
ISSN  1410-8216 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

VOLUME  30  NOMOR  1,  PEBRUARI  2017 
 

DESAIN DAN PERENCANAAN MESIN PENGOLAHAN 
JAGUNG 

 

PELAPORAN HASIL EVALUASI MEMAKSIMALKAN 

PENGGUNAAN DAN PEMAHAMAN 
 

ANALISIS SIFAT MEKANIK PADA BAJA SS400 AKIBAT 
PENGARUH TEBAL LAPISAN CHROME DENGAN METODE 

ELEKTROPLATING 
 

KAJIAN MODEL PENGELOLAAN AIR INJEKSI DALAM 

RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI  PABRIK 

GULA 
 

PENURUNAN EXPENSE LOGISTIK DENGAN 
PENDEKATAN METODE PDCA DI PT. TRAKTOR 

NUSANTARA 
 

USULAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN 

AKADEMIK SEKOLAH TINGGI FARMASI BANDUNG 

DENGAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT 

(QFD) 
 

USULAN PERBAIKAN TATA LETAK PABRIK DI PT MEDIA 
KERTASINDO UTAMA 

 

Jurnal 
TEKNIK 

Vol. 30 No. 1 Hlm. 1-52 
Jakarta 

Peb. 2017 
ISSN 

1410-8216 



 
 

   Volume  30  Nomor  1,  Pebruari 2017 ISSN  1410-8216 

 

DAFTAR ISI 
 

1. Desain dan Perencanaan Mesin Pengolahan Jagung 
Supriyono, Tri Mulyanto, Agam Chairul A 
 

1 

2. Pelaporan Hasil Evaluasi Memaksimalkan Penggunaan dan Pemahaman 
Yunus Yakub 
 

11 

3. Analisis Sifat Mekanik pada Baja SS400 Akibat Pengaruh Tebal Lapisan 
Chrome dengan Metode Elektroplating 
Tri Mulyanto, Mulyuda 
 

22 

4. Kajian Model Pengelolaan Air Injeksi dalam Rangka Peningkatan Kapasitas 
Produksi Pabrik Gula 
I Nyoman Artana 
 

28 

5. 
 
 
 

6. 
 
 
 

7. 

Penurunan Expense Logistik Dengan Pendekatan PDCA di PT. Traktor 
Nusantara 

Siti Rohana Nasution, Anda 
 
Usulan Peningkatan Kualitas Layanan Akademik Sekolah Tinggi Farmasi 
Bandung dengan Menggunakan Metode Quality Function Deployment (QFD) 
Haris Adi Swantoro 
 
Usulan Perbaikan Tata Letak Pabrik di PT Media Kertasindo Utama 
Nelson Stavenny, Siti Rohana Nasution, Andres 
 

32 
 
 

40 
 
 
 

46 

 

 

Cover  :  Disain cover oleh Staf Redaksi 

 

 

Dari Redaksi 
 

Komoditas tanaman pangan terpenting kedua setelah padi adalah jagung, namun selama ini 
pengolahannya masih kurang optimal dimana bonggol jagung masih belum banyak 
dimanfaatkan. Sehingga di perlukan suatu mesin pengolah jagung dan memanfaatkan bonggol 
jagung seperti untuk tambahan dalam pakanan ternak. Berdasarkan pengamatan pada mesin 
pengolahan jagung yang sudah ada sebelumnya maka dirancang mesin pemipil dan 
penghancur bonggol jagung sesuai dengan yang diinginkan. Tulisan ini diangkat oleh 
Supriyono, Tri Mulyanto, Agam Cahirul. Proses pengiriman sparepart dilakukan ke seluruh 
cabang di wilayah Indonesia. Dalam pengiriman sparepart di seluruh cabang, dari tahun ke 
tahun mengalami kenaikan expense. Dimana expense darat sebesar 67% sedangkan udara 
sebesar 33%. Untuk itu dilakukan  analisis penyebab kenaikan expense part logistik 
menggunakan fishbone diagram, sehingga didapatkan penyebab permasalahan dari expense 
logistik yang tinggi. Inilah yang ditulis oleh Siti Rohana Nasution dan Anda. Halaman lain, Haris 
Adi Swantoro melakukan usulan peningkatan kualitas layanan akademik di sekolah tinggi dan 
masih banyak lagi tulisan yang menarik untuk dibaca. Selamat membaca! 
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Abstrak 
 
Komoditas tanaman pangan terpenting kedua setelah padi adalah jagung, namun selama ini 
pengolahannya masih kurang optimal dimana bonggol jagung masih belum banyak dimanfaatkan. 
Sehingga di perlukan suatu mesin pengolah jagung dan memanfaatkan bonggol jagung seperti 
untuk tambahan dalam pakanan ternak. Berdasarkan pengamatan pada mesin pengolahan jagung 
yang sudah ada sebelumnya maka dirancang mesin pemipil dan penghancur bonggol jagung 
sesuai dengan yang diinginkan. Dari desain dan perencanaan ini hasilkan mesin pemipil dan 
penghancur bonggol jagung yang menggunakan tenaga penggerak motor listrik berdaya (P)= 1.5 
Hp atau 1.120 kW (0.490 kW pemipil dan 0.383 kW penghancur) dengan putaran maksimal (n)= 
1400 rpm (700 rpm pemipil dan 618 rpm penghancur). Komponen utama yang digunakan dalam 
mesin ini antara lain poros berdiameter 25 mm, pasak dengan ukuran (8x7)mm panjang 22 mm 
yang ditopang bantalan gelinding nomor 6205 . Sistem transmisi yang menggunakan transmisi 
sabuk-V dan puli yang mengintegrasikan pemipil dan penghancur bonggol jagung. 
 
Kata Kunci : perencanaan, pemipil, penghancur, jagung 
 

 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Selama ini bonggol jagung hanya dibuang 
saja, atau biasanya hanya digunakan sebagai 
bahan bakar dapur ataupun pengasapan 
untuk pengusir nyamuk pada kandang ternak. 
Oleh karena itu untuk meningkatkan 
pendapatan petani maka perlu memanfaatkan 
bonggol jagung yang belum termanfaatkan 
secara maksimal, misalnya dapat untuk 
campuran makanan ternak seperti: kerbau, 
sapi, kuda, dll. Kebanyakan alat pengolahan 
jagung yang digunakan masyarakat umumnya 
masih menggunakan cara tradisional dengan 
kapasitas yang rendah serta memerlukan 
waktu yang lama, sehingga hasil yang 
diperoleh masih kurang maksimal.  

Meskipun telah ada mesin pengolahan 
jagung tetapi masih memiliki kekurangan 
seperti mesin pemipil jagung untuk  
meningkatkan hasil pemipilan jagung 
kelompok tani perdesaan (Uslianti & Silvia, 
2014). Dalam sistem pembuangan bonggol 
jagung juga masih banyak jagung pipilan yang 
ikut terbuang bersamaan dengan bonggolnya, 
sehingga perlu dilakukan proses pemisahan 
antara jagung pipilan dengan bonggolnya. 
Karena masih kurang di manfaatkannya 
bonggol jagung untuk keperluan lain, maka 
ada juga mesin pengolahan jagung yang 

namun hanya menghancurkan bonggol 
jagung saja dengan mesin hammer mill 
sebagai pakan ternak (Zulkarnain & Rifki, 
2014).  

Untuk itu diperlukan mesin yang tepat 
guna untuk membantu meningkatkan 
pengolahan hasil pertanian terutama untuk 
pemipil jagung serta pengolahan dari limbah 
atau bonggol jagung untuk dimanfaatkan 
sebagai pakan ternak yang lebih efektif.  

 
1.2 Maksud Dan Tujuan 

Berdasarkan latar belakang diatas agar 
pengolahan jagung dapat menjadi lebih efektif 
dan efisien maka diperlukan mesin pemipil 
jagung dan penghancur bonggol jagung yang 
terpadu, sehingga dengan adanya mesin 
pemipil dan penghancur bonggol jagung 
diharapkan dapat membantu petani dalam 
mengolah hasil pertanian terutama jagung 
menjadi lebih efekti. Oleh karena itu 
diperlukan perancangan yang sesuai agar 
hasil yang diinginkan  tercapai, seperti daya 
motor listrik yang bisa memutar pisau pemipil 
dan penghancur bonggol jagung, rasio 
transmisi yang sesuai dengan kebutuhan, dan 
juga kemudahan dalam pengoperasiannya. 
Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:  
1. Membuat rancangan mesin pemipil dan 

penghancur bonggol jagung yang 
terintegrasi.  
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2. Mendesain dan menghitung komponen 
mesin  pengolahan jagung yang 
digunakan. 
 

1.3 Batasan  Masalah 
Agar perancangan mesin  press 

pengolahan jagung ini sesuai dengan tujuan, 
maka diperlukan batasan masalah dalam 
perancangannya yaitu sebagai berikut:   
1. Kapasitas mesin skala sedang agar bisa 

dipakai untuk usaha kecil menengah 
(UKM). 

2. Daya motor yang digunakan 1.120 kW 
(1.5 HP).  

3. Merencanakan material dan spesifikasi 
komponen utama mesin pemipil dan 
penghancur bonggol jagung yang 
digunakan.  

 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Desain Produk   
Proses mendesain produk adalah salah 

satu cabang dari rekayasa dan rancang 
bangun yang banyak bermanfaat dalam 
menyelesaikan berbagai kebutuhan akan 
produk yang memenuhi kriteria dan keinginan 
konsumen.  

Mendesain sebuah produk berarti 
menjabarkan ide yang dimiliki untuk 
menyelesaikan suatu masalah. Ide 
bagaimanapun merupakan otak dari 
pekerjaan mendesain. Setelah ide didapat, 
yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah 
metoda apa yang akan dipakai dalam 
mewujudkan ide tersebut hingga 
menghasilkan sebuah karya yang riil dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.  
 
2.2 Metode VDI 2221 

Hasil yang tepat guna dan efektivitas 
merupakan syarat utama dalam mendesain 
suatu produk. Bebagai macam kebutuhan 
harus disesuaikan terhadap kondisi 
perusahaan / pabrik / publik yang meminta 
jasa produk tersebut, situasi pasar dan 
perkembangan teknologi. Ketiga macam 
kebutuhan itulah yang dapat diatasi oleh 
suatu medote yang disebut VDI 2221. Metode 
VDI 2221 terdiri dari beberapa langkah desain 
yang memudahkan seorang insinyur 
mewujudkan idenya secara efisien dan 
sistematis. Kelebihan metode ini juga karena 
tidak terikat pada cabang industri tertentu. 
Tujuan lain yang ingin dicapai adalah untuk 
merumuskan dan mengarahkan bebagai 
macam metode desain yang berkembang 

akibat pesatnya kegiatan riset. Dengan 
metode ini dihapkan seorang insinyur dapat 
dengan cepat menguasai sistematika 
perancangan tanpa harus belajar secara 
detail. 

Secara keseluruhan langkah kerja pada 
metode ini terdiri dari beberapa tahap yang 
dikelompokan pada 4 fase yaitu : 
1. Penjabaran tugas (Clafication of task) 

Meliputi pengumpulan informasi 
mengenai permasalahan dan kendala-
kendala yang dihadapi. Kemudian 
disusun daftar persyaratan mengenai 
rancangan yang akan dibuat. 

2. Penentuan konsep rancangan 
(Conceptual Design) 
Meliputi tiga langkah kerja yaitu : 
a. Menetukan fungsi dan strukturnya 
b. Mencari prinsip solusi dan strukturnya 
c. Menguraikan menjadi varian yang 
dapat direalisasikan 

3. Perancangan wujud (Embodiment design) 
Pada tahap ini dimulai dengan 
menguraikan rancangan kedalam modul-
modul yang diikuti oleh desai awal dan 
desain jadi. 

4. Perancangan rinci (Detail design) 
Tahap ini merupakan proses 
perancangan dalam bentuk gambar 
dalam arti gambar yang tersusun dan 
gambar detail termasuk daftar komponen, 
spesifikasi bahan, toleransi dan lainnya. 
Pada tahap ini semua pekerjaan 
didokumentasikan sehingga pembuatan 
produk dapat dilaksanakan oleh operator 
atau insinyur lain yang ditunjuk. 

 
 

METODOLOGI PERANCANGAN 
 

3.1 Alur Perancangan 
Proses perancangan adalah rangkuman 

suatu kegiatan yang dimulai dari studi 
lapangan, kegiatan penelitian dan 
pengembangan, studi banding barang produk, 
dan tahapan-tahapan perancangan, studi 
lapangan dan studi pustaka dilakukan  untuk 
mendapatkan data atas pengamatan 
peristiwa-peristiwa yang sedang berjalan 
sebagai dasar pertimbangan perancangan 
yang digabungkan dengan hasil informasi 
yang lainnya, misalnya : kegiatan penelitian 
dan pengembangan produk sejenis ataupun 
produk yang ada di pasar. Kebutuhan akan 
suatu produk yang bermanfaat bagi 
kehidupan dapat dirancang melalui kegiatan-
kegiatan dalam fase-fase yang berurutan. 
Urutan proses perancangan pemipil dan 
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penghancur bonggol jagung dengan 
menggunakan Metoda VDI 2221 dapat dilihat 

pada gambar berikut : 
 

 
 

 
Gambar 3.1 Flowchart perancangan mesin pemipil dan pemecah bonggol jagung   

Perancangan produk 

 Analisa produk pada pasar 

 Mengembangkan usulan produk 

Daftar Persyaratan 
(Spesifikasi) 

Varian Terpilih 
 

Layout Awal 
 

Dokumen Produk 
 

Proses Manufaktur 
 

Perencanaan 
Produk 

 

Perancangan 
Konsep Produk 

 

Perancangan 
Bentuk 

Hasil 
Perancangan 

 

Ide pembuatan mesin pemipil dan 
penghancur bonggol jagung 

 

 Perhitungan komponen yang dipakai 

 Gambar layout & detail 

 Spesifikasi bahan 

 Perbaikan kelemahan & kekurangan mesin 

 Perbaikan gambar layout & detail 

 Kelengkapan dokumen 

 Gambar layout dan detail akhir              

 Spesifikasi mesin 

Perancangan konsep produk 

 Struktur fungsi produk 

 Fungsi keseluruhan 

 Sub fungsi keseluruhan 

 Pemilihan kombinasi yang sesuai 

 Pembuatan konsep varian 

Layout Akhir 
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3.2 Perencanaan Produk 
Pada perencanaan ini dikumpulkan 

semua informasi tentang persyaratan 
(requirements) yang harus dipenuhi oleh 
produk yang merupakan usulan-usulan 
terhadap permintaan dari pasar yang diolah 
dengan memunculkan sebuah idea tau 
gagasan perancangan. Hasil fase ini adalah 
spesifikasi produk yang dimuat dalam daftar 
persyaratan teknis yang terdapat pada 
berikutnya yaitu perencanaan produk. 

Berdasarkan spesifikasi produk hasil fase 
pertama, dicarilah beberapa konsep produk 
yang dapat memenuhi persyaratan dalam 
spesifikasi tersebut. Beberapa alternatif 
konsep produk kemudian dikembangkan lebih 
lanjut kemudian dievaluasi. Evaluasi tersebut 
haruslah dilakukan beberapa kriteria khusus 
seperti kriteria teknis, kriteria ekonomis dan 
lain-lain dikembangkan lebih lanjut kemudian 
dievaluasi. Evaluasi tersebut haruslah 
dilakukan beberapa kriteria khusus seperti 
kriteria teknis, kriteria ekonomis dan lain-lain. 
Dari beberapa konsep produk yang 
memenuhi kriteria dapat dipilih solusi yang 
terbaik. Setelah spesifikasi diperoleh 
dilakukan langkah-langkah abstraksi dan 
formulasi. Tujuan dari abstraksi adalah 
menentukan bagian mana dari spesifikasi 
yang merupakan bagian penting dan berlaku 
umum.Pada saat melakukan langkah-langkah 
abstraksi dan formulasi.Hal penting yang 
harus diperhatikan adalah membedakan 
sebuah persyaratan. Apakah sebagai tuntutan 
(Demand) atau keinginan (Wishes). 

Keharusan (Demand) adalah persyaratan 
yang harus terpenuhi pada setiap kondisi, 
atau dengan kata lain apabila persyaratan itu 
tidak terpenuhi maka perancangan dianggap 
tidak benar/gagal. Keinginan (Wishes) adalah 
persyaratan yang diinginkan apabila 
memungkinkan.Sebagai contoh suatu 
persyaratan membutuhkan biaya yang tinggi 
tanpa memberi pengaruh teknik yang 
besar.Maka persyaratan tersebut dapat 
dihilangkan atau diabaikan. Abstraksi dan 
formulasi akan mempermudah menentukan 
fungsi dan struktur fungsi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Demand  
( D) atau 

Wishes 
( W) 

Data Spesifikasi 

Persyaratan 

 
D 
D 

GEOMETRI 

- Bentuk dan konstruksi yang 
kokoh 

- Mata pisau berbentuk silinder 
dan bilah 

 
D 
D 

KINEMATIKA 

- Mekanisme mudah 
dioperasikan 

- Beban yang diterapkan pada 
poros berputar 

- Input daya merupakan gerak 
rotasi 

 
D 
 

W 

ENERGI 

- Daya yang didapat berasal 
dari motor listrik 

- Daya yang digunakan relatif 
kecil 

 
D 
 

D 
 

W 

MATERIAL 

- Material mudah di dapatkan di 
pasaran 

- Konstruksi mata pisau terbuat 
dari besi 

- Mudah didapatkan di pasaran 

 
D 
D 
 

D 
 

W 

ERGONOMI 

- Mudah dioperasikan 

- Waktu untuk pembersihan 
lebih cepat 

- DIdapat hasil pembersihan 
secara optimal 

- Tidak menimbulkan suara 
bising 

 
D 
 

KONTROL KUALITAS 

- Penggunaan komponen 
standart di pasaran 

 
D 
 

W 

PERAKITAN 

- Waktu pemasangan dan 
pembongkaran harus singkat 

- Bongkar pasang komponen 
harus mudah dan sederhana 

 
D 
 

W 
 

W 

PERAWATAN 

- Penggunaan komponen yang 
dapat diperbaiki atau diganti 

- Mudah dibersihkan untuk 
setiap komponen 

- Biaya perawatan murah 

 
D 
D 
W 

PEMANFAATAN 

- Bisa membantu petani jagung 
- Bisa dioperasikan dengan 

mudah 
- Memiliki nilai jual 

 
D 
 

W 

BIAYA 

- Biaya pembuatan dan 
perakitan murah 

- Penggunaan suku cadang 
murah 
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3.3 Perancangan Konsep Produk 
Pada fase ini adalah menyusun 

spesifikasi teknis pada mesin pemipil & 
penghancur bonggol jagung yang menjadi 
dasar perancangan yang dapat memenuhi 
kebutuhan. Pada fase ini juga 
dikumpulkannya semua informasi tentang 
keinginan pengguna dan persyaratan 
(requirement) lain yang harus dipenuhi oleh 
produk dan tentang kendala-kendala yang 
merupakan batas-batas produk. Hasil dari 
fase ini adalah spesifikasi teknis pada mesin 
pemipil dan penghancur bonggol jagung. 

Konsep perancangan mesin pemipil dan 
penghancur bonggol jagung disusun sesuai 
keinginan perancang, memiliki kekuatan yang 
cukup dalam menerima beban kerja dan 
mudah dalam proses pembuatan maupun 
pemakaian. Konsep perancangannya disusun 
dalam gambar desain berikut ini: 

 
 

Gambar 3.2 Gambar konsep perancangan 
mesin pemipil dan penghancur bonggol 

jagung 
 
Keterangan : 

1. Motor listrik    
2. Puli dan belt 
3. Pisau Pemipil 
4. Pisau Penghancur 
5. Hopper 
6. Plat Besi 
7.Bearing 

 
3.4 Perancangan Bentuk 

Berdasarkan spesifikasi teknis produk 
hasil awal, dicarilah beberapa perancangan 
bentuk yang dapat memenuhi persyaratan-
persyaratan dalam spesifikasi tersebut. 
Perancangan Bentuk tersebut merupakan 
solusi dalam masalah perancangan yang 
harus dipecahkan. Beberapa alternative yang 
dapat ditemukan.Perancangan bentuk ini 

berupa gambar skets atau gambar skema 
yang sederhana. 
 
3.5 Hasil Perancangan 

Pada hasil perancangan, ditetapkan 
susunan komponen, bentuk, dimensi, serta 
kehalusan permukaan dan material dari setiap 
komponen. Demikian juga cara pembuatan 
yang sudah dianalisa dan perkiraan biaya 
yang telah dihitung. Hasil akhir dari tahap ini 
adalah gambar rancangan lengkap dan 
spesifikasi produk untuk pembuatan. Kedua 
hal tersebut merupakan sebuah dokumen 
yang disebut untuk pembuatan produk. 

Prinsip kerja mesin pemipil dan 
penghancur bonggol jagung adalah 
melakukan 2 proses dalam 1 mesin yaitu 
dihasilkannya butiran jagung dan serbuk 
bonggol jagung. Perancangan terlebih dahulu 
dibantu dengan menggunakan software 
Autocad 3D, dibagi dalam dua kelompok 
rancangan yaitu perancangan rangka dan 
perancangan pisau. Selain itu juga pemilihan 
komponen dan spesifikasi mesin yang 
dipakai, seperti: motor listrik, transmisi, 
bearing dan komponen pendukung lainnya. 
 
3.5.1 Pisau Pemipil Jagung 

Dari hasil pengamatan dari produk yang 
sudah ada, maka diambil bentuk rancangan 
pisau pemipil berbentuk drum dengan 
beberapa mata pemipil. Untuk lebih efisien 
dalam memproduksi mata pisau maka 
dimensi mata diambil dari ukuran standar 
drum yang ada yaitu 10 inchi atau 254 mm. 
Sedangkan desain dan data teknis dari pisau 
pemipil jagung adalah sbb : 

 
Gambar 3.3 Pisau pemipil jagung 

 
Data teknis pisau pemipil jagung: 

a. Diameter drum  : 254 mm 
b. Panjang pisau  : 290 mm 
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c. Panjang poros pisau : 470 mm 
d. Tinggi mata pemipil :   10 mm 
e. Diameter mata pemipil :     8 mm 
f. Jumlah mata pemipil :   60 buah 

 
3.5.2 Pisau Penghancur Bonggol Jagung 

Dari hasil pengamatan dari produk yang 
sudah ada, maka diambil bentuk rancangan 
pisau penghancur berbentuk bilah dengan 
beberapa mata penghancur. Untuk lebih 
efisien dalam memproduksi mata pisau maka 
dimensi mata diambil dari ukuran bilah yang 
memiliki panjang 45 mm, lebar 7 mm dan 
tinggi 140 mm. Sedangkan bentuk pisau 
penghancur bonggol jagung dan data teknis 
yang lain adalah sbb: 

 
Gambar 3.4 Pisau penghancur bonggol 

jagung 
 
Data teknis pisau penghancur bonggol 
jagung: 

a. Diameter area pemotongan: 275 mm 
b. Diameter silinder : 54 mm 
c. Panjang poros pisau : 450 mm 
d. Jumlah mata pemipil : 30 buah 

 
3.5.3 Rangka Mesin 

Rangka mesin merupakan tempat untuk 
pemasangan komponen mesin pemipil dan 
penghancur bonggol jagung tersebut, 
sehingga dirancang sesuai dengan berat, 
bentuk dan ukuran komponen yang akan 
dipasang. Komponen mesin juga dipilih dan 
dibuat seringkas mungkin untuk mengurangi 
beban yang berlebih pada rangka, tapi dalam 
perancangan tetap memperhitungkan segala 
aspek yang diperlukan dalam perancangan. 
Selain itu dalam pembuatan rangka mesin ini 
juga mempertimbangkan proses perawatan, 
desain dengan memilih rangka plat siku yang 
merupakan alternatif terbaik disesuaikan 
dengan proses pembuatan maupun proses 
perakitan mesin tersebut. Bahan utama yang 

digunakan dalam pembuatan rangka mesin ini 
adalah besi  plat siku dengan ukuran 
40x40 mm dan tebalnya 4 mm. 

Adapun bentuk dan ukuran dari rangka 
mesin tersebut adalah sbb: 

 

 
Gambar 3.5 Rangka mesin 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Kapasitas Mesin 
Mesin pemipil dan penghancur bonggol 

jagung direncanakan bekerja selama 8 jam 
sehari. Data asumsi berat rata-rata jagung 
kering dan bonggolnya adalah 380 gr . Dalam 
sehari mesin pemipil dan penghancur dapat 
menghasilkan 0,72 ton biji jagung dan 0,37 
ton bonggol jagung halus. 
 
4.2 Perencanaan Daya Motor Pisau 

Dalam menentukan perhitungan daya 
motor maka perlu menghitung massa, torsi, 
dan daya sehingga baru dapat diketahui daya 
motor yang dapat digunakan untuk mesin 
pemipil dan penghancur bonggol jagung.  
 
A. Pisau Pemipil Jagung 

Rancangan diameter casing dan pisau 
untuk pemipil biji jagung akan menghasilkan 
area pemipilan. 
 
Spesifikasi casing pisau pemipil: 

Diameter casing (d1) = 320 mm, 
Jari-jari casing (r1) = 160 mm,  
Tinggi casing (t1) = 300 mm  
 

Spesifikasi pisau pemipil: 
Diameter pisau (d2) = 270 mm, 
Jari-jari pisau  (r2) = 135 mm, 
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Tinggi pisau (t2) = 290 mm.  
 
Setelah itu pisau dan casing pemipil dirakit,  
sehingga dapat diketahui jarak pisau dengan 
jagung yang akan dipipil = 22.5 mm. 

 
Gambar 4.1 Area pemipilan 

 
Perhitungan daya pemipil jagung: 
1. Torsi pemipil (T1) : 
 Gaya pemipil (F1) = 49.54 N 
 T1 = F1 x r = 49.54 N x 0.135 m 
  = 6.69 Nm  
  
2. Daya pemipil (P1): 
 Putaran yg direncanakan (n1) = 700 rpm 

 P1 = 
                

  
  

 =  
                     

  
 = 490.15 W 

 
B. Pisau Penghancur Bonggol Jagung 

Dalam rancangan casing dan pisau 
penghancur bonggol jagung juga akan 
menghasilkan area penghancur. 
 
Spesifikasi casing pisau penghancur : 

Diameter casing (d3) = 300 mm  
Jari-jari casing (r3) = 150 mm  
Tinggi casing (t3) = 300 mm  

 
Spesifikasi pisau penghancur bonggol jagung: 

Diameter pisau (d4) = 280 mm  
Jari-jari pisau (r4) = 140 mm 
Tinggi pisau (t4) = 290 mm 

 
Setelah itu casing dan pisau penghancur 
bonggol jagung dirakit,  maka akan diketahui 
jarak pisau dengan bonggo jagung yang akan 
dihancurkan = 10 mm 

 
 

Gambar 4.2 Area penghancuran 
 

Perhitungan penghancur bonggol jagung: 
1. Torsi penghancur (T2) : 
 Gaya penghancur (F2) = 21.19 N 
 T2 = F2 x r =21.19 N x 0.140 m 
  =2.97 Nm  
  
2. Daya penghancur (P2): 
 Putaran yg direncanakan (n2) = 1233 rpm 

 P2 = 
                

  
  

 =  
                     

  
 = 383.29 W 

 
Jadi kebutuhan daya total mesin yang 

dibutuhkan adalah: daya pisau pemipil 
ditambah daya pisau penghancur bonggol 
jagung, yaitu sebagai berikut:  
Ptotal = P1 + P2 
 = 490.15  W + 383.29 W 
 = 873.44 W 
 = 1.17 Hp 
 
Sehingga  berdasarkan perhitungan diatas 
motor listrik yang digunakan untuk mesin 
pemipil dan penghancur bonggol jagung yang 
terdapat dipasaran, dengan spesifikasi sbb: 

Daya : 1120 W = 1.5 Hp 
Putaran : 1400 rpm 

 
4.3 Perencanaan Poros Pisau Pemipil 
4.3.1 Perhitungan Putaran Poros Pemipil 

1. Diameter Puli Pemipil (dp1) 
Direncanakan :   
Perbandingan transmisi (i1) = 2 
Diamater puli motor (dm ) = 76 mm 
Sehingga : 
 dp1 = dm . i1 

  = 76 . 2 
  = 152 mm 

2. Putaran Poros Pemipil (np1) : 
Putaran motor (nm )  = 1400 rpm 
Sehingga : 

 np1  = 
        

   
 

      = 
          

   
  = 700 rpm 

4.3.2 Perhitungan Poros Pemipil 
 Diameter Poros Pemipil (ds1) : 
Dimana : 
 Beban puntir (Kt) = 3 
 Beban lentur (Cb) = 2.3 
 Momen puntir (T) = 818.16 kg.mm 
 Tegangan geser ijin ( a)= 4.42 
kg/mm

2
 
 

ds1 = [
   

  
        ]

1/3
 

= [
   

    
                        ]

1/3
 

= [6513.81]
1/3

 
= 18.67 mm ≈ 25 mm 
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4.3.3 Perhitungan Pasak Pemipil 
1. Menghitung Gaya Tangensial 

Dimana:  T = 818.16 kg.mm 
 ds = 25 mm 
Sehingga :  

F= 
           

     
 = 

      

      
 = 65.45 kg 

 
2. Tegangan Geser yang Diijinkan 

 ka  = 
  

              
  = 

  

        
  

 = 2.9 kg/mm
2 

 
3. Ukuran pasak : 

 Ukuran nominal (b x h)  = 8 x 7 mm 
Kedalaman alur poros (t1) = 4.0 mm 
Kedalaman alur naf (t2) = 3.3 mm 
Panjang pasak :  
Dari tegangan geser yang diijinkan 
adalah : L = 2.8 mm ≈ 4 mm 
Dari tekanan poros permukaan yang 
diijinkan: Lk = 1.64 mm ≈ 22 mm 

  
4.3.4 Analisa Gaya Poros Pemipil 
 Sebelum menghitung gaya atau 
pembebanan yang terjadi pada poros, maka 
harus diketahui dulu besar atau jenis 
pembebanan yang terjadi pada poros pisau 
pemipil. Jenis pembebanan terbagi dalam 2 
kelompok, yaitu: 
1. Beban puli = Berat (Puli A + B) 
 = 1.5 + 0.6 = 2.1 kg 
2. Beban di titik B = Berat (Drum + Pisau) 
 = 25.8 + 0.2 = 26 kg 
 
Sehingga untuk menganalisa pembebanan 
pada poros, maka dibuat diagram 
keseimbangan momen sbb: 

 
Gambar 4.3 Diagram keseimbangan momen 

poros pisau pemipil 
 

Perhitungan: Keseimbangan momen, sbb: 
 
 ∑   = 0   

 RB = 
    

   
 = 12.1 kg 

 

∑   = 0   

 RA = 
    

   
  = 16 kg 

 
Sehingga:  Aksi = Reaksi , yaitu:  
∑      =  Beban titik B + Beban puli  
 = 26 kg + 2.1 kg = 28.1 kg 
 
∑       = RA + RB 
 = 16 kg + 12.1 kg = 28.1 kg 
 
4.4 Perancangan Poros Pisau Penghancur 
4.4.1 Perhitungan Putaran Poros Penghancur 

1. Diameter Puli Penghancur (dp3) : 
Direncanakan :   
Perbandingan transmisi (i2) = 1.13 
Diamater puli pemipil 2 (dp2) = 90 mm 
Sehingga : 
dp3 = dp2 . i2 

 = 90 x 1.13 = 102 mm 
 

2. Putaran Poros Penghancur (np3): 
Putaran puli pemipil 2 (np2) = 700 rpm 
Sehingga : 

 np3  = 
          

   
 

      = 
         

   
  = 618 rpm 

 
4.4.2 Perhitungan Poros Penghancur 

Diameter Poros Penghancur (ds2): 
Dimana : 
 Beban puntir (Kt) = 3 
 Beban lentur (Cb) = 2.3 
 Momen puntir (T) = 724.35 kg.mm
 Tegangan geser ijin ( a)= 4.42 
kg/mm

2
 
 

ds2 = [
   

  
        ]

1/3
 

= [
   

    
                   ]

1/3
 

 = [5766.94]
1/3

 
 = 17.9 mm ≈ 25 mm 

 
4.4.3 Perhitungan Pasak Penghancur 

1. Menghitung Gaya Tangensial 
 T = 724.35 kg.mm 
 ds = 25 mm 
Sehingga :  

F = 
           

     
 = 

      

      
 

  = 57.95 kg 
 

2. Tegangan Geser yang Diijinkan 

 ka = 
  

              
  

 = 
  

         
  

 = 2.9 kg/mm
2 
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3. Ukuran pasak :  
Ukuran nominal (b x h)  = 8 x 7 mm 
Kedalaman alur poros (t1) = 4.0 mm 
Kedalaman alur naf (t2) = 3.3 mm 
Panjang pasak :  
Dari tegangan geser yang diijinkan 
adalah : L = 2.5 mm ≈ 4 mm 
Dari tekanan poros permukaan yang 
diijinkan: Lk = 1.45 mm ≈ 22 mm 
 

4.4.4 Analisa Gaya Poros Penghancur 
 Sebelum menghitung pembebanan yang 
terjadi pada poros, maka harus diketahui dulu 
besar pembebanan yang terjadi pada poros 
pisau penghancur. Jenis pembebanan terbagi 
dalam 2 kelompok, yaitu: 
1. Beban puli = Berat puli 
  = 0.5 kg 
2. Beban di titik B = Berat (Bilah + Pisau) 
 = 1 + 17.2 = 18.2 kg 
 
Sehingga untuk menganalisa pembebanan 
pada poros, maka dibuat diagram 
keseimbangan momen sbb: 

 
Gambar 4.4 Diagram keseimbangan momen 

poros pisau penghancur 
 
Perhitungan keseimbangan momen : 
∑   = 0  

  RB = 
    

   
 = 8.9 kg 

 
∑   = 0   

 RA = 
    

   
 = 9.8 kg 

 
Maka besarnya Aksi = Reaksi, yaitu :  
∑     =  Beban di titik B + Beban puli 
 = 18.2 kg + 0.5 kg = 18.7 kg 
 
∑       = RA + RB  = 9.8 kg + 8.9 kg 
 = 18.7 kg 
 
 
 

4.4.5 Pemilihan Bantalan Poros Pisau 
 Berdasarkan hasil perhitungan poros dan 
standarisasi yang dipakai, maka spesifikasi 
bantalan poros pisau pemipil dan penghancur 
bonggol jagung adalah sbb: 
Jenis bantalan  : Bantalan gelinding 
Nomor bantalan : 6205 
Diameter luar(D) : 52 mm 
Diameter dalam(d) : 25 mm 
Lebar bantalan (B) : 15 mm 
Jari bantalan (r ) : 1.5 mm 
Kapasitas dinamis(C) : 1100 kg 
Kapasitas statis (Co) : 730 kg 
 
 

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 
Dari hasil desain dan perancangan mesin 

pemipil dan penghancur bonggol jagung 
dengan metode VDI 2221 dapat diambil 
kesimpulan sbb: 
1. Mesin menggunakan tenaga penggerak 

motor listrik berdaya 1.5 Hp atau 1.120 
kW (0.490 kW pemipil dan 0.383 kW 
penghancur),  dengan putaran maksimum 
1400 rpm yang menggerakkan pisau 
pemipil 700 rpm dan pisau penghancur 
bonggol jagung 618 rpm melalui sistem 
transmisi sabuk v-belt.  

2. Poros yang digunakan pada pisau pemipil 
dan penghancur bonggol jagung 
mempunyai spesifikasi yang sama 
berdiameter 25 mm, ukuran pasaknya (8 
x 7) mm panjangnya 22 mm, sedangkan 
jenis bantalannya adalah bantalan 
gelinding nomor 6205. 
 

5.2 Saran 
 Untuk pengembangan selanjutnya, perlu 
dikembangkan lagi mesin pengolah jagung 
dari berbagai sisi, seperti: 
1. Untuk kapasitas besar diperlukan juga 

pembangkit yang berdaya besar, sistem 
transmisi dan komponen lain yang sesuai. 

2. Desain dan pengembangan pisau pemipil 
maupun penghancur bonggol jagung yang 
lebih efektif. 
 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

1. Pahl G. and Beitz W., 1996, Engineering 
Design Second Edition, London, Verlag-
Springer. 

2. Sularso dan Kiyokatsu Suga, 1997, Dasar 
Perencanaan dan Pemilihan Elemen 
Mesin, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 



10  JURNAL TEKNIK FTUP, VOLUME 30 NOMOR 1 FEBRUARI 2017 

3. Prihatman, Kemal, 2000, Jagung (Zea 
Mays L.), Deputi Menegristek Bidang 
Pendayagunaan dan Permasyarakatan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 
Jakarta. 

4. Uslianti S., 2014, Rancangan Bangun 
Mesin Pemipil Jagung Untuk 
Meningkatkan Hasil Pemipilan Jagung 
Kelompok Tani Desa Kuala Dua. Jurnal 
ELKHA 6. pp.1-4. 

5. Zulkarnain, Rifki, 2014, Perancangan 
Mesin Hammer Mill Penghancur Bongkol 
Jagung dengan Kapasitas 100 Kg/Jam 
sebagai Pakan Ternak, Jurnal Prosiding 
SNATIF, Hal. 1-8, Vol 1. 

  



JURNAL TEKNIK FTUP, VOLUME 30 NOMOR 1 FEBRUARI 2017   11 

PELAPORAN HASIL EVALUASI 
MEMAKSIMALKAN PENGGUNAAN DAN PEMAHAMAN 
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Abstrak 
 

Pelaporan final hasil evaluasi program, yang berisi perencanaan laporan untuk mengatasi 
kebutuhan dan karakteristik audiens dari segala bidang, dengan mempertimbangkan sifat 
berkelanjutan laporan dan tujuannya. Selain itu juga memaparkan bagaimana mengenali 
dan memilih berbagai metode pelaporan untuk berbagai audiens yang berbeda-beda. 
 
Kata kunci : evaluator program, audiens 
 

PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
Evaluasi program adalah suatu unit atau 
kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk 
mengumpulkan informasi yang merealisasi 
atau mengimplementasi dari suatu kebijakan, 
berlangsung dalam proses yang 
berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu 
organisasi yang melibatkan sekelompok 
orang guna pengambilan keputusan. Evaluasi 
program bertujuan untuk mengetahui 
pencapaian tujuan program yang telah 
dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi 
program digunakan sebagai dasar untuk 
melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau 
untuk melakukan pengambilan keputusan 
berikutnya. Evaluasi sama artinya dengan 
kegiatan supervisi. Kegiatan 
evaluasi/supervisi dimaksudkan untuk 
mengambil keputusan atau melakukan tindak 
lanjut dari program yang telah dilaksanakan. 
Manfaat dari evaluasi program dapat berupa 
penghentian program, merevisi program, 
melanjutkan program, dan menyebarluaskan 
program. 
 
Dalam evaluasi program, pelaksana 
(evaluator) ingin mengetahui seberapa tinggi 
mutu atau kondisi sesuatu hal sebagai hasil 
pelaksanaan program setelah data terkumpul 
dibandingkan dengan kriteria atau standar 
tertentu. Dalam evaluasi program, pelaksana 
(evaluator) ingin mengatahui tingkat 
ketercapaian program, dan apabila tujuan 
belum tercapai pelaksana (evaluator) ingin 
mengetahui letak kekurangan dan sebabnya. 
Hasilnya digunakan untuk menentukan tindak 
lanjut atau keputusan yang akan diambil. 
Dalam kegiatan evaluasi program, indikator 

merupakan petunjuk untuk mengetahui 
keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu 
kegiatan. 
 
Evaluator program harus orang-orang yang 
memiliki kompetensi, di antaranya mampu 
melaksanakan, cermat, objektif, sabar dan 
tekun, serta hati-hati dan bertanggung jawab. 
Evaluator dapat berasal dari kalangan internal 
(evaluator dan pelaksana program) dan 
kalangan eksternal (orang di luar pelaksana 
program tetapi orang yang terkait dengan 
kebijakan dan implementasi program). Model 
evaluasi merupakan suatu desain yang dibuat 
oleh para ahli atau pakar evaluasi. Dalam 
melakukan evaluasi, perlu dipertimbangkan 
model evaluasi yang akan dibuat. Biasanya 
model evaluasi ini dibuat berdasarkan 
kepentingan seseorang, lembaga atau 
instansi yang ingin mengetahui apakah 
program yang telah dilaksanakan dapat 
mencapai hasil yang diharapkan. 
 
Menyusun laporan hasil evaluasi merupakan 
kegiatan yang harus dilakukan oleh para 
evaluator. Laporan hasil evaluasi pada 
prinsipnya merupakan satu kesatuan dari 
proses evaluasi program secara keseluruhan. 
Laporan hasil evaluasi program memiliki 
posisi penting, utamanya sebagai bukti fisik 
pertanggungjawaban para evaluator terhadap 
pengelola program evaluasi yang telah 
memberikan keputusan atas pelaksanaan 
evaluasi program. 
 
Upaya peningkatan kualitas program tertentu 
memerlukan informasi hasil evaluasi terhadap 
kualitas sebelumnya. Dengan demikian, untuk 
dapat menyusun program yang lebih baik, 
hasil evaluasi program sebelumya merupakan 

mailto:yunus_yakub@yahoo.com
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acuan yang tidak dapat ditinggalkan. Produk 
fisik sebuah evaluasi terlihat pada laporan 
tertulisnya. Laporan tertulis harus disusun 
oleh seseorang atau tim evaluator, sehingga 
hasil evaluasinya dapat dipublikasikan 
dengan baik kepada orang atau pihak lain. 
 
Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas, maka penulis 
dapat merumuskan masalah:  
“Bagaimana membuat laporan hasil evaluasi 
akhir yang baik, yang dapat memaksimalkan 
penggunaan hasil evaluasi dan meningkatkan 
pemahaman pengguna, sehingga hasil 
evaluasi dapat dipublikasikan dengan baik 
kepada pihak lain ?” 
 
Tujuan 
Dari rumusan masalah di atas maka tujuan 
dari artikel ini adalah untuk membuat laporan 
hasil evaluasi akhir yang baik yang dapat 
digunakan secara maksimal dan dapat 
dipublikasikan kepada pihak lain. 
 
 

PEMBAHASAN 
 

Tujuan Pelaporan Hasil  Evaluasi 
Seringkali evaluator cenderung menganggap  
pelaporan evaluasi sebagai langkah t erakhir, 
idealnya evaluator harus sudah memulai 
melaporkan hasil evaluasinya sebelum akhir 
proyek. Biasanya, evaluator menulis laporan 
hasil akhir evaluasinya yang merupakan 
fokus dari laporan akhir proses. Agar 
penggunaan hasil evaluasi maksimal, maka 
perlu dibicarakan dengan para pemangku 
kepentingan, masalah apa yang harus 
dipelajari evaluator dalam mengevaluasi, 
serta mendapatkan respon pemangku 
kepentingan. Evaluator perlu terlibat dalam 
dialog dengan pengguna utama agar hasil 
akhir dari evaluasi bukan sebagai informasi 
yang mengejutkan. Hasil yang mengejutkan 
cenderung tidak digunakan karena 
bertentangan dengan pengalaman 
pengguna, dan nantinya akan dilupakan 
atau dianggap sebagai metodologi yang 
t idak memadai (Weiss & Bucuvalas,1980). 
Keterlibatan dalam dialog-dialog dengan 
pengguna, maka dapat mempelajari 
bagaimana reaksi pengguna terhadap hasil 
evaluasi,  sehingga dapat meng-
komunikasikan hasil evaluasi dengan  lebih 
efektif. Jika pengguna menemukan hasil 
yang mengejutkan, dan evaluator meyakini 
bahwa itu valid, pengguna dapat 
mempelajari lebih lanjut tentang mengapa 

hasil ini mengejutkan, dan evaluator 
melakukan cara-cara yang mungkin untuk 
meningkatkan pemahaman pengguna, 
seperti misalnya dengan cara mengumpulkan 
data tambahan atau mengundang orang 
lain untuk berpartisipasi dalam membahas 
hasil evaluasi. 
 
Mengkomunikasikan hasil-hasil evaluasi akan 
membantu evaluator dalam mempelajari 
respon dari pengguna dan 
mempertimbangkan cara-cara untuk 
memaksimalkan penggunaan hasil evaluasi. 
Demikian pula dengan presentasi hasil 
evaluasi, agar pengguna memiliki waktu 
untuk berpikir tentang temuan, untuk 
berdialog dengan evaluator dan untuk 
mempertimbangkan validitas dan 
menggunakan potensi yang dimiliki. 
Pelaporan adalah proses yang 
berkelanjutan, membutuhkan berbagai  
bentuk dan sarana interaksi. Hal ini dilakukan  
untuk menciptakan pemahaman dan 
penggunaan, yang t idak mungkin t erjadi 
tanpa sering berkomunikasi. Evaluasi  dapat 
memiliki banyak tujuan yang berbeda  dan 
informasi yang dihasilkan dapat 
dimanfaatkan untuk pemakaian yang  
sangat berbeda. Sebagai contoh informasi  
evaluasi formatif biasanya digunakan oleh 
pengguna yang ingin meningkatkan 
programnya agar dapat berkembang atau  
beroperasi, sedangkan informasi evaluasi 
sumatif biasanya digunakan oleh 
penyandang dana dan konsumen potensial  
program untuk mengetahui keberhasilan 
dan kegagalan program serta untuk 
menentukan keberlanjutan program. 
 
Beberapa tujuan yang ingin dicapai dari 
pengembangan strategi pelaporan yang 
sesuai, yaitu; (1) Membantu membuat 
keputusan yang tepat, (2) Mendapatkan 
perhatian yang lebih, (3) Membantu 
stakeholder untuk menyederhanakan 
asumsi yang rumit, (4) Memudahkan dalam 
menganalisa masalah, (5) Meyakinkan orang 
lain untuk mau mengambil t indakan, (6) 
Melibatkan pemangku kepentingan dalam 
perencanaan program atau pembuatan 
kebijakan yang terkait dengan 
pengembangan, (7) Mempengaruhi 
kebijakan, (8) Mengubah interaksi antara 
kelompok 
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Membuat Laporan yang Berbeda 
Evaluator harus berpikir tentang metode 
yang berbeda yang dapat pengguna 
manfaatkan untuk melaporkan hasil 
evaluasi. Metode pelaporan harus 
disesuaikan dengan audiens. Cara yang 
paling efektif untuk menarik perhatian dan 
minat dari audiens dan merangsang 
pemahaman serta penggunaan hasil 
antara audiens yang satu dengan audiens 
yang lain akan berbeda. Torres, Preskill, dan 
Piontek (2005) berpendapat bahwa 
pembelajaran meningkat jika hasilnya 
dikomunikasikan lebih interaktif dengan 
cara-cara yang mendorong audiens untuk 
menunjukkan respon mereka dan secara 
aktif mempertimbangkan hasil evaluasi. 
Strategi berkomunikasi dan format 
pelaporan dapat dilihat pada gambar 
berikut ini. 
 

 
Gambar 1: Strategi Berkomunikasi dan 

Format Pelaporan terhadap Derajat 
Interaksi dengan Audiens  

 
(Sumber: Evaluasi Strategi untuk 
Berkomunikasi dan Pelaporan: 
Meningkatkan Belajar dalam Organisasi oleh 
Torres, Preskill & Piontek. Hak Cipta 2005 
oleh  Sage  Publications) 

 
Pada Gambar 1 di atas dapat dipilih format 
pelaporan yang sesuai dengan kondisi dan 
kebutuhan audiens. Laporan sementara 
dan laporan akhir yang memiliki derajat 
interaktif rendah dan tergolong  format 
laporan yang tradisional tetapi sampai 
sekarang tetap menjadi pilihan karena dapat 
menjangkau audiens luas. Yang terpenting 
adalah memilih format laporan yang disukai, 
dan mudah dipahami audiens. 
 
Faktor Penting dalam Rencana 
L aporan Evaluasi 
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan 
dalam pelaporan hasil evaluasi, meliputi  
beberapa hal berikut: (1) Akurasi, 
keseimbangan, keadilan, (2) Penerima 
informasi (audiens), (3) Ketepatan waktu, 
(4) Gaya komunikasi yang efektif, (5) 

Tampilan/Format Laporan, (6) Sensitivitas 
informasi, (7) Sifat informasi yang akan 
dikomunikasikan (positif, negatif, netral). 
 
Evaluator harus berjuang untuk melihat 
informasi dengan hati-hati, dikumpulkan 
dan dianalisis agar terhindar dari distorsi baik 
sengaja atau t idak sengaja, dalam 
penyajiannya. Komite Bersama (1994) 
menyatakan: "semua tindakan, 
pernyataan publik dan laporan tertulis dari 
hasil evaluasi harus mematuhi aturan 
terkait keterusterangan, keterbukaan dan 
kelengkapan. 
 
The American Evaluation Association’s 
Guiding Principles menyatakan bahwa 
evaluator harus  melakukan beberapa hal, 
yaitu: 
1. Mengkomunikasikan pendekatan, 

metode dan keakuratan secara rinci 
agar memungkinkan orang lain untuk 
memahami, menafsirkan dan mengkritisi 
pekerjaan pengguna 

2. Melakukan evaluasi dan meng-
komunikasikan hasil evaluasi dalam cara 
yang menghormati martabat pemangku 
kepentingan 

3. Memungkinkan para pemangku 
kepentingan untuk dapat mengakses  
dan aktif menyebarkan informasi terkait 
evaluasi dan mampu menampilkan hasil 
evaluasi dalam bentuk yang mudah 
dimengerti, santun dan dapat 
menjamin kerahasiaan. 

 
Menyampaikan Laporan ke Audiens 
Beberapa hal yang harus dilakukan oleh 
evaluator sebelum menyampaikan laporan 
hasil evaluasi kepada audiens, adalah: (1) 
Mengidentifikasi audiens, (2) Audiens yang 
berbeda memiliki kebutuhan informasi 
yang berbeda, (3) Melakukan analisis 
audiens untuk semua pemangku 
kepentingan yang terkait, (4) Kegiatan 
analisis tersebut antara lain: menentukan 
informasi apa yang harus diterima oleh 
audiens, nilai-nilai yang dimiliki dan format 
laporan yang paling cocok (transmisi 
informasi). 
 
Karena audiens memiliki beragam latar 
belakang, minat, preferensi dan motivasi, 
sehingga evaluator perlu melakukan 
sebuah refleksi kecil dan beberapa 
percakapan dengan audiens, di mana nanti 
hasilnya akan membantu evaluator 
mengidentifikasi informasi yang menarik 
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bagi masing-masing kelompok. Tindakan ini 
dimulai dengan menganalisis audiens. 
Mengamati minat masing-masing audiens 
dalam pertemuan dan interaksi pribadi. 
Biasanya laporan hasil evaluasi akan 
ditujukan untuk banyak audiens,  sehingga 
evaluator harus mengidentifikasi audiens  
secara keseluruhan. 
 
Berdasarkan hal tersebut, maka dalam 
pelaporan hasil evaluasi sedapat mungkin 
menggunakan metodologi yang 
berorientasi pada audiens yang berbeda-
beda, seperti: (1) Audiens atau kolega akan 
tertarik dengan laporan yang terinci, 
lengkap dari prosedur pengumpulan data, 
teknik analisis dan sejenisnya, (2) Manajer 
program dan staf umum lebih tertarik 
dengan laporan yang menyajikan detail  
operasional program, output dan outcome, 
(3) Penyandang dana lebih tertarik pada 
informasi yang berkaitan dengan hasil dan 
dampak. 
 
Torres, Preskill dan Piontek (2005) 
menyatakan bahwa terdapat beberapa 
karakter audiens yang harus 
dipertimbangkan dalam memilih format 
untuk menyampaikan informasi dan 
mengembangkan strategi komunikasi. 
Karakteristik tersebut mencakup: (1) 
Aksesibilitas, (2) Kemampuan membaca, 
(3) Terbiasa dengan program atau evaluasi, 
(4) Sikap dan tingkat kepentingan 
terhadap program, (5) Peran dalam 
pengambilan keputusan, (6) Terbiasa 
dengan penelitian dan evaluasi, (7) Sikap 
dan tingkat kepentingan terhadap 
evaluasi, (8) Berpengalaman dengan  
temuan hasil evaluasi. 
 
Penggunaan Teknologi 
Adanya e-mail dan internet telah 
menambahkan dimensi baru untuk 
pelaporan evaluasi. Seringkali laporan hasil 
evaluasi diposting  di situs  web organisasi  
dan mendorong publik untuk 
mengaksesnya. Namun, laporan ini harus 
dikembangkan agar  dapat meningkatkan 
pemahaman dari audiens. Misalnya,  
internet dan teknologi dapat digunakan 
untuk menggabungkan gambar atau video 
dari program yang dievaluasi sehingga 
dapat meningkatkan pemahaman dan 
merangsang respon audiens. Laporan  hasil 
evaluasi dapat dibuat dalam  versi yang 
berbeda  yang memungkinkan audiens 
untuk membuka versi yang menarik bagi 

mereka. Penggunaan Blog, Twitter dan alat 
komunikasi elektronik lainnya menyediakan 
cara-cara kreatif untuk meng-
komunikasikan informasi dan membangun 
dialog dengan orang lain.   
 
Keuntungan nyata dari penggunaan e-
mail termasuk potensinya untuk 
memudahkan komunikasi antara individu 
atau antara anggota kelompok.  
Kapasitasnya untuk melakukan dialog 
secara langsung (online) dan fleksibel 
membuat e-mail, t idak hanya digunakan 
untuk pelaporan evaluasi rutin seperti 
laporan hasil evaluasi sementara dan draft 
laporan akhir, tetapi juga untuk pelaporan 
yang membutuhkan respon cepat. Sebagai 
contoh, evaluator dapat mengirim temuan 
dan kesimpulan awal untuk klien serta 
meminta respon cepat  dari pengguna. 
Dengan demikian, klien dapat terlibat 
dalam proses penentuan bagaimana hasil 
evaluasi akan digunakan. David 
Fetterman (Fetterman, 2001; Fitzpatrick 
& Fetterman, 2000) telah menggunakan 
internet untuk berbagi informasi, (catatan 
lapangan, foto, data kuantitatif) sehingga 
anggota tim evaluasi  dapat mengetahui 
temuan-temuan evaluasi dan melakukan 
dialog antara anggota tim mengenai 
kegiatan,  penemuan dan interpretasi 
pengguna. Pengguna memposting hasil 
evaluasi  di situs internet sehingga dapat 
diakses dengan  mudah  oleh audiens. 
 
Secara keseluruhan penggunaan t eknologi 
dalam pelaporan hasil evaluasi memiliki 
beberapa keuntungan, sebaga berikut: (1) 
Teknologi dapat digunakan untuk 
menggabungkan gambar atau video dari 
program, yang dapat meningkatkan 
pemahaman dan merangsang minat, (2) 
Internet memudahkan t ransformasi 
informasi (e-mail, akses ke web organisasi,  
blog), (3) Berbagi informasi tentang evaluasi  
dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, 
(4) Melibatkan klien dalam dialog, (5) 
Memungkinkan untuk mendapatkan reaksi 
klien dengan cepat 

 
Waktu Pelaporan Evaluasi 
Tujuan dan audiens untuk laporan hasil 
evaluasi bervariasi, contohnya laporan  
evaluasi formatif dirancang untuk 
menginformasikan kepada administrator 
program hal-hal yang membutuhkan 
perbaikan dalam program. Laporan  
evaluasi yang disajikan dalam lingkup 
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terbatas dan mungkin masih dalam bentuk  
draft kasar yang disajikan sebelum 
keputusan akhir diambil, akan lebih baik, 
bahkan briefing lisan informal yang melayani 
fungsi peringatan dini lebih berguna untuk 
menginformasikan temuan atau hasil 
evaluasi kepada audiens dibandingkan 
dengan laporan dengan  format resmi 
tetapi lambat. Ketepatan waktu sangat 
penting dalam evaluasi.    
 
Penjadwalan pelaporan hasil evaluasi  harus 
disesuaikan dengan kepentingan  penelitian. 
Misalnya, pelaporan awal disajikan dalam 
bentuk laporan evaluasi formatif bukan 
laporan sumatif. Terlalu  banyak formalitas 
justru dapat mengurangi  kemungkinan 
bahwa hasil evaluasi akan  digunakan, 
bahkan audiens utama dari program yang 
dievaluasi seringkali tidak mau meluangkan 
waktu untuk mempelajari laporan. 
Administrator tingkat yang lebih tinggi dan 
pembuat kebijakan sering mendengar hasil 
evaluasi hanya dari staf mereka atau orang 
lain yang telah membaca dan melaporkan 
serta memfilter pesan tertentu yang mereka 
sukai. Evaluator yang berharap pesan 
mereka untuk didengar secara langsung oleh 
manajer harus mengandalkan strategi non 
formal. 
 
Beberapa strategi non formal yang dapat 
dilakukan oleh evaluator agar laporan 
mereka mendapat perhatian dari manajer: 
(1) Berada di sekitar manajer dan bersedia 
untuk memberikan informasi sesuai 
permintaan/kebutuhan manajer, (2) 
Berbicara dengan orang-orang yang menjadi 
kepercayaan manajer, (3) Menggunakan 
contoh, cerita yang ringkas  sehingga point-
point penting terlihat jelas, (4) 
Berkomunikasi dalam bahasa audiens 
 
Penggunaan hasil evaluasi dapat 
ditingkatkan melalui peningkatan intensitas 
komunikasi antara evaluator dan pembuat 
keputusan. (Cousins dan Leithwood :1986) 
Pertemuan memberikan kesempatan 
untuk mengeksplorasi persepsi tentang 
temuan, mengubah sikap, meningkatkan 
kredibilitas evaluasi dan evaluator, dan 
meningkatkan pengaruh  evaluasi. Waktu 
pelaporan evaluasipun berbeda-beda, ada 
laporan sementara yang t erjadwal, laporan 
sementara yang tidak terjadwal dan 
laporan akhir. 
 
 

Laporan Sementara 
Sepanjang perencanaan dan pelaksanaan 
evaluasi, evaluator harus menjadwalkan 
waktu untuk bertemu dengan para 
pemangku kepentingan untuk membagikan 
hasil evaluasi dan mendapatkan  respon  dari 
pemangku kepentingan terutama ketika 
terdapat temuan yang bertentangan 
dengan konsepsi atau nilai pengguna 
potensial, kemudian  mendiskusikan temuan 
sementara dengan  para pemangku 
kepentingan tersebut secara t eratur. 
Pertemuan yang terjadwal dapat 
membantu mempersiapkan para pemangku 
kepentingan untuk hasil akhir. Pertemuan 
memberikan kesempatan untuk 
mengeksplorasi persepsi pemangku 
kepentingan tentang t emuan, mengubah 
sikap, meningkatkan kredibilitas evaluasi  
dan evaluator dan meningkatkan pengaruh 
evaluasi. Laporan dapat dijadwalkan pada  
tonggak-tonggak evaluasi (misalnya,  
pencantuman hasil wawancara, 
penyelesaian analisis data pada tes) atau  
program (misalnya, mendekati akhir siklus 
anggaran, semester atau siklus program) 
atau secara berkala sesuai dengan  
pertemuan rutin klien atau stakeholder 
(misalnya, rapat staf). Seringkali perlu ada 
pertemuan tambahan lain meskipun laporan 
sementara telah dijadwalkan dengan baik, 
contohnya dalam  evaluasi formatif, 
evaluator menemukan masalah atau 
hambatan, misalnya, mungkin menemukan 
bahwa monitor video yang digunakan dalam 
program eksperimental  yang dirancang 
untuk melatih inspektur terlalu kecil. Jika 
informasi ini ditahan sampai jadwal 
pelaporan sementara, yang mungkin 
beberapa minggu lagi, maka temuan ini 
akan berdampak buruk bagi para inspektur 
yang mengikuti pelatihan. Evaluator dapat 
menyampaikan laporan sementara 
terjadwal setiap kali ada kejadian tak 
terduga. 
 
Laporan Akhir 
Laporan akhir adalah laporan yang begitu 
familiar dan tidak memerlukan komentar 
lebih lanjut kecuali bahwa para pemangku 
kepentingan mungkin saja memerlukan 
tambahan yaitu, laporan  akhir  awal yang 
dirilis untuk kegiatan review dan 
mendapatkan respon dari para pemangku 
kepentingan yang nantinya diikuti dengan 
laporan final. 
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Strategi Komunikasi 
Laporan evaluasi dibuat secara beragam  
seperti orang-orang yang membuatnya, 
tetapi sebagian besar memiliki karakteristik 
umum yaitu membosankan dan melelahkan 
dalam membacanya.  Memang tidak semua 
laporan evaluasi seperti itu, sekarang telah 
muncul laporan  yang menarik dan 
informatif, mencerahkan dan menghibur. 
Tapi ini masih jarang terjadi. Komunikasi 
memainkan peran penting dalam semua 
tahapan evaluasi. Komunikasi yang baik 
sangat penting untuk evaluator agar dapat 
memahami asal-usul dan konteks untuk 
evaluasi, menimbulkan pertanyaan 
evaluatif dan kriteria dari para pemangku 
kepentingan, mencapai kesepakatan 
dengan klien mengenai rencana  evaluasi, 
berurusan dengan politik dan aspek 
interpersonal studi evaluasi dan 
sebagainya. Kualitas komunikasi yang akan  
menentukan apakah pesan evaluator 
t ersampaikan dengan jelas atau kacau,  
menarik atau membosankan, konstruktif 
atau bermusuhan, dan kredibel atau  
incrediblel. Evaluator menyediakan 
informasi tentang sesuatu yang sangat  
penting untuk kebanyakan pemangku  
kepentingan, oleh karena itu, evaluator 
harus peka terhadap persepsi dan gaya 
pelaporan serta mempertimbangkan cara-
cara di mana  komunikasi  dapat 
membantu mencapai tujuan, 
pemahaman, keyakinan, dan penggunaan 
hasil. Ditafsirkan secara luas, komunikasi 
dapat dianggap sebagai prosedur yang 
dilakukan oleh seseorang yang digunakan 
untuk menginformasikan kepada orang 
lain. Menyajikan informasi  yang t idak 
relevan adalah komunikasi  yang buruk 
(tidak peduli seberapa benar  informasi 
tersebut). Menyajikan ringkasan  statistik 
untuk audiens yang tidak  memahami 
statistik adalah komunikasi  yang buruk 
(atau non-communication). Hal ini sama 
bodohnya dengan membuat ringkasan data 
kualitatif  yang kaya dalam prosa yang 
benar-benar sastra dan ilmiah untuk 
audiens yang terdiri dari pemangku 
kepentingan yang relatif tidak 
berpendidikan sastra. Komunikator yang 
baik mendorong evaluator untuk 
memikirkan bagaimana cara menyajikan 
hasil evaluasi bagai menceritakan sebuah 
cerita. 
 
Setidaknya ada dua cara konvensional 
bercerita. Salah satunya adalah dengan 

mengirim evaluator sebagai orang yang 
netral, pengamat ilmiah. Cara kedua yaitu 
menggunakan evaluator yang dekat dengan 
program yang dievaluasi.  Penggunaan dua 
evaluator yang berbeda ini akan berakibat 
pada perbedaan dalam  cara 
menuangkan laporan ke dalam narasi. 
Pentingnya bercerita melalui evaluasi tidak 
dapat ditekankan.  Mempertimbangkan 
gaya bercerita atau sarana komunikasi akan 
paling persuasif  dengan masing-masing 
audiens. Dengan menggunakan cerita 
narasi menjadi  lebih menarik, sehingga 
akan meningkatkan minat dan 
pemahaman dari para pemangku 
kepentingan. Strategi apapun yang 
digunakan menjadi penting bahwa 
evaluator mempertimbangkan pesan apa  
yang ingin mereka sampaikan dan respon  
apa yang mereka inginkan dari audiens 
serta untuk mengkomunikasikan informasi 
dengan melibatkan audiens dan 
memungkinkan untuk menghasilkan 
pembelajaran. 
 
Teknik Penulisan 
Tidak ada yang melelahkan selain 
membaca laporan yang membosankan, 
berbelit-belit, t idak tepat dan t erkadang 
merepotkan. Ada beberapa aturan yang 
dapat diterapkan dalam menulis laporan  
yang menarik, yaitu; (1) Menghindari 
jargon, (2) Menggunakan bahasa yang 
sederhana dan sesuai dengan audiens, (3) 
Menggunakan contoh, ilustrasi dan 
menyertakan gambar, (4) Menggunakan 
tata bahasa, ejaan dan tanda baca yang 
sesuai, (5) Menggunakan bahasa  yang 
menarik, tidak  membosankan 
 
Tampilan Laporan 
Tampilan laporan sangat penting untuk 
dipertimbangkan pada saat membuat 
laporan hasil evaluasi  agar menarik minat 
baca dari audiens. Laporan evaluasi harus 
dibuat semenarik mungkin dan mudah 
dibaca (mempertimbangkan warna dasar 
dan ukuran kertas, pemilihan warna, tipe dan 
ukuran huruf, tata letak, warna dan ukuran 
gambar), selain itu juga penggunaan 
gambar dan grafik dapat dilakukan untuk 
memudahkan dalam pemahaman. 
Pertimbangkan juga untuk menggunakan 
organisasi cetak profesional yang dapat 
memberikan saran pencetakan, terkait 
penjilidan, cover, warna dan sebagainya baik 
untuk laporan tercetak maupun brosur. Perlu 
memanfaatkan layout, t ipe dan ukuran huruf 
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untuk menghasilkan laporan yang terlihat 
terorganisir dengan baik, bersih dan 
profesional, di mana pembaca dapat dengan 
mudah menemukan bagian atau informasi 
tertentu. Dengan  menggunakan perangkat 
lunak komputer memungkinkan evaluator 
untuk membuat desain yang menarik dan 
grafik yang canggih dan bernilai seni. 
Penggunaan printer dengan tinta warna 
membuat evaluator t idak memiliki alasan 
untuk membuat laporan yang 
membosankan dan menjemukan. Visual 
display harus digunakan dalam laporan 
evaluasi untuk membantu dalam 
memberitahu (menunjukkan) cerita. 
Gunakan foto-foto, kartun, dan ilustrasi lain 
untuk menggambarkan t indakan program 
atau konsep. Pemilihan warna dapat 
membuat laporan evaluasi lebih menarik, 
serta lebih fungsional. Ringkasan eksekutif 
muncul sebagai bagian pertama dalam 
sebuah laporan evaluasi, sehingga akan 
lebih baik jika dicetak di atas kertas 
berwarna. Hal ini tidak  hanya  memberikan 
beberapa daya tarik visual tetapi juga 
menarik perhatiannya untuk memudahkan 
pembaca untuk menemukannya. 
Mempertimbangkan pencetakan lampiran 
dengan menggunakan warna lain sehingga 
akan memudahkan dalam pencarian. 
Mengkombinasikan warna dengan tubuh 
laporan yang didominasi putih akan 
meningkatkan daya tarik visual dari 
keseluruhan. Gunakan seniman grafis 
dan/ atau web desainer untuk 
mengembangkan laporan agar lebih 
menarik. 
 
Melaporkan Temuan Evaluasi dengan 
Mempertimbangkan Unsur 
Kemanusiaan 
Banyak evaluator hanya disibukkan dengan 
penyusunan dan penyajian laporan hasil 
evaluasi tetapi mereka lupa bahwa pesan 
yang mereka sampaikan akan memiliki 
dampak. Kebenaran harus dapat 
dikomunikasikan dengan hati-hati, sensitif 
dan seprofesional mungkin dengan alasan 
idealis untuk melindungi hak-hak dan 
sensitivitas. Akan lebih baik jika hasil 
evaluasi dilaporkan langsung kepada mereka 
yang bertanggung jawab untuk 
merencanakan atau menjalankan program 
tersebut. Evaluator harus mengambil 
langkah yang tepat untuk melindungi hak-
hak dan sensitivitas dari semua yang terlibat 
dalam evaluasi. Ini berarti bahwa fakta-fakta 
teknis baku harus diberitahu dengan 

sensitivitas dan dalam konteks 
kepercayaan. 
 
Terdapat beberapa hal terkait dengan  
bagaimana cara menyampaikan pesan 
negatif kepada klien, yaitu; (1) Akan lebih 
mudah bagi klien untuk menerima informasi 
negatif dalam bentuk lisan pada pertemuan 
yang santai, (2) Klien diberi kesempatan 
untuk memberikan penjelasan jika dirasa 
informasi itu tidak fair. (3) Setelah klien 
diberi kesempatan untuk memberi 
penjelasan, meninjau beberapa kali, 
memikirkan faktor-faktor lain yang relevan 
dan menyajikannya kepada evaluator. 
Evaluator memiliki kesempatan untuk 
mempertimbangkan faktor-faktor lain 
tersebut dan memasukkannya ke dalam 
laporan jika itu dapat membantu 
menginterpretasi informasi negatif  sebelum 
laporan  akhir  dibuat. 
 
Untuk mempersiapkan klien atas  temuan 
negatif, evaluator perlu melakukan beberapa 
cara berikut; (1) Mempersiapkan klien untuk 
temuan yang mengecewakan sejak awal, (2) 
Biarkan para pemangku kepentingan 
mengetahui temuan negatif dengan cepat, 
(3) Mendengarkan kekhawatiran 
stakeholder, (4) Melanjutkan tindakan 
dengan mempertimbangkan temuan yang 
mengecewakan, (5) Memungkinkan klien 
untuk  meninjau  dan membuat saran, serta 
menyajikan temuan negatif kepada  orang 
lain. 
 
Selain itu, evaluator juga harus 
memberikan kesempatan kepada klien 
untuk melakukan peninjauan laporan. 
Evaluator mengedarkan draf laporan  awal 
evaluasi kepada klien dan stakeholder 
untuk mendapatkan komentar dan 
penjelasan terkait kesalahan faktual, 
kesalahan dalam interpretasi akhir atau 
penilaian. Klien diberikan kesempatan 
untuk memberikan pembuktian berupa 
fakta alternatif yang relevan, tetapi 
evaluator t idak berkewajiban untuk 
menerima saran-saranatau fakta  alternatif 
yang diajukan oleh klien. Evaluator berhak 
untuk mengabaikan saran dan hanya 
membuat perubahan-perubahan yang 
diperlukan. Draft laporan awal diberikan 
kepada klien dan stakeholder untuk dibaca 
dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab 
untuk menjaga akurasi laporan. Tujuan dari 
memberi kesempatan untuk melakukan 
peninjauan laporan awal kepada klien dan 
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stakeholder adalah agar laporan akhir yang 
akan dibuat tidak mengandung unsur 
kejutan. 
 
 

HASIL 
 

Komponen Inti Laporan Evaluasi 
Tertulis 
A.  Ringkasan Eksekutif 

Ringkasan Eksektutif berisi ringkasan 
utama dari laporan, biasanya dicetak dengan 
kertas berwarna, berisi mengapa dan 
bagaimana penelitian dilakukan serta apa 
informasi penting yang dihasilkan dari 
penelitian. Ringkasan eksekutif dalam 
laporann yang dibuat untuk penelitian 
evaluasi biasanya terdiri dari 2-4 halaman, 
berisi ringkasan tujuan penelitian, 
bagaimana data diperoleh, t emuan yang 
paling penting, penilaian dan rekomendasi. 
Ringkasan eksekutif dapat juga dibuat 
dalam bentuk abstrak eksekutif, terutama 
untuk pembaca evaluasi yang dengan 
jumlah besar, terdiri dari 1-2 halaman, berisi 
t emuan utama evaluasi  dan rekomendasi. 
 
B.  Pengantar Laporan 

Pengantar laporan berisi tujuan 
dasar dari evaluasi yang meliputi 
pertanyaan; (1) Mengapa evaluasi 
dilakukan?, (2) Apa maksud evaluasi?, (3) 
Pertanyaan apa yang hendak dijawab dari 
evaluasi?, (4) Mengapa evaluasi dilakukan 
dengan  cara ini?. 
Pengatar laporan mencakup pula target 
pembaca laporan evaluasi dan dapat pula 
berisi keterbatasan/ kendala yang 
mempengaruhi pengumpulan, analisis, 
atau interpretasi informasi. 
 
C. Fokus Evaluasi 

Fokus evaluasi menjelaskan program 
yang akan dievaluasi dan menjawab 
pertanyaan evaluasi. Fokus evaluasi berisi 
deskripsi sejarah singkat program yang 
dievaluasi (kapan, mengapa dan siapa yang 
memulai program). Selain itu, fokus 
evaluasi berisi tujuan program, outcomes 
yang diharapkan, deskripsi susunan 
kepegwaian program, jumlah pelanggan yang 
dilayani dan karakteristik mereka dan 
masalah kontekstual yang penting (lokasi, 
pengawasan, peraturan dan undang-
undang). Jika bagian fokus evaluasi ini 
terlalu detail (misal: deskripsi program dan 
susunan kepegawaian) maka dapat 
disertakan juga dalam lampiran. Bagian 

kedua dari fokus evaluasi memuat daftar 
pertanyaan yang menjadi fokus dari 
evaluasi. Bagian terakhir memuat informasi 
yang dibutuhkan untuk evaluasi, yang 
digunakan untuk pengumpulan, analisis, 
dan laporan. 

 
D.  Gambaran Singkat Rencana dan 

Prosedur Evaluasi 
Bagian ini berisi penjelasan singkat 

instrumen pengumpulan data dan metode 
serta teknik yang digunakan untuk 
menganalisis dan menginterpretasikan 
data. Data lengkap dari bagian ini ditaruh 
di bagian  lampiran. 
 
E. Uraian Hasil  Evaluasi 

Uraian hasil evaluasi berisi hasil 
evaluasi yang nantinya merupakan sumber 
dari kesimpulan dan rekomendasi. Hasil 
evaluasi disampaikan dalam bentuk uraian 
lengkap, menggunakan tabel, gambar, 
kutipan yang sesuai, dan referensi data  
yang lebih rinci atau penjelasan yang 
mendukung lampiran. Bagian ini 
disarankan menggunakan grafik sehingga 
bisa lebih mudah difahami. Pada bagian ini 
temuan selama evaluasi dijelaskan dengan 
rinci. 
 
F. Kesimpulan dan  Rekomendasi 

Bagian ini diawali dengan temuan 
utama, yaitu menjawab pertanyaan evaluasi 
yang paling utama. Selanjutnya, hasil 
t emuan dijelaskan dan dibandingkan 
dengan kriteria dan standar yang 
ditetapkan. Bagian kedua yaitu rekomendasi 
evaluasi sumatif yang menyatakan apakah 
program akan dilanjutkan atau dihentikan. 
Jika program dilanjutkan, maka ada 
rekomendasi pengembangan program dan 
jika program dihentikan, maka rekomendasi 
berisi intervensi lain yang dapat 
dipertimbangkan. Selain itu, jika program 
dilanjutkan, rekomendasi yang digunakan 
adalah rekomendasi pormatif untuk revisi 
dan perbaikan program. Dalam t indak lanjut 
atas rekomendasi revisi, perbaikan dan 
pengembangan program, evaluator 
nantinya dapat terlibat dalam 
perencanaan strategis atau setidaknya 
sebagai nara sumber. 
 
G. Laporan Minoritas dan Rejoinders 

Bagian ini tidak harus ada dalam 
laporan evaluasi. Bagian ini berisi sanggahan 
jika ada orang atau pihak lain yang t idak 
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setuju dengan hasil evaluasi, kesimpulan dan 
rekomendasi yang diberikan. 

 
H. Lampiran 

Lampiran dapat menyatu di belakang 
laporan atau terpisah dari laporan. 
Lampiran berisi informasi rinci yang 
dibutuhkan pembaca, seperti prosedur 
pengambilan sampel, metode 
pengumpulan data, prosedur analisis 
statistik atau analisis naratif, langkah 
prosedur evaluasi, tabulasi dan analisis data, 
log observasi, catatan hasil wawancara dan 
instrumen pengumpulan data. Pembaca 
tidak hanya masyarakat, tapi mungkin juga 
evaluator lain sehingga mereka tahu secara 
rinci proses dari evaluasi. 
 
I.  Saran Untuk Efektifitas Pelaporan 

Lisan 
Pelaporan lisan melalui presentasi 

akan sangat mendukung laporan tertulis. 
Pelaporan lisan bisa lebih efektif karena 
dibantu alat visual, ada interaksi dan dialog 
langsung evaluator – audience, komentar 
dan ide-ide yang disampaikan akan lebih 
meningkatkan pemahaman. Pada saat 
pelaporan lisan, akan terjadi proses belajar 
dimana audience belajar tentang masalah 
yg menarik pada program yang dievaluasi, 
evaluator belajar pemikiran audience 
tentang aspek-aspek tertentu dari program 
dan evaluasi. Prinsip-prinsip pelaporan lisan 
bagi evaluator; (a) Akurasi, keseimbangan 
dan keadilan, (b) Komunikasi dan persuasi, 
(c) Tingkatan detail laporan (presentasi lisan 
bukan tempat menyampaikan hal rinci, 
kecuali diminta untuk waktu lama), (d) 
Penggunaan bahasa yang sederhana, 
langsung, benar, dan menarik, (e) 
Menghindari jargon  dan bahasa teknis yang 
t idak perlu, (f) Penggunaan contoh, 
anekdot, dan ilustrasi, (g) Sensitivitas 
terhadap hak-hak dan perasaan orang-
orang yang t erlibat. 
Dalam melaksanakan pelaporan lisan, ada 
beberapa tips yang dapat digunakan yaitu; 
(a) Tentukan cerita yang ingin 
disampaikan, (b) Tentukan siapa yang 
harus bercerita, (c) Untuk presentasi formal, 
pilih media laporan lisan (narasi verbal, 
rekaman video, pentas debat, presentasi 
klien dll), (d) Buat tampilan visual untuk  
presentasi, (e) Mengembangkan presentasi 
yang alami dan nyaman, (f) Melibatkan 
audience dalam presentasi, (g) Mematuhi 
agenda (waktu presentasi) 
 

Penggunaan Informasi Evaluasi 
Evaluator secara t radisional 
mengidentifikasi penggunaan evaluasi; (1) 
Instrumental use, artinya temuan dari 
evaluasi digunakan langsung untuk 
membuat perubahan dalam program  
(formatif) atau pendanaan atau 
keberlanjutan (sumatif ), (2) Conceptual 
Use, artinya temuan dari evaluasi 
memberikan informasi baru (konsep baru) 
kepada pengguna, tapi itu tidak 
mengakibatkan tindakan meskipun mungkin 
mengubah sikap atau keyakinan  tentang 
unsur-unsur dari sebuah program, (3) 
Symbolic use, hasil evaluasi digunakan 
dalam cara simbolis untuk melanjutkan 
tindakan saat ini atau yang t elah 
ditentukan (Leviton & Hughes, 1981). 
 
Model Penggunaan Evaluasi 
Model penggunaan evaluasi digambarkan 
dalam bentuk Teori Pengaruh Terintegrasi 
antara 3 faktor yaitu niat atau rencana 
penggunaan pengaruh (intention), sumber 
atau asal pengaruh (source) dan waktu 
kapan pengaruh tersebut akan digunakan 
(time). 
 
A. Jalur Potensial untuk Pengaruh 

Evaluasi 
Jalur potensial untuk pengaruh 

evaluasi dibedakan menjadi  2 jenis yaitu: 
1. Jalur Pertama 

Jalur pertama diawali dengan 
temuan evaluasi, selanjutnya temuan 
evaluasi tersebut berpengaruh terhadap 
sebuah kelompok kecil. Kelompok kecil 
t ersebut akan menyusun dan mengatur 
kegiatan untuk menyebarkan hasil 
evaluasi ke masyarakat. Kegiatan ini 
akan menimbulkan perubahan opini 
publik dan dari hal tersebut akan muncul 
perubahan kebijakan. 

 
2. Jalur Kedua 

Jalur kedua berawal dari proses 
evaluasi yang akan memberi pengaruh 
pada perubahan pola fikir sekelompok 
orang. Perubahan polap fikir ini akan 
menyebar dan menjadi norma sosial 
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yang diakui di masyarakat. 
Selanjutnya dari norma sosial 
tersebut akan terjadi perubahan 
perilaku masyarakat. 

 
 
Rekomendasi Bagi Evaluator untuk 
Memaksimalkan Penggunaan Hasil  
Evaluasi 
Beberapa rekomendasi bagi evaluator yang 
diusulkan oleh para ahli untuk 
memaksimalkan penggunaan hasil evaluasi 
adalah:  
1. Seorang evaluator bukan hanya 

memahami program dan organisasi, 
tetapi juga kebijakan dan konteks 
pengambilan keputusan dalam 
organisasi yang menggunakan program 
evaluasi  (Leviton, 2003). 

2. Seoarang evaluator harus memilih 
pendekatan yang cocok untuk 
melaksanakan evaluasi, yaitu 
pendekatan partisipatif atau kollaboratif  
untuk meningkatkan pemahaman 
pengguna evaluasi potensial sehingga 
temuan atau proses akan berdampak 
pada para pengguna (Cousins, 2003; 
Cousins Er Shula, 2006). 

3. Sebagai tips memaksimalkan 
penggunaan hasil evaluasi, menemukan 
satu atau lebih pengguna utama dengan 
kekuatan dan minat untuk 
memanfaatkan temuan evaluasi, 
menjadikan mereka mitra dalam 
pekerjaan Anda (Patton, 1997c, 2008a) 

4. Seorang evaluator perlu mempelajari 
tentang nilai-nilai, keyakinan, 
pengalaman, dan pengetahuan dari 
pengguna mengenai subyek evaluasi. 

5. Seorang evaluator perlu meningkatkan 
komunikasi dengan pengguna. Berbagi  
dan bertukar informasi untuk 
mempelajari lebih lanjut dan untuk 
menyamakan persepsi (Huberman, 
1994). 

6. Seorang evaluator perlu mempelajari 
tentang jaringan di dalam dan di luar 
organisasi, Cousins dan Leithwood 
[1993] dan Mycio-Mommers [2002]. 

 
 
 

KESIMPULAN 
 
Pelaporan hasil evaluasi adalah proses 
yang berkelanjutan dan t idak menunggu 
sampai akhir evaluasi. Laporan Evaluasi 
dapat digunakan untuk berbagai tujuan 
yang berbeda dan oleh karena itu evaluator 
harus mempertimbangkan tujuan untuk 
setiap audience dan sarana serta metode 
pelaporan yang terbaik untuk mencapai 
tujuan itu. Pelaporan evaluasi harus 
disesuaikan dengan karakteristik dan 
harapan masing-masing audience. 
Melibatkan audience dalam keputusan 
tentang waktu, cara, dan jenis informasi 
yang disampaikan sehinggga dapat 
meningkatkan penerimaan mereka 
terhadap hasil evaluasi. Temuan dari 
evaluasi dapat disajikan dalam berbagai 
cara: ringkasan, komunikasi tertulis yang 
didistribusikan pada pertemuan; e-mail, 
situs web, atau blog; laporan akhir; brosur 
atau buletin; presentasi lisan dilengkapi 
dengan visual; poster; sesi kerja; dan 
diskusi personal. Faktor-faktor lain yang 
perlu  dipertimbangkan dalam melaporkan 
t emuan-temuan evaluasi meliputi; akurasi 
dan keseimbangan, waktu, gaya komunikasi 
dan nada, dan cara-cara untuk melibatkan 
audience dan mendorong dialog. Laporan 
Akhir mencakup ringkasan eksekutif, 
pengantar, deskripsi dari objek evaluasi 
dan pertanyaan yang harus dijawab; diskusi 
singkat dari rencana  evaluasi  dan metode; 
presentasi hasil; dan diskusi tentang 
kesimpulan dan rekomendasi. Informasi 
teknis rinci dapat disajikan dalam lampiran. 
Penggunaan Evaluasi dapat lebih 
dikonseptualisasikan sebagai pengaruh. 
Pengaruh dari proses evaluasi dapat 
terjadi secara langsung atau tidak langsung. 
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Abstrak 

 
Electroplating merupakan suatu proses pelapisan pada suatu logam dasar dengan memanfaatkan 
arus listrik dan larutan penghantar. Proses dilakukan pada benda kerja yang telah mencapai 
bentuk akhir atau setelah proses pengerjaan pemesinan yang dilakukan. Pada penelitian ini logam 
yang digunakan adalah baja karbon rendah SS400 dengan variasi waktu proses pelapisan yang 
dilakukan berbeda yaitu 1 jam dan 2 jam dengan arus 200A. Ketebalan lapisan didapat dari 
struktur mikro dan hasil pengamatan diketahui ketebalan yang didapat setelah dilakukan pelapisan 
yaitu 93,33 μm dengan waktu selama 1 jam dan 164,33 μm dengan waktu 2 jam. Hasil uji tarik 
dengan membandingkan material tanpa proses pelapisan dengan proses pelapisan selama 1 jam 
dan 2 jam. Hasilnya specimen tanpa proses lapisan mengalami elongation rata-ratanya 9.17%, 
untuk pelapisan 1 jam rata-rata yaitu 9.55% dan untuk pelapisan 2 jam nilai rata-ratanya 9.17%. 
 
Kata kunci : Electroplating, Baja SS400, Sifat Mekanik, uji tarik. 
 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi yang pesat 

menyebabkan manusia berusaha melakukan 
inovasi guna memenuhi kebutuhan dalam 
industri. Banyak industri yang menghasilkan 
produk-produk kebutuhan manusia, 
diantaranya kendaraan, elektronik, alat-alat 
kebutuhan rumah tangga, dan lain lain. 
Produk tesebut terdiri dari banyak komponen, 
dimana untuk membuat komponen akan 
banyak proses dan mesin yang digunakan. 
Diantaranya adalah komponen yang 
mengalami proses elektroplating dalam 
proses pengerjaannya. Proses elektro-plating 
termasuk kedalam proses pengerjaan akhir 
(metal finishing) fungsi dari pelapisan ini 
adalah untuk memperbaiki penampilan (deko-
ratif) seperti pelapisan chromium.  

Beberapa produk yang dalam proses 
produksinya mendapatkan proses 
elektroplating antara lain : stang sepeda 
motor, mufler sepeda motor, engsel pintu, 
gagang pintu, dan masih banyak komponen-
komponen yang mengguna-kan proses 
elektroplating. Hal inilah yang menyebabkan 
proses elektroplating berkembang dengan 
sangat pesatnya dan di berbagai negara 
berkembang menjelma menjadi industri kecil 
dan menengah, perlahan proses pelapisan 
listrik ini menjadi kebutuhan di bidang 
perindustrian dan menjadi pilihan utama dari 

berbagai metode pelapisan yang lain 
dikarenakan prosesnya mudah serta biaya 
yang relatif terjangkau juga bahan-bahan 
yang digunakan mudah didapat.  

 
1.2 Maksud dan Tujuan  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka 
penulis mencoba menganalisa mengenai 
proses elektroplating apakah pengaruh tebal 
pelapisan chrome pada baja karbon rendah 
SS400 ditinjau dari sifat mekanis material 
tersebut.   

Adapun tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh ketebalan 
lapisan chrome pada material baja 
SS400 yang mendapat variabel waktu 
proses yang berbeda. 

2. Mengetahui sifat mekanik baja yang 
dilapiskan chrome dengan yang tidak 
mendapatkan pelapisan dengan uji 
metalografi dan uji tarik. 
 

1.3 Batasan  Masalah 
Untuk memperjelas pokok permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka 
perlu adanya batasan masalah, yaitu :  

1. Material yang yang digunakan adalah 
baja karbon rendah SS400 

2. Bahan yang digunakan dakam 
melakukan penelitian adalah chrome 
cair (Cr03) sebagai pelapisannya. 
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3. Data yang akan di ukur adalah 
ketebalan lapisan dengan metode 
elektroplating dan waktu elektroplating 
yang digunakan ada-lah 1 jam dan 2 
jam dengan arus 200 A. 

4. Pengujian yang dilakukan adalah uji 
tarik dan uji metalografi. 

 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
2.1 Tahapan Penelitian. 

Gambar 1. berikut adalah tahapan 
penelitian yang dilakukan : 

 
Gambar 1. Flowchart penelitian. 

 
2.2 Proses Pelapisan. 

Dalam proses pelapisan bahan baja 
karbon rendah SS400 yang digunakan untuk 
sampel dilakukan proses pelapisan dengan 
lapisan chrome. Proses pelapisan 
elektroplating  dilaku-kan proses sebagai 
berikut : 

1. Mempersiapkan bahan, dalam hal ini 
plat baja SS400 dan chrome cair 
(larutan chomic acid (CrO3) dan asam 
sulfat (H2SO4)). 

2. Membuat specimen sesuai bentuk uji 
tarik logam dengan standard SNI 07-
0371-1989 

3. Membersihkan benda uji dengan 
larutan HCl 

4. Polishing specimen 
5. Membersihkan benda uji 
6. Memasukan specimen ke dalam bak 

larut-an dengan jarak anoda 30 cm 

7. Mengangkat specimen dengan waktu 
yang ditentukan yaitu selama 1 jam dan 
2 jam. 

8. Polishing dengan menggunakan alat 
poles yang bertujuan untuk 
mengkilapkan dan menghaluskan 
permukaan specimen. 

9. Membersihkan specimen dengan air 
untuk dilakukan proses pengkuran. 
 

2.3 Pengukuran dan pengujian. 
Proses pengukuran dan pengujian yang 

di-lakukan adalah : 
1. Pengukuran ketebalan. 
2. Uji metalogtafi 
3. Uji tarik. 

 
 

HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 

 
3.1 Sampel Uji. 

Spesimen baja SS400 dengan elektro-
plating dengan waktu 1 jam. 

 
Gambar 2. Specimen electroplating 1 jam. 

 
Spesimen baja SS400 dengan elektro-

plating dengan waktu 2 jam. 

 
Gambar 3. Specimen electroplating 2 jam. 

 
Spesimen baja SS400 tanpa pelapisan 

electroplating. 

 
Gambar 4. Specimen tanpa electroplating. 
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3.2 Data Pengukuran 
Pengukuran tebal lapisan ini dilakukan 

dengan menggunakan micrometer sekrup 
digital, alat yang digunakan memiliki NST 
0,001 mm (1 micron). Di ambil sampel 
specimen A1 untuk memperoleh data. 
Pengukuran ketebalan di tiga bagian berbeda 
di bagian kanan, tengah dan kiri. 
 

Tabel 1. Pengukuran specimen tanpa  
electro-plating. 

 
 

Tabel 2. Pengukuran spesimen dengan 
electro-plating. 

 
 
Tabel 3.  Selisih pengukuran sampel dengan 

dan tanpa proses electroplating. 

 
 
3.3 Data Pengujian Metalografi. 

Metalografi adalah suatu pengetahuan 
yang khusus untuk mempelajari struktur 
logam dan mekanisnya, dalam uji metalografi 
meliputi pe-ngujian makroskopi dan pengujian 
mikroskopi. 

 

 
Gambar 5. Specimen uji metalografi. 

 

Spesimen uji baja SS400 yang 
mendapat-kan proses elektroplating dengan 
waktu 1 jam. 

 

 
Gambar 6. Makro specimen electroplating 1 

jam 
 

 
Gambar 7. Mikro specimen electroplating 1 

jam 
 

Spesimen uji baja SS400 yang 
mendapat-kan proses elektroplating dengan 
waktu 2 jam. 

 
Gambar 8. Makro specimen electroplating 2 

jam 
 

 
Gambar 9. Mikro specimen electroplating 2 

jam 
 
Spesimen uji baja SS400 tanpa proses 

elektroplating  
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Gambar 10. Makro specimen tenpa 

electroplating. 
 

 
Gambar 11. Mikro specimen tenpa 

electroplating. 
 
3.4 Data Pengujian Tarik 

Dalam penelitian tarik suatu bahan untuk 
mengetahui bagaimana bahan tersebut 
bereaksi terhadap tenaga tarikan dan 
mengetahui sejauh mana material itu 
bertambah panjang. 

 
Tabel 4. Data Tensile Strength test dengan 

proses elektroplating selama 1 jam 

 
 

Tabel 5. Data Tensile Strength test dengan 
proses elektroplating selama 2 jam 

 
 

Tabel 6. Data Tensile Strength test tanpa 
proses electroplating. 

 
 

 

Gambar 12. Specimen hasil setelah uji tarik 
 

3.5 Analisa Data. 
Analisa dari pengukuran tebal lapisan se-

belum dan sesudah di electroplating. 

 
Tabel 7. Selisih ketebalan sebelum dan 

sesudah di electroplating. 

 
 
Pada pelapisan chrome dengan proses 

elektroplating dengan variasi waktu 1 jam dan 
2 jam memiliki penambahan ketebalan yang 
berupa lapisan chrome, dimana bisa dilihat 
dari tabel 7 diatas terlihat selisih ketebalan 
yang di-dapat sangat berbeda jauh. Hal ini 
membuktikan bahwa proses pelapisan 
dengan proses elektroplating dengan variasi 
waktu 1 jam dan 2 jam mengalami pengaruh 
terhadap penambahan lapisan chrome pada 
ketebalan baja karbon rendah SS400. 

Analisa dari struktur mikro baja SS400 
yang mendapat proses pelapisan dan tidak 
mendapat proses electroplating, adalah 
sebagai berikut : 

1. Pada gambar makro terlihat bahwa 
material besi SS400, untuk yang 
mengalami elektroplating telah 
terlapisai chrome dan untuk yang tidak 
mengalami electroplating tidak ada 
lapisan tambahan. 

2. Pada gambar mikro terlihat bahwa 
lapisan chrome tidak menyatu dengan 
besi SS400 atau bercampur. 

3. Sehingga chrome hanya sebagai 
pelapis saja dengan ketebalan 
terpengaruhi dari waktu proses 
electroplating. 

Perhitungan dari hasil uji tarik baja 
SS400 yang mendapat proses pelapisan dan 
tidak mendapat proses electroplating, adalah 
sebagai berikut : 
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Tabel 8. Data hasil uji Tensile Strength 
dengan proses electroplating selama 1 jam 

 
 

Tabel 9. Data hasil uji Tensile Strength 
dengan proses electroplating selama 2 jam 

 
 
 
 
Tabel 10. Data hasil uji Tensile Strength tanpa 

proses electroplating. 

 
 
Dari table 8 – 10 diatas dapat dianalisa 

hasil dari uji tarik baja SS400 yang mendapat 
proses pelapisan dan tidak mendapat proses 
electro-plating disusun dalam table 11, 
sebagai berikut :  
 
Tabel 11. Pertambahan panjang pada lapisan 

chrome setelah pengujian tarik 

 
 

 
Gambar 13. Grafik hasil uji tarik. 

 
Dari table 11 diatas terlihat adanya 

pertam-bahan panjang pada baja yang 
mendapatkan proses pelapisan chrome. 
Proses pelapisan selama 2 jam pertambahan 
panjang yang paling tinggi dengan tingkatan 
rata-rata 11,11% dibandingkan dengan 
proses pelapisan selama 1 jam dengan 
tingkatan rata-rata 9,53%. Sehing- ga terlihat 
adanya perubahan sifat mekanis tarik dari 
baja SS400 yang mendapatkan pelapisan 
chrome.  
 
 

KESIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil penelitian pengaruh 

tebal lapisan chrome terhadap sifat mekanik 
pada baja karbon rendah SS400 dengan 
metode elektroplating, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penambahan lapisan chrome terhadap 

baja karbon rendah SS400 berpengaruh 
terhadap tingkat kekuatan tarik pada baja. 

2. Nilai rata-rata tebal lapisan chrome 
mengalami peningkatan setelah men-
dapatkan proses elektroplating selama 2 
jam, nilai tebal rata-rata mencapai sekitar 
164.33 μm sedangkan untuk proses 
elektroplating selama 1 jam nilai rata-rata 
tebalnya yaitu 93.33 μm. 

3. Setelah melakukan tensile strength pada 
baja karbon rendah SS400 dengan 
pelapisan chrome dengan proses 
elektroplating selama 2 jam merupakan 
pertambahan panjang yang paling tinggi 
dengan nilai rata-rata 11.11%, pelapisan 
selama 1 jam dengan nilai rata-rata 9.55% 
sedangkan specimen tanpa pelapisan 
paling sedikit mengalami pertambahan 
panjang dengan nilai rata-rata 9.17%. 
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Abstract 
 

Kajian model pengelolaan air injeksi di pabrik gula jatibarang, adalah untuk melihat kondisi air baik 
secara quantitas maupun kualitas air yang dibutuhkan pada masing-masing sistem. Dari hasil 
penelitian yang dilakukan diperoleh adanya kekurangan air injeksi setiap masa giling, karena 
harapan dari air sungai tidak terwujud sesuai keinginan, sehingga dapat mengakibatkan kapasitas 
pabrik berkurang. Tidak termanfaatkannya secara optimal spraypond yang ada. Dengan demikian 
perlu dilakukan sistem pengelolaan air secara close sistem dengan memfaatkan spraypond secara 
optimal.  
 
Kata kunci : Model Pengelolaan air injeksi close sistem. 
 

PENDAHULUAN 
 
Pelaksanaan proses produksi di dalam pabrik 
gula, salah satu utilitas penunjang yang 
sangat penting adalah penyediaan air. 
Penyediaan air di pabrik gula biasanya 
berasal dari air kondensat dan sumber air. 
Kegunaan air pada pabrik gula untuk ; air 
pendingin, air injeksi, air proses, air boiler dan 
air kebutuhan karyawan. 
 
Air pengisi ketel menggunakan air kondensat 
dan air sumber yang sudah ditreatment (untuk 
mengurangi kesadahan) sebagai tambahan 
bila air dikondensat tidak mencukupi. Air 
kondensat yang digunakan adalah air 
kondensat yang tidak mengandung gula, 
karena air kondensat yang mengandung gula 
dapat menyebabkan kerak pada ketel. Air 
yang mengandung gula tersebut akan 
digunakan untuk air imbibisi gilingan atau air 
pencuci stasiun putaran. 
 
Air injeksi kondensor dibutuhkan pada awal 
gilingan untuk mengisi bak-bak penampung. 
Kebutuhan air injeksi untuk proses di pabrik 
gula sangat tinggi tergantung dari kapasitas 
tebu gilingan per hari. Untuk pabrik gula 
Jatibarang kebutuhan airnya adalah berkisar 
antara 300 liter per detik dengan kapasitas 
20.500 kwintal tebu per hari.. 
 
Penggunaan air pabrik gula jatibarang yang 
berasal dari air sungai diperoleh dengan cara 

penjadwalan, sehingga kebebasan 
penggunaan tersebut mengalami hambatan 
karena air tersebut bukan sepenuhnya untuk 
keperluan pabrik gula, untuk kebutuhan petani 
disekitarnya juga membutuhkan. 
 
Dalam pengadaan air yang dijadwalkan 
tersebut juga membutuhkan biaya yang 
besar, berdasarkan kenyataan dilapangan 
pabrik gula jatibarang mengeluarkan 
anggaran dalam hal ini berkisar antara 200 
juta untuk periode sekali giling. 
 
Adanya limbah cair yang berasal dari dust 
collector  tempat penyaringan limbah udara 
yang dibuang begitu saja dimana temperatur 
air tersebut sangat panas berkisar antara 50 – 
60 derajat celcius, sehingga itu bisa 
dimanfaatkan dengan cara dilakukan 
pengolahan terlebih dahulu untuk 
dimanfaatkan sebagai air injeksi. 
 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka  
timbul suatu permasalahan yang dihadapi 
oleh pabrik gula khususnya tentang 
pengelolaan air untuk kebutuhan injeksi yang 
dapat meningkatkan kapasitas produksi 
pabrik gula.  

 
 

LANDASAN TEORI 
 
Sebagai pengisi ketel maka air harus diolah 
secara kimiawi, karena setelah disaring air 

mailto:manartana@gmail.com
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masih mengandung Mg dan Ca yang dpat 
menyebabkan kerak. Pengolahan secara 
kimiawi adalah dengan cara memasukkan air 
ke mofatit yang didalamnya diisi ion 
exchanger, sehingga terjadi reaksi sebagai 
berikut : 

 
 Na2Z + Ca

++
                 2Na

++
 + CaZ  

 
 Na2Z + Mg

++
                2Na

++
 + MgZ 

 
Dengan demikian ion-ion Ca dan Mg dapat 
mengendap. Pemeriksaan air dalam mofatit 
dilakukan setiap 4 jam. Air yang sudah 
dibebaskan dari ion-ion Ca dan Mg ditampung 
didalam tangki kondensat, disini ditambahkan 
alkalitetnya sehingga mewujudkan hasil 
antara 200 – 600 mg/l, dimana air menjadi 
alkalis. Na3PO4 dibutuhkan untuk membuat 
kadar P2O5 sampai 1,3 – 3 mg/l, sehingga 
kerak sukar terbentuk dan air menjadi lunak.  
 
Kemudian air tersebut dipompa masuk 
ketangki defaktor, tujuannya untuk 
mengurangi oksigen. Caranya dengan 
memasukkan uap bekas dan menaikkan suhu 
air sampai 105

0
 C agar sesuai dengan suhu 

air ketel. Pengurangan gas O2 ini 
dimaksudkan untuk menghindari korosi dalam 
ketel yang dapat digambarkan dalam reaksi 
sebagai berikut : 

 
Fe + H2O + O2            H2 + Fe2O3 ( korosi) 

 
Deaerator sekaligus berfungsi sebagai 
pemanas awal untuk menyesuaikan 
temperatur air umpan dengan temperatur 
dalam boiler. Pemanasan dilakukan dengan 
mengalirkan kukus untuk memperoleh 
temperatur 105

0
 C. 

 
Proses Biologis, adalah proses pengolahan 
air limbah dengan aktifitas mikro-organisme 
biasa. Proses tersebut dapat dilakukan pada 
kondisi aerobik (dengan udara) dan kondisi 
anaerobic (tanpa udara) atau kombinasi dari 
kedua hal tersebut. Proses biologis aerobik 
biasanya digunakan untuk pengolahan air 
limbah dengan beban BOD yang tidak terlalu 
besar, sedangkan proses biologis anaerobic 
digunakan untuk pengolahan air limbah 
dengan beban BOD yang sangat tinggi. 
 
Pengolahan air limbah secara biologis secara 
garis besarnya dapat dibagi menjadi 3 yakni : 
1. proses biologis dengan biakan 

tersuspensi, yaitu sistem pengolahan 
dengan menggunakan aktifitas mikro-

organisme untuk menguraikan senyawa 
polutan yang ada dalam air dan mikro 
organisme yang digunakan dibiakkan 
secara tersuspensi di dalam suatu 
reactor. 

2. Proses biologis dengan biakan melekat, 
yaitu proses pengolahan limbah dimana 
mikro-organisme yang digunakan 
dibiakkan dalam suatu media sehingga 
mikro-organisme tersebut melekat pada 
permukaan media. Proses inbi disebut 
juga dengan proses film mikrobiologis 
atau proses biofilm. 

3. Proses secara biologis dengan lagoon 
atau kolam, adalah dengan menampung 
air limbah pada suatu kolam yang luas 
dengan waktu tinggal yang cukup lama 
sehingga dengan aktifitas mikro-
organisme yang tumbuh secara alami, 
senyawa polutan yang ada dalam air akan 
terurai. Untuk mempercepat proses 
penguraian senyawa polutan atau 
memperpendek waktu tinggal dapat juga 
dilakukan proses aerasi. 
 

Aktivitas biologik dapat juga mengubah pH 
dan Suhu. Reaksi biologik yang dapat 
menyebabkan kenaikan pH adalah 
fotosintesis, denitrifikasi, pemecahan nitrogen 
organic, dan reduksi sulfat. Reaksi biologik 
yang dapat menyebabkan penurunan pH 
adalah oksidasi sulfat, nitrifikasi, oksidasi 
karbon organic. Perubahan relatif dalam pH 
akan mempengaruhi kapasitas penyangga 
dari cairan dan jumlah substrat yang 
digunakan oleh mikro-organisme. 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Dari kegiatan yang dihasilkan selama satu 
tahun anggaran penelitian, yang berkaitan 
dengan pengelolaan air injeksi pada pabrik 
gula jatibarang adalah sebagai berikut : 

 
Hasil Penelitian 
Studi dan kajian terhadap air injeksi ini sangat 
bermanfaat untuk dikembangkan selanjutnya 
karena kondisi air secara riil yang ada di PG 
Jatibarang sangat tidak memadai sehingga 
sangat mempengaruhi kapasitas produksi dari 
pabrik. Dari kajian tersebut juga terlihat tidak 
adanya atau tidak termanfaatkannya suatu 
media pendingin yang bisa mensirkulasikan 
air injeksi yang telah digunakan tersebut, 
sehingga kebutuhan air segar sesuai dengan 
yang diinginkan tersebut hanya 
mengharapkan air dari sungai, dimana air 
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sungai ini mengalami banyak kendala seperti 
misalnya : adanya perebutan air dengan 
petani, adanya pengaturan air dari dinas 
perairan, adanya keperluan air untuk 
masyarakat sekitarnya dll., sehingga berita 
pada akhir masa giling tahun 2003 mengalami 

penurunan kapsitas akibat kekurangan air 
tersebut. 
 
Hasil penelitian yang telah dilakukan dalam 
kajian air injeksi di pabrik gula jatibarang 
adalah sebagai berikut : 

 

 
 
dari gambar pada kondisi ideal tersebut 
terlihat bahwa kebutuhan air diperoleh dari air 
sungai yang ditreatment dan sistem yang 
digunakan adalah open sistem. Jadi kendala 
pertama yang akan dihadapai apabila air 
sungai tersebut dimanfaatkan oleh 
masyarakat untuk kebutuhan konsumsi dan 
untuk kebutuhan pertanian lainnya dan 
kendala kedua apabila jumlah air sungai yang 
mengalir berkurang akibat musim kering. Air 
buangan tersebut juga akan mengganggu 
lingkungan masyarakat karena temperatur air 
buangan tersebut mencapai 50

0
 C 

 
 Pembahasan 

Setelah dilakukan penelitian dilapangan, 
dimana hasil penelitian tersebut diperoleh 
seperti gambar diatas. Gambar pertama 
menunjukkan kondisi air injeksi yang ideal 
dibutuhkan oleh pabrik gula jatibarang. 
Dari gambar tersebut terlihat flow rate air 
pada masing-masing sistem dengan 
kondisi temperatur yang dibutuhkan. 
Gambar kedua menunjukkan kondisi yang 
terjelek, dimana air dari sungai pemali 
tidak ada. Dari gambar tersebut juga 

adanya spraypond dengan penurunan 
temperatur mencapai 10

0
 C 

 
Memperhatikan kondisi ideal dan terjelek 
flow sheet air seperti gambar diatas, maka 
perlu diarahkan pembahasanya sebagai 
berikut : 

- perlu adanya suatu sistem pengelolaan 
air injeksi agar kebutuhan air selama 
masa giling tidak mengalami 
hambatan/gangguan. 

- Untuk kasus pabrik gula jatibarang, 
dimana spraypond yang dimiliki oleh 
pabrik tidak termanfaatkan secara optimal 
karena adanya kerusakan pada pipa-pipa 
dan nozel spray pada pondnya sama 
sekali tidak berfungsi. Sehingga perlu 
dilakukan reparasi dari spray pond 
tersebut. 

 
 

KESIMPULAN 
 
Dari hasil penelitian dan pembahasan 
yang telah dilakukan seperti ditas dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
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- Keadaan ideal dibutuhkan air sungai 
sebanyak 365 liter/detik dengan 
temperatur dibawah 30

0
 C. 

- Keadaan terjelek, jumlah air sungai hanya 
mencapai 45 liter / detik, sehingga 
dibandingkan dengan idealnya dibutuhkan 
lagi kurang lebih 320 liter/detik lagi air 
sungai dengan temperatur dibawah 30

0
 C. 

- Sistem yang digunakan selama ini adalah 
open sistem sehingga ketergantungan air 
dari sungai sangat besar dan merupakan 
satu-satunya harapan. 

- Spraypond yang dimiliki oleh pabrik di 
dapat dimanfaatkan karena kondisi pipa 
dan nozelnya tidak dapat difungsikan. 
 

Saran 
Dari kesimpulan tersebut dapat disarankan 
adanya sistem pengelolaan air injeksi 
secara close sistem yaitu dengan cara 
mengoptimalkan spraypond sebagai alat 
pengolahan air dan penurunan temperatur 
air.  
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Abstrak 
 

Proses pengiriman sparepart dilakukan ke seluruh cabang di wilayah Indonesia. Dalam pengiriman 
sparepart di seluruh cabang, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan expense. Dimana expense 
darat sebesar 67% sedangkan udara sebesar 33%. Pada tahun 2012 expense nasional sebesar 
1,98%, di tahun 2013 sebesar 1,92% mengalami kenaikan sebesar 2,41 % di tahun 2014, 
sedangkan target yang ingin dicapai di tahun 2015 adalah sebesar 2 %. Proses analisis 
pengiriman darat berfokus untuk pengiriman wilayah Sumatera, meliputi pengiriman sparepart dan 
komoditi. Untuk itu dilakukan  analisis penyebab kenaikan expense part logistik menggunakan 
fishbone diagram, sehingga didapatkan penyebab permasalahan dari expense logistik yang tinggi. 
Data yang digunakan untuk menganalis expense part logistik diambil dari control sheet pengiriman. 
Kemudian dilakukan proses  pengiriman dengan membuat rute terbaik dengan biaya seminimal 
mungkin. Dari hasil analisis persentase pencapaian expense logistik sebesar 2.10%. 
 
Kata kunci : Expense Part Logistik, Control Sheet Pengiriman, Fishbone Diagram 
 

Abstract 
 

The process of delivery of spare parts carried out to all branches in Indonesia. In the delivery of 
spare parts in all branches, from year to year increased expense. Where the land expense by 67%, 
while the air by 33%. In 2012 the national expense of 1.98%, in 2013 by 1.92% increased by 2.41% 
in 2014, while the target to be achieved in 2015 amounted to 2%. Process analysis focuses ground 
shipping for delivery in Sumatra, including the delivery of spare parts and commodities. For the 
analysis the cause of the increase in part logistic expense using fishbone diagram, so we get the 
cause of the problem of the high logistic expense. The data used to analyze the parts logistics 
expense is taken from the control sheet delivery. Then do the delivery process by making the best 
service at minimum cost analysis results prosentage from achievement logistic expense of 2.10%. 
 
Keywords: Expense Logistics, Control Sheet Shipments, Fishbone Diagram 
 

PENDAHULUAN 
 
PT. Traktor Nusantara merupakan sebuah 
perusahaan yang bergerak di bidang industri 
dan distributor alat-alat berat untuk wilayah 
Indonesia Dalam suatu perusahaan besar, 
gudang memiliki arti yang sangat penting bagi 
pendistribusian barang dan gudang 
mempunyai peranan penting guna 
mendukung keberhasilan perusahaan dalam 
mencapai tujuan, karena pada gudang ini 
terjadi proses pengolahan input menjadi 
output.  
 
Salah satu divisi dalam perusahaan ini adalah 
sparepart, dimana proses pengiriman 

sparepart dilakukan ke seluruh cabang di 
wilayah Indonesia. Dalam pengiriman 
sparepart di seluruh cabang, dari tahun ke 
tahun mengalami kenaikan expense. PT. 
Traktor Nusantara  menyadari bahwa 
persaingan makin kompetitif. Mengetahui 
akan pentingnya proses pengiriman sparepart 
yang tepat, maka menarik bagi peneliti  untuk 
melakukan analisis terhadap proses 
pengiriman sparepart pada PT. Traktor 
Nusantara untuk mencari solusi agar biaya 
pengiriman menjadi optimal. 
 
Berdasarkan data yang didapat, untuk 
expense darat sebesar 67% sedangkan udara 
sebesar 33%. Melihat kondisi ini penulis 
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mencoba untuk menganalisa bahwa 
persentase expense terbesar berada di 
pengiriman darat.  
 
Berikut ini adalah grafik untuk expense 
nasional dalam pengiriman sparepart di PT. 
Traktor Nusantara: 
 

 
Gambar 1 Grafik Expense Nasional 

Pengiriman Sparepart 
 
Pada grafik di atas, pada tahun 2012 expense 
nasional sebesar 1,98%, di tahun 2013 
sebesar 1,92% mengalami kenaikan sebesar 
2,41 % di tahun 2014, sedangkan target yang 
ingin dicapai di tahun 2015 adalah sebesar 2 
%.  
 
Berdasarkan latar belakang yang sudah 
dijelaskan, pokok permasalahan dalam 
penelitian ini adalah expense part logistic PT. 
Traktor Nusantara yang cenderung 
mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.  
 
Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari 
penelitian ini adalah untuk menurunkan 
expense part logistic PT Traktor Nusantara 
 
Dalam penelitian  ini, masalah yang akan 
dibahas dibatasi pada hal-hal sebagai berikut 
: 
a. Penelitian expense hanya untuk wilayah 

Indonesia bagian Sumatera. 
b. Analisis expense untuk pengiriman via 

darat meliputi pengiriman sparepart dan 
komoditi. 

c. Pendekatan yang digunakan untuk 
menyelesaikan masalah dengan metode 
PDCA. 

 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
 
Penelitian ini menggunakan model deskriptif-
analisis. Dengan menngunakan model 
deskriptif-analisisini  penelitian dapat 
memberikan data yang seteliti mungkin dan 
mempertegas teori-teori, sehingga dapat 
membantu memperkuat teori lama atau 

menyusun kerangka untuk teori baru. Metode 
penelitian menggambarkan langkah-langkah 
penulis dari awal sampai penelitian ini selesai. 
Lokasi penelitian adalah di PT. Traktor 
Nusantara Jakarta.Secara umum, jenis data 
yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah 
data biaya pengiriman dan data frekuensi 
pengiriman darat yang bersumber dari control 
sheet pengiriman part yang ada di fublic folder 
warehouse. 

 
1. Tahap Awal Penelitian 
Tahap awal penelitian meliputi kegiatan 
identifikasi masalah hal-hal apa saja yang 
menyebabkan expense logistic tinggi serta 
melakukan perumusan masalah dan 
penetapan tujuan yang akan dihasilkan 
melalui penelitian ini. 
 
2. Tahap Pengumpulan Data 

 Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap 
data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
permasalahan Adapun data sekunder yang 
dibutuhkan pada penelitian ini adalah control 
sheet pengiriman. 

  
3.  Tahap Analisis Hasil dan Kesimpulan 
Pada tahap ini dilakukan dengan pembuatan 
simulasi pengiriman sesuai dengan frekuensi 
pengiriman part. 
 
Dari tahap analisis tersebut maka akan 
didapatkan perbandingan expense 
sebelumnya, perbandingan frekuensi 
pengiriman darat, amount pengiriman, dan 
berat pengiriman darat 
 
 

PENGUMPULAN DATA 
 
CONTROL SHEET PENGIRIMAN 
SPAREPART KE CABANG 
Di dalam pengiriman sparepart ke cabang 
maka data pengiriman akan disimpan dalam 
sebuah dokumen yang terdapat di Public 
Folder pengiriman e-mail yang selanjutnya 
dinamakan Control Sheet Pengiriman. 
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Gambar  2 Control Sheet Pengiriman 

Sparepart ke Cabang 
 

BIAYA EKSPEDISI 
Dalam pengiriman sparepart dan komoditi dari 
Jakarta ke cabang Sumatera terdapat biaya 
pengiriman yang dikeluarkan. Berikut ini 
adalah data biaya ekspedisi untuk pengiriman 
sparepart dan komoditi untuk pengiriman 
dengan mengunakan colt diesel/CDD dan 
fuso 

 
 

Tabel 1 Data Biaya Ekspedisi 

CDD FUSO

Medan 10,500,000Rp 14,000,000Rp 

Padang 10,000,000Rp 13,000,000Rp 

Pekanbaru 10,500,000Rp 13,000,000Rp 

Jambi 8,000,000Rp   10,800,000Rp 

Palembang 6,000,000Rp   10,000,000Rp 

Bandar Lampung 4,000,000Rp   6,500,000Rp   

Tujuan
Harga

 
 
 

PENGIRIMAN SPAREPART DARI 
JAKARTA KE WILAYAH SUMATERA 
Berikut ini adalah tabel pengiriman sparepart 
dari Jakarta ke Sumatera yang terdapat di 
public folder control sheet pada Tabel 2. 
 
PENGIRIMAN KOMODITI DARI JAKARTA 
KE WILAYAH SUMATERA 
Berikut ini adalah tabel pengiriman komoditi  
dari Jakarta ke Sumatera yang terdaat di 
public folder control sheet pada Tabel 3. 

 
Tabel 2  Pengiriman Sparepart Dari Jakarta ke Wilayah Sumatera 

(dalam satuan koli) 
 

Medan Padang Pekanbaru Jambi Palembang Bandar Lampung

1 4 2 10 1 7 8

2 3 - 8 - 6 8

3 2 2 - - 2 5

4 5 2 8 4 7 6

1 - 1 4 1 2 -

2 20 - 2 1 3 4

3 20 17 3 22 16 21

4 2 9 2 1 4 8

1 13 1 5 - 19 6

2 21 - 7 - 17 18

3 26 - 5 20 5 1

4 6 11 5 - 4 4

1 - - 12 - - 5

2 13 4 5 3 19 4

3 13 5 5 - 5 -

4 3 - 12 5 6 9

1 1 - 8 - 1 8

2 18 - 3 5 9 1

3 1 - 1 2 4 2

4 6 2 9 3 12 3

1 4 - 7 2 5 -

2 8 1 2 1 3 5

3 14 - 3 - 3 -

4 2 4 3 1 6 8

9.318181818 4.692307692 5.608695652 4.8 7.173913043 6.7

0.847107438 0.426573427 0.509881423 0.436363636 0.652173913 0.609090909

Rata-rata

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

CDD/minggu

Total Koli
Bulan Minggu
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Tabel 3 Pengiriman Komoditi Dari Jakarta ke Wilayah Sumatera (Colt Diesel/Bulan) 

Medan Padang Pekanbaru Jambi Palembang Lampung

Oktober 5 - 2 - 3 -

November 1 - - 1 3 -

Desember 2 - 2 - - -

Januari 2 2 4 - - 1

Februari 8 - 2 - 1 -

Maret 7 2 - - 3 3

Rata-Rata 4.166666667 2 2.5 1 2.5 2

CDD/minggu 1.041666667 0.5 0.625 0.25 0.625 0.5

Total Colt Diesel/Bulan
Bulan

 
 
 

PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 
 
MENETAPKAN TARGET 
Untuk memberikan informasi dalam 
menetapkan target yang diinginkan maka 

berikut ini dapat dijelaskan dalam tabel 
mengenai kinerja dan target expense dari PT. 
Traktor Nusantara 

 
Tabel 4  Kinerja dan Target Expense PT. Traktor Nusantara 

Komponen/Tahun 2012 2013 2014 Target 2015 Satuan

Expense nasional 1.98 1.92 2.41 2 %

Frekuensi pengiriman darat 1259 1345 1605 1284 kali(X)

Berat pengiriman darat 317933 404202 504978 403982 kg

Biaya pengiriman darat 4.03 5.03 7.32 5.86 Milliar(M)  
 

Sedangkan perhitungan  expense dapat 
dijelaskan dengan menggunakan rumus : 
Expense = (total biaya pengiriman sparepart : 
total penjualan sparepart) x 100% 
Tahun 2012 = (  Rp 5.838.679.807 :  Rp 
295.584.020.612)  x 100 %  = 1.98 % 
Tahun 2013 = (Rp 6.040.723.456   :  Rp 
315.060.152.076)  x 100 %  = 1.92 % 
Tahun 2014 = (Rp 8.789.359.711   :  Rp  
365.059.038.670) x 100 %  = 2.41 %  
Dengan target pencapaian penurunan 
expense nasional tahun 2015 sebesar 2.00% 
 
ANALISIS KEMUNGKINAN DAN SUMBER 
PENYEBAB 
Langkah awal dalam menganalisis 
permasalahan, yaitu dengan mengambil data-
data pendukung dari control sheet. Setelah 
pengambilan data, dapat diketahui bahwa 
penyebab adanya expense logistik yang tinggi 
di PT. Traktor Nusantara. Setelah diketahui 
bahwa expense logistik yang tinggi adalah 
faktor penyebab permasalahan, maka perlu 
dicari akar permasalahannya.. Untuk itu  
penulis menggunakan  diagram fishbone 
seperti terlihat  pada gamabar  5.1 untuk 
mencari akar permasalahan. 

 
Gambar 4 Fishbone Diagram 

 
Gambar 4 Fishbone Diagram Setelah 
menggunakan fishbone diagram maka penulis 
dapat menganalisis mengenai permasalahan 
expense logistik yang tinggi. 
1. Metode(Method) 

Dari sisi metode atau cara hal ini terjadi 
dikarenakan adalah proses daily shipment 
atau dapat dikatakan pengiriman regular 
setiap hari akan permintaan sparepart ke 
cabang, sehingga dengan adanya 
permintaan tersebut akan membuat biaya 
pengiriman terus mengalami 
kenaikan/peningkatan setiap harinya. 

2. Alat(Tools) 
Dengan adanya keterbatasan stok 
sparepart yang tersedia, maka pengiriman 
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sparepart dilakukan dalam keadaan 
armada yang penuh, sehingga akan 
menyebabkan biaya pengiriman yang 
tinggi. 

3. Biaya (Cost) 
Biaya pengiriman sparepart yang tinggi 
dikarenakan adanya pengiriman regular 
setiap harinya dengan kenaikan price list 
atau biaya yang diberikan oleh vendor 
ekspedisi/vendor pengiriman sparepart. 

4. Lingkungan (Environment) 
Saat cabang melakukan permintaan 
sparepart di Jakarta, maka proses 
pengiriman hanya terfokus hanya pada 

satu tujuan cabang saja. Hal ini 
menyebabkan biaya pengiriman yang 
tinggi hanya dengan satu tujuan 
pengiriman saja. 

 
MENCARI IDE DAN MERENCANAKAN 
PERBAIKAN 
Setelah ditemukan akar-akar permasalahan di 
atas, maka langkah selanjutnya yaitu penulis 
menentukan bagaimana cara untuk 
mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi 
dengan metode 5W(What, Why, Where, Who, 
When) + 1 H(How) 

 
Tabel 5 Perencanaan Penanggulangan  

 
 

IMPLEMENTASI RENCANA PERBAIKAN 
Setelah ditemukan faktor-faktor yang 
menyebabkan expense logistik yang tinggi di 
PT.Traktor  Nusantara, maka langkah 
selanjutnya adalah proses pengolahan data 

control sheet pengiriman cabang untuk  
melihat proses terbaik dalam pengiriman 
sparepart  dalam upaya menurunkan expense 
logistik tersebut. 

 
Tabel 6 Simulasi Pengiriman Sparepart Dari Jakarta ke Wilayah Sumatera 

MDN-PDG PDG-PKB PKB-JMB PDG-PKB-JMB PKB-JMB-PLB JMB-PLB PLB-BLG JMB-PLB-BLG BLG-PLB-JMB-PKB

6 12 11 13 18 8 15 16 26

3 8 8 8 14 6 14 14 22

4 2 0 2 2 2 7 7 7

7 10 12 14 19 11 13 17 25

1 5 5 6 7 3 2 3 7

20 2 3 3 6 4 7 8 10

37 20 25 42 41 38 37 59 62

11 11 3 12 7 5 12 13 15

14 6 5 6 24 19 25 25 30

21 7 7 7 24 17 35 35 42

26 5 25 25 30 25 6 26 31

17 16 5 16 9 4 8 8 13

0 12 12 12 12 0 5 5 17

17 9 8 12 27 22 23 26 31

18 10 5 10 10 5 5 5 10

3 12 17 17 23 11 15 20 32

1 8 8 8 9 1 9 9 17

18 3 8 8 17 14 10 15 18

1 1 3 3 7 6 6 8 9

8 11 12 14 24 15 15 18 27

4 7 9 9 14 7 5 7 14

9 3 3 4 6 4 8 9 11

14 3 3 3 6 3 3 3 6

6 7 4 8 10 7 14 15 18

Rata-rata 11.0833333 7.916667 8.375 10.91666667 15.25 9.875 12.45833333 15.45833333 20.83333333

CDD/minggu1.00757576 0.719697 0.76136364 0.992424242 1.386363636 0.897727273 1.132575758 1.40530303 1.893939394

Simulasi

Okt

Bulan

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

 
(Sumber: Pengolahan data PT. Traktor Nusantara) 
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Keterangan: 
: 1 CDD/Colt Diesel = 10-12 koli = 11 koli 
  1 Fuso       =18-20 koli  = 19 koli 
 

Tabel 7 Simulasi Pengiriman Komoditi Dari Jakarta ke Wilayah Sumatera 

Bulan MDN-PDG PDG-PKB PKB-JMB PDG-PKB-JMB PKB-JMB-PLB JMB-PLB PLB-BLG JMB-PLB-BLG PKB-JMB-PLB-BLG

Oktober 5 2 2 2 5 3 3 3 5

November 1 0 1 1 4 4 3 4 4

Desember 2 2 2 2 2 0 0 0 2

Januari 4 6 4 6 4 0 1 1 5

Februari 8 2 2 2 3 1 1 1 3

Maret 9 2 0 2 3 3 6 6 6

Rata-Rata 4.833333333 2.333333333 1.833333333 2.5 3.5 1.833333333 2.333333333 2.5 4.166666667

CDD/minggu 1.208333333 0.583333333 0.458333333 0.625 0.875 0.458333333 0.583333333 0.625 1.041666667

(Sumber: Pengolahan data PT. Traktor Nusantara) 
 
Keterangan: 
1 Fuso = 2 CDD/Colt Diesel 
1 Bulan = 4  
 

Tabel 8 Simulasi Rute Pengiriman Sparepart dan Komoditi Dari Jakarta ke Wilayah Sumatera 

Tujuan Sparepart Komoditi Total CDD/ minggu Harga CDD Lead Time(Hari)

MDN-PDG 1.01         1.21         2.22                            26,590,909 8

PKB-JMB-PLB 1.60         1.50         3.10                            35,631,818 7

BLG 0.61         0.50         1.11                            4,436,364    2

Total 66,659,091 

Simulasi 1

 

Tujuan Sparepart Komoditi Total CDD/ minggu Harga CDD Lead Time(Hari)

MDN 0.85         1.04         1.89                            19,832,128 7

PDG-PKB-JMB 0.99         1.38         2.37                            28,409,091 8

PLB-BLG 1.13         0.58         1.72                            12,011,364 4

Total 60,252,583 

Simulasi 2

 

Tujuan Sparepart Komoditi Total CDD/ minggu Harga CDD Lead Time(Hari)

MDN 0.85         1.04         1.89                            19,832,128 7

PDG-PKB 0.72         1.13         1.84                            21,214,015 7

JMB-PLB  0.90         0.46         1.36                            12,204,545 5

BLG 0.61         0.50         1.11                            4,436,364    2

Total 57,687,052 

Simulasi 3

 

Tujuan Sparepart Komoditi Total CDD/ minggu Harga CDD Lead Time(Hari)

MDN-PDG 1.01         1.21         2.22                            26,590,909 8

PKB 0.51         0.63         1.13                            11,916,255 6

JMB-PLB  0.90         0.46         1.36                            12,204,545 5

BLG 0.61         0.50         1.11                            4,436,364    2

Total 55,148,073 

Simulasi 4

 

Tujuan Sparepart Komoditi Total CDD/ minggu Harga CDD Lead Time(Hari)

MDN-PDG 1.01         1.21         2.22                            26,590,909 8

PKB-JMB 0.76         0.46         1.22                            14,026,515 7

PLB-BLG 1.13         0.58         1.72                            12,011,364 4

Total 52,628,788 

Simulasi 5

 

Tujuan Sparepart Komoditi Total CDD/ minggu Harga CDD Lead Time(Hari)

MDN-PDG 1.01         1.21         2.22                            26,590,909 8

PKB-JMB-PLB 1.39         0.88         2.26                            26,005,682 7

BLG 0.61         0.50         1.11                            4,436,364    2

Total 57,032,955 

Simulasi 6

 



38  JURNAL TEKNIK FTUP, VOLUME 30 NOMOR 1 FEBRUARI 2017 

Tujuan Sparepart Komoditi Total CDD/ minggu Harga CDD Lead Time(Hari)

MDN-PDG 1.01         1.21         2.22                            26,590,909 8

PKB 0.51         0.63         1.13                            11,916,255 6

JMB-PLB-BLG 1.41         0.63         2.03                            19,287,879 6

Total 57,795,043 

Simulasi 7

 

Tujuan Sparepart Komoditi Total CDD/ minggu Harga CDD Lead Time(Hari)

MDN-PDG 1.01         1.21         2.22                            26,590,909 8

PKB 0.51         0.63         1.13                            11,916,255 6

JMB-PLB  0.90         0.46         1.36                            12,204,545 5

BLG 0.61         0.50         1.11                            4,436,364    2

Total 55,148,073 

Simulasi 8

 
 

Dari perhitungan simulasi di atas maka dapat 
diketahui untuk pengiriman dengan biaya 
terendah adalah untuk simulasi ke 5 dengan 
total biaya pengiriman sebesar Rp. 
52.628.788.  
 

Selanjutnya, setelah didapatkan simulasi hasil 
pengiriman maka dilakukan standarisasi 
proses pengiriman atau  proses shipping day 
untuk pengiriman ke wilayah Sumatera. 
Berikut ini adalah proses shipping day wilayah 
Sumatera. 

 
Tabel 9 Shipping Day Pengiriman Sparepart Dari Jakarta ke Wilayah Sumatera 

Tujuan Darat Komoditi
TOTAL 

CDD/ 

minggu

 Total 

Amount 
Lead Time(Hari)

MDN-PDG 1.01 1.21         2.22        26,590,909 Senin Kamis 7                           

PKB-JMB 0.76 0.46         1.22        14,026,515 7                           

PLB-BLG 1.13 0.58         1.72        12,011,364 6                           

52,628,788 

Shipping Day

Rabu

Selasa

TOTAL   
 
EVALUASI HASIL PERBAIKAN 
Setelah dilakukan proses pengolahan dan 
analisis data maka dapat dievaluasi hasil 
perbaikannya, adalah sebagai berikut: 

 
 

 
Tabel 10  Evaluasi Hasil Perbaikan Dari Perencanaan Penanggulangan 
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Tabel 11 Evaluasi Hasil Perbaikan Kinerja, Target dan Pencapaian Expense LogistikPT. Traktor 
Nusantara 

Komponen/Tahun 2012 2013 2014 Target 2015 Pencapaian 2015 Satuan

Expense nasional 1.98 1.92 2.41 2 2.1 %

Frekuensi pengiriman darat 1259 1345 1605 1284 1304 kali(X)

Berat pengiriman darat 317933 404202 504978 403982 371432 kg

Biaya pengiriman darat 4.03 5.03 7.32 5.86 7.21 Milliar(M)  
 
Dari tabel di atas diketahui bahwa pencapaian 
expense nasional di tahun 2015 sebesar 2.1% 
selisih 0.10% dari target yang diinginkan 
sebesar 2.0%. 
 
Dikarenakan frekuensi pengiriman darat yang 
mengalami kenaikan sebesar 1304 kali dari 
target yang diinginkan 1284 kali. Sedangkan 
dari sisi berat pengiriman darat mengalami 
penurunan sebesar 371432 kg dari target 
semula sebesar 403982 kg. Sedangkan dari 
total biaya pengiriman darat mengalami 
kenaikan sebesar 7.21  

 
 

KESIMPULAN 
 
Berdasarkan analisis proses pengiriman 
sparepart dalam upaya menurunkan expense 
logistik di PT. Traktor Nusantara yang 
dilakukan dengan metode PDCA(Plan, Do, 
Check, Action) dengan alat bantu diagram 
fishbone maka dapat disimpulkan bahwa 
pada tahun 2015 pencapaian expense logistik 
mengalami penurunan sebesar 2.10%, 
walaupun tidak sesuai dengan target 
sebelumnya yaitu 2.00% 

 
Saran 
Dalam penelitian ini penulis melakukan 
proses analisis untuk wilayah Sumatera saja. 
Untuk penelitian selanjutnya penulis 
menyarankan agar wilayah Kalimantan dapat 
juga dilakukan proses analisa expense 
logistiknya sehingga dapat terlihat proses 
penurunan expense untuk seluruh wilayah di 
Indonesia.  
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Abstrak 
 

Pelayanan Akademik pada industri perguruan tinggi  memegang peranan yang cukup penting 
untuk membangun relasi dengan mahasiswa/i atau calon siswa/i, termasuk di Sekolah Tinggi 
Farmasi Bandung (STFB). Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di industri perguruan 
tinggi, STFB perlu melakukan antisipasi, yaitu dengan cara mengembangkan kualitas layanan 
akademiknya. 
Perumusan rekomendasi guna mengembangkan kualitas layanan akademik diperoleh berdasarkan 
hasil pengolahan data, analisis, diskusi dengan pihak STFB, serta brenchmarking yang relevan di 
perguruan tinggi farmasi yang ada dibandung. Rekomendasi yang diusulkan dalam penelitian ini 

adalah penambahan luas Sebesar 30   , adanya penghargaan kepada karyawan 1x/semester, 
detail tugas dan kewajiban masing-masing karyawan lengkap, adanya penambahan AC di ruang 
perkuliahan minimal sebanyak 4unit /semester, adanya sistem reward kepada dosen min 
1x/semester, adanya penambahan komputer diruangan perkuliahan 4unit/semester,  adanya 
training pegawai 1x/semester,  adanya penambahan kursi-meja diruang perkuliahan 40 
unit/semester dan adanya prosedur penanggulangan keluhan serta updatenya 1x/semester. 
 
 

PENDAHULUAN 
 
Institusi perguruan tinggi dapat dilihat sebagai 
institusi yang bergerak pada sektor jasa. 
Sama dengan kecenderungan yang 
berlangsung di industri jasa, peningkatan 
kualitas institusi pendidikan juga semakin 
meningkat (O’neill dan Plamer,2004). Disisi 
lain institusi pendidikan tinggi dihadapkan 
kepada semakin ketatnya persaingan saat ini, 
lulusan sekolah menengah atas memiliki 
banyak pilihan pendidikan tinggi untuk 
menuntut ilmu. Untuk menghadapi persaingan 
itu, salah satu hal penting yang harus 
diperhatikan oleh institusi pendidikan tinggi 
adalah mahasiswa atau calon mahasiswa 
terhadap program yang diberikan (Seaman 
dan O’ Hara, 2006). 
 
Institusi pendidikan saat ini banyak 
menyelenggarakan peguruan tinggi yang 
khusus berfokus kepada satu keprofesian 
dunia kerja, diantaranya adalah STFB. 
Sekolah Tinggi Farmasi Bandung (STFB) 
berdiri pada tanggal 4 Juni 1999 berdasar 
dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 
98/D/0/1999 serta diselenggarakan di bawah 

Yayasan Adhi Guna Kencana melalui surat 
keputusan Ketua Yayasan Adhi Guna 
Kencana No. 018/SK/YAGK/II /1999. STFB. 
 
Saat ini menyelenggarakan 2 program studi 
yaitu D3 dan S1 farmasi dan satu Program 
Pendidikan Profesi Apoteker (P3A). Program 
Studi S1 Farmasi mendapatkan izin sejak 
tahun 1999 Program Studi D3 Farmasi 
mendapatkan izin sejak tahun 2002, Namun 
penyelenggaraannya dimulai pada tahun 
2004. Sedangkan Program Pendidikan 
Apoteker mendapatkan izin pada tahun 2009. 
Program studi S1 Farmasi telah terakreditasi 
B berdasarkan SK BAN PT nomor: 018/BAN-
PT/Ak-X/S1/VIII/2007. 
 
Menurut Gasperz (2002), pelanggan adalah 
semua orang yang menuntut perusahaan 
untuk memenuhi suatu standar kualitas 
tertentu, dan karena itu akan memberikan 
pengaruh pada kinerja (performance) 
perusahaan. Institusi pendidikan tinggi dapat 
dilihat sebagai institusi yang bergerak disektor 
jasa. Sejalan dengan kecendrungan yang 
berlangsung di industri jasa, perhatian 
terhadap kualitas institusi pendidikan tinggi 
juga semakin meningkat (Nurmala, 2010). 

mailto:ahong.thestardustdragon.signer@gmail.com
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QFD merupakan metode karena dapat 
mengukur kinerja layanan akademik 
diperguruan tinggi dan mengetahui kebutuhan 
mahasiswa dengan tepat. QFD merupakan 
alat yang efektif untuk mengategorikan atribut 
pada produk atau jasa berdasarkan seberapa 
besar tingkat kepentingan - kinerja yang 
dihasilkan oleh setiap atribut yang kemudian 
dimasukkan ke dalam House of Quality 
sebagai Karateristik Teknis, Kotler (2002). 
 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

Quality Function Deployment (QFD) 
Quality Function Deployment adalah sebuah 
metode terstruktur untuk perencanaan dan 
pengembangan produk yang memungkinkan 
tim pengembangan untuk menentukan 
dengan jelas keinginan dan kebutuhan 
pelanggan. Quality Function Deployment juga 
digunakan untuk  mengevaluasi secara 
sistematis kemampuan produk atau layanan 
dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan 
pelanggan (Cohen, 1995). 
 
Berdasarkan definisinya, QFD merupakan 
praktek untuk merancang suatu proses 
sebagai tanggapan terhadap kebutuhan 
pelanggan. QFD juga menterjemahkan apa 
yang dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang 
dihasilkan oleh perusahaan. QFD 
memungkinkan perusahaan untuk 
memprioritaskan kebutuhan pelanggan. 
Setelah itu, QFD menemukan tanggapan 
inovatif terhadap kebutuhan tersebut dan 
memperbaiki proses hingga tercapainya 
efektifitas maksimum. 
 
QFD Iterasi 1 
Untuk mengkombinasikan True Customer 
Needs atau kebutuhan pelanggan dengan 
karakteristik teknik, dibutuhkan suatu format 
matriks. Format matriks yang digunakan 
dalam QFD ialah matriks perencanaan 
(House of Quality) atau disebut juga QFD 
iterasi satu. QFD iterasi satu dibuat tim 
pengembang untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan. Gambar 1 berikut menunjukkan 
bagan dari House of Quality. 

 
Gambar 1. Bagan HoQ 

 
Concept Development 
Concept Development merupakan tahap 
pengembangan pada konsep karakteristik 
teknis yang akan diturunkan pada tahap QFD 
iterasi 2. Peringkat karakteristik teknis yang 
telah dipilih menjadi acuan untuk 
pengembangan selanjutnya, tiap-tiap 
karaketeristik teknis dibuat critical part yang 
memungkinkan untuk mencapai target 
karakteristik teknis tersebut. 
 
Tujuan konsep pengembangan ini adalah 
mencoba membantu perusahaan dalam 
menentukan arah pengembangan dengan 
kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan. 
 
Menurut Ulrich dan Eppinger (1995), 
penentuan konsep dapat dilakukan dengan 
dua cara, yaitu: 
 
a) Konsep Eksternal 
Pencarian konsep eksternal dilakukan dengan 
mengumpulkan informasi dari sumber 
eksternal, yaitu: mewawancarai pengguna 
layanan utama, konsultasi dengan pakar, 
mencari paten, mencari literatur dan 
menganalisis pesaing.                                                                                                                                                                                     
 
b) Konsep Internal 
Pencarian konsep internal merupakan 
penggunaan pengetahuan dan kreativitas dari 
tim yaitu berupa diskusi dengan pihak sekolah 
tinggi farmasi bandung  untuk menghasilkan 
konsep solusi. 
 
QFD Iterasi 2 
QFD iterasi dua merupakan matriks 
perencanaan part (Part Deployment). Gambar 
2 berikut menunjukkan bagan dari Part 
Deployment.  
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Gambar 2. Bagan Matriks Part Deployment 

 
 

HASIL PENGOLAHAN DATA 
 

Weighted Average Performance (WAP) 
Kuesioner WAP dengan menggunakan 
integrasi Eduqual dan Model Kano disebarkan 
kepada 100 mahasiswa/i STFB dengan 
penentuan jumlah responden menggunakan 
rule of thumbs untuk mendapatkan atribut 
kebutuhan mahasiswa STFB dan melihatnya 
berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat 
kepuasan. Tabel 1 berikut menunjukan hasil 
dari pengkategorian kuesioner ketingkat 
kepentingan dan tingkat kepuasan. 
 

Kode Atribut Pertanyaan 
Tingkat 

Kepuasan 

Tingkat 
Kepentin

gan 

CD
1 

Tugas dan ujian 
yang diberikan 
sesuai dengan 

silabus 

2,1 3,2 

CD
2 

Dosen memiliki 
kemampuan yang 

baik dalam 
menyampaikan 

materi 

3,2 3,8 

CD
3 

Perkuliahan yang 
diberikan dosen 
sesuai silabus 

3 3,2 

CD
4 

Dosen memberikan 
perkuliahan sesuai 

dengan jadwal yang 
sudah ditetapkan 

1,7 3,8 

AP
1 

Staf administrasi 
ramah terhadap 

mahasiswa 
2,3 3,1 

AP
2 

Staf administrasi 
cepat tanggap 

terhadap 
permasalahan 

mahasiswa 

2 3,2 

AP
3 

Staf Adminstrasi 
menangani 

permintaan atau 
keluhan mahasiswa 

2,1 3,8 

AP
4 

Staf Administrasi 
memiliki 

kemampuan 
2 3,3 

Kode Atribut Pertanyaan 
Tingkat 

Kepuasan 

Tingkat 
Kepentin

gan 

mendokumentasika
n file dengan baik 

IS1 

Adanya website 

kampus  yang 
mendukung 

informasi akademik 
dan perkuliahan 

2 3,2 

IS2 
Sistem registrasi 
berbasis online 

1,9 2,5 

PE
1 

Setiap ruang 
perkuliahan tersedia 

alat elektronik 
(komputer, 
proyektor) 

2 3,1 

PE
2 

Ketersediaan 
courseware, slide 

materi sesuai 
silabus perkuliahan 

dikampus 

2 3,1 

PE
3 

Setiap ruangan 
kuliah tersedia kursi 

dan meja 
1,8 3,8 

PE
4 

Luas ruang kuliah 
sesuai dengan 
perbandingan 

jumlah mahasiswa 

1,8 3,6 

PE
5 

Kebersihan kampus 
terjaga 

2,9 3,3 

PE
6 

Luas kantin sesuai 
dengan jumlah 

mahasiswa 
2 3,3 

CD
1 

Tugas dan ujian 
yang diberikan 
sesuai silabus 

2,1 3,2 

CD
2 

Dosen memiliki 
kemampuan yang 

baik dalam 
menyampaikan 

materi 

3,2 3,8 

CD
3 

Perkuliahan yang 
diberikan dosen 
sesuai dengan 

silabus yang ada 

3 3,2 

CD
4 

Dosen memberikan 
perkuliahan sesuai 

dengan jadwal yang 
sudah ditetapkan 

1,7 3,8 

 
Hasil QFD Iterasi 1 
Dari hasil atribut WAP pada Tabel 1 kemudian 
akan dilakukan pengelompokan berdasarkan 
model kano kemudian akan diintegrasi dan 
diolah kedalam QFD iterasi 1 untuk 
mendapatkan Ranking karakteristik teknis 
yang dijadikan atribut pengembangan. Urutan 
ranking dari masing-masing karakteristik 
teknis tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Rangking 
Karakteristik 

teknis 
Keterangan 

1 
staff administrasi 

cepat tanggap 
Target belum 

terpenuhi 

2 
kenyamanan 

ruangan 
perkuliahan 

Target belum 
terpenuhi 

3 

kelengkapan 
furniture belajar 
mengajar dalam 
ruangan kuliah 

Target belum 
terpenuhi 

4 
kedisiplinanan 

dosen 
Target belum 

terpenuhi 

5 
kebersihan 
lingkungan 

kampus 

Target 
terpenuhi 

6 

kelengkapan 
sarana elektronik 

pendukung 
perkuliahan 

Target belum 
terpenuhi 

7 
model interaksi 

dosen 
Target 

terpenuhi 

8 

staff administrasi 
terampil dalam 
menghadapi 

masalah 

Target belum 
terpenuhi 

9 
kenyamanan 

kantin 
Target belum 

terpenuhi 

10 
kesesuaian tugas 

yang diberikan 
dosen 

Target 
terpenuhi 

11 
kesesuaian ujian 
yang diberikan 

dosen 

Target 
terpenuhi 

12 
pemahaman 

dosen terhadap 
materi 

Target 
terpenuhi 

13 

staff administrasi 
menguasai ilmu 
komputer untuk 

keperluan 
pengelolaan 

website kampus 

Target belum 
terpenuhi 

14 
kemampuan 

komunikasi dosen 
Target 

terpenuhi 

15 
akses akademik 
kampus mudah 

Target 
terpenuhi 

16 

kecepatan dosen 
dalam mencari 

sumber informasi 
baru 

Target 
terpenuhi 

17 
kemampuan 

dosen mengajar 
Target 

terpenuhi 

18 
staff administrasi 

ramah 
Target belum 

terpenuhi 

 
Karateristik teknis yang dipilih adalah kartek 
yang menurut hasil diskusi antara peneliti, 
Ketua STFB dan tim pengembang fasilitas 
dan layanan dinilai masih kurang baik atau 
belum terpenuhi targetnya dibandingkan oleh 
kampus pesaingnya, Unjani. 
 

Hasil QFD Iterasi 2 
Dari hasil pengkategorian karakteristik teknis 
pada Tabel 2 kemudian dilakukan pemilihan 
konsep untuk menentukan tata cara 
pengembangan dari atribut yang terpilih. 
Setelah penentuan konsep dilakukan, 
didapatkan critical part yang merupakan cara 
pengembangan kualitas layanan akademik di 
sekolah tinggi farmasi bandung. Critical part 
dari hasil pemilihan konsep harus dihitung 
nilai kontribusi untuk menentukan prioritas 
pengembangan yang akan dilakukan 
kedepannya. Urutan ranking nilai kontribusi 
dari masing-masing critical part tersebut dapat 
dilihat pada Tabel 3. 
 

Kode Critical Part 
Normalisasi 
Kontribusi 

C1 Penambahan jumlah 
pegawai 

0.03 

C2 Job desk pegawai 0.10 

C3 Penambahan AC 0.10 

C4 Penambahan 
pencahayaan ruangan 

0.01 

C5 Penambahan kursi - 
meja 

0.02 

C6 Penambahan Locker 0.01 

C7 Sistem Reward 0.05 

C8 Penambahan Sound 
System 

0.02 

C9 Penambahan Komputer 0.05 

C1
0 

Prosedur penangulangan 
keluhan 

0.02 

C1
1 

Pelebaran luas ruangan 
0.25 

C1
2 

Penangulangan 
kebersihan 

0.08 

C1
3 

Training pegawai 
0.05 

C1
4 

Sosialisasi pegawai 
0.02 

C1
5 

Program loyalitas 
pegawai 

0.18 

 
Rekomendasi Untuk Perusahaan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih 
terdapat karakteristik teknis dan critical part 
yang perlu diperbaiki guna meningkatkan 
layanan akademik di STFB. Sebelum 
menyusun rekomendasi, terlebih dahulu 
ditentukan prioritas pengembangan layanan 
akademik dari setiap karakteristik teknis dan 
critical part.  
 
Penentuan prioritas didasarkan pada 
karakteristik teknis dan critical part yang 
belum memenuhi target, dengan kata lain 
kinerja eksisting masih lebih rendah dari 
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target yang ditentukan. Rekomendasi 
didasarkan pada konsep yang diturunkan 
berdasarkan karakteristik teknis, sehingga 
critical part yang diturunkan fokus kepada 
pengembangan layanan akademik di STFB. 
Hasil dari rekomendasi untuk pihak sekolah 
tinggi farmasi bandung dapat dilihat pada 
tabel 4. 
 

Critical part 
Karakteritik 

Teknis 
Rekomendasi 

Pelebaran 
Luas ruangan 

Kenyamanan 
kantin 

Penambahan 
Luas Sebesar 

30    

Program 
Loyalitas 
Pegawai 

Staff 
administrasi 

ramah 

Adanya 
penghargaan 

kepada 
karyawan 

1x/semester 

Job Desk 

Pegawai 

Staff 
administrasi 

cepat 
tanggap 

Detail Tugas 
dan kewajiban 
masing-masing 

karyawan 
lengkap 

Penambahan 
AC 

Kenyamanan 
ruangan 

perkuliahan 

Adanya 
penambahan 
AC di ruang 
perkuliahan 
sebanyak 4 

unit/semester 

Sistem 
Reward 

Kedisiplinan 
dosen 

Adanya 
penghargaan 
kepada dosen 
1x/Semester 

 

Penambahan 
komputer 

Kelengkapan 
sarana 

elektronik 
pendukung 
perkuliahan 

Adanya 
penambahan 
AC di ruang 
perkuliahan 

sebanyak 4 Unit/ 
Semester 

Training 
pegawai 

Staff 
administrasi 

dapat 
mengelola 

website 
kampus 

Adanya 
pelatihan 
kepada 

karyawan 
1x/Semester 

Penambahan 
kursi - meja 

Kelengkapan 
furniture 
belajar 

mengajar 
dalam 

ruangan 
kuliah 

Adanya 
penambahan 
kursi-meja di 

ruang 
perkuliahan 
sebanyak 40 

Unit/ Semester 

Prosedur 
penangulang
an keluhan 

Staff 
administrasi 

terampil 
dalam 

menghadapi 
masalah 

Adanya 
perubahan tata 

cara atau 
Update Sistem 
1x/Semester 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan 
Rekomendasi Akhir untuk pihak STFB agar 
dapat meningkatkan kualitas pelayanan 
akademik adalah sebagai berikut: 
1) Kenyamanan kantin dapat ditingkatkan 

dengan Penambahan Lebar Luas 
Ruangan sebesar 30   

2) Staff administrasi yang ramah dapat 
dilaksanakan dengan program 
penghargaan loyalitas kepada pegawai 
min. 1x/semester 

3) Staff administrasi cepat tanggap dapat 
diterapkan dengan diadakannya job desk 
yang mencangkut detail tugas pegawai  

4) Kenyamanan Ruang Perkuliahan dapat 
ditingkatkan dengan pengadaan AC 
disetiap kelas, perpustakaan maupun 
laboratorium  

5) Kedisiplinan dosen dapat ditingkatkan 
dengan pengadaan sistem reward min. 
1x/semester 

6) Kelengkapan sarana elektronik 
pendukung perkuliahan dapat 
ditingkatkan dengan penambahan 4 unit 
komputer/semester 

7) Staff administrasi dapat mengelola 
website kampus dapat diterapkan dengan 
cara pengadaan training pegawai min. 
1x/semester 

8) Kelengkapan furniture belajar mengajar 
dalam ruangan kuliah dapat dilakukan 
dengan penambahan kursi dan meja min. 
40 unit/semester 

9) Staff administrasi terampil dalam 
menghadapi masalah dapat dilaksanakan 
dengan pengadaan prosedur 
penangulangan keluhan yang sistemnya 
ter-update min. 1x/semester 

 
Saran 
Saran yang dapat diberikan berdasarkan 
penelitian yang telah dilakukan adalah : 
1) Pesaing yang dijadikan pembanding 

kinerja layanan, jika memungkinkan lebih 
dari satu dan mempunyai kinerja yang 
lebih bagus secara keseluruhan. 

2) Dalam pelaksanaan wawancara untuk 
menentukan atribut kebutuhan, sebaiknya 
digali lebih dalam lagi untuk mendapatkan 
atribut kebutuhan yang lebih tepat dan 
memperoleh atribut information system 
lebih banyak. 

3) Pada saat penentuan konsep dan critical 
part sebaiknya tidak hanya menggunakan 
brainstorming dengan pihak persuahaan 
tetapi juga menggunakan data dari 
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benchmarking untuk dijadikan acuan 
pemilihan kebutuhan sehingga hasil yang 
didapat lebih baik. 

4) Peneilitian ini dapat dilanjutkan untuk 
menjadi acuan cara melakukan 
peningkatan layanan akademik 
diperguruan tinggi negeri diseluruh 
Indonesia. 

5) Penelitian dapat dikembangkan dengan 
pembuatan aplikasi / sistem evaluasi dan 
pengukuran layanan akademik perguruan 
tinggi dan khususnya sekolah tinggi 
farmasi. 
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Abstrak 
 

Tata letak pabrik memberikan kontribusi yang baik dalam aktifitas yang berlangsung dalam 
kegiatan produksi. Perusahaan yang memiliki tata letak yang baik dapat meningkatkan hasil 
produksi, mengurangi biaya pemindahan material, jarak pemindahan material, dan waktu 
pemindahan material. Untuk merancang tata letak pabrik dapat digunakan metode Systematic 
Layout Planning (SLP) dengan membuat operation process chart untuk mengetahui proses 
produksi yang berlangsung, routing sheet untuk mengetahui jumlah mesin yang dibutuhkan dalam 
kegiatan produksi, activity relationship untuk mengetahui hubungan antar komponen, luas lantai  
untuk mengetahui besarnya luas tanah yang dibutuhkan untuk ruangan tersebut, serta merancang 
layout baru untuk perusahaan. Dengan rancangan layout baru, maka perusahaan dapat 
mengurangi jarak pemindahan materialserta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam waktu 
memproduksi. 
 
Kata kunci : Systematic Layout Planning, Perancangan Tata Letak, Routing Sheet 
 

Abstract 
 

Layout planning can give a good contribution in the activities that take place in the production 
activities. Companies that have a good layout can increase production, reduce the cost of material 
handling, material moving distance, and the time to move material. Plant layout can be design by 
useSystematic Layout Planning (SLP) method to make the operation process chart to determine 
the production process takes place, routing sheet to determine the number of machines required in 
production activities, activity relationship to determine the relationship between the components, 
the floor area to find out vast amount of land needed for the space, as well as designing a new 
layout for the company. With the new layout design, then the company can reduce the distance a 
material handling and improve the effectiveness and efficiency in producing. 
 
Keywords : Systematic Layout Planning, Layout Planning, Routing Sheet 

 
PENDAHULUAN 

 
PT. Media Kertas Indo Utama (MKU) 
merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
bidang percetakan. Untuk dapat memenuhi 
kebutuhan yang diinginkan oleh komsumen, 
maka diperlukan peningkatan kualitas 
produksi dan jumlah hasil produksi. Salah 
satu cara yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan jumlah hasil produksi dengan 
mengefektif dan efisienkan kegiatan produksi 
dengan mengatur tata letak pabrik. Untuk 
keadaan perusahaan saat ini, diperlukan 
perbaikan dari tata letak pabrik karena 
pemindahan material yang kurang efektif 
akibat jarak pemindahan material yang cukup 
jauh dari mesin yang satu ke mesin yang lain. 

Akibat dari jarak pemindahan material yang 
jauh, maka biaya yang dikeluarkan untuk 
memindahkan material ikut meningkat. 
Sehingga diharapkan dengan adanya 
perancangan ulang dari tata letak pabrik 
dapat mengurangi jarak pemindahan material 
dan mengurangi biaya untuk memindahkan 
material tersebut. 
 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

Operation Process Chart 
OPC bertujuan untuk menentukan langkah –
langkah pekerjaan dari komponen part atau 
memetakan proses dan inspeksi dari 
komponen. Pada pembuatan peta proses 

mailto:nelson.haoz@gmail.com
mailto:sitirohananasution@gmail.com
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operasi ini garis vertikal akan 
menggambarkan aliran umum dari proses 
yang dilaksanakan, sedangkan garis 
horizontal yang menuju kearah garis vertikal 
akan menunjukan adanya material yang akan 
bergabung dengan komponen yang akan 
dibuat

[1]
. 

 
Systematic Layout Planning 
Perencanaan tata letak fasilitas merupakan 
kombinasi antara seni (art) dan teknik 
rekayasa (engineering)

[2]
. Telah banyak 

ragam teknik  untuk melakukan perencanaan 
tata letak pabrik antara lain pendekatan 
Systematic Layout Planning (SLP) yang 
merupakan perencanaan tata letak pabrik 
yang sistematik dan terorganisir olehRichard 
Muther (1973).  
 
SLP terdiri dari  langkah-demi-langkah 
prosedur untuk perencanaan tata letak 
fasilitas yang cocok untuk menganalisis dan 
merancang kerja atau arus informasi pada 
fasilitas industri dan yang lainnya. SLP 
banyak diaplikasikan untuk berbagai macam 
persoalan meliputi antara lain problem 
produksi, transportasi, pergudangan, 
supporting service dan aktivitas-aktivitas yang 
dijumpai dalam perkantoran (office layout). 
 
Activity Relationship 
Dalam perencanaan tata letak analisis aliran 
material lebih cenderung untuk mendapatkan 
atau mengetahui biaya dari pemindahan 
material, jadi dalam hal ini lebih bersifat 
kuantitatif. Sedangkan analisis yang lebih 
bersifat kualitatif dalam perancangan tata 
letak menggunakan ARC (activity relationship 
chart). 
 
Activity Relationship Diagram 
Pendekatan ARD (Activity Relationship 
Diagram) yang dikembangkan oleh Muther 
yaitu ARD dengan hubungan garis yang 
menunjukan besarnya derajat relationship 
antara aktivitas yang satu dengan aktivitas 
lainya. Dalam perencanaan tata letak fasilitas, 
derajat hubungan antar departemen dapat 
dipandang dari dua aspek, baik aspek 
kualitatif maupun aspek kuantitatif. 
Perancangan tata letak fasilitas yang bersifat 
kualitatif akan lebih dominan dalam 
menganalisis derajat hubungan aktifitas dan 
biasanya ditunjukkan oleh ARC. 
 
Routing Sheet 
Lembar pengurutan produksi (routingsheet) 
adalah tabulasi langkah-langkah yang dicakup 

dalam memproduksi komponen-komponen 
tertentu dan perincian untu khal-hal yang 
berkaitan

[4]
. Lembar pengurutan produksi 

berguna untuk menentukan bahan baku yang 
harus disiapkan dan jumlah mesin teoritis 
yang tersedia pada kapasitas produksi 
tertentu. 
Rumus-rumus yang digunakan dalam 
menghitung routing sheet antara lain: 
 
                   
                         

                   
..........(1) 

             
       

                  
...................(2) 

                         
                     

            
......(3) 

                      
                      

                  
..............(4) 

                           
                          

                
..(5) 

               
                          

                                             
.....(6) 

 
From To Chart 
From to chart kadang disebut pula sebagai trif 
frequency chart atau travel chart adalah 
sesuatu teknik konfensional yang umum 
digunakan untuk perencanaan tata letak 
pabrik dan pemindahan bahan dalam suatu 
proses produksi

[8]
. Teknik ini sangat berguna 

untuk kondisi-kondisi dimana banyak items 
yang mengalir melalui suatu area seperti job 
shop, bengkel permesinan, kantor dan lain-
lain. From to chart umumnya dijumpai pada 
suatu peta perjalanan (road map), angka-
angka yang terdapatt dalam suatu from to 
chart akan menunjukan total dari berat beban 
yang harus dipindahkan, jarak 
perpindahanbahan, volume atau kombinasi-
kombinasi dari factor-faktor ini. 
 
Jarak Rectilinier 
Jarak diukur sepanjang lintasan dengan 
menggunakan garis tegak lurus (orthogonal) 
satu dengan yang lainnya. Untuk menghitung 
jarak rectilinier dapat digunakan rumus: 
 

Distance = |x1-x2|+|y1-y2|......................(7) 
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METODOLOGI PENELITIAN 
 

1.1 Metodologi penelitian yang 
dilaksanakan di PT. Media KertasIndo 
Utama dapat dilihat pada Gambar 1. 
 

Mulai

Survei Lapangan

Identifikasi Masalah

Studi Pustaka

Tujuan Penelitian

Pengumpulan Data

Data Cukup?

Pengolahan Data
Membuat 

OPC,Routing sheet,  
ARC & ARD

Membuat Alternatif 
Rancangan

Membandingkan 
Rancagan dengan 
Keadaan Sekarang

Kesimpulan dan 
Saran

Selesai

Tidak

Ya

 
Gambar 1. Metodologi Penelitian 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Operation Process Chart 
Untuk dapat merancang tata letak pabrik yang 
sesuai dengan kebutuhan perusahaan 
diperlukan pembuatan Peta Proses Operasi 
yang berlangsung. Peta Proses Operasi dapat 
dilihat pada Gambar 2.  

O-1

O-2

I-1

O-3

O-4

I-2

Pengolahan Kertas

52,5'

Cetak Kertas

85'

Pemotongan Kertas

10,5'

Packaging

8'

Penyimpanan Gudang

Kertas Bekas

Tinta

Mok

Gambar 2. Peta Proses Operasi 

Routing Sheet 
Untuk dapat mengetahui jumlah mesin yang 
diperlukan untuk memproduksi produk, 
diperlukan pengumpulan data. Data yang 
diperoleh dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Data yang Diperoleh 

Kapasitas 
Produksi/ mg  

1500 Bungkus @25kg = 
37500kg 

Hari Kerja/Mg 6 hari 

Jam Kerja 
Perhari 

Hongkang : 24 jam 
Cetak : 24 jam 
Potong : 24 jam 
Packing : 8 jam 

Waktu Setup 

Hongkang : 2 jam 
Cetak : 1 jam 
Potong : 30 menit 
Packing : 0 menit 

Hasil yang 
diproduksi 

Hongkang : 160 kg 
dalam 52,5 menit 
Cetak :  80 kg dalam 85 
menit 
Potong : 26 kg dalam 
10,5 menit 
Packing : 25 kg dalam 8 
menit  

Skrap Mesin 

Hongkang : 2% 
Cetak : 3% 
Potong : 5% 
Packing : 0% 

Efisiensi Pabrik 90,65% 

Reliabilitas Mesin 90% 

 
Dilanjutkan dengan melakukan perhitungan 
routing sheet untuk mengetahui jumlah mesin 
yang diperlukan untuk memenuhi kapasitas 
produksi yang diharapkan. Perhitungan 
routing sheet dapat dilihat pada Tabel 2. 
 
Perancangan Tata Letak Pabrik 
Setelah mengetahui proses produksi yang 
berlangsung, dilakukan analisis terhadap 
hubungan kedekatan antara setiap bagian 
produksi dengan menggunakan Activity 
Relationship Chart. Gambar ARC pabrik 
dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Tabel 2. Perhitungan Routing Sheet 

 
 

1   Gudang Kayu

3   Mesin Hongkang

4   Gudang BSJ

5   Mesin Cetak

6   Mesin Potong

7   Packing

2   Boiler

8   Gudang BJ

9   Gudang BP

10 Gudang BB

11 Workshop

12 Toilet

A

3

A

3

A

1

A

1

A

1

A

1

A

1

U

5

U

5

U

5

U

5

U

5

U

5

U

5

U

5

U

3

U

3

A

3

U

5

U

5

U

5

U

5

U

5

U

5

U

5

U

3

U

3

U

5

U

5

U

5

U

5

U

5

U

5

U

5

A

3

U

5

U

5

U

5

U

5

U

5

U

5

U

5

U

5

E

4

I

2

U

5

U

5

U

5

U

5

E

4

I

2

U

5

U

5

A

1

U

5

I

2

U

5

U

5

E

4

U

5

U

5

E

4

I

2

U

5

I

2

U

5

Keterangan hubungan:

1 = Urutan produksi

2 = Kontak pekerjaan yang sering dilakukan

3 = Mempermudah pekerjaan terkait

4 = Menjaga Kestabilan Mesin

5 = Tidak ada pengaruh

 
 

Gambar 3. ARC  Kegiatan Produksi 
 

Berdasarkan hasil ARC tersebut, dilanjutkan 
dengan membuat Activity Relationship 
Diagram dengan menggunakan algoritma 
relationship diagramming. untuk 
mempermudah dalam mengamati hubungan 
setiap departemen dilakukan perancangan 
worksheet berdasarkan hasil dari ARC. Tabel 
worksheet dapat dilihat pada tabel 3. Hasil 

yang diperoleh dengan algoritma relationship 
diagramming dapat dilihat pada Gambar 4. 
Untuk mengetahui luas tiap bagian yang 
dibutuhkan, dilakukan peracangan ulang pada 
setiap bagian produksi perusahaan. Hasil 
perhitungan luas lantai tiap bagian dapat 
dilihat pada tabel 4 sampai dengan tabel 8.  

 
 

Tabel 3. Worksheet ARC 

 
 

 
 

Gambar 4. Hasil Algoritma Diagram 
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Tabel 4. Luas Lantai Mesin 

 
 

Tabel 5. Luas Lantai Gudang Bahan Baku 

 
Tabel 6. Luas Lantai Gudang Bahan Setengah Jadi 

 
 

Tabel 7. Luas Lantai Gudang Barang Jadi 

 
 

Tabel 8. Luas Lantai Bahan Pembantu 

 
 
Berdasarkan data yang diperoleh,maka 
dilanjutkan dengan membuat Area Allocation 
Diagram dengan mengkonversikan masing-
masing luas departemen. Tabel konversi luas 
departemen dapat dilihat pada Tabel 9. 
 

 
Hasil yang diperoleh pada number of unit area 
templates diperoleh dari membagikan luas 
area masing-masing departemen dengan luas 
area terkecil yang terdapat dalam seluruh 
departemen. Hasil Area Allocation Diagram 
dapat dlihat pada Gambar 5. 

 
Tabel 9. Konversi Luas Departemen 

No Departemen Luas Area 
Number of Unit Area 

Templates 

1 Gudang Kayu 40 5,91716 

2 Boiler 144 21,30178 

3 mesin HK 608 89,94083 

4 Gudang BSJ 126,7383 18,74827 

5 Mesin Cetak 255,21 37,75296 

6 Mesin Potong 87,7716 12,98396 

7 Packing 95,584 14,13964 

8 Gudang BJ 89,6 13,25444 

9 Gudang BP 27,12704 4,012876 
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Gambar 5. Area Allocation Diagram 

 
Untuk keadaan layout perusahaan pada saat ini dapat dilihat pada gambar 6. 
 

Gudang Bahan 
Pembantu

Mesin Cetak

Mesin Potong

Packing

Gudang 
Kayu

Boiler
Mesin Hongkang

8 m 4 m

Gudang Barang 
Jadi

Gudang Bahan 
Baku

Gudang 
Bahan 

Setengah 
Jadi

Mess

Parkiran 
Mobil

Parkiran Motor Pos

Kantor

8 m15 m 15 m

5 m

15 m

8 m

6 m

12 m

18 m

15 m

10 m

12 m

Timbangan 4 m5 m

8 m

8 m

12 m

Mesin Hongkang

4 m

6 m

2 m

12 m

3 m5 m

Workshop

W

C

 
Gambar 6. Layout Awal Perusahaan 

 
Dilanjutkan dengan merancang layout baru 
berdasarkan hasil perhitungan. Rancangan 
layout baru dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Rancangan Layout Baru 

 
Dilanjutkan dengan menghitung  jarak 
perpindahan antara satu departemen dengan 
departemen lain untuk mengetahui jarak yang 
ditempuh dalam satu siklus pemindahan 
material dengan cara perhitungan jarak 
rektalinier. 

10 Gudang BB 207,8051 30,7404 

11 Workshop 60 8,87574 

12 Toilet 6,76 1 
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Tabel 10. From To Chart Layout Sekarang

 
 
Tabel 11. From To Chart Layout Baru

 
 
Berdasarkan frekuensi pemindahan material 
yang berlangsung diperusahaan, dilakukan 
perhitungan jarak total yang ditempuh untuk 
memindahkan material. Hasil perhitungan 
jarak yang ditempuh dapat dilihat pada Tabel 
12 dan Tabel 13. 

 
Tabel 12. Jarak Pindah Layout Sekarang

 
 

Tabel 13. Jarak Pindah Layout Baru

 
Hasil yang diperoleh dengan adanya 
perancangan layout baru dapat mengurangi 
jarak pemindahan material sebesar 225,929 
m. 
 

 
 
 
 

KESIMPULAN 
 

Pada perhitungan routing sheet, diperoleh 
hasil bahwa mesin yang digunakan untuk 
percetakan mengalami kelebihan 2 unit 
mesin. Untuk kegiatan produksi dilakukan 
perancangan ulang dengan mengurangi 
mesin dan melakukan perhitungan ulang pada 
bagian gudang dan luas lantai mesin. Hasil 
rancangan layout baru menunjukkan 
pengurangan jarak pemindahan material 
sebesar 225,929m. 
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