dan 

jangkauan promosi yang lebih luas. Hasil hipotesis ini mendukung dari penelitian (Fida 

Fatimah, 2013). 

Hipotesis Perubahan Ke - 2 

H1 :  Saluran Distribusi (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan 

(Y1) 

Dari Tabel 5 menunjukkan bahwa Saluran Distribusi (X2) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y1) nilai probabilitas (0,060) > 0,05 sehingga 

dinyatakan H0 diterima atau H1 ditolak. Sedangkan koefisien regresinya antara Saluran 

Distribusi terhadap Kepuasan Pelanggan dengan nilai -1,321 yang mempunyai arti 

apabila Saluran Distribusi naik 1 unit maka akan menyebabkan kontribusi pada 

Kepuasan Pelanggan turun sebesar -1,321 kali. maka perusahaan perlu menyediakan 

depo/ kantor cabang yang menyediakan air produksi PT. XYZ yang dekat dengan 

konsumen sehingga untuk jarak penyaluran lebih dekat dan membutuhkan waktu yang 

lebih efisien, dan menyediakan sarana alat transportasi yang mendukung untuk 

menyalurkan produk guna pemenuhan persediaan air minum. Hasil hipotesis ini 

mendukung dari penelitian (Fida Fatimah, 2013). 
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Hipotesis Perubahan Ke - 3 

H1 :  Harga (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y1) 

Dari Tabel 5 menunjukkan bahwa Harga (X3) berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan Pelanggan (Y1) nilai pobabilitas (0,027) < 0,05 sehingga dinyatakan H0 

ditolak atau H1 diterima. Sedangkan koefisien regresinya antara Harga terhadap 

Kepuasan Pelanggan dengan nilai 1,413 yang mempunyai arti apabila Harga naik 1 unit 

maka akan menyebabkan kontribusi pada Kepuasan Pelanggan naik sebesar 1,413 kali. 

Maka perusahaan perlu mempertahankan harga yang murah dibandingkan dengan 

merek lain yang memiliki standart kualitas air sama sebanding. Hasil hipotesis ini 

bertolak belakang dari penelitian (Fida Fatimah, 2013). 

Hipotesis Perubahan Ke – 4 

H1 :  Produk (X4) berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y1) 

Dari Tabel 5 menunjukkan bahwa Produk (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan Pelanggan (Y1) nilai probabilitas (0,147) > 0,05 sehingga dinyatakan H0 

diterima atau H1 ditolak. Sedangkan koefisien regresinya  Produk terhadap Kepuasan 

Pelanggan dengan nilai 0,208 yang artinya pengaruhnya kuat, yang mempunyai arti 

apabila Produk naik 1 unit maka akan menyebabkan kontribusi pada Kepuasan 

Pelanggan naik sebesar 0,208 kali. Maka perusahaan perlu meningkatkan dan 

mempertahankan kualitas air yang sudah memiliki standart dikarenakan harganya yang 

lebih murah sehingga konsumen berasumsi bahwa kualitas air mineral yang diproduksi 

juga menyesuaikan harga jualnya dan sebagian besar pelanggan sudah merasakan 

manfaat yang diterima dari produk air minum tersebut. Hasil hipotesis ini mendukung 

dari penelitian (Fida Fatimah, 2013). 

Hipotesis Perubahan Ke – 5 

H1 :  Kepuasan Pelanggan (Y1) berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas 

Pelanggan (Y2) 

Dari Tabel 5 menunjukkan bahwa Kepuasan Pelanggan (Y1) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan (Y2) nilai probabilitas (0,540) > 0,05 sehingga 

dinyatakan H0 diterima atau H1 ditolak. Sedangkan koefisien regresinya antara 

Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan dengan nilai 0,083 yang mempunyai 

arti apabila Kepuasan Pelanggan naik 1 unit maka akan menyebabkan kontribusi pada 

Loyalitas Pelanggan naik sebesar 0,083 kali. Hasil hipotesis ini mendukung dari 

penelitian (Fida Fatimah, 2013). 

Hipotesis Perubahan Ke – 6 dibentuk akibat proses modification  

H1 :  Promosi (X1) berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan (Y2) 

Dari Tabel 5 menunjukkan bahwa Promosi (X1) berpengaruh signifikan terhadap 

Loyalitas Pelanggan (Y2) nilai probabilitas (0,005) < 0,05 sehingga dinyatakan H0 

ditolak atau H1 diterima. Sedangkan koefisien regresinya antara Promosi terhadap 

Loyalitas Pelanggan dengan nilai 0,411 yang mempunyai arti apabila Promosi naik 1 

unit maka akan menyebabkan kontribusi pada Loyalitas Pelanggan naik sebesar 0,411 

kali. Hasil hipotesis ini mendukung dari penelitian (Fida Fatimah, 2013). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Untuk mengetahui model bagus dilakukan 3 proses measurement, structural 

sampai modification model yang dihasilkan baik yakni semua memenuhi kriteria seperti 

yang tertera pada Tabel 4.Nilai uji GOF untuk Structural model masih dalam kategori 
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tidak baik pada Tabel 3, itu artinya perlu dilakukan modification. Tahap selanjutnya 

adalah melakukan uji modifikasi untuk memperbaiki model dan memperoleh model 

yang fit. Modifikasi model dapat dilakukan dengan menghubungkan kovarian nilai MI 

(Modification Index). Untuk melakukan proses modifikasi model, data yang digunakan 

adalah M.I. structural yang terdiri dari covariances dan variances regression weights. 

Nilai M.I. yang digunakan untuk memodifikasi model adalah nilai M.I. yang terbesar 

dan mempunyai dasar teori.Untuk nilai Goodness of Fit model sudah bisa bagus seperti 

pada Tabel 4, karena nilai yang dihasilkan sudah hampir semua indikator fit, untuk nilai 

GFI dan AGFI yang marginal bisa ditingkatkan bila dilakukan modifikasi lebih lanjut. 

Semua nilai GOF yang telah melampaui nilai kritis untuk itu artinya model sudah 

bagus. Pengaruh kepuasan pelanggan terhadap dua variable eksogen promosi, harga 

pengaruhnya signifikan dan untuk saluran distribusi, produk tidak signifikan, dengan 

persamaan sebagai berikut : Y1 = 0,515 X1 – 1,321 X2 + 1,413 X3 +0,208 X4 + Z1 

Pengaruh kepuasan pelanggan terhadap Loyatitas pelanggan pengaruhnya tidak 

signifikan yakni sebesar 0,008 jadi pelanggan tidak puas akan  hasil produk  PT. XYZ, 

ketidak puasan itu terjadi pada semua variabel eksogen ( promosi, saluran distribusi, 

harga dan produk ) dengan persamaan modelnya Y2    = 0.043 X1 – 0.11 X2 + 0,12 X3 +    

0,02 X4 + 0,411X1 Persamaan model setelah di lakukan proses modification.  

Terbentuknya hipotesis ke – 6 akibat proses modification dengan adanya hipotesis ini 

pengaruh promosi terhadap persamaan simultan semakin signifikannya kuat, jadi 

promosi lebih difokuskan. Persamaan simultannya sebagai berikut : 

Y2 = 0.454 X1 – 0.11 X2 + 0,12 X3 +  0,02 X4 

Persamaan diatas menunjukkan promosilah yang menjadi prioritas utama dalam 

menjalankan bauran pemasaran selanjutnya ke variabel harga dan seterusnya, sehingga 

apa yang diharapkan PT. XYZ pemasarannya tidak stagnan lagi. 

 

KESIMPULAN 

 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan di PT. XYZ 

adalah sebagai berikut : 

Persamaan model simultannya Y2 = 0,453 X1 – 0,109 X2 + 0,117 X3 + 0,017 X4 

dengan model pengaruh bauran pemasaran yang telah memenuhi kriteria setelah 

dilakukan tiga proses yaitu measurement yang mengalami perubahan model dari two 

step menjadi one step selanjutnya proses structural dan modification dengan hasil 

Goodness Of Fit dengan nilai Chi-square = 103,722, Degrees Of Freedom = 89, 

Probabilitas level = 0,136, Cmin/df = 1,15, RMSEA = 0,039, GFI = 0,905, AGFI = 

0,854, CFI = 0,980, TLI = 0,974. 

Promosi, saluran distribusi dan produk tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. Sedangkan harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. 

Didalam output structural, modification indeks hanya disarankan Promosi ke 

Loyalitas Pelanggan. Sedangkan untuk variabel distribusi, harga dan produk tidak 

disarankan, maka harus berhenti meregresikan sehingga hanya promosi berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan.  
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Saran 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hendaknya PT. XYZ lebih memperhatikan, mempertahankan, dan meningkatkan 

kualitas produknya, karena kualitas produk merupakan salah satu poin penting 

dalam peningkatan kepuasan pelanggan. Beberapa faktor yang harus diperhatikan 

oleh PT. XYZ adalah kualitas produk dan pelayanan yang diberikan.   

2. Hendaknya PT. XYZ memperhatikan harapan pelanggan, karena harapan 

pelanggan ini akan bisa digunakan sebagai indikasi capaian perusahaan untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan. Pengetahuan PT. XYZ 

terhadap tingkat kepuasan pelanggan ini penting, karena kepuasan pelanggan 

memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan walaupun penelitian ini 

belum seperti itu. 

3. Hendaknya PT. XYZ memberikan perhatian lebih pada kegiatan promosi yang 

dilakukan untuk memperbesar atau meningkatkan kemungkinan pelanggan untuk 

menjadi pelanggan yang loyal atau setia. PT. XYZ kurang maksimum dalam 

kegiatan promosi, dan jangkauan promosi produk kurang luas atau tidak tersebar 

merata dan kurangnya pihak marketing perusahaan melakukan pendekatan 

pengenalan atau sosialisasi dengan masyarakat luas. 
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EVALUASI EFEKTIVITAS TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE 

MESIN FOURSIDE MOULDER DENGAN METODE OVERALL 

EQUIPMENT EFFECTIVENESS DI PERUM PERHUTANI GRESIK 
 

Jabriel Erza S, Sunardi, Budi Santoso 

Program Studi Teknik industri, Fakultas Teknik 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 

 

ABSTRAK  

Total Productive Maintenance  (TPM) merupakan suatu system yang digunakan 

untuk memelihara dan meningkatkan kualitas produksi  melalui perawatan peralatan dan 

mesin. Fokus utama TPM adalah untuk memastikan bahwa seluruh perlengkapan dan 

mesin berfungsi pada kondisi terbaik. Alat pengukuran yang digunakan adalah overall 

equipment effectiveness (OEE). Di Perum Perhutani Gresik menggunakan beberapa 

mesin, salah satu di antaranya adalah mesin fourside moulder. Permasalahan  yang 

dihadapi adalah pada mesin tersebut sering terhambatnya pada proses produksi yang 

disebabkan  ditemukan indikasi downtime losses sehingga berpengaruh pada 

menurunnya produktivitas. Penelitian ini bertujuan 1). Mengetahui tingkat  efektivitas 

mesin four side moulder dengan pendekatan TPM dan alat pengukuran Overall 

Equipment Effectiveness berdasarkan Availability, Performance Efficiency, Rate Of 

Quality, 2). Untuk mengidentifikasi penyebab dan six big losses pada mesin fourside 

moulder, dan 3) dan untuk mengetahui kemungkinan perbaikan berdasarkan analisis 

FMEA .Penelitian dilakukan dengan berdasarkan data yang telah ada  selama bulan 

Januari 2016 – Desember 2016 yaitu data downtime, data planned downtime, data setup 

mesin, dan data produksi. Penelitian dimulai dengan pengukuran pencapaian nilai OEE, 

dilanjutkan dengan mengidentifikasi Six Big Losses. 

Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa OEE total mesin fourside moulder 

sebesar 81,92%, Availability 94,92%, Performance Efficiency 87,00%, dan Rate Of 

Quality 99,20% yang berarti nilai ini dianggap wajar, tetapi masih menunjukkan adanya 

ruang bagi perusahaan untuk melakukan pengembangan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai OEE dan menjadi prioritas untuk dieliminasi oleh perusahaan yaitu 

Reduced Speed sebesar 277,94% yang merupakan faktor terbesar dari seluruh Six Big 

Losses yang diidentifikasi. 

 

Kata Kunci : Total productive Miantenance, Overall Equipment Effectiveness, Six 

Big Losses, Efektivitas mesin 

 

PENDAHULUAN 

 

Perum Perhutani Gresik merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam 

bidang industri pengolahan kayu. Hasil produksi perusahaan berupa produk pintu dan 

kusen. Perbaikan maintenance merupakan salah satu perbaikan agar dapat mendukung 

kegiatan produksi di perusahaan ini.Pada dunia perindustrian sangat dibutuhkan adanya 

dukungan teknologi. Teknologi yang dibutuhkan adalah dalam bidang mesin dan 

fasilitas produksi. Teknologi tersebut sangat berpengaruh dalam kegiatan produksi dan 

jumlah produk kulaitas baik. Untuk mengetahui kegiatan produksi dan jumlah produk 



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

 

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

 

- 193 - 

kualitas baik dapat dibuktikan dengan adanya pengukuran produktivitas pada mesin dan 

fasilitas produksi. Apabila produktivitas dalam mesin dan fasilitas produksi kecil maka, 

jumlah produk kualitas baik tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Perum Perhutani merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang 

pengelolaan potensi Sumber Daya Hutan yang memproduksi kayu gergajian seperti 

contoh ; RST Parquet Block, RST Parquet Stock, RST FJL Flooring, RST Reng / local 

dan RST Lis. Perum Perhutani sendiri berlokasi di Jalan Kapten Darmo Sugondo, 

Sidorukun, Gresik. Sebagai salah satu industri yang mengelola sumber daya alam hutan 

tentunya Perum Perhutani memiliki alur kegiatan pemeliharaan mesin yang mencakup 

dari hulu ke hilir. Sehingga mendapatkan suatu solusi yang bisa membantu tingkat 

produktivitas.Salah satu mesin yang digunakan adalah mesin Four Side Moulder yang 

mempunyai fungsi untuk memproduksi paket atau flooring bisa juga untuk membuat lis 

profil dengan kapasitas besar, karena mesin ini sangat cepat untuk memproduksi 

komponen dan juga kusen / pintu dengan kapasitas besar. Oleh karena itu 

dibutuhkannya pengukuran produktivitas mesin. Untuk menghitung dan menambah 

tingkat produktivitas, maka perlu dilakukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan 

semua usaha, kecakapan, keahlian, modal, teknologi, manajemen, informasi dan 

sumber-sumber daya lain secara terpadu. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan 

adalah Total Productive Maintenance (TPM). TPM dengan menggunakan metode 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) berfungsi untuk melihat secara keseluruhan 

kondisi lini dan efektivitas yang mencakup tiga faktor yaitu avaibility rate, performance 

rate dan rate of quality. Terdapat beberapa variabel diantara lain ; jumlah produk yang 

diproses, jumlah cacat produk, waktu pemeliharaan, waktu setup mesin, waktu henti 

mesin. Menurut Borris (2006) seperti dikutip Ansori dan Mustajib (2013:118), tiga 

faktor yang menjadi perhatian pada TPM yang bisa kaitannya dengan produktivitas 

yaitu availability rate (ketersediaan / lamanya mesin bisa dipakai), performance rate 

(kinerja dari mesin dalam menghasilkan produk) dan rate of quality (produk cacat). 

Dengan demikian dapat dirumuskan masalahnya “Bagaimana evaluasi efektivitas total 

productive maintenance mesin fourside moulder di Perum Perhutani Gresik” dan solusi 

apa yang dapat direkomendasikan?Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah 1). Mengetahui tingkat  efektivitas mesin four side moulder dengan pendekatan 

TPM dan alat pengukuran Overall Equipment Effectiveness berdasarkan Availability, 

Performance Efficiency, Rate Of Quality, 2). Untuk mengidentifikasi penyebab dan six 

big losses pada mesin fourside moulder, dan 3) dan untuk mengetahui kemungkinan 

perbaikan berdasarkan analisis FMEA . 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Total Productive Maintenance (TPM) ddefinisikan sebagai suatu system yang 

digunakan untuk memelihara dan meningkatkan kuualitas produksi melalui perawatan 

perlengkapan  seperti mesin, equipment dan alat-alat kerja. 

Six Big Losses 

Kegiatan dan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam Total Productive 

Maintenance tidak hanya berfokus pada pencegahan terjadinya kerusakan pada 

peralatan atau mesin dan meminimalkan downtime peralatan atau mesin. Akan tetapi 

masih banyak faktor yang dapat menyebabkan beberapa kerugian akibat rendahnya 

efisiensi peralatan atau mesin saja. Rendahnya produktivitas peralatan atau mesin yang 
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menimbulkan kerugian bagi perusahaan sering disebabkan oleh penggunaan peralatan 

atau mesin yang tidak efektif dan efisien. 

Menggunakan peralatan atau mesin seefisien mungkin artinya adalah 

memaksimalkan fungsi dari kinerja peralatan atau mesin produksi secara tepat guna dan 

berdaya guna. Menurut Nakajima (1988) terdapat enam kerugian besar yang 

menyebabkan rendahnya kinerja dari peralatan. Keenam kerugian tersebut, atau sering 

disebut dengan Six Big Losses yang terdiri dari : 

1. Downtime (Penurunan Waktu) 

a. Equipment failure (kerugian akibat kerusakan peralatan) 

b. Setup and adjustment losses (kerugian penyetelan dan penyesuaian) 

2. Speed Losses (Penurunan Kecepatan) 

a. Idle and minor stoppage (kerugian karena penghentian mesin) 

b. Reduced speed (kerugian karena kecepatan operasi rendah) 

3. Defects (Kecacatan) 

a. Defect in process (kerugian cacat produk dalam proses) 

b. Reduced yield (kerugian akibat hasil rendah) 

 

Diagram Sebab Akibat 

Diagram sebab akibat dapat dipergunakan untuk hal-hal, menyimpulkan sebab-

sebab variasi dalam proses, mengidentifikasi kategori dan subkategori sebab-sebab yang 

mempengaruhi kualitas, memberikan petunjuk mengenai macam-macam data yang 

dibutuhkan. (Nasution, M. Nur,  2015) 

 

METODE PENELITIAN 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi efektivitas mesin, jumlah 

produksi, jumlah  produk cacat, waktu pemeliharaan, waktu setup, dan waktu henti 

mesin 

Metode Pengumpulan Data yang digunakan meliputi dokumentasi, wawancara , 

dan observasi. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang terjadi selama 

satu tahun terhadap loading time, planned running time, downtime, operating time, 

defect amount, total product processed   dan set up time. Wawancara dilakukan 

terhadap pihak terkait mengenai sistematika alur ketika terjadi kerusakan beserta 

identifikasi penyebabnya hingga mesin siap untuk dijalankan kembali. Dan Pengamatan 

langsung dilakukan untuk mendukung data yang telah dikumpulan dari wawancara. 

Pengolahan data meliputi  perhitungan nilai Availability Rate, perhitungan nilai 

Performance Rate, perhitungan nilai Performance Rate, perhtungan Rate Of Quality, 

perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perhitungan Availability 

Untuk menghitung nilai availability terlebih dahulu dihitung : 

Loading time = Available time – Planned downtime = 290 – 40 = 250 

Downtime = Breakdown + Setup = 5,43 + 7,23 = 12,66 

Operation time = Loading time – Downtime = 250 + 12,66 = 237,34 

 

Availability =  
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Dengan perhitungan yang sama dapat dilihat pada tabel 1 : 

Tabel 1. Availability mesin Fourside Moulder 
 

 
 

Perhitungan Performance Efficiency (PE) 

Rumus yang digunakan untuk menghitung PE menurut Ansori dan Mustajib (2013) 

menyatakan bahwa performance efficiency yaitu rasio yang menggambarkan 

kemampuan dari peralatan dalam menghasilkan barang. Untuk menghitung nilai 

Performance Efficiency menggunakan rumusan sebagai berikut : 

 

PE= ×100% 

 

Untuk mencari Ideal Cycle Time terlebih dahulu dihitung : 
 

Presentase jam kerja  

 

Presentase jam kerja  

 

Untuk menghitung presentase jam kerja dapat dilihat pada tabel 2 : 

 

Tabel 2. Presentase jam kerja 
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Waktu siklus  jam / unit 

Dengan perhitungan yang sama untuk menghitung waktu siklus dapat dilihat pada tabel 

3 : 

 

Tabel 3. Waktu siklus 

 
 

Ideal cycle time    = Waktu siklus × Presentase jam kerja 

               = 0,03591954 × 81,84% = 0,029397047 jam / unit 

 

Performance Efficiency = ×100% 

 

Performance Efficiency=  

 

Dengan perhitungan yang sama untuk menghitung Performance Efficiency dapat dilihat 

pada tabel 4 : 

 

Tabel 4. Performance Efficiency mesin Fourside Moulder 
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Perhitungan Rate Of Quality 

Ansori dan Mustajib (2013) menyatakan bahwa Rate Of Quality yaitu rasio yang 

menggambarkan kemampuan peralatan dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan 

standar. Didukung oleh dua komponen yaitu : 

a. Processed amount = total product processed. 

b. Defect amount = total scrap weight. 

Untuk menghitung Rate Of Quality dapat menggunakan rumusan sebagai berikut : 

 

Rate Of Quality= ×100% 

 

Rate Of Quality =  

Dengan perhitungan yang sama untuk menghitung Rate Of Quality dapat dilihat pada 

tabel 5 : 

Tabel 5. Rate Of Quality mesin Fourside Moulder 

 
Perhitungan Overall Equipment Effectiveness 

Setelah nilai availability, performance efficiency, dan rate of quality pada mesin 

Fourside Moulder diperoleh, maka dilakukan perhitungan OEE sebagai berikut : 

OEE = Availability × Performance rate × Rate Of Quality 

OEE = 94,94% × 86,21% × 98,72% = 80,79% 

Sumber : (Ansori dan Mustajib, 2013:114) 

Dengan perhitungan yang sama dapat dilihat pada tabel 6 : 

Tabel 6. Overall Equipment Effectiveness mesin Fourside Moulder 
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Perhitungan Six Big Losses 

a. Downtime Losses 

Downtime losses yaitu waktu yang digunakan untuk melakukan proses produksi, 

tetapi karena adanya gangguan pada mesin mengakibatkan proses produksi menjadi 

terhambat. Downtime losses dapat dikategorikan sebagai : 

 

1. Equipment Failure 

Besarnya presentase Equipment Failure dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut : 

Equipment Failure =  (Sumber : Jono, 2015 Vol. 3 (2) : 

57) 

Dengan menggunakan rumusan di atas, maka diperoleh perhitungan Equipment 

Failure sebagai berikut : 

Equipment Failure =  

Dengan perhitungan di atas maka diperoleh presentase Equipment Failure yang 

dapat dilihat pada tabel 7 : 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7. Equipment Failure mesin Fourside Moulder 

 
 

2. Setup and Adjustment Losses 

Untuk mengetahui nilai presentase dapat digunakan rumus sebagai berikut : 

Setup and adjustment losses =  (Sumber : Jono, 2015 Vol. 3 

(2) : 58) 

Dengan menggunakan rumusan di atas, maka diperoleh perhitungan Setup and 

Adjustment Losses sebagai berikut : 

Setup and adjustment losses =  

Dengan perhitungan di atas maka diperoleh presentase Setup and Adjustment 

Losses yang dapat dilihat pada tabel 8 : 

Tabel 8. Setup and Adjustment Losses mesin Fourside Moulder 
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b. Speed Losses 

1. Idle and Minor Stoppage 

Untuk mengetahui presentase dari Idle and Minor Stoppage, maka digunakan 

rumus sebagai berikut : 

Idle and minor stoppage =   

Non productive time = Operation Time – Actual Prod. Time 

Sumber : (Jono, 2015 Vol. 3 (2) : 58) 

Diperoleh perhitungan, yaitu : 

Non productive time = 237,34 – 225 = 12,34   

Idle and minor stoppage =  

Maka diperoleh presentase yang dapat dilihat pada tabel 9 : 

 

Tabel 9. Idle and Minor Stoppage mesin Fourside Moulder 

 
 

2. Reduced Speed 

Untuk mengetahui besarnya presentase Reduced Speed yang hilang, maka 

digunakan rumus sebagai berikut : 

Reduced Speed= ×100% 

Ideal Production Time = Ideal Cycle Time × Total Product Processed 

Sumber : (Jono, 2015 Vol. 3 (2) : 59) 

Dengan menggunakan rumusan di atas, maka diperoleh perhitungan Reduced 

Speed sebagai berikut : 
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Reduced Speed = ×100%= 32,37% 

Dengan perhitungan di atas diperoleh presentase Reduced Speed yang dapat dilihat 

pada tabel 10 : 

Tabel 10. Reduced Speed mesin Fourside Moulder 

 
 

 

c. Defects 

Defects yaitu berarti mesin tidak meghasilkan produk yang sesuai dengan 

spesifikasi standar kualitas produk. Defects dapat dikategorikan sebagai : 

1. Defect in Process 

Defect in Process merupakan produk yang tidak memenuhi spesifikasi kualitas 

walaupun masih dapat diperbaiki atau dikerjakan ulang. Untuk mengetahui 

presentasenya maka digunakan rumus sebagai berikut : 

Defect in process =  (Sumber : Jono, 2015 Vol. 3 

(2) : 59) 

Dikarenakan hasil rework tidak ada, maka bernilai 0. Sehingga diperoleh 

perhitungan Defect in Process sebagai berikut : 

Defect in process =  

Dengan cara yang sama dilakukan untuk bulan Februari 2016 sampai dengan 

Januari 2017 adalah sama yaitu Defect in Process bernilai 0. 

2. Reduced Yield 

Reduced Yield merupakan kerugian yang timbul selama proses produksi belum 

mencapai keadaan produksi yang stabil saat awal mulai dilakukan sampai 

tercapainya kondisi stabil, sehingga produk yang dihasilkan tidak memenuhi 

spesifikasi kualitas yang diharapkan. Untuk mengetahui presentase Reduced Yield, 

digunakan rumus : 

Reduced Yield =  (Sumber : Jono, 2015 Vol. 3 (2) : 

59) 

Dengan menggunakan rumusan di atas, maka diperoleh perhitungan Reduced 

Yield sebagai berikut : 

Reduced Yield =  
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Dengan perhitungan di atas diperoleh presentase Reduced Yield yang dapat dilihat 

pada tabel 11 : 
 

Tabel 11. Reduced Yield mesin Fourside Moulder 

 
 
 

Analisa Perhitungan Six Big Losses 

Presentase dari nilai Six Big Losses akan diperlihatkan pada tabel berikut : 

Tabel 12. Pengurutan presentase Six Big Losses mesin Fourside moulder 

 
 

Kemudian dibuat diagram paretonya sehingga dapat terlihat dari Six Big Losses 

yang mempengaruhi efektivitas mesin Fourside moulder : 

 
Gambar 1. Diagram pareto Six Big Losses 
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Dari diagram pareto faktor Six Big Losses faktor yang dominan terlihat pada Speed 

Losses yaitu Idle and Minor Stoppage, maka faktor ini yang akan dianalisa lebih lanjut. 

 

Fishbone Diagram 

Berdasarkan pada diagram pareto dan pengolahan data, terlihat bahwa faktor Idle 

and Minor Stoppage merupakan yang paling dominan untuk mesin Fourside moulder 

yaitu sebesar 92,31% dengan total time losses sebesar 3176 jam. Rendahnya 

produktivitas mesin yang diakibatkan berhenti secara berulang-ulang. Diagram sebab 

akibat dari faktor tingginya Idle and Minor Stoppage dapat dilihat pada gambar 2 : 

 
Gambar 2. Diagram sebab akibat Idle and Minor Stoppage 

 

 

KESIMPULAN 

 

1. Tingkat efektivitas mesn Fourside Moulder selama periode Januari 2016 – Desember 

2016 sebesar 81,92% sehingga produksi dianggap wajar, tetapi dari identifikasi 

masih menunjukkan ada ruang yang besar bagi perusahaan untuk melakukan 

perbaikan karena nilai availability sebesar 94,92%, performance efficiency sebesar  

87,00%, dan  rate of quality sebesar 99,20%. 

2. Faktor Six Big Losses yang terjadi pada bulan Januari 2016 – Desember 2016 telah 

menyebabkan hilangnya keefektifan penggunaan mesin Fourside Moulder sebagai 

berikut ; 

- Breakdown losses sebesar 3,22% dan terendah pada bulan  Desember  2016 

sebesar 1,72% . 

- Set up and adjustment sebesar 2,89% dan terendah pada bulan  Maret 2016 

sebesar 2,55%. 

- Idling and minor stoppaged losses : Bulan Mei 2016 sebesar 12,15% dan 

terendah  pada  periode Oktober 2016 sebesar 3,40%. 

- Reduced Speed sebesar 32,36% dan terendah pada bulan Desember 2016 sebesar 

15,17%. 

- Reduced Yield : Bulan Januari 2016 dan Juli 2016 yg memiliki nilai yang sama 

sebesar 1,05% dan terendah pada bulan November 2016 sebesar 0,28%.  
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- Rework losses sebesar 0% karena hal tersebut disebabkan tidak adanya 

pengerjaan ulang pada produk yang tidak memenuhi kualitas walaupun masih 

bisa diperbaiki. 

3. Kemungkinan perbaikan dari masing masing komponen antara lain melakukan 

pengecekan as pisau frais secara intensif, membersihkan keseluruhan mesin sebelum 

dan sesudah kegiatan produksi, melakukan pergantian sparepart peralatan sebelum 

usang, dan  melakukan pengecekan penyetelan awal mesin. 
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ABSTRAK 

 PT. Kuda Inti Samudera merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa 

transportasi dan ekspedisi, seperti bongkar muat kontainer, ekspor impor, dan 

maintenance alat-alat operasional. Hal tersebut merupakan pekerjaan yang beresiko 

tinggi dikarenakan operator harus beroperasi dengan alat-alat berat serta harus 

menyesuaikan dengan kondisi di pelabuhan. Masalah yang sering dihadapi di PT. Kuda 

Inti Samudera adalah sering terjadinya kecelakaan kerja pada operator head truck. Hal 

tersebut dikarenakan operator head truck diharuskan selalu berkonsentrasi dan dituntut 

untuk bekerja sesuai prosedur dan standart yang telah ditentukan dan selalu tepat waktu 

dalam pengiriman barang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beban kerja yang 

dialami oleh operator Head truck pada PT. Kuda Inti Samudera. Subjek penelitian ini 

adalah operator Head truck yang berjumlah 80 orang yang terdiri dari operator area 

dalam dan area luar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode NASA-

TLX yang terdapat 6 indikator yaitu Mental Demand, Physical Demand, Temporal 

Demand, Performance, Effort, Frustration Level. Dari hasil penelitian tersebut 

didapatkan hasil bahwa untuk operator Head truck area dalam diperoleh hasil rata-rata 

sebesar 77 dimana berada pada kategori beban kerja tinggi. Sedangkan untuk operator 

Head truck area luar diperoleh hasil rata-rata sebesar 80 dimana berada pada kategori 

beban kerja tinggi sekali. Dan faktor dominan yang mempengaruhi beban kerja operator 

Head truck area dalam maupun area luar adalah Performance dan Physical Demand. 

 

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

 

PENDAHULUAN 

 

 Tubuh manusia dirancang untuk dapat melakukan aktivitas pekerjaan sehari- hari. 

Dari sudut pandang ergonomi, setiap beban kerja yang diterima oleh seseorang harus 

sesuai atau seimbang baik terhadap kemampuan fisik, kemampuan kognitif maupun 

keterbatasan manusia yang menerima beban tersebut. Beban kerja menunjukkan 

intensitas suatu tugas atau pekerjaan. Perubahan beban kerja akan cendrung merubah 

tingkatan tekanan (stress), tepatnya mempengaruhi kinerja karyawan (Shah, 2011).

 PT. Kuda Inti Samudera. PT. Kuda Inti Samudera merupakan perusahaan yang 

berada dibawah naungan Gama Group yang bergerak pada bidang jasa transportasi dan 

ekspedisi. Layanan yang ditawarkan meliputi jasa bongkar muat kargo, pengiriman 
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barang, ekspor impor, dan juga pemeliharaan alat-alat operasional transportasi. 

Pekerjaan tersebut memiliki tingkat resiko yang tinggi dikarenakan beroperasi dengan 

menggunakan alat-alat berat serta operator harus selalu menyesuaikan dengan kondisi di 

pelabuhan. Hal tersebut membuat beban kerja fisik maupun mental karyawan menjadi 

lebih berat. Karena area kerja yang dilalui operator Head truck merupakan area yang 

berbahaya dikarenakan terdapat banyak alat berat yang juga beroperasi di area 

pelabuhan, maka tingkat konsentrasi yang dibutuhkan oleh Operator sangat tinggi. 

Karena hal tersebut, Operator Head truck sering mengalami stress dan mudah marah. 

Sehingga apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan menurunkan tingkat konsentrasi 

operator. Hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja yang dapat 

membahayakan karyawan lain dan juga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 

 Metode yang dapat digunakan dalam menyelasaikan permasalahan tersebut adalah 

metode NASA-TLX (National Aeronautics and Space Administration Task Load Index) 

yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis beban kerja mental yang dihadapi 

oleh pekerja yang harus melakukan berbagai aktivitas dalam pekerjaannya. Metode ini 

sangat efektif karena metode ini lebih sensitif terhadap berbagai kondisi pekerjaan, 

proses penentuan keputusan lebih cepat dan sederhana, dan metode ini lebih praktis 

diterapkan dalam lingkungan operasional. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Ergonomi adalah studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya 

yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan 

desain/perancangan. Di dalam ergonomi terkandung makna penyerasian jenis pekerjaan 

dan lingkungan kerja terhadap tenaga kerja atau sebaliknya. Hal ini terkait dengan 

peggunaan teknologi yang tepat sesuai, dan serasi dengan jenis pekerjaan serta 

diperlukan pemahaman tentang bagaimana cara memanfaatkan manusia sebagai tenaga 

kerja seoptimal mungkin sehingga diharapka tercapai efisiensi efektivitas, dan 

produktivitas yang optimal.  

 

Kelelahan (Fatigue) dan Beban Kerja 

 

Definisi kelelahan (fatigue) menurut Chaplin yang dikutip oleh Mubarok (2007) 

dalam kamus lengkap psikologi adalah berkurangnya kemampuan untuk melakukan 

pekerjaan, kelelahan setelah melakukan pekerjaan yang lama sekali atau setelah 

mengalami ketegangan syaraf yang lama. Kelelahan mempengaruhi kapasitas fisik, 

mental, dan tingkat emosional seseorang, dimana dapat mengakibatkan kurangnya 

kewaspadaan, yang ditandai dengan kemunduran reaksi pada sesuatu dan berkurangnya 

kemampuan motorik. 

 Menurut Moekijat dalam kutipan Kurnia (2010) beban kerja adalah volume dari 

hasil kerja atau catatan tentang hasil pekerjaan yang dapat menunjukan volume yang 

dihasilkan oleh sejumlah pegawai dalam suatu bagian tertentu. Dari sudut pandang 

ergonomi, setiap beban kerja yang diterima oleh seseorang harus sesuai atau seimbang 

baik terhadap kemampuan fisik, kemampuan kognitif maupun keterbatasan manusia 

yang menerima beban tersebut. Menurut Suma’mur (1984) yang dikutip oleh 

Tarwaka,dkk (2004) bahwa kemampuan kerja seorang tenaga kerja berbeda dari satu 

kepada yang lainnya dan sangat tergantung dari tingkat keterampilan, kesegaran 
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jasmani, keadaan gizi, jenis kelamin, usia dan ukuran tubuh dari pekerja yang 

bersangkutan.. 

 

Beban Kerja Mental (Mental Workload) 

 Beban kerja adalah istilah yang menyangkut dimensi yang sangat luas tentang 

aktivitas manusia, tetapi istilah beban kerja mental (Mental Workload) dibatasi pada 

aktivitas mental yang utama saja, dimana koordinasi aktivitas fisik seperti kelelahan 

otot tidak diperhitungkan sebagai faktor yang penting. Namun konsep tentang beban 

kerja mental itu sendiri masih sulit didefinisikan secara tepat karena sifatnya yang 

multidimensi dan multidisiplin. Pekerjaan yang bersifat mental sulit diukur melalui 

perubahan fungsi faal tubuh. Secara fisiologis, aktivitas mental terlihat sebagai suatu 

jenis  pekerjaan yang ringan sehingga kebutuhan kalori untuk aktivitas mental juga 

lebih rendah. Padahal secara moral dan tanggung jawab, aktivitas mental jelas lebih 

berat dibandingkan dengan aktivitas fisik karena lebih melibatkan kerja otak (white-

collar) dari pada kerja otot (blue-collar). 

Beban kerja mental seseorang dalam menangani suatu pekerjaan dipengaruhi oleh: 

 

NASA-TLX (National Aeronautics and Space Administration Task Load Index) 
Metode NASA-TLX (National Aeronautics and Space Administration Task Load 

Index) merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis beban kerja mental yang 

dihadapi oleh pekerja yang harus melakukan berbagai aktivitas dalam pekerjaannya. 

Metode NASA- TLX dikembangkan oleh Sandra G. dari NASA-ames research center 

dan Lowell E. Staveland dari San Jose State University pada tahun 1981 (Hancock dan 

Meshkati, 1988). Metode ini memiliki 6 Indikaor yaitu Mental Demand (MD), Physical 

Demand (PD), Teporal Demand (TD), Performance (P), Frustration Level (FR), Effort 

(EF). Langkah pengukuran dengan menggunakan NASA TLX menurut Meshkati, 

(1988) adalah pembobotan, pemberian Rating, dan menghitung Weighted workload 

(WWL). 

 

DISKUSI DAN PEMBAHASAN 

 

Data pembobotan berasal dari 15 indikator perbandingan berpasangan pada 

metode NASA-TLX. Indikator tersebut terdiri dari 6 indikator, yaitu Mental Demand 

(MD), Physical Demand (PD), Temporal Demand (TD) , Performance (P), Effort (EF), 

Frustration Level (FR). Pemberian Rating merupakan tahap lanjutan setelah 

dilakukannya tahap pembobotan. Pada tahap ini peringkat atau rating pada skala 1-100 

diberikan untuk setiap  indikator sesuai dengan keadaan yang dialami oleh operator. 

Berikut merupakan data hasil pembobotan dan rating scale dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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

 

- 207 - 

a. Operator Head truck Area Dalam 

Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Data Kuesioner Operator Head truck Area Dalam 

Operator ke Nama 
Pembobotan Rating 

MD PD TD P EF FR MD PD TD P EF FR 

1 Agus Sujarwo 3 2 3 4 2 1 90 90 80 90 100 70 

2 Alan Prayoga 2 3 2 5 3 0 90 100 90 80 80 80 

3 Agus Purnomo 4 4 2 4 1 0 80 80 90 90 70 40 

4 Abdul Hamid 3 2 3 5 2 0 90 90 90 90 90 80 

5 Bambang Suhartono 2 2 3 5 3 0 90 100 90 80 90 100 

6 Bahrul 1 3 2 2 2 5 70 60 70 60 60 70 

7 Budianto 2 2 3 5 3 0 90 100 90 80 90 100 

8 Doni Kristiandana 4 3 3 4 1 0 100 90 80 90 90 80 

9 Gunawan 1 3 2 2 2 5 80 70 60 70 70 60 

10 Hendro Tjahjono 2 3 2 3 4 1 80 90 80 90 70 70 

11 Hendro Wibowo 5 4 3 2 1 0 80 80 90 100 70 70 

12 Kusnul 2 3 3 3 3 1 10 30 50 30 20 30 

13 Kurniawan 2 2 3 5 3 0 90 100 90 80 90 100 

14 Kusnadi 4 4 2 4 1 0 80 80 90 90 70 40 

15 Moch. Aiyub 2 2 3 5 3 0 90 90 90 90 70 60 

16 M. Yatim 2 3 1 5 2 2 80 90 80 80 90 90 

17 Mustofa 3 1 4 5 2 0 90 90 100 90 90 80 

18 Moh. Amin 1 3 2 2 3 4 80 90 80 80 90 90 

19 Mampuri 2 3 3 3 2 2 10 30 20 50 20 30 

20 Nafik 2 3 2 3 2 3 30 50 30 50 30 50 

21 Pujiono 2 3 2 5 3 0 90 100 90 80 80 80 

22 Parno 1 3 2 2 2 5 70 60 60 70 70 80 

23 Parman 2 3 2 5 3 0 90 100 90 80 80 80 

24 Refai 3 3 2 1 4 2 30 20 50 40 20 10 

25 Robbi W 3 2 3 2 2 3 80 90 70 70 60 70 

26 Sampurno 3 2 3 5 2 0 90 90 90 90 90 80 

27 Suhadak 1 3 2 2 2 5 70 70 60 50 70 60 

28 Sidik 1 3 2 2 2 5 70 60 60 70 60 70 

29 Sigit Wicaksono 1 3 2 2 3 4 80 90 80 80 90 90 

30 Sujadi 2 3 3 4 3 0 60 70 70 80 80 80 

31 Sugeng 4 4 2 4 1 0 80 80 90 90 70 40 

32 Sumardiono 3 4 3 3 1 1 90 80 90 80 90 40 

33 Suherman 2 2 3 5 3 0 90 100 90 80 90 100 

34 Solihul Abidin 2 2 3 5 3 0 90 100 90 80 90 90 

35 Tohir 1 3 2 2 3 4 80 90 90 90 100 80 

36 Tekat N. F 2 2 3 5 3 0 100 100 100 100 100 100 

37 Tasmin 1 3 3 5 3 0 90 100 90 80 80 90 

38 Umar Said Busono 4 4 2 4 1 0 70 70 70 60 60 60 

39 Yahya Kurniawan 1 2 4 5 3 0 100 100 100 80 90 70 

40 Yoyok 3 3 2 3 1 3 10 40 60 40 30 30 
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a. Perhitungan WWL (Weight Workload) 

Perhitungan weight workload digunakan untuk mengetahui nilai dari beban kerja 

dari tiap indikator. Pada perhitungan ini, nilai pembobotan dikalikan dengan nilai rating 

untuk tiap indikator. Setelah itu semua hasil dijumlahkan kemudian dibagi total 

indikator berpasangan yaitu 15. Berikut adalah hasil rekapitulasi perhitungan WWL 

berdasarkan tingkt beban kerja operator: 

Tabel 2. Indikator Rating  

Rating Nilai Katagori Beban Kerja 

0 – 9 Rendah 

10 – 29 Sedang 

30 – 49 Agak Tinggi 

50 – 79 Tinggi 

80 – 100 Tinggi Sekali 

  Sumber : Simanjuntak,dkk (2010) 

 

Berikut adalah hasil rekapitulasi perhitungan Weight Workload (WWL) pada 

operator head truck secara keseluruhan: 

 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Beban Kerja pada Tiap Indikator 

Indikator 
Area Dalam Area Luar 

Total Rata-rata Total Rata-rata 

MD 6910 172,75 6860 171,7 

PD 8770 219,25 8730 218,25 

TD 8180 204,5 8370 209,25 

P 11560 289 11920 298 

EF 7300 182,5 8125 203,125 

FR 3630 90,75 3740 93,5 

Rata-rata 77,3 ≈ 77 79,6 ≈ 80 

 

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa hasil rata-rata beban setiap 

indikator pada operator head truck area dalam dan area luar tidak memiliki banyak 

perbedaan. Pada operator head truck area dalam memiliki nilai rata-rata Mental Demand 

sebesar 172,75, Physical Demand sebesar 219,25, Temporal Demand sebesar 204,5, 

Performance sebesar 289, Effort sebesar 182,5, Frustration Level sebesar 90,75. 

Berdasarkan nilai diatas maka didapatkan rata-rata beban kerja yaitu sebesar 77, dimana 

nilai tersebut berada  pada interval 50-79 yang menunjukkan bahwa beban kerja pada 

operator area dalam adalah tinggi. Indikator yang paling mempengaruhi beban kerja 

operator area dalam adalah Performance (P) yaitu sebesar 289, dan Physical Demand 

(PD) yaitu sebesar 219,25. 

Pada operator head truck area luar memiliki nilai rata-rata Mental Demand 

sebesar 171,7, Physical Demand sebesar 218,25, Temporal Demand sebesar 209,25, 

Performance sebesar 298, Effort sebesar 203,125, Frustration Level sebesar 93,5. 

Berdasarkan nilai diatas maka didapatkan rata-rata beban kerja yaitu sebesar 80, dimana 

nilai tersebut berada  pada interval 50-79 yang menunjukkan bahwa beban kerja pada 
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operator area dalam adalah tinggi. Indikator yang paling mempengaruhi beban kerja 

operator area dalam adalah Performance (P) yaitu sebesar 298, dan Physical Demand 

(PD) yaitu sebesar 218,25. 

Hasil diatas menunjukkan bahwa dari kedua divisi operator tersebut dalam 

menjalankan tugasnya operator dituntut untuk selalu tepat waktu sesuai dengan jadwal 

pengiriman yang telah ditentukan dan barang/kontainer yang dikirim harus selalu dalam 

keadaan aman dan baik. Selain itu operator juga dituntut untuk selalu sigap, cermat, dan 

selalu mematuhi standart dalam pengoperasian head truck sehingga operator juga 

membutuhkan tenaga fisik yang dapat membebani operator dalam bekerja. 

 

KESIMPULAN 

 

 Berdasarkan penelitian beban kerja mental pada operator head truck yang telah 

dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: 

Hasil dari perhitungan beban kerja operator head truck di PT. Kuda Inti 

Samudera menunjukkan bahwa beban kerja yag dialami oleh oleh operator area dalam 

maupun area luar adalah cukup tinggi, dan indikator yang paling mempengaruhi beban 

kerja operator adalah Performance (P) dan Physical Demand (PD). Hal tersebut 

disebabkan karena operator dituntut untuk selalu tepat waktu dalam pendistribusian 

kontainer, selalu sigap, cermat dan mematuhi semua standar dalam pengoperasian head 

truck sehingga hal tersebut membebani  operator dan dapat menimbulkan kelelahan dan 

stress pada operator. 
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