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Abstrak 
 

Turbin angin sumbu horizontal merupakan salah satu tipe turbin angin yang dapat dimanfaatkan 
untuk membangkitkan listrik. Studi eksperimental model turbin angin dilakukan dengan penekanan 
kepada kemampuan model turbin angin dengan NACA airfoil 4421 untuk mengekstraksi energi 
angin secara optimal dengan melakukan pengujian performansi model turbin angin. Metode yang 
dilakukan pada penelitian ini adalah dengan melakukan eksperimen model turbin angin di dalam 
terowongan angin. Hasil dari eksperimen yang dilakukan pada model turbin angin di dalam 
terowongan angin, didapatkan hasil daya maksimum turbin untuk pada kecepatan 7 m/s adalah 
3.967 W, efisiensi turbin sebesar 30% dan Tip Speed Ratio sebesar 1.233. Data perbandingan 
daya turbin berdasarkan kecepatan angin antara data teoritis dan pengujian dapat dinyatakan 
kehilangan energi dari perbandingan tersebut sebesar ±25% untuk desain Airfoil NACA 4421 
dengan sudu di twist.    

 
Kata Kunci : Airfoil, Energi Angin, Turbin Angin, NACA. 
 
 

LATAR BELAKANG MASALAH 
 

Energi alternatif sangat dibutuhkan 
pada zaman sekarang ini. Angin dapat 
dimanfaatkan untuk menghasilkan energi 
terbarukan [1]. Ada dua jenis utama dari 
turbin angin, yakni dengan sumbu vertikal dan 
dengan sumbu horizontal. Turbin angin dapat 
digunakan untuk menghasilkan listrik dalam 
jumlah besar baik di darat dan di lepas 
pantai.. 

Di Indonesia, kecepatan angin menurut 
Data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 
2007-2010 di seluruh Indonesia berada pada 
angka terendah ±3 m/s sampai angka 
tertinggi ±8 m/s [2]. Potensi kecepatan angin 
di Indonesia umumnya berkecepatan rata-rata 
±5 m/s. Hal ini tidak terlepas karena Indonesia 
merupakan negara kepulauan terbesar di 
dunia dengan 17.504 pulau dan luas perairan 
laut 5.8 juta km

2
 (terdiri dari luas laut teritorial 

0.3 juta km
2
, luas perairan kepulauan 2.95 

juta km
2
, dan luas Zona Ekonomi Eksklusif 

Indonesia (ZEEI) 2,55 juta km
2
) [3].  Hal ini 

merupakan wilayah yang potensial untuk 
pengembangan turbin angin. 

Melihat dari potensi yang ada, energi 
angin dapat dimanfaatkan dengan 
menggunakan turbin angin. Penelitian ini 
dilakukan pada model turbin angin sumbu 
horizontal 3 (tiga) sudu. Studi eksperimen 

pada model turbin angin dilakukan dengan 
penekanan kepada kemampuan turbin angin 
untuk mengekstraksi energi angin secara 
optimal. 

 
Turbin Angin 

Turbin angin merupakan salah satu 
konverter energi. Turbin angin mempunyai 
aplikasi yang independen atau tidak 
membutuhkan sumber energi lain. Jenis atau 
desain rinci semua turbin angin memiliki 
kesamaan bahwa turbin angin mengubah 
energi kinetik dari massa udara yang mengalir 
menjadi energi mekanik rotasi. Daratan Asia, 
pertama kali kincir angin bersumbu vertikal 
dikembangkan. Lalu bangsa Eropa mulai 
mengembangkan kincir angin bersumbu 
horizontal setelah kincir angin sumbu vertikal 
dikembangkan di Asia [4]. Dapat dilihat pada 
Gambar 1 yang merupakan model turbin 
angin hasil dari model horizontal dan vertikal. 

Inovasi baru dan potensi dalam model 
turbin angin secara terus menerus 
dieksploitasi, terutama terkonsentrasi pada 
bagian sudu, di mana sudu dibentuk agar 
lebih ringan dengan fitur aerodinamis yang 
lebih baik. Selain itu, sistem pengendalian 
pada turbin angin pun terus dikembangkan 
untuk mendapatkan hasil energi listrik. Salah 
satu pengendalian utama untuk 
memaksimalkan kinerja dari turbin angin ialah 
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dengan mengendalikan sudut kerja dari sudu 
turbin angin. 

 

 
Gambar 1. Turbin angin tipe horizontal dan 

vertikal [5]. 
 

Secara keseluruhan, industri energi 
angin mencapai kemajuan yang sangat pesat 
dalam dua dekade terakhir ini dan hal ini akan 
memainkan peran penting dalam tujuan dari 
turbin angin untuk meningkatkan produksi 
listrik dari sumber energi terbarukan. 

Aliran udara yang mengenai turbin 
angin dipengaruhi peran dari airfoil dari sudu 
turbin. Aliran udara di atas airfoil stasioner 
menghasilkan dua kekuatan, sebuah gaya 
angkat tegak lurus terhadap aliran udara dan 
gaya tarik ke arah aliran udara, seperti 
ditunjukkan pada Gambar 2. Gaya angkat 
tergantung pada aliran laminar yang mengalir 
di atas airfoil, yang berarti bahwa udara 
mengalir lancar di kedua sisi airfoil. Jika aliran 
turbulen ada daripada aliran laminar, akan 
ada sedikit gaya angkat atau tidak akan ada 
gaya angkat sama sekali. Udara yang 
mengalir di atas airfoil dapat dipercepat 
karena jarak yang lebih besar untuk 
melakukan perjalanan dan peningkatan 
kecepatan menyebabkan sedikit penurunan 
tekanan. Perbedaan tekanan di airfoil ini 
menghasilkan gaya angkat, yang tegak lurus 
terhadap arah aliran udara [6]. 

 
Gambar 2. Gaya angkat dan gaya tarik pada 

airfoil stasioner [6]. 
 
Udara yang bergerak di atas airfoil juga 

menghasilkan gaya tarik ke arah aliran udara. 
Ini adalah istilah rugi dan harus diminimalkan 
sebanyak mungkin dalam turbin angin kinerja 
tinggi. Kedua gaya angkat dan gaya tarik 
harus berbanding lurus dengan densitas 

udara, daerah airfoil dan kuadrat dari 
kecepatan angin [6]. 

Misalkan dibiarkan airfoil untuk 
bergerak ke arah gaya angkat. Gerakan ini 
akan menggabungkan gerak udara untuk 
menghasilkan arah angin relatif ditunjukkan 
pada Gambar 3. Airfoil akan terreorientasi 
untuk mempertahankan gaya angkat yang 
baik untuk rasio gaya dorong [6]. 

 

 
Gambar 3. Gaya angkat dan gaya tarik pada 

airfoil [6]. 
 

Salah satu parameter penting dari sudu 
adalah pitch angle, yaitu sudut antara chord 
line sudu dan bidang rotasi. Angle of attack 
seperti ditunjukkan pada Gambar 4. Chord 
line adalah garis lurus yang menghubungkan 
tepi terdepan dan terbelakang dari airfoil [6]. 

  

 
Gambar 4. Pitch angle β dan angle of attack γ 

[6]. 
 

Beberapa contoh lebih lanjut juga 
diberikan untuk menggambarkan perbedaan 
utama antara kedua sudut penting ini. Contoh 
pertama menunjukkan tiga airfoil pada angle 
of attack yang sama namun pada pitch angle 
yang berbeda. Situasi ini menunjukkan bahwa 
airfoil dapat dengan mudah berada pada 
angle of attack yang sama seperti yang 
ditujukkan pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Airfoil pada sudut serang konstan 

tetapi berbeda sudut pitch [7]. 
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Contoh kedua menunjukkan airfoil pada 
berbagai angle of attack yang selalu sama 
dengan pitch angle. Seperti yang dijelaskan 
pada persamaan gaya angkat, jika kecepatan 
angin berkurang maka angle of attack harus 
meningkat untuk mempertahankan gaya 
angkat yang dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Angle of attack yang selalu sama 

dengan pitch angle [7]. 
 
NACA (National Advisory Committee 

for Aeronautics) merupakan salah satu 
referensi pemilihan airfoil yang paling popular 
pada saat ini. Pengujian-pengujian yang 
dilakukan oleh NACA lebih sistematik dengan 
membagi pengaruh dari efek kelengkungan 
dan distribusi ketebalan (thickness) serta 
pengujiannya yang dilakukan pada berbagai 
Bilangan Reynold. Airfoil NACA memiliki 
parameter-parameter dalam bentuknya. 
Gambar 7 di bawah menunjukan beberapa 
parameter yang terdapat dalam airfoil NACA 
[8]. 

 
Gambar 7. Parameter geometris airfoil dari 

seri airfoil NACA [8]. 
 

Dengan c adalah panjang chord, f 
adalah maksimum camber, sedangkan f/c 

rasio camber, xf adalah posisi maksimum, 
camber, d adalah ketebalan maksimum airfoil, 
d/c thickness-chord ratio, xd adalah posisi 
ketebalan maximum airfoil, rN  adalah nose 
radius, yo adalah upper surface, yu adalah 

lower surface. 
Setiap parameter dalam Airfoil NACA 

memiliki kelebihan dan kekurangannya 
masing-masing. Persamaan 4 merupakan 
daya dari aliran udara secara bebas. Tidak 
semua daya dapat diambil karena ada aliran 
udara yang lewat melalui sudu. Sehingga 
didapatkan persamaan baru daya turbin yang 
ditujukan pada Persamaan 1 [6]. 

 

   
 

 
     

          (1) 

 
Dengan    adalah daya turbin (W), 

massa jenis udara ( = 1.225 
kg/m

3
), A adalah luas penampang turbin (m

2
), 

V adalah kecepatan angin (m/s), Cp adalah 
daya koefisien. Profil tekanan dan kecepatan 
aliran angin untuk suatu volume sebagai 
model bentuk aliran udara yang melewati 
suatu kincir dapat ditampilkan seperti Gambar 
8. 

 
Gambar 8. Profil tekanan dan kecepatan 

aliran angin [6]. 
 

Efisiensi Turbin umumnya digunakan 
untuk menunjuk efisiensi keseluruhan sistem 
turbin. Seperti ditunjukkan dalam Persamaan 
2 di bawah ini, umumnya didefinisikan 
sebagai rasio dari "daya listrik yang dihasilkan 
oleh turbin angin" (  ) dibagi dengan "daya 

angin ke dalam turbin" (  ). Lalu    dapat 
juga disebut "daya angin yang tersedia" yang 
ditunjukkan pada Persamaan 2. 

  
  

  
         (2) 
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Koefisien daya merupakan 
perbandingan antara daya mekanik pada 
poros turbin terhadap daya yang terdapat 
pada angin itu sendiri. Beberapa faktor yang 
mempengaruhi nilai    antara lain adalah 

jumlah baling-baling, bagian airfoil, 
permukaan baling-baling (bentuk dan sudut). 
Ketika kecepatan angin berubah maka 
kecepatan rotasi    harus mencapai nilai    

terbaik. Hal ini berarti    dan   harus 
digabung dalam sebuah parameter sebelum 
sebuah kurva dapat kita gambarkan. Variabel 
ini merupakan perbandingan antara 
kecepatan ujung rotor terhadap kecepatan 
angin dan disebut sebagai tip speed ratio 
(TSR) yang ditujukan pada Persamaan 3 [9]. 

 

  
                     

               
 
 

 
 
  

 
  (3) 

 
Dengan   adalah tip speed ratio, V 

adalah kecepatan angin (m/s),      adalah 

kecepatan pada ujung rotor (m/s),   adalah 

radius rotor (m),        adalah kecepatan 
angular (rad/s)   adalah frekuensi pada rotasi 
(s

-1
). Karena setiap tipe turbin memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda, maka faktor 
daya sebagai fungsi dari TSR juga berbeda 
sebagaimana yang ditunjukan oleh Gambar 9. 

 

 
Gambar 9. Perbandingan Cp dengan tip 

speed ratio [10]. 
 
 

METODE PENELITIAN 
 

Tahapan-tahapan proses kegiatan 
penelitian yang dilakukan digambarkan 
melalui diagram alir penelitian yang dijelaskan 
pada Gambar 10. 

 
Gambar 10. Diagram alir penelitian 

 
Tahapan yang diperlihatkan pada 

Gambar 10 dimulai dari mendesain model, 
pembuatan sampai dengan pengujian. 
Pengujian turbin angin sumbu horizontal 3 
(tiga) sudu ini menggunakan beberapa 
variabel pengujian. Variabel pengujian yang 
ditentukan di sini adalah perbedaan 
kecepatan angin selama proses pengujian. 
Beberapa variabel pengujian ini yaitu pada 
kecepatan angin diatur pada 1 m/s, 2 m/s, 3 
m/s, 4 m/s, 5 m/s, 6 m/s dan 7 m/s. 
Pengukuran kecepatan angin dilakukan 
dengan hotwire anemometer, putaran rotor 
dengan tachometer dan daya turbin dengan 
multitester. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Model turbin angin sumbu horizontal 3 
(tiga) sudu dibagi menjadi 3 komponen yaitu 
spesifikasi rotor sudu turbin, spesifikasi rotor 
sudu turbin twist dan spesifikasi tower turbin. 
Rancangan model perancangan turbin angin 
sumbu horizontal 3 (tiga) sudu tanpa di twist 
dan turbin angin sumbu horizontal 3 (tiga) 
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dengan sudu di twist dapat dilihat pada 
Gambar 11 dan Gambar 12. 

 
Gambar 11. Rancangan assembly turbin 

angin sumbu horizontal 3 (Tiga) dengan sudu 
tanpa di Twist 

 

 
Gambar 12. Rancangan assembly turbin 

angin sumbu horizontal 3 (Tiga) dengan sudu 
di Twist 

 
Swept area adalah luas efektif dari rotor 

turbin angin yang menerima energi kinetik dari 

angin adalah sebesar            . Tabel 1 
memperlihatkan perbandingan putaran rotor 
yang dihasilkan oleh model turbin angin baik 
dengan sudu yang di twist maupun dengan 
sudu tanpa di twist. Hasil yang ditunjukkan 
putaran yang dihasilkan oleh model turbin 
angin dengan sudu yang di twist lebih besar 
dibandingkan dengan tanpa di twist. Tabel 2 
memperlihatkan perbandingan tip speed ratio 
untuk kedua model turbin tersebut. Hasilnya 
tip speed ratio yang dihasilkan oleh model 
turbin angin dengan sudu di twist lebih besar 
dibandingkan dengan sudu tanpa di twist. 

 
 
 
 

Tabel 1. Perbandingan putaran rotor model 
turbin angin 

 
 

Tabel 2. Perbandingan tip speed ratio model 
turbin angin 

 
 
Hasil dari pengujian ditunjukkan pada 

Gambar 13, dari hasil tersebut 
memperlihatkan bahwa daya yang dihasilkan 
oleh model turbin angin dengan sudu yang di 
twist menghasilkan daya yang lebih besar 
dibandingkan dengan sudu yang tidak di twist. 
Hal ini dapat kita lihat hasil dari pengujian 
pada kecepatan 7 m/s, yang mana untuk daya 
yang dihasilkan dari model turbin angin yang 
di twist menghasilkan daya sebesar 3.976 W, 
sedangkan model turbin angin dengan sudu 
tanpa di twist menghasilkan daya sebesar 
0.554. Nilai efisiensi dari daya turbin hasil 
pengujian sudu twist yang dibangkitkan oleh 
angin pada kecepatan angin maksimal 
sebesar 30%. Data perbandingan daya turbin 
berdasarkan kecepatan angin antara data 
teoritis dan pengujian dapat dinyatakan 
kehilangan energi dari perbandingan tersebut 
sebesar ±25% untuk desain Airfoil NACA 
4421 dengan sudu di twist. 
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Gambar 13. Perbandingan kecepatan angin 
terhadap daya turbin teoritis terhadap model 

turbin angin 
 
 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil dan pembahasan 
maka didapat bahwa model turbin angin 
sumbu horizontal 3 (tiga) sudu dengan swept 

area turbin angin sebesar            , daya 
potensial sebesar          , data daya 
turbin teoritis berdasarkan kecepatan angin 
sebesar         , data daya turbin 
berdasarkan kecepatan angin maksimal 
model sudu twist sebesar 3.976 W, Nilai tip 
speed ratio sebesar 1.233 dan nilai efisiensi 
dari daya turbin hasil pengujian dengan sudu 
di twist yang dibangkitkan oleh angin pada 
kecepatan angin maksimal sebesar 30%. 
Data perbandingan daya turbin berdasarkan 
kecepatan angin antara data teoritis dan 
pengujian dapat dinyatakan kehilangan energi 
dari perbandingan tersebut sebesar ±25% 
untuk desain Airfoil NACA 4421 sudu di twist.  
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Abstrak 
 

Alat penukar kalor (heat exchanger) tipe counterflow banyak digunakan untuk perangkat elektronik 
dan transportasi.Nilai koefisien perpindahan panas dipengaruhi oleh karakteristik aliran. Tujuan 
penelitian ini menganalisa distribusi temperatur dan koefisien perpindahan panas konveksi pada 
heat exchanger tipe counterflow dengan pipa spiral menggunakan Solidworks. Dua buah pipa 
digunakan, dengan pipa air pendingin panjang 996 mm diameter 83,5 mm dan pipa air panas 
berupa pipa spiral panjang 986 mm diameter 11 mm digunakan dalam penelitian. Perubahan 
temperatur dikontrol pada air dingin 17

o
C, air normal 32

o
C ,dan air panas 85

o
C. Debit aliran dijaga 

konstan dengan 0,0001625 m
3
/s untuk air panas dan 0,0001625 m

3
/s untuk air pendingin. Hasil 

menunjukan dengan penggunaan pipa spiral maka temperatur fluida air panas mengalami 
penurunan 10

o
C dan kenaikan temperatur air dingin 5

o
C. Kenaikan nilai koefisien perpindahan 

panas dipengaruhi oleh variasi kenaikan temperatur dan debit aliran. 
 
Kata Kunci : heat exchanger, temperatur, keseimbangan energi bilangan nusselt, bilangan 

reynold, dan koefisien konveksi 
 
 

PENDAHULUAN 
 

Fenomena perpindahan panas 
memanfaatkan heat exchanger dalam 
melakukan suatu keperluan industri seperti 
perangkat elektronik dan transportasi. Namun, 
pada fluida heat transfer konvensional seperti 
air umumnya memiliki properti panas yang 
rendah. Kegunaan dari heat exchanger dalam 
industri adalah mengurangi temperatur pada 
aliran fluida pembuangan dengan cara 
memberikan fluida pendingin. Jenis aliran 
yang biasa digunakan adalah counterflow, 
yang dimana counterflow itu aliran yang saling 
berlawanan antara pipa luar dan pipa dalam 
pada heat exchanger. Dalam penggunaan 
pipa spiral dalam heat exchanger sangatlah 
efektif karena dengan berbentuk spiral akan 
semakin banyak penurunan temperatur yang 
didapat. 

Penukar panas adalah perangkat di 
mana energi ditransfer dari satu cairan lain 
permukaan penampang. Hal ini berbeda 
untuk Penukar panas tradisional, khususnya 
Penukar panas shell-dan-tube

[1]
. Perpindahan 

panas yang dihitung dalam tabung melingkar 

dipelajari oleh regers dan mayhew
[2]

. Mereka 
mengamati bahwa bahkan untuk alat uap 
panas, temperatur yang tinggi seragam 
dinding tidak diperoleh terutama disebabkan 
oleh distribusi kondensat uap atas permukaan 
coil

[3]
. Pada aliran sepenuhnya dikembangkan 

dalam acurved pipa dengan fluks panas yang 
seragam untuk jumlah temperatur besar. 
Aliran dan temperatur dipelajari dengan 
eksperimen. Mereka menganggap bahwa 
aliran dibagi menjadi dua bagian, lapisan 
batas kecil dekat dinding pipa dan wilayah inti 
besar yang membuat aliran yang tersisa. 

 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

Perpindahan panas terjadi melalui tiga 
mekanisme dasar adalah perpindahan melalui 
cara pertama yang disebut perpindahan 
panas konduksi. Cara kedua perpindahan 
panas melalui konveksi dan yang ketiga 
perpindahan panas secara radiasi. 

Kalor dari suatu bagian benda 
bertemperatur lebih tinggi akan mengalir 
melalui zat benda itu ke bagian lainnya yang 

mailto:sandy22@staff.gunadarma.ac.id
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bertemperatur lebih rendah. Zat atau partikel 
zat dari benda yang dilalui kalor ini sendiri 
tidak mengalir sehingga tenaga kalor 
berpindah dari satu partikel ke lain partikel 
dan mencapai bagian yang dituju. 
Perpindahan kalor cara ini disebut konduksi. 

Konveksi terjadi baik karena gerakan 
molekul dan gerakan fluida massal. 
Perpindahan panas konveksi dapat 
dikategorikan ke dalam dua bentuk sesuai 
dengan sifat aliran: Konveksi Natural dan 
Konveksi Paksa. Dalam konveksi alami 
(bebas), gerakan fluida didorong oleh 
perbedaan kerapatan terkait dengan 
perubahan suhu yang dihasilkan oleh 
pemanasan atau pendinginan. 

Sementara transfer kedua konduksi 
dan konveksi melibatkan aliran energi melalui 
zat padat atau cairan, media tidak diperlukan 
untuk mencapai perpindahan panas radiasi. 
Memang, radiasi elektro-magnetik yang paling 
efisien melalui ruang hampa, meskipun 
mampu melewati cukup efektif melalui gas 
banyak, cairan dan melalui beberapa 
padatan, khususnya, lapisan yang relatif tipis 
dari kaca dan plastik transparan. 

Perpindahan tenaga kalor dapat dibagi 
dalam beberapa golongan cara perpindahan. 
Kalor itu dapat merambat dari suatu bagian ke 
bagian lain melalui zat atau benda yang diam. 
Kalor juga dapat dibawa oleh partikel-partikel 
zat yang mengalir. Pada radiasi kalor, tenaga 
kalor dapat berpindah melalui pancaran yang 
merupakan juga satu cara perpindahan kalor. 
Umumnya perpindahan panas berlangsung 
dengan tiga cara. Perpindahan panas dapat 
diketahui melalui perubahan temperatur. Oleh 
karenanya perlu ditentukan hubungan antara 
arus panas dan perubahan atau perbedaan 
temperatur. Bagi kalorimeter yang mengalami 
pertukaran panas dengan luar sistem, akibat 
perpindahan panas, Newton memberikan 
suatu koreksi yang dikenal sebagai hukum 
pendinginan atau pemanasan Newton. 

Pada hukum Newton pendinginan, 
Persamaan perpindahan kalor konveksi 
dimana untuk semua mekanisme transfer 
kalor, jika beda temperatur antara benda dan 
sekitarnya adalah kecil, maka laju 
pendinginan sebuah benda hampir sebanding 
dengan beda temperatur, yang dirumuskan 
sebagai berikut : 

            
dimana : 
     = Energi (Watt) 

   = Laju aliran massa (kg/s) 

    = Perubahan suhu takhir - tawal (°C) 
    = Kalor spesifik (J/kg.K) 

Koefisien konveksi adalah koefisien 
perpindahan kalor konveksi dimana 
merupakan konstanta proporsionalitas pada 
persamaan pada hukum Newton pendinginan. 
Pada dasarnya koefisien konveksi 
berhubungan dengan Kerapatan, Viskositas, 
Diameter pipa, Bilangan Reynold, Prandtl dan 
Nusselt. 

   
   

 
 

dimana  : 
Re = Bilangan Reynolds 
  = Kerapatan (kg/m

3
) 

v = Kecepatan Aliran (m/s) 
D  = Diameter pipa (m) 
μ  = Viskositas dinamik fluida (Ns/m

2
) 

 

    
 

 
 
   

 
 

dimana  : 
Pr  = Bilangan Prandtl 

ν  = Viskositas kinematik fluida (m
2
/s) 

α  =  Thermal diffusivity (m
2
/s) 

cp =  Kalor spesifik (J/kg°K) 
μ  = Viskositas dinamik fluida (N.s/m

2
) 

kf  =  Konduktifitas kalor fluida (W/m.K) 
 

                   
dimana : 
   = Bilangan Reynold 

   = Bilangan Prandtl 
  = 0.4 (untuk pemanas) 
  0.3 (untuk pendingin) 

 

    
 

 
 

dimana : 
     = Koefisien konveksi (W/m

2
.K) 

   = Bilangan Nusselt 
   = Konduktifitas thermal bahan (W/m.K) 

  = Diameter pipa (m) 
 

  
 

 
   
  

 
    

 

dimana: 
  = Total koefisien konveksi (W/m

2
.K) 

     =  Koefisien konveksi dalam (W/m
2
.K) 

      =  Koefisien konveksi luar (W/m
2
.K) 

 
 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilakukan dengan cara 
menganalisa aliran air pada pipa Heat 
exchanger dengan menggunakan Solidwork. 
Aliran tersebut ada  dua perbedaan suhu 
yaitu : air dengan suhu air panas dan dingin. 
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Pada prinsipnya air suhu panas akan 
mengalir di pipa berbentuk spiral dan air suhu 
dingin mengalir di pipa besar heat exchanger. 
Penelitian ini diselesaikan dengan mengikuti 
beberapa proses, yaitu : Mendesain, 
menentukan data dan meng-analisis data, 
kemudian menghitung hasil data dan 
membuat tulisan. 

Dalam merancang Heat Exchanger 
pada Gambar 1 akan diberikan fluida dalam 
rancangan tersebut. Analisa ini diberikan 
kecepatan yang berbeda antara aliran air 
panas dengan air dingin serta beberapa 
eksperimen pada analisis air panas dan air 
dingin. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Heat Exchanger dengan bagian 

dalam pipa spiral 
 
Berikut ini Tabel 1 yang digunakan 

dalam Heat Exchanger dengan dimensi 
sebagai berikut ini: 

 
Tabel 1. Dimensi Heat Exchanger 

Bagian Heat Exchanger 
Ukuran 

(mm) 

Panjang Pipa 1280,0 

Tinggi Pipa 119,0 

Diameter Luar Pipa Besar 87,5 

Diameter Luar Pipa Kecil 28,5 

Diameter Dalam Pipa 

Besar 

83,5 

Diameter Dalam Pipa Kecil 26,5 

Ketebalan Pipa Besar 2,0 

Ketebalan Pipa Kecil 1,0 

 

 
Gambar 2. Pipa Spiral 

 
Tabel dimensi pipa spiral yang diguna-

kan dalam melakukan simulasi, spesifikasi 
Tabel 2. sebagai berikut: 

 
Tabel 2. Dimensi Pipa Spiral 

Nama Bagian Ukuran (mm) 

Diameter C1 11 

Diameter C2 26,5 

Diameter C3 75 

Panjang Pitch 90 

Panjang pipa spiral 986 

 
Analisa yang pertama kali di lakukan 

adalah mendesain heat exchanger dengan 
pipa spiral di dalamnya kemudian me-
masukan data-data yang akan dimasukan. 
Berikut ini adalah Langkah-langkah setelah 
mendesain heat exchanger : 
1. Memberikan input data material pada 

desain heat exchanger. 
2. Kemudian menentukan suhu aliran 

masuk pada pipa yaitu dari 17
0
C dan dari 

85
0
C. Setelah itu masukan data - data ke 

Flow simulation pada solid-work. 
3. Apabila data yang penting di masukan 

(seperti : suhu, laju aliran massa, dan 
koefisien konveksi), di lakukan proses 
Running Mesh. Kemudian akan keluar 
hasil output suhu pada Flow simulation. 

4. Setelah mendapatkan data dari simulasi, 
kemudian melalukan pengolahan data 
dan analisa data. 

 
Rancangan (set up) alat uji seperti 

terlihat pada Gambar 2 dimana fluida yang 
akan dialirkan ditempatkan pada penam-
pungan fluida (wadah). Pada penampungan 
aliran air panas dipanaskan terlebih dahulu 
dengan kompor sampai keadaan suhu 
tertentu, air panas lalu dialirkan ke Heat 
Exchanger, kemudian dari penampungan air 
dingin apabila sudah memenuhi suhu yang 
diinginkan, air itu di alirkan ke Heat 
Exchanger bagian pipa atas. 

 

Outlet  

Air Dingin  

Inlet 

Air Dingin 

Inlet  

Air Panas 

Outlet 

Air Panas  
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Gambar 3. Skema Alat Uji 

 
Dari gambar 3, beberapa peralatan 

pendukung dalam rancangan heat exchanger 
type counterflow dengan pipa spiral yaitu : 2 
Pompa air untuk air panas dengan air dingin, 
Pipa ukuran ¾ inch, 2 Katup, 4 Manometer, 4 
Termometer, Kompor, Penampung air dengan 
berbahan plastik dan berbahan Stainless 
steel. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Pada proses simulasi diberikan debit 
aliran untuk air panas sebesar 0,0001625m

3
/s

 

untuk aliran air panas, kemudian untuk debit 
aliran air dingin dan air normal diberikan 
sebesar 0,00041 m

3
/s, sehingga sebelum 

mensimulasi harus menghitung Laju aliran 
massa pada setiap spesimen yaitu: 3 
spesimen untuk air panas dengan air dingin 
dan 3 spesimen air panas dengan air normal. 
Di dalam gambar 4 menunjukan contoh hasil 
dari simulasi pada temperatur air panas 85

0
C 

dan air dingin 17
0
C. 

 

   
 

 
Gambar 4. Hasil simulasi pada air panas 

dengan air pendingin 
 
Kemudian mencari dan menganalisis 

data untuk mendapatkan nilai kesetimbang-an 
energi panas. Nilai kesetimbangan energi 
panas dapat dilihat pada tabel 3. 

 
Tabel 3. Nilai Kesetimbangan Energi Panas 
Keseimbangan Energi Panas pada Air Panas 

dengan Air Dingin 

No    in    out        

1 85 68,78 0,15736 4201 10722,55 

2 83 67,73 0,15757 4199,4 10104,15 

3 81 66,44 0,15778 4197,8 9643,509 

Keseimbangan Energi Panas pada Air Panas 
dengan Air Normal 

No    in    out        

4 85 71,99 0,15736 4201 8600,512 

5 83 70,96 0,15757 4199,4 7966,861 

6 81 69,73 0,15778 4197,8 7464,447 

 
Setelah itu pada analisis heat 

exchanger type counterflow dengan pipa 
spiral akan didapatkan perbandingan nilai 
koefisien konveksi pada air panas dengan air 
pendingin untuk gambar 5 dan 6 kemudian  
total nilai koefisien konveksi pada gambar 7 
dan 8.  

 

 
Gambar 5. Diagram pengaruh hubungan  h 

 
 

Air Panas 
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Gambar 6. Diagram pengaruh hubungan  

 h vs  n 
 
Pada gambar 5 dan 6 menunjukan 

bahwa pada nilai koefisien konveksi apabila 
suatu aliran fluida temperaturnya semakin 
tinggi maka akan semakin tinggi juga nilai 
koefisien konveksinya dan sebaliknya apabila 
semakin kecil temperaturnya maka akan 
semakin kecil nilai koefisien konveksinya. 

 
Gambar 7.  Diagram pengaruh hubungan U vs 

Thin dengan Tcin 
 

 
Gambar 8. Diagram pengaruh hubungan U vs 

Thin dengan Tnin 
 

Pada  gambar 7 dan 8, apabila tem-
peratur fluida semakin tinggi dan fluida 
pendingin temperatur semakin kecil maka nilai 
total koefisien konveksinya akan semakin 
rendah dan sebaliknya apabila apabila aliran 
air panas temperaturnya semakin rendah dan 
mempunyai aliran pendingin tinggi maka akan 
memilki nilai total koefisien konveksi yang 
besar. 

KESIMPULAN 
 

Dalam rancangan heat exchanger type 
counterflow dengan pipa spiral memiliki 
efektifitas yang tinggi dalam distribusi 
perpindahan panas antara air panas dengan 
air pendingin. Hal ini disebabkan oleh luas 
permukaan pada pipa spiral yang berisi air 
panas dengan di dinginkan oleh air pendingin 
pada pipa. Apabila semakin luas bidang pada 
pipa spiral maka akan semakin tinggi nilai 
efektifitas tetapi kerugian terdapat pada air 
pendingin karena semakin besar 
temperaturnya. Kemudian dalam rancangan 
ini memiliki beberapa keuntungan dalam 
industri yaitu biaya produksi yang rendah dan 
tidak menggunakan lahan yang besar. 
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Abstrak 

 
Kendaraan listrik hybrid adalah kendaraan yang menggunakan kombinasi dari bahan bakar fosil dan 
motor listrik dengan tujuan untuk menghemat dan meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar. 
Lithium Iron Phosphate (LiFeP04) memiliki keunggulan terhadap temperatur dan kimia yang stabil, 
sehingga memiliki karakteristik keamanan lebih baik dibandingkan dengan Lithium-ion yang dibuat 
dengan katoda. Baterai dirangkai seri dan dihubungkan ke motor listrik sehingga mengalami 
perubahan temperatur. Penelitian ini akan menjelaskan hasil perbandingan temperatur baterai 
dengan eksperimen dan simulasi menggunakan sistem pendingan dan tanpa sistem pendingin. 
Assembly komponen kendaraan listrik hybrid terbagi menjadi 4 bagian yaitu rangkaian baterai, 
rangkaian sensor BMS (Batery Management System), rangkaian control system dan rangkaian 
motor listrik. Eksperimen dilakukan ketika baterai mencapai temperatur 45

0
C

 
(pengisian), 50

0
C 

(pemakaian) dan 60
0
C (pemakaian). Saat temperatur mencapai 50

0
C alarm BMS akan menyala dan 

60
0
C sistem elektrikal akan terputus otomatis.  

 
Kata Kunci : Termal, Hi-Power LiFePO4, Assembly Kendaraan Listrik Hybrid. 
 
 

PENDAHULUAN 
 

Pada era ekonomi global mengarah 
kepada energi yang ramah lingkungan dalam 
perubahan iklim. Kendaraan alternatif untuk 
mengganti kendaraan yang menggunakan 
energi fosil yaitu dengan penggunaan ken-
daraan listrik. Kendaraan alternatif meng-
gunakan menggunakan sistem elektrik dari 
baterai dan diteruskan ke energi kinetik 
melalui motor elektrik. Pengoperasian 
kendaraan listrik ini menyebabkan temperatur 
baterai tinggi, hal ini dapat mengurangi kinerja 
baterai, oleh sebab itu manajemen baterai 
dapat mengontrol temperatur baterai tersebut. 
 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

Mobil hybrid merupakan gabungan dari 
dua sistem yang bekerja pada mobil 
konvensional dan sistem yang bekerja pada 
mobil listrik.  

 
Gambar 1. Mobil Hybrid 

 
Mobil hybrid ini memiliki 3 jenis tipe yang 
berbeda, 
 
1. Hybrid  Tipe Paralel 

Hybrid  tipe paralel memiliki tangki 
bahan bakar dan baterai. Baik mesin 
berbahan bakar maupun mesin listrik dapat 
menggerakkan transmisi pada saat 
bersamaan, karena masing-masing mesin 
terhubung ke transmisi secara independen, 
dan selanjutnya transmisi akan menggerak-
kan roda-roda.  

mailto:muchlis07@staff.gunadarma.ac.id
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Gambar 2 Hybrid Tipe Paralel 

 
2. Hybrid Tipe Seri 

Pada hybrid tipe seri mesin bensin atau 
diesel bekerja sebagai generator yang 
berfungsi sebagai pembangkit baterai atau 
tenaga motor listrik yang menggerakkan 
transmisi. Mesin bensin tidak pernah 
langsung menjadi tenaga penggerak 
kendaraan. Sistem kerja pada hybrid seri 
dimulai dari tangki bahan bakar menyuplai 
bahan bakar ke mesin, selanjutnya mesin 
menyuplai tenaga ke generator, lalu tenaga 
yang dihasilkan generator didistribusikan ke 
baterai, dari baterai energi listrik disuplai ke 
mesin listrik.  

 
Gambar 3. Hybrid Tipe Seri 

 
3. Hybrid Tipe Seri-Paralel 

Mesin bensin dan motor listrik langsung 
memutar roda (sama dengan paralel). Kendati 
demikian, mesin bisa dimatikan dan  mobil 
hanya digerakkan oleh motor listrik (mobil 
listrik).  

Dengan menggunakan dua penggerak 
ini, mesin lebih sering bekerja mendekati titik 
efisiensi optimumnya. Pada kecepatan 
rendah, mesin bekerja seperti hybrid  seri. 
Sebaliknya, pada kecepatan tinggi, mesin 
bekerja secara paralel. 

 
Gambar 4. Hybrid Tipe Seri-Paralel 

 
Baterai 

Baterai adalah komponen yang 
merubah energi kimia menjadi energi listrik.  
Baterai yang digunakan pada perkembangan 
zaman sekarang adalah jenis litium. Hal ini 
disebabkan karena faktor keamanan yang 
paling baik. Berikut adalah keuntungan dari 
baterai jenis litium : 
Keuntungan : 
1. Ringan 
2. Bertenaga 
3. Kuat Tahan Lama 
4. Tidak perlu menunggu baterai benar-benar 

habis untuk mengisi ulang. 
 

Motor Listrik  
Motor listrik adalah alat untuk 

mengubah energi listrik menjadi energi 
mekanik dan termasuk dalam mesin listrik 
dinamis. Motor listrik  diklasifikasikan sebagai 
berikut : 

 
Gambar 5. Jenis-jenis motor listrik 

 
Untuk kendaraan listrik digunakan 

motor listrik DC, hal ini dikarenakan motor 
tersebut mudah diatur kecepatan putar 
maupun torsi serta sistem pengereman pada 
motor tersebut.  
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METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilakukan untuk 
pengukuran tegangan ketika baterai tanpa 
beban secara manual dan menggunakan 
BMS (Battery Management System).  

Penelitian ini hanya dilakukan pada 1 
buah baterai sebagai model dari 45 baterai 
UG HEV untuk simulasi termal. Kapasitas 1 
buah cell baterai adalah 3.65 V. 

 

 
Gambar 7. Skema Kendaraan listrik 

 
Pengendalian Termal 

Pemodelan ini disimulasikan dengan 
diberikan kipas dari atas dan energi angin dari 
kipas digunakan untuk mendinginkan baterai. 

 

 
Gambar 8. Skema pengendalian termal 

pendinginan udara 
 
Komponen Pengujian 
 

   
Gambar 9. Baterai LIFEP04 dan Kipas 

Pendingin 

     
Gambar 10. Termometer Digital dan Kipas 

Exhaust 

   
Gambar 11. Rangka Pengujian 

 
Pada gambar 11. terlihat kipas exhaust 

untuk membuang udara panas yang berada di 
kabin rangka yang disebabkan oleh kinerja 
baterai, Kipas pendingin terletak diatas 
baterai terlihat ada 2 kipas berwarna hitam. 
 
Komponen Kendaraan Listrik 

Controller berfungsi untuk 
mengendalikan atau sistem pada motor listrik 
yang mengontrol throtle, rem, rpm, voltage, 
daya, torsi dan arus. 

 

   
Gambar 12. Kelly Controller dan DC/DC 

converter. 
 

   
Gambar 13. Diagram wiring Motor Controller 

dan motor listrik 
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Analisa Data dan Simulasi 
Simulasi dilakukan dengan 

menggunakan software solidwork untuk 
mendapatkan titik-titik panas dan akan 
dibandingkan dengan hasil eksperimen, 
kemudian dari hasil eksperimen tersebut 
dibuat contour temperatur menggunakan 
software techplot 360.  

 

 
Gambar 14. Titik pengamatan 

 
Pada gambar 14. adalah titik-titik 

pengamatan untuk mencari nilai perpindahan 
panas yang terjadi pada baterai Hipower 
ketika kondisi charge dan discharge. Pada 
sumbu X jarak pengamatan 27 mm, 
sedangkan pada sumbu y jarak pengamatan 
46 mm. 

 
 

 
Gambar 15. Pengambilan data. 

 
Pengujian Tanpa Pendingin 

 

 
Gambar 16. (Simulasi dan eksperimen) 45

0
C 

 

 
Gambar 17. Perbandingan 45

0
C. 

 
Pada gambar 17 terlihat hasil 

eksperimen dibanding lebih rendah sebesar 
0,325%. 
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Gambar 18. (Simulasi dan eksperimen) 50

0
C 

 

 
Gambar 19. (Simulasi dan eksperimen) 50

0
C 

 
Pada gambar 19 terlihat hasil 

eksperimen dibanding lebih rendah sebesar 
0,095% 

. 

 
Gambar 20. (Simulasi dan eksperimen) 60

0
C 

 

 
Gambar 21.Perbandingan 60

0
C 

 
Pada gambar 21 terlihat hasil 

eksperimen lebih rendah dibanding dengan 
simulasi sebesar 0,058%. 
 
Pengujian dengan Kipas Pendingin 

 

 
Gambar 22. (Simulasi dan eksperimen) 45

0
C 
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Gambar 23. Perbandingan 45

0
C 

 
Pada gambar 23 terlihat hasil 

eksperimen lebih rendah dibanding simulasi 
sebesar 0,402%. 
 

 
 

 
Gambar 24, (Simulasi dan eksperimen) 50

0
C 

 

 
Gambar 25. Perbandingan 50

0
C 

 
Pada gambar 25 terlihat hasil 

eksperimen lebih rendah dibanding  simulasi 
sebesar 0,787%. 

 

 
 

 
Gambar 26. (Simulasi dan eksperimen) 60

0
C 
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Gambar 27. Perbandingan 60

0
C 

 
Pada gambar 27 terlihat hasil 

eksperimen dibanding simulasi lebih rendah 
sebesar 0,367%. 
 
 

HASIL PERBANDINGAN 
 

 
Gambar 28. Perbandingan termal 45

0
C 

 
Pada gambar 28. Temperatur tertinggi 

adalah dari simulasi tanpa kipas pendingin 
yaitu sebesar 45

0
C, sedangkan temperatur 

terendah adalah dari eksperimen mengguna-
kan kipas pendingin yaitu sebesar 37.68

o
C. 

 

 
Gambar 29. Perbandingan termal 50

0
C. 

 

Pada gambar 29 Temperatur tertinggi 
adalah dari simulasi tanpa kipas pendingin 
yaitu sebesar 50

0
C, sedangkan temperatur 

terendah adalah dari eksperimen mengguna-
kan kipas pendingin yaitu sebesar 39.36

o
C. 

 

 
Gambar 30. Perbandingan termal 60

0
C 

 
Pada gambar 30. Temperatur tertinggi 

adalah dari simulasi tanpa kipas pendingin 
yaitu sebesar 60

0
C, sedangkan temperatur 

terendah adalah dari eksperimen 
menggunakan kipas pendingin yaitu sebesar 
47.78

o
C. 

 
Koefesien Perpindahan Panas 
Perpindahan panas 45

0
C (Pengisian) 
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Hasil nilai bilangan reynolds adalah 

74.87, nilai ini adalah aliran laminar.  
 

Bilangan Nusselt : 
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2
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= 9.256      ⁄  
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Perpindahan panas 50
0
C (Pemakaian) 

   
    
 

 

  
      

 

 ⁄           
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Hasil nilai bilangan reynolds adalah 

72.86, nilai ini adalah aliran laminar.  
             

         
                           
        

 

    
 

 
   

  
        

  ̊  
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             ⁄  

Hasil menunjukan nilai koefesien 
konveksi adalah       W/m

2
.K 

Total koefesien konveksi pada cell 
baterai adalah : 

             ⁄  × 8 cells  

= 8.96      ⁄  

 
Perpindahan panas 60

0
C (Pemakaian) 
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Hasil nilai bilangan reynolds adalah 

69.12, nilai ini adalah aliran laminar.  

             
         

                           
        

 

  
 

 
   

  
        

  ̊  
⁄

        
        

              ⁄  

Hasil menunjukan nilai koefesien 
konveksi adalah      W/m

2
.K. Total 

koefesien konveksi pada cell baterai adalah : 

              ⁄  × 8 cells  

= 8.896      ⁄  

 
 
Assembly Kendaraan Listrik 

Assembly dilakukan untuk membuat 
kendaraan listrik mulai dari sumber tenaga 

yaitu baterai hingga sistem penggerak motor 
listrik. 

 

 
Gambar 31. Skema assembly kendaraan 

listrik 
 
Assembly sumber tenaga listrik 

Baterai terdiri dari 3 pack dengan setiap 
pack berjumlah 15. Baterai tersebut dirangkai 
seri guna untuk meningkatkan tegangan 
baterai. 

START 

PEMERIKSAAN 
TEGANGAN 

PADA BATERAI 

CHARGE 
ASSEMBLY 
SUMBER  

TENAGA LISTRIK 

ASSEMBLY 
SISTEM  

MONITORING 
BMS 

MIN V 

PEMERIKSAAN  
KONFIGURASI  

BATERAI  
DENGAN MODUL  

BMS 
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Gambar 32. Assembly 45 Baterai 

 
Assembly BMS 

BMS digunakan untuk memonitor 
tegangan, arus, temperatur. Setiap sensor 
diletakkan pada setiap terminal (+) dan (-) 
baterai, dan sensor temperatur diletakkan 
pada celah baterai. 

 

 
Gambar 33. Assembly sistem monitor BMS 

 
Assembly Sistem Penggerak Kendaraan. 

Terminal (+) dan (-) baterai 
dihubungkan dengan terminal B(+) dan B (-) 
pada controller. Untuk menghidupkan 
controller perlu adanya aliran listrik sebesar 
12 VDC pada main conractor. Output 
Controller dengan simbol A/U, B/V, C/W 
dihubungkan dengan hall A,B,C pada motor 
listrik. 

 

 
Gambar 34.  Konfigurasi motor listrik 

dengan controller 

Assembly main contactor dengan DC/DC 
converter 

DC/DC konverter digunakan untuk 
menghidupkan main contactor, main contactor 
ini untuk menghubungkan rangkaian elektrikal 
controller. Sehingga apabila main contactor 
dalam posisi ON, maka controller dapat hidup 
atau dalam posisi ON. 

 

 
Gambar 35. Konfigurasi main contactor 

dengan DC/DC Converter 
 

Pada gambar 35. terlihat Input DC/DC 
converter dihubungkan ke baterai, sedangkan 
output DC/DC converter dihubungkan ke main 
contactor. Untuk kabel berwarna hitam 
(negatif) dihubungkan keterminal hitam main 
contactor, dan kabel berwarna biru (positif) di-
hubungkan ke terminal merah main contactor. 
 
Pemeriksaan konfigurasi dan aliran listrik 
Baterai 

Pemeriksaan baterai dilakukan dengan 
voltmeter, kapasitas baterai yang diperlukan 
untuk mengoperasikan motor listrik sebesar 
144 V. 

 
Gambar 36. Pengukuran tegangan 45 baterai 
 
Pemeriksaan konfigurasi pada rangkaian 
kontroller 

1. Pemeriksaan tegangan controller 
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Gambar 37. Pemeriksaan tegangan 

controller 
 

Pada gambar 37. besar tegangan 
antara B(+) dan B(-) adalah 142 V. Hal 
ini mengindikasikan bahwa kontroller 
dalam keadaan baik.  

 
2. Pemeriksaan Fuse 

Pemeriksaan fuse dilakukan 
dengan menggunakan alarmmeter, jika 
alat ter-sebut berbunyi maka fuse tidak 
putus. 

 
Gambar 4.32 Pemeriksaan Fuse 

 
 

KESIMPULAN 
 

Penelitian yang dilakukan adalah 
mana-jemen termal terhadap baterai 
LiFeP04/HP-PW-100AH. Hasil yang dilakukan 
dengan simulasi dan eksperimen adalah 
sebagai berikut : 

1. Hasil pengendalian termal yang 
dilakukan dengan simulasi sedikit lebih 
panas pada baterai dibandingkan 
dengan eksperimen sebesar 0.3 hingga 
0.4%. 

2.  Koefesien Konveksi 
a. Koefesien konveksi pada 8 cell 

baterai dengan temperatur 45
o
C 

adalah    9.256      ⁄  

b. Koefesien konveksi pada 8 cell 
baterai dengan temperatur 50

o
C 

adalah 8.96      ⁄  

c. Koefesien konveksi pada 8 cell 
baterai dengan temperatur 45

o
C 

adalah 8.896      ⁄   

3. Penggunaan kipas pendingin memberi-
kan temperatur pada baterai lebih 
rendah sebesar 10

0
C-15

0
C  

4. Setelah melakukan assembly 
kendaraan listrik, terdapat banyak 
kesalahan konfigurasi antara controller 
dengan motor listrik sehingga motor 
listrik belum dapat menyala, langkah 
perbaikan selanjutnya perbaikan pada 
konfigurasi kontroller. 
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PROTOTYPE SISTEM KENDALI OTOMATIS PALANG 
PINTU KERETA API BERBASISKAN 

MIKROKONTROLER AT89S52 
 

Fauziah 
Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma 
Jl. Margonda Raya No. 100 Pondok Cina, Depok 

fauziah87@staff.gunadarma.ac.id 
 
 

Abstrak 
 

Dalam penelitian ilmiah ini, akan membahas rangkaian palang  pintu kereta otomatis dengan 
menggunakan sensor lintas dan tampilan berupa LCD yang berbasiskan mikrokontroller sebagai 
sistem kontrolnya. Ada pun mikrokontroller yang digunakan yaitu AT89S52, salah satu keluarga 
MCS-51 yang memiliki banyak fitur dan kelebihan tersendiri dibandingkan jenis yang 
mikrokontroller lainnya. Rangkaian ini menggunakan 8 (delapan) buah sensor lintas yang terdiri 
dari LED inframerah sebagai pemancar dan Dioda peka cahaya sebagai penerima sinar 
inframerah.  Masing-masing sensor diletakkan pada jalur kanan rel dan jalur kiri rel yang terbagi 
menjadi 4 buah sensor. Sensor-sensor yang tepasang disetiap rel kereta mampu mendeteksi 
keadaan dalam posisi palang pintu kereta terbuka atau tertutup. Apabila cahaya yang dikirimkan 
oleh pemancar tidak sampai atau terhalang masuk kedalam penerima maka data diproses oleh 
mikrokontroller yang kemudian buzzer berbunyi, tampilan karakter pada layar LCD dan diteruskan 
dengan palang pintu kereta yang menutup atau membuka oleh motor DC. 

 
Kata kunci : LCD, Mikrokontroler, Otomatis, Palang Pintu Kereta, Sensor Lintas. 
 
 

PENDAHULUAN 
 

Dalam perkembangan teknologi orang 
akan berfikir cara untuk mencegah terjadi 
kecelakaan lalulintas. Tentunya dengan 
bantuan alat yang dapat memberitahukan 
kepada pengemudi kendaraan untuk berhati-
hati dalam melintas di perempatan kereta 
yang berupa alarm suara peringatan dan 
tampilan layar pemberitahuan yang telah 
dikembangkan melalui sistem kontrol yang 
telah terprogram dengan sensor sebagai alat 
pendeteksi kereta api yang melintas pada 
perempatan.  

Untuk itu, dirancang sebuah alat 
Prototype Sistem Kendali Otomatis Palang 
pintu kereta Api Berbasiskan Mikrokontroler 
AT89S52. Alat ini menggunakan sensor lintas 
yang dipasang pada sisi rel kereta api setinggi 
badan kereta. Sensor yang digunakan adalah 
Led Inframerah sebagai pemancar dan Dioda 
peka cahaya sebagai penerima cahaya dari 
inframerah, sensor ini akan mendeteksi 
apabila ada kereta yang melintas maka sinar 
inframerah akan terhalang sehingga alarm 
akan bersuara sebagai peringatan pertama 
dan LCD akan menampilkan suatu karakter, 
kemudian palang pintu kereta api akan 

menutup secara otomatis sampai kereta 
melintas di palang pintu tersebut kemudian 
palang pintu tersebut akan membuka kembali 
setelah terkena sensor yang berikutnya. 

 
 

METODE PENELITIAN 
 

Perancangan Sensor Lintas 
 

Sensor yang digunakan pada rangkaian ini 
berupa sensor lintas dengan LED inframerah 
sebagai pemancar dan dioda peka cahaya 
sebagai penerima cahaya dari LED 
inframerah sebanyak delapan buah. Pada alat 
ini sensor lintas diletakkan pada jalur kanan 
rel dan jalur kiri rel yang terbagi menjadi 4 
buah sensor. Pada masing-masing sisi jalur 
kereta dipasang-kan pemancar berupa LED 
inframerah yang berfungsi untuk 
memancarkan sinar inframerah dan penerima 
berupa dioda peka cahaya yang berfungsi 
untuk menerima cahaya yang dipancarkan 
oleh LED infaramerah. Sensor ini diletakkan 
pada kedua sisi jalur rel yang telah siaga 
untuk mendeteksi kereta yang akan melewati 
perempatan.  
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Gambar 1. Pemasangan LED Inframerah. 

 

Analisa Rangkaian Secara Blok Diagram 
 

Berdasarkan fungsinya Prototype Sistem 
Kendali Otomatis Palang Pintu Kereta Api 
Berbasiskan Mikrokontroler AT89S52 dapat  
bagi menjadi beberapa blok. Masing-masing 
blok tampak pada gambar  2.

 
  

 
Gambar 2.  Diagram Blok Prototype Sistem Kendali Otomatis Palang Pintu Kereta Api 

Berbasiskan Mikrokontroler AT89S52 
 

Analisa Rangkaian Per Blok 
 
Analisa Masukkan 

Sensor yang digunakan pada rangkaian 
ini adalah sensor lintas berupa LED 
inframerah sebagai pemancar dan dioda peka 
cahaya sebagai penerima cahaya dari LED 
inframerah sebanyak 8 (delapan) buah 
sensor. Masing-masing sensor diletakkan 
seacara sejajar dan berhadapan antara LED 
inframerah dengan dioda peka cahaya disisi 
jalur pertama rel dan disisi jalur kedua rel. 
Ketika sensor tersebut terhalang maka dioda 
peka cahaya dalam keadaan bias mundur 
yang menyebabkan arus tidak mengalir dari 
anoda ke katoda  atau tegangan di anoda 
tidak sama dengan tegangan di katoda dan 
jika dioda peka cahaya tidak terhalang maka 
dioda peka cahaya dalam keadaan bias maju 
yang berarti arus mengalir dari anoda ke 
katoda atau bisa dikatakan tegangan di anoda 
sama dengan tegangan di katoda. Jadi jika 
tidak terhalang maka masukkan pada 
komparator akan berlogika 0 di kaki pembalik 
karena arus mengalir dari anoda ke katoda 
dimana kaki katoda terhubung dengan ground 
dan jika terhalang maka masukkan pada 

komparator di kaki pembalik akan berlogika 1 
karena arus pada anoda tidak akan mengalir 
ke katoda, sehingga anoda tersebut 
terhubung dengan tegangan berlogika 1.  

Dikarenakan adanya perbedaan 
masukkan pada kaki pembalik maka 
komparator tersebut dapat menghasilkan 
keluaran logika 1 dan logika 0. Sensor ini 
dapat mendekteksi keadaan kereta yang akan 
melewati perempatan sehingga dapat 
memberikan informasi pada pengguna jalan 
perempatan apakah kereta lewat atau tidak. 
Jika cahaya yang dikirimkan oleh pemancar 
tidak sampai atau terhalang ke penerima 
cahaya maka data yang dikirim ke 
Mikrokontroler berupa data yang bernilai 0 
(nol) untuk kemudian  diproses selanjutnya 
oleh Mikrokontroler 
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Gambar 3. Rangkaian Blok Sensor Inframerah. 

 
Analisa Proses 
 
Pemindaian 

Pada blok pemindaian ini masukkan dari 
rangkaian sensor inframerah akan diproses 
oleh Mikrokontroler, dimana Mikrokontroler 
akan selalu melakukan pembacaan terhadap 
masukkan rangkaian sensor inframerah 
berupa logika 0 atau 1 dan akan menerima 
masukkan pada port 3. Mikrokontroler akan 
aktif dan akan mengerjakan perintah-perintah 
yang ada di dalam blok pengendali jika 
rangkaian sensor inframerah pada port 3 
berlogika nol (0). 

 
Gambar 4. Rangkaian Blok Pemindaian 

 
 
 
 

Pengendali 
Dalam blok pengendali ini Mikrokontroler 

akan membandingkan masukkan antara 
logika 0 atau 1 yang masuk ke dalam port 
masukkan (port 3), kemudian Mikrokontroler 
akan menjalan-kan perintah-perintah 
selanjutnya dan akan kembali menghasilkan 
logika 0 atau 1 untuk dapat mengaktifkan 
masing-masing keluaran. Dalam rangkaian ini 
berlaku aktif rendah, yaitu keluaran  
membutuhkan logika 0 untuk dapat aktif. 
Keluaran penampil seperti suara buzzer pada 
port 1, tampilan berupa karakter pada  LCD 
pada port 0 dan pergerakkan motor DC untuk 
membuka atau menutup palang pintu pada 
port 2.  
 
Keluaran 

Blok pesuara, penampil dan penggerak 
motor merupakan keluaran dari sensor 
Inframerah yang telah diproses oleh Mikro-
kontroler. Blok ini terdiri dari tiga komponen 
penting yaitu bazzer, LCD, dan motor DC. 
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Gambar 5. Rangkaian Blok Pesuara 

 
Gambar 6. Rangkaian Blok Penampil 

 
Gambar 7. Rangkaian Blok Penggerak Motor 

 
Bazzer akan mengeluarkan suara sesuai 

dengan masukkan dari program yang telah 
dieksekusi. Kemudian LCD akan 
menampilkan suatu karakter sesuai dengan 
masukkan yang sudah dieksekusi oleh 
program. Karakter yang tampil pada LCD 
merupakan hasil konversi bilangan biner yang 
terdapat pada program. Setelah itu, motor 
akan menutup atau membuka palang pintu 
tersebut. Jika buzzer mengeluarkan suara 
maka kereta telah melewati sensor, kemudian 
sensor berikutnya akan mengaktifkan LCD 
yang menampilkan karakter berupa 
peringatan bahwa ”KERETA LEWAT”, setelah 
itu motor akan bergerak untuk menutup 
palang pintu kereta ketika melewati sensor 

yang lain, buzzer akan berhenti bersuara dan 
tampilan pada LCD berubah menjadi 
“SELAMAT  JALAN” serta motor bergerak 
membuka palang pintu kereta setelah 
melewati sensor terakhir. Dan begitu 
seterusnya jika kereta melewati sensor-
sensor tersebut. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Pengujian Alat 
 

Pada percobaan ini ingin menguji alat, 
apakah alat yang dibuat seuai dengan 
keluaran yang diinginkan. Dalam keadaan 
awal LCD menampilkan sebuah karakter “ 
ZEE IN THE HOUSE” pada baris dua kolom 
satu untuk mengetahui LCD yang telah aktif, 
buzzer tidak mengeluarkan suara, dan motor 
pun tidak bergerak. Tetapi apabila sensor 
terhalang atau terkena badan kereta yang 
menuju perempatan kereta maka pada sensor 
pertama atau kelima akan mengaktifkan 
buzzer, pada sensor kedua atau keenam 
akan mencul tampilan “KERETA LEWAT” 
pada baris satu kolom tiga dan buzzer pun 
masih tetap bersuara, pada sensor ketiga 
atau ketujuh akan mengaktifkan motor DC 
berupa palang pintu kereta yang tertutup dan 
LCD masih menampilkan tampilan yang sama 
serta bazzer terus bersuara sampai pada 
sensor keempat atau kedelapan maka motor 
DC akan bergerak membuka palang pintu 
kereta secara otomatis dan buzzer tidak aktif 
lagi serta LCD mengubah tampilan pada 
layarnya berupa “SELAMAT JALAN” 

 

 
Gambar 8. Prototype Sistem Kendali 

Otomatis Palang Pintu Kereta Api Ber-
basiskan Mikrokontroler AT89S52 
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 Gambar 9.  Prototype Sistem Kendali Otomatis Palang Pintu Kereta Api Berbasiskan  

Mikrokontroler AT89S52. 
 
Susunan Sistem Pengujian 
 

Konsep dasar susunan sistem yang akan 
diuji pada alat ini meliputi : 

1. Memastikan bahwa alat (Rangkaian 
Palang Pintu Kereta Otomatis  Dengan 
Sensor Lintas Dan LCD Berbasiskan 
Mikrokontroler AT89S52) dapat 
mengeluarkan keluaran yang benar, 
karena apabila tidak sesuai dengan 
keluaran yang diinginkan mungkin 
terdapat suatu kesalahan pada 
rangkaian atau komponen pendukung 
yang sudah tidak dapat berfungsi 
dengan baik. 

2. Melakukan pengujian untuk mengetahui 
tampilan pada layar LCD apakah ada 
kesalahan dalam pembuatan penampil 
LCD secara paraler dan mengetahui 
tegangan yang dihasilkan pada setiap 
bagian blok rangkaian dengan 
menggunakan multitester . 

3. Dan hal lain yang mungkin belum 
diketahui sebelumnya. 

 
Adapun alat-alat yang dipergunakan untuk 

membantu pengujian alat adalah : 
1. Sumber tegangan (Adaptor 9V atau 

catu daya 5V sampai dengan 9V) 
2. Multitester 
3. Beberapa kabel penghubung 

 
 

Cara Pengoperasian Alat  
 

Cara pengopersaian alat pada rangkaian 
Prototype Sistem Kendali Otomatis Palang 
Pintu Kereta Api Berbasiskan Mikrokontroler 
AT89S52 meliputi : 
1. Hubungkan kabel adaptor dengan 

rangkaian. 
 

 
Gambar 10. Bentuk fisik Adaptor 

 
2. Setelah kabel adaptor terhubung dengan 

yang rangkaian, kemudian tekan saklar 
pada rangkaian dan pastikan layar LCD 
pada baris dua dan kolom satu akan tampil 
“ZEE IN THE HOUSE” sebagai tampilan 
pertama, seperti pada gambar dibawah ini 
:  

 
Gambar 11. Tampilan LCD sebelum 

terkena sensor LED inframerah 
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3. Masukkan suatu benda atau tangan anda 
pada jalur rel kereta hingga melewati 
masing-masing sensor. 
 

 
 

Gambar 12.  Saat Sensor LED Inframerah 
Terhalang 

 
Berikut adalah pengujian pada masing-
masing jalur rel yang telah dipasang sensor : 
1. Sensor satu “1” atau sensor lima “5” 

terhalang, maka buzzer akan mengeluar-
kan bunyi dan tampilan pada LCD masih 
sama dengan tampilan yang pertama : 
 

  
Gambar 13. Buzzer mengeluarkan bunyi 

dan LCD menampilkan “ZEE IN THE 
HOUSE” 

 
2. Sensor dua “2” atau  sensor enam “6” 

terhalang, maka tampilan pada layar LCD 
baris satu dan kolom tiga akan tampil 
“KERETA LEWAT” dan buzzer masih tetap 
mengeluarkan bunyi. 
 

 
Gambar 14. LCD menampilkan “KERETA 
LEWAT” pada baris satu dan kolom tiga 

 
3. Sensor tiga “3” atau sensor tujuh “7” 

terhalang, maka motor akan bergerak 
menutup palang pintu kereta dan buzzer 
serta LCD masih dalam keadaan 
sebelumnya 

 
Gambar 15. Palang pintu kereta tertutup 

 
4. Sensor empat “4” atau sensor delapan “8” 

terhalang, maka motor akan bergerak 
membuka palang pintu kereta setelah itu 
buzzer berhenti dan tampilan pada layar 
LCD akan berubah menjadi “SELAMAT 
JALAN”.  

 

 

 
Gambar 16. Palang pintu kereta terbuka 

dan LCD menampilkan “SELAMAT 
JALAN” pada baris satu dan kolom satu 

 
3.3. Hasil Pengujian Alat 

Untuk hasi pengujian yang telah lengkap 
dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Berikut 
adalah tabel pengujian yang telah dilakukan 
pada masing-masing sensor : 
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Tabel 1. Pengujian Alat Saat Satu Jalur Kanan yang Terpakai 

Sensor Kondisi sensor Buzzer Tampilan LCD  Palang Pintu Kereta 

1 Terhalang  
 
 

berbunyi 
 

 
 
 

Zee in the house 

 
 
 

Terbuka 

2 Tidak terhalang 

3 Tidak terhalang 

4 Tidak terhalang 

5 Tidak terhalang 

6 Tidak terhalang 

7 Tidak terhalang 

8 Tidak terhalang 

1 Tidak terhalang  
 
 

berbunyi 

 
 
 

Kereta Lewat 
Zee in the house 

 
 
 

Terbuka 

2 Terhalang 

3 Tidak terhalang 

4 Tidak terhalang 

5 Tidak terhalang 

6 Tidak terhalang 

7 Tidak terhalang 

8 Tidak terhalang 

1 Tidak terhalang  
 
 

berbunyi 
 

 
 
 

Kereta Lewat 
Zee in the house 

 
 
 

Tertutup 

2 Tidak terhalang 

3 Terhalang 

4 Tidak terhalang 

5 Tidak terhalang 

6 Tidak terhalang 

7 Tidak terhalang 

8 Tidak terhalang 

1 Tidak terhalang  
 
 

Berhenti berbunyi 

 
 
 

Selamat Jalan 
Zee in the house 

 

 
 
 

Terbuka 

2 Tidak terhalang 

3 Tidak terhalang 

4 Terhalang 

5 Tidak terhalang 

6 Tidak terhalang 

7 Tidak terhalang 

8 Tidak terhalang 

 
Tabel 2. Pengujian Alat Saat Jalur Kiri yang Terpakai 

Sensor Kondisi sensor Buzzer Tampilan LCD  Palang Pintu Kereta 

1 Tidak terhalang  
 
 

berbunyi 
 

 
 
 

Zee in the house 

 
 
 

Terbuka 

2 Tidak terhalang 

3 Tidak terhalang 

4 Tidak terhalang 

5 Terhalang 

6 Tidak terhalang 

7 Tidak terhalang 

8 Tidak terhalang 

1 Tidak terhalang  
 
 

berbunyi 

 
 
 

Kereta Lewat 
Zee in the house 

 
 
 

Terbuka 

2 Tidak terhalang 

3 Tidak terhalang 

4 Tidak terhalang 

5 Tidak terhalang 

6 Terhalang 

7 Tidak terhalang 

8 Tidak terhalang 

1 Tidak terhalang  
 
 

 
 
 

 
 
 

2 Tidak terhalang 

3 Tidak terhalang 
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Sensor Kondisi sensor Buzzer Tampilan LCD  Palang Pintu Kereta 

4 Tidak terhalang berbunyi 
 

Kereta Lewat 
Zee in the house 

 

Tertutup 

5 Tidak terhalang 

6 Tidak terhalang 

7 Terhalang 

8 Tidak terhalang 

1 Tidak terhalang  
 
 

Berhenti berbunyi 

 
 
 

Selamat Jalan Zee in 
the house 

 
 

 
 
 

Terbuka 

2 Tidak terhalang 

3 Tidak terhalang 

4 Tidak terhalang 

5 Tidak terhalang 

6 Tidak terhalang 

7 Tidak terhalang 

8 Terhalang 

 
Tabel 3. Pengujian Alat Saat Kedua Jalur Terpakai 

Sensor Kondisi sensor Buzzer Tampilan LCD  Palang Pintu Kereta 

1 Terhalang  
 
 

berbunyi 
 

 
 
 

Zee in the house 

 
 
 

Terbuka 

2 Tidak terhalang 

3 Tidak terhalang 

4 Tidak terhalang 

5 Terhalang 

6 Tidak terhalang 

7 Tidak terhalang 

8 Tidak terhalang 

1 Tidak terhalang  
 
 

berbunyi 

 
 
 

Kereta Lewat Zee in 
the house 

 

 
 
 

Terbuka 

2 Terhalang 

3 Tidak terhalang 

4 Tidak terhalang 

5 Tidak terhalang 

6 Terhalang 

7 Tidak terhalang 

8 Tidak terhalang 

1 Tidak terhalang  
 
 

berbunyi 
 

 
 
 

Kereta Lewat Zee in 
the house 

 

 
 
 

Tertutup 

2 Tidak terhalang 

3 Terhalang 

4 Tidak terhalang 

5 Tidak terhalang 

6 Tidak terhalang 

7 Terhalang 

8 Tidak terhalang 

1 Tidak terhalang  
 
 

Berhenti berbunyi 

 
 
 

Selamat Jalan Zee in 
the house 

 
 

 
 
 

Terbuka 

2 Tidak terhalang 

3 Tidak terhalang 

4 Terhalang 

5 Tidak terhalang 

6 Tidak terhalang 

7 Tidak terhalang 

8 Terhalang 
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DATA PENGAMATAN 

 
Setelah dilakukan beberapa pengujian  

pada alat serta rangkaian yang telah dibuat 
maka diperoleh data-data pengamatan 
berupa tegangan yang diukur dengan 
menggunakan multitester pada masing-
masing kaki atau pin pada IC LM339 sebagai 
komparator yang berfungsi sebagai 
pembanding keadaan masukkan pada 
kedelapan sisi jalur rel kereta. Berikut ini 
adalah tabel pengamatan untuk tegangan 
pada masing-masing kaki IC LM339 : 

 
Tabel 4. Data Pengamatan Tegangan IC 

LM339 

 
Kaki 

Kondisi Tegangan Sensor Saat 

Sensor tidak 
terhalang 

Sensor 
terhalang 

1 0.015 Volt 4.450 Volt 

2 0.014 Volt 4.350 Volt 

4 0.370 Volt 4.989 Volt 

5 2.061 Volt 2.063 Volt 

6 0.207 Volt 4.972 Volt 

7 2.060 Volt 2.059 Volt 

8 4.933 Volt 0.227 Volt 

9 2.057 Volt 2.059 Volt 

10 4.730 Volt 0.256 Volt 

11 2.013 Volt 2.09 Volt 

13 0.065 Volt 4.530 Volt 

14 0.055 Volt 4.420 lt 

 
 

PENUTUP 

 
Kesimpulan 

Berdasarkan prinsip dan cara kerja dari 
sensor lintas, maka dapat disimpulkan bahwa 
sensor ini memiliki kemampuan untuk 
memindai kereta yang melintasi jalur rel yang 
terdapat sensor. Apabila cahaya yang dikirim 
oleh inframerah terhalang atau tidak sampai 
kedalam dioda peka cahaya maka secara 
otomatis rangkaian komparator akan 
mengirim data bernilai nol ke mikrokontroler 
yang kemudian diolah menggunakan bahasa 
assembler dengan perintah program bascom. 
Kemudian mikro-kontroler akan mengirim data 
ke kaki-kaki AT89S52 yang bertindak sebagai 
keluaran. 

Selain berfungsi untuk menutup atau 
membuka palang pintu kereta secara 
otomatis, pengguna jalan lingkungan 
perempatan kereta dapat mengetahui 
kedatangan kereta sebelum sampai pada 
palang pintu kereta tertutup dengan bantuan 

sensor-sensor yang telah dipasang pada sisi 
jalur rel dengan keluaran berupa buzzer yang 
mengeluarkan bunyi dan tampilan layar LCD 
yang menampilkan kalimat “KERETA LEWAT” 
serta pergerakkan motor DC yang membuka 
atau menutup palng pintu kereta. 

Kelemahan dari alat ini terletak pada 
driver LCD yang terkadang dioda tipe 1N4048 
yang bentuk fisiknya seperti dioda zener ini 
mudah rusak yang menyebabkan tampilan 
pada layar LCD menjadi hilang dan dapat 
merusak LCD, dan terkadang port-port yang 
digunakan sering kali mengalami kekacauan 
sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. 
Sensor lintas yang digunakan hanya dapat 
bekerja pada jarak sekitar 5 cm 
 
Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diatas, 
maka didapatkan beberapa saran untuk 
penyempurnaan alat ini, yaitu: 
1. Untuk menghindari sinar yang masuk ke 

dioda peka cahaya maka berikan corong 
pada inframerah dan diada peka cahaya. 
pastikan juga letak inframerah dan dioda 
peka cahaya benar-benar saling 
berhadapan. 

2. Untuk mendapatkan hasil tampilan pada 
layar LCD yang memuaskan hendaknya 
menggunakan minsis yang port-portnya 
telah mendukung adanya LCD seperti 
minsis Latih-51p 

3. Untuk menghindari terjadinya kerusakkan 
LCD sebaiknya menggunakan LCD yang 
telah terpasang dengan driver. 

4. Agar motor DC berhenti berputar dan 
dapat berhenti dengan pas dan tanpa ada 
delay diperlukan beberapa perintah-
perintah tambahan pada program bascom. 
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Abstrak 

 
Meningkatnya aktivitas perkotaan mengakibatkan peningkatan jumlah dan jenis limbah cair kota 
yang menimbulkan dampak negatif pada badan air penerima. PD PAL Jaya sebagai badan usaha 
yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mengelola limbah cair 
domestik yang masuk ke dalam Waduk Setiabudi. Kegiatan operasi dan pemeliharaan yang 
dilakukan tidak akan pernah bisa lepas dari kemungkinan terjadinya risiko sehingga diperlukan 
analisis risiko untuk mengidentifikasi risiko kegagalan, kemungkinan, dan dampak yang dapat 
menghambat operasi dan pemeliharaan Waduk Setiabudi. Pemeringkatan dan pemetaan risiko 
dalam penelitian dibuat berdasarkan dampak dan probabilitas yang ditimbulkan masing-masing 
risiko. Risiko operasional dan finansial pada skala dampak severe dengan nilai probabilitas 
masing-masing 41% dan 28,8%, risiko pencitraan pada skala moderate mempunyai nilai 
probabilitas 28%, risiko keamanan dan lingkungan termasuk ke dalam skala major dengan nilai 
probabilitas 48,5%. Dari hasil analisa risiko kegagalan dapat disimpulkan bahwa 84,50% risiko 
operasi dan pemeliharaan memiliki hubungan dengan risiko usaha PD PAL Jaya secara 
keseluruhan, sehingga kemungkinan ini akan menjadi model risiko bagi sistem operasi dan 
pemeliharaan perusahaan. 
 
Kata Kunci : Waduk Setiabudi, Analisis Risiko, Pemetaan Risiko, Mitigasi Risiko, Baku Mutu 

Lingkungan 
 

PENDAHULUAN 

 
Air limbah domestik yang tidak 

dikelola akan menimbulkan dampak pada 
badan air penerima, terlebih jika dalam jumlah 
yang cukup besar akan menimbulkan dampak 
negatif terhadap alam karena dapat 
mengakibatkan terjadinya perubahan 
keseimbangan lingkungan sehingga limbah 
tersebut dikatakan telah mencemari 
lingkungan. Perusahaan Daerah Pengelolaan 
Air Limbah Domestik (PD PAL Jaya) yang 
berlokasi di Setiabudi, Jakarta Selatan 
berupaya mengelola masuknya limbah cair 
domestik ke dalam Waduk Setiabudi. 
Permasalahan yang terjadi dalam 
pengelolaan tersebut adalah belum adanya 
pendekatan sistem manajemen untuk 
menganalisa kemungkinan kegagalan dan 
estimasi dampak kegagalan sistem operasi 
dan pemeliharaan bidang terkait. Maka dari 
itu penulis tertarik untuk menganalisis risiko 
kegagalan yang ada pada sistem Operasi dan 
Pemeliharaan Waduk Setiabudi. Hal ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, 
sehingga dapat menjadi masukan dalam 
menyusun strategi sebagai dasar untuk 
membangun sistem manajemen risiko yang 
utuh. 
 
Risiko 

Risiko dapat diartikan sebagai 
probabilitas terjadinya suatu kejadian, yang 
jika terjadi akan memiliki konsekuensi positif 
atau negatif terhadap suatu kegiatan. Dalam 
hal ini terjadi perbedaan antara perencanaan 
suatu kegiatan yang telah direncanakan 
sebelumnya dengan kejadian aktual yang 
sebenarnya terjadi. Kemungkinan (likelihood)  
dan dampak (impact) memiliki kaitan yang 
erat dengan risiko. Hubungannya dapat 
dijelaskan sebagai berikut : jika kemungkinan 
suatu risiko lebih besar terjadi, maka semakin 
tinggi pula risikonya, dan sebaliknya jika 
dampak dari risiko yang ditimbulkan tersebut 
semakin besar, maka risiko yang ditimbulkan 
akan semakin tinggi. Oleh karena itu dapat 

mailto:Novitaanggraini_51@yahoo.com
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dikatakan risiko merupakan fungsi dari 
kemungkinan dan dampak. 
 
Analisis Korelasi 
 Analisis korelasi adalah pengukuran 
hubungan dua variabel atau lebih yang 
dinyatakan dengan derajat keeratan atau 
tingkat hubungan antar variabel-variabel. 
Mengukur derajat hubungan dengan metode 
korelasi yaitu dengan koefisien korelasi R. 
 
Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi adalah salah 
satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk 
mengetahui apakah ada hubungan pengaruh 
antara dua variabel. Besarnya koefisien 
determinasi (R

2
) dapat dirumuskan berikut : 

   
  ∑     ∑       ̅  

∑      ̅  
 

Dimana : 
R

2 
=besarnya koefisien determinasi sampel 

a =titik potong kurva terhadap sumbu Y 
b =gradient garis regresi 
n =banyaknya data 
x =nilai variabel x 
y =nilai variabel y 
Ῡ =nilai rata-rata variabel y 
 
Koefisien Korelasi (R) 

Koefisien korelasi merupakan ukuran 
kedua yang dapat digunakan untuk 
mengetahui bagaimana keeratan hubungan 
antara suatu variabel dengan variabel lain. 
 
Persamaan Regresi Linier 
 Regresi adalah pengukur hubungan 
dua variabel atau lebih yang dinyatakan 
dengan bentuk hubungan atau fungsi. Regresi 
linier sederhana dengan bentuk fungsi : y = a 
+ bx, dimana y adalah nilai estimate variabel 
terikat dan a adalah titik potong garis regresi 
pada sumbu y bila x = 0. 
 
Manajemen Risiko 

Manajemen risiko adalah pendekatan 
terstruktur untuk mengelola ketidakpastian 
yang berkaitan dengan ancaman, yang terdiri 
dari aktivitas-aktivitas penilaian risiko, 
pengembangan strategi untuk mengatasi 
risiko yang timbul, serta pengurangan risiko 
menggunakan sumber daya yang ada. Tujuan 
utama dari manajemen risiko ialah 
mengurangi risiko yang potensial dapat 
terjadi. Lima langkah yang ditempuh setelah 
menentukan tujuan manajemen risiko adalah : 
a. Identify risk, mengidentifikasi risiko yang 

dihadapi perusahaan 

b. Assess the risk, menilai risiko dan 
menentukan penyebabnya. 

c. Select risk control measures, menentukan 
ukuran untuk menentukan standar kontrol 
risiko. 

d. Implement risk controls, menerapkan 
kontrol risiko. 

e. Monitor and review, memonitor dan 
mengkaji hasil dari implementasi. 

 

Pemeliharaan 
Pemeliharaan adalah suatu kegiatan 

untuk memelihara dan menjaga fasilitas yang 
ada serta memperbaiki, melakukan 
penyesuaian atau penggantian yang 
diperlukan untuk mendapatkan suatu kondisi 
operasi produksi agar sesuai dengan 
perencanaan yang ada.  

Menurut Sofyan Assauri dalam buku 
“Manajemen Produksi” (2004;95), 
pemeliharaan adalah : 
“Kegiatan untuk memelihara atau menjaga 
fasilitas / peralatan pabrik dan 
mengadakan perbaikan atau penyesuaian / 
penggantian yang diperlukan agar supaya 
terdapat suatu keadaan operasi produksi 
yang memuaskan sesuai dengan apa yang 
telah direncanakan.” 
 
Air Limbah Domestik 

Air limbah domestik adalah air limbah 
yang berasal dari usaha dan atau kegiatan 
pemukiman (real estate), rumah makan 
(restoran), perkantoran, perniagaan, 
apartemen dan asrama (KepMenLH No. 112 
tahun 2003). Air limbah domestik ini dapat 
dibagi menjadi dua yaitu limbah cair kakus 
yang umum disebut black water dan limbah 
cair dari mandi-cuci yang disebut grey water. 
Black water oleh sebagian penduduk dibuang 
melalui septic tank, namun sebagian dibuang 
langsung ke sungai. Sedangkan grey water 
hampir seluruhnya dibuang ke sungai-sungai 
melalui saluran. 
 
Parameter Pemantauan Baku Mutu 
Lingkungan 

Baku mutu air limbah dibuat untuk 
menghindari pencemaran yang terjadi akibat 
limbah cair langsung dibuang ke badan air 
penerima. Oleh sebab itu, diperlukan batasan-
batasan parameter berupa baku mutu 
lingkungan air limbah yang mencantumkan 
batasan minimum dari parameter pencemar 
tersebut. berdasarkan Peraturan Gubernur 
Provinsi DKI Jakarta Nomor : 122 Tahun 
2005. 
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a. Derajat Keasaman 
b. Total Padatan Tersuspensi 
c. Chemical Oxygen Demand (COD) 
d. Biochemical Oxygen Demand (BOD) 
e. Amoniak 
f. Deterjen 
g. Total Organik (KMnO4) 
h. Minyak dan Lemak 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Berikut ini adalah alur analisis risiko 

kegagalan yang dilakukan. 

 
Gambar 1. Alur Analisis Risiko 

 
Risiko-risiko yang dihadapi oleh 

sistem pengolahan limbah domestik PD PAL 
Jaya diantaranya risiko operasional, 
pencitraan, keamanan dan lingkungan, dan 
finansial yang dibedakan menurut sumber 
risikonya kemudian disusun kuesioner dengan 
menggunakan skala Likert. 
 

Tabel 1. Skala Likert 

 

Tabel 2. Data Sumber-sumber Risiko 

 
 

Tabel 3. Pengolahan Data Kriteria Risiko 
Menurut Sumbernya 

 
 
a. Dilihat dari risiko operasional, Waduk 

Setiabudi berdasarkan wawancara dengan 
beberapa responden memiliki sistem 
operasional yang cukup baik. Risiko 
operasional ini ditinjau dari segi kegiatan 
beroperasinya peralatan, pemeliharaan, 
dan kebersihanpada sistem pengelolaan 
limbah cair domestik. 

b. Dilihat dari risiko pencitraan, rata-rata 
responden menjawab Waduk Setiabudi 
memiliki citra atau image yang baik 
terhadap lingkungan sekitar. 

c. Dilihat dari risiko keamanan dan 
lingkungan, hasil wawancara dengan 
responden menggambarkan bahwa Waduk 
Setiabudi memiliki kondisi keamanan dan 
lingkungan yang tidak baik pada kegiatan 
operasi dan pemeliharaan sistemnya. 
Risiko ini ditinjau dari influent dan efluent 
limbah cair domestik yang keluar masuk 
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pada Waduk Setiabudi, efisiensi 
pengolahan, serta nilai K3 pada pekerja. 

d. Dilihat dari risiko finansial, Waduk 
Setiabudi memiliki risiko finansial yang 
baik. Hal ini ditinjau dari segi pembiayaan 
kegiatan operasional dan pemeliharaan 
sistem pengelolaan Waduk Setiabudi. 

 
Analisis Data Probabilitas 

 
Tabel 4. Hasil Perhitungan Skor Waduk 

Setiabudi 

 
 

Skor dari masing-masing risiko yang 
dihadapi oleh Waduk Setiabudi ini dijadikan 
sebagai pembanding dengan skor ideal agar 
diperoleh probabilitas penerimaan dari risiko-
risiko yang dihadapi. Untuk menghitung 
probabilitas dari masing-masing reponden, 
dengan cara membandingkan skor hasil 
penelitian dengan skor ideal dari masing-
masing risiko yang dihadapi oleh responden. 
Sebagai acuan, digunakan skor Responden 1. 
Diketahui skor risiko operasional untuk 
Responden 1 adalah 23, sedangkan skor 
ideal dari risiko ini adalah 40, maka 
probabilitas dari Responden 1 adalah : 
 

             
  

  
            

Responden 1 memiliki probabilitas 
atau kemungkinan sebesar 57,5%. 
 

Tabel 5. Hasil Perhitungan Probabilitas 
Penerimaan Risiko Waduk Setiabudi 

 
 

Untuk menghitung risiko yang tidak 
dapat diterima oleh Waduk Setiabudi tersebut 
atau disebut probabilitas terjadinya risiko 
adalah sebagai berikut : 

                      
       
                      

Jika % penerimaan risiko terkecil 
yang dimiliki oleh risiko keamanan dan 
lingkungan adalah sebesar 48,9% maka 
besarnya nilai probabilitas terjadinya risiko 
adalah sebagai berikut : 

                                     

 
Tabel 6. Hasil Perhitungan Probabilitas 

Terjadinya Risiko Waduk Setiabudi 

 
 
Analisis Dampak Risiko 
 

Tabel 7. Skala Dampak Risiko 
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Tabel 8. Hasil Analisis Dampak Risiko 

 
 
Analisis Pemeringkatan Risiko 

 
Tabel 9. Peringkat Risiko 

 
 

Dengan menggunakan rumus Risiko 
= Kemungkinan x Dampak, peringkat risiko 
yang dihadapi oleh Waduk Setiabudi adalah 
perkalian antara kemungkinan atau 
probabilitas dengan dampak yang ditimbulkan 
oleh risiko. 
 

Tabel 10. Hasil Perhitungan Nilai Risiko 
Responden 

 
 

 
Gambar 2. Penilaian Risiko Operasi dan 

Pemeliharaan Waduk Setiabudi 
 
 
 

Tabel 11. Analisis Kategori Risiko  
Waduk Setiabudi 

 
 

Masing-masing risiko masuk ke 
dalam kategori low, minor dan medium yang 
berarti Waduk Setiabudi memiliki risiko yang 
harus dikurangi terutama pada risiko 
Keamanan dan Lingkungan karena risiko 
tersebut memiliki nilai dan probabilitas risiko 
yang paling tinggi. 
 
Uji Korelasi Waduk Setiabudi 

 

 
Gambar 3. Grafik Uji Korelasi Risiko Waduk 

Setiabudi 
 

Didapatkan R
2
 = 0,8450 sehingga 

sebaran data memiliki derajat korelasi 
likelihood rating atau tingkat kemungkinan 
risiko operasi dan pemeliharaan terhadap nilai 
tingkatan risiko sebesar 84,50% dan sisanya 
sebesar 15,50% dipengaruhi oleh variansi 
data dan variabel lainnya sehingga risiko yang 
teridentifikasi dianggap memiliki hubungan 
cukup kuat antara likelihood rating dan nilai 
risiko . 

          

   √              

Nilai regresi sebesar 0,9192 sehingga 
nilai R yang medekati 1 (satu) tersebut sangat 
erat kaitannya dengan risiko yang terjadi pada 
Waduk Setiabudi terhadap kemungkinan 
kegagalan sistem operasi dan pemeliharaan 
yang dilakukan oleh PD PAL Jaya. 
Persamaan Regresi didapat dari rumus y = a 
+ bx, dimana nilai a = -6,25; sementara nilai b 
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= 5,708; sehingga persamaan menjadi y = -
6,25 + 5,708x. Nilai a bernilai minus karena 
perkalian jumlah likelihood rating dengan 
kuadrat nilai risiko lebih kecil dari perkalian 
jumlah nilai risiko dengan nilai xy. 

Grafik yang dimulai dari kiri bawah 
menuju kanan atas menunjukkan nilai regresi 
positif dengan konstanta intersep (a) yang 
berupa nilai pengaruh dari risiko tak 
berhubungan misal gempa bumi, banjir 
bandang, dan sebagainya. Sementara 
kemiringan garis / slope (b) menunjukkan 
percepatan misal bertumpuknya sampah. 
 
Pemetaan Risiko 

Gambar 4. Peta Risiko Kegagalan Operasi 
dan Pemeliharaan Waduk Setiabudi 

 
Usulan Mitigasi Risiko 

Usulan tindakan mitigasi risiko 
dilakukan untuk mengurangi dampak negatif 
dari risiko – risiko yang termasuk ke dalam 
risiko dominan. 
a. Risiko Operasional 

 Sampah dan tumbuhan yang 
mengganggu di sekitar Waduk 
Setiabudi lebih diperhatikan untuk 
dibersihkan secara rutin oleh PHL. 

 Penahan sampah yang dipasang untuk 
mengurangi masuknya sampah 
diusahakan untuk tidak luput juga dari 
proses pembersihan agar tidak 
menyumbat masuknya aliran air ke 
dalam Waduk Setiabudi. 

 Kondisi aerator yang sering down 
adalah akibat umur pakai yang sudah 
cukup lama sehingga sangat 
dimungkinkan untuk dilakukannya 
peremajaan secara bertahap terhadap 
alat penunjang operasi dan 
pemeliharaan Waduk Setiabudi 
tersebut. 

 Pengerukan lumpur yang dilakukan 
oleh Dinas Pekerjaan Umum kurang 
adanya koordinasi dengan pihak PD 
PAL Jaya sehingga mengakibatkan 
pengerjaan tersebut dilakukan pada 
rentang waktu yang terlalu panjang 
antara pengerukan satu ke pengerukan 
lumpur berikutnya, sehingga sebaiknya 
lebih dilakukan koordinasi lagi 
kedepannya untuk kegiatan tersebut. 

b. Risiko Pencitraan 

 Dilakukan koordinasi dengan pihak 
Dinas Kebersihan setempat untuk 
melakukan pengangkutan secara rutin 
terhadap sampah hasil inspeksi sekitar 
Waduk agar tidak tertumpuk terlalu 
lama dan menimbulkan bau tak sedap. 

c. Risiko Keamanan dan Lingkungan 

 Memperbaiki bagian turap yang longsor 
sesegera mungkin serta melakukan 
renovasi bertahap terhadap turap 
Waduk Setiabudi terutama pada sisi 
yang bersebelahan langsung dengan 
Kali Cideng. 

 Meninjau kembali nilai parameter 
influent yang masuk ke dalam Waduk 
Setiabudi pada saat melakukan 
monitoring gedung pelanggan. 

 Melakukan kontrol terhadap nilai 
parameter effluent yang keluar dari 
Waduk Setiabudi menuju badan air 
pada saat melakukan uji laboratorium 
setiap minggunya terutama pada 
perubahan cuaca tertentu. 

 PHL pembersih sampah diberikan 
pelengkap kesehatan dan keselamatan 
kerja seperti sepatu boots, masker, dan 
life jacket selama melakukan proses 
pembersihan Waduk Setiabudi dari 
sampah karena cukup berbahaya jika 
melihat kedalaman waduk. 

d. Risiko Finansial 

 Melakukan peninjauan kembali biaya 
perawatan tahunan penunjang sistem 
operasi dan pemeliharaan Waduk 
Setiabudi. 

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kesimpulan 

Terdapat 25 sumber risiko yang 
memungkinkan adanya peluang kegagalan 
pada sistem Operasi dan Pemeliharaan 
pengelolaan limbah cair domestik Waduk 
Setiabudi. 

 

Operasional 

Keamanan 

dan 

Lingkungan 

Pencitraan Finansial 
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a. Risiko operasional 
Risiko operasional Waduk Setiabudi 
berdasarkan wawancara dengan beberapa 
responden memiliki sistem operasional 
yang cukup baik. Probabilitas risiko 
operasional Waduk Setiabudi berada pada 
angka rata-rata 41%. Likelihood Rating 
untuk presentase tersebut termasuk ke 
dalam kategori “Possible”. Dampak yang 
ditimbulkan oleh sumber-sumber risikonya 
termasuk ke dalam skala severe (parah). 

b. Risiko pencitraan 
Dilihat dari risiko pencitraan, rata-rata 
responden menjawab Waduk Setiabudi 
memiliki citra atau imageyang baik 
terhadap lingkungan sekitar. Probabilitas 
risiko pencitraan Waduk Setiabudi berada 
angka rata-rata28%. Likelihood Rating 
untuk presentase tersebut termasuk ke 
dalam kategori “Unlikely”. Dampak yang 
ditimbulkan oleh sumber-sumber risikonya 
termasuk ke dalam skala 
moderate(sedang 

c. Risiko keamanan dan lingkungan 
Dilihat dari risiko keamanan dan 
lingkungan, hasil wawancara dengan 
responden menggambarkan bahwa Waduk 
Setiabudi memiliki kondisi keamanan dan 
lingkungan yang tidak baik pada kegiatan 
operasi dan pemeliharaan sistemnya. 
Probabilitas risiko keamanan dan 
lingkungan Waduk Setiabudi berada pada 
angka rata-rata 48,5%. Likelihood Rating 
untuk presentase tersebut termasuk ke 
dalam kategori “Possible”. Dampak yang 
ditimbulkan oleh sumber-sumber risikonya 
termasuk ke dalam skala major (besar 

d. Risiko finansial 
Dilihat dari risiko finansial, Waduk 
Setiabudi memiliki risiko finansial yang 
baik. Hal ini ditinjau dari segi pembiayaan 
kegiatan operasional dan pemeliharaan 
sistem pengelolaan Waduk Setiabudi. 
Probabilitas risiko finansial Waduk 
Setiabudi berada pada angka rata-rata 
28,8%.Likelihood Rating untuk presentase 
tersebut termasuk ke dalam kategori 
“Unlikely”. Dampak yang ditimbulkan oleh 
sumber-sumber risikonya termasuk ke 
dalam skala severe (parah). 
Untuk dapat terus berlangsung dengan 
baik dalam melakukan kegiatan operasi 
dan pemeliharaan Waduk Setiabudi maka 
diperlukan beberapa perbaikan penunjang 
operasional, evaluasi K3 pekerja, dan 
kordinasi ulang dengan berbagai pihak 
terkait untuk mengurangi dampak negatif 

dari risiko – risiko yang termasuk ke dalam 
risiko dominan. 

 
Saran 

Agar hasil analisis risiko kegagalan ini 
semakin kaya kedepannya, penelitian 
selanjutnya sebaiknya: 
a. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan 

meneliti lebih jauh mengenai risk response 
yang telah didapatkan dan dilakukan pada 
beberapa perusahaan pengelola limbah 
cair yang lain agar didapatkan hasil 
penelitian yang lebih lengkap dan 
komprehensif karena memang belum 
diterapkan sebelumnya system 
manajemen risiko pada tempat 
dilakukannya penelitian. 

b. Pelaksanaan penelitian sejenis selanjutnya 
disarankan untuk menggunakan metode 
lainnya dalam menganalisis risiko agar 
dapat melihat permasalahan di lapangan 
lebih dalam lagi sehingga hasil yang 
didapatkan lebih akurat. 

c. Turut serta melakukan monitor terhadap 
usulan mitigasi yang dilakukan dalam 
penelitian. 
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Abstrak 
. 

Pada proses manufaktur flowshop dan prosesnya continues flow selalu mengingikan bahwa proses 
produksi harus selalu konsisten dengan kualitas tinggi dan  terjaga produktivitasnya. Sehingga 
kelangsungan hidup perusahaan tersebut dapat dipertahankan. Karena kekurang tepatan dalam 
menggunakan metode kontrol produksi maka menyebabkan terjadinya penumpukan WIP di 
gudang sementara. Pokok permasalahan yang terjadi adalah cara untuk meratakan beban kerja di 
tiap tahapan proses sehingga masalah penumpukan tersebut dapat terselesaikan dan waktu 
tunggu serta persediaan yang diakibatkan dapat turun secara signifikan. Metode-metode yang 
digunakan untuk meyelesaikan permasalahan tersebut dengan menganalisa metode kontrol 
produksi, menganalisa beban kerja tiap tahapan proses, menganalisa diagram aliran material dan 
informasi, serta menghitung penghematan biaya yang dihasilkan dari implementasi lean production 
tersebut. Hasil yang didapat dari penelitian ini menurunnya line stop mesin cetak sebesar 37.18% 
akibat aliran material yang lebih lancar. Dikarenakan menurunnya waktu tunggu tersebut maka 
OEE mesin cetak meningkat dari 47.61% menjadi 71.45%. Selain itu, lead time produksi satu batch 
dalam satu kali proses produksi yang sebelumnya membutuhkan waktu sebesar 4.47 hari dapat 
dipangkas menjadi 1.89 hari dan menghasilkan penghematan biaya sebesar Rp 918.351.000 
selama periode penelitian yaitu dari bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Juli 2012. 
 
Kata kunci : lean production, line balancing, OEE, metode kontrol produksi, diagram aliran 

material dan informasi, penghematan biaya. 
 

PENDAHULUAN 
 
 Dalam industri farmasi dewasa ini 
dimana terjadi persaingan yang sangat ketat, 
perusahaan selain konsisten dengan kualitas 
juga harus menjaga produktivitasnya agar 
kelangsungan hidup perusahaan tersebut 
dapat dipertahankan. Pada Industi dengan 
model sistem produksi flow shop dan 
continues flow yang memproduksi satu jenis 
atau kelompok produk dalam jumlah banyak. 
Karena kekurang tepatan dalam 
menggunakan metode kontrol produksi maka 
menyebabkan terjadinya penumpukan WIP di 
gudang sementara. 

Pokok permasalahan yang terjadi 
adalah cara untuk meratakan beban kerja di 
tiap tahapan proses sehingga masalah 
penumpukan tersebut dapat terselesaikan 
dan waktu tunggu serta persediaan yang 
diakibatkan dapat turun secara signifikan. 
 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
 

1. Menganalisa waktu tunggu yang tinggi 
dan penumpukan WIP yang terjadi 

2. Menerapkan konsep lean production pada 
Line Mixagrip untuk mengatur ulang WIP 

3. Menghitung cost saving  yang dihasilkan 
dari penurunan waktu tunggu 

 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

Pada awal tahun 1900, Henry Ford 
menciptakan flow production dimana 
merupakan penggabungan antara  
kemampuan penggantian parts secara 
konsisten sesuai standar kerja dan 
pergerakan yang terus menerus. Tak 
berselang lama setelah Perang Dunia II, 
Taiichi Ohno -pencipta TPS (Toyota 
Production System) mengenalkan konsep 
lean manufacturing untuk digunakan di pabrik 
Toyota. 
  Lean Manufacturing banyak 
digunakan oleh perusahaan terkemuka di 
dunia. Sistem ini terbukti mampu 
menurunkan cycle time, biaya produksi, 
cacat (defects), dan pemborosan lainnya. 

mailto:siti_rohana@univpancasila.ac.id
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Lean manufaktur tepat guna untuk 
menghasilkan output yang maksimal dengan 
input yang minimal, sebagai contoh lebih 
sedikit waktu, ruang, kesalahan manusia, 
mesin produksi, material, dan biaya. Untuk 
lebih memahami tentang lean manufaktur, 
maka hal pertama yang harus dilakukan yaitu 
memahami dasar-dasar daripada lean 
manufaktur tersebut. Beberapa hal utama 
dalam lean manufaktur adalah mengenal 
pemborosan (waste), mempunyai standar 
proses, memiliki aliran yang berkelanjutan, 
sistem kontrol produksi pull, dan 
improvement yang berkelanjutan. 
 Berdasarkan pada TPS, terdapat 
tujuh pemborosan yang dalam bahasa 
Jepang dikenal dengan nama muda. Waste 
adalah semua aktifitas yang tidak bernilai 
tambah, waste atau muda adalah setiap 
aktifitas yang tidak bernilai tambah yang 
pelanggan tidak mau membayarnya [1] 
Dalam menjalankan lean manfaktur, semua 
pemborosan ini harus diidentifikasi dan 
dihilangkan. Pemborosan yang dimaksud 
oleh Shigeo Shingo adalah sebagai berikut : 
1. Over production (produksi yang berlebih) 

Dimana barang yang di produksi melebihi 
permintaan dari pelanggan. 

2. Defect/reject (produk cacat) 
Barang yang cacat menyebabkan lebih 
banyak biaya dan waktu produksi yang 
terbuang. Jadi dibutuhkan banyak usaha 
untuk menginspeksi dan menghilangkan 
kecacatan tersebut. 

3. Inventory (persediaan barang) 
Penyimpanan dapat menyebabkan 
bertambahnya biaya penyimpanan dalam 
gudang setinggi biaya yang dihasilkan 
dari adanya produk yang cacat. 

4. Transportation (transportasi) 
Seperti terlihat sama sekali tidak 
menambahkan nilai pada produk yang 
dihasilkan. Sehingga perusahaan 
berusaha untuk meminimalkan jarak antar 
stasiun kerja. 

5. Waiting (menunggu) 
Sangan penting dalam pelaksanaan lean 
manufaktur karena merupakan salah satu 
pemborosan utama. Menunggu 
menyebabkan pemborosan dalam waktu 
dan biaya. 

6. Over processing/rework (pengerjaan 
ulang) 
Pengerjaan ulang merupakan suatu 
pekerjaan yang berlebih diluar dari 
permintaan pelanggan. Dapat 
menyebabkan biaya yang berlebih karena 
menggunakan bahan baku yang berlebih. 

7. Moving (pergerakan yang tidak 
diperlukan) 
Berjalan dari stasiun kerja yang satu ke 
lainnya disaat yang tidak diperlukan, 
menyebabkan pekerja menjadi lambat 
dan juga melambatkan seluruh aliran 
produksi. 

 
Sistem push biasa diasosiasikan 

dengan sistem MRP (Material Requirements 
Planning) sehingga kegiatan manufaktur 
direncanakan berdasarkan peramalan pasar 
(market forecast) daripada permintaan 
pelanggan yang sebenarnya. 

Secara ekstrim yang membedakan 
antara sistem push dan pull adalah adanya 
pengambilan keputusan terpusat dan tidak 
adanya komunikasi antara berbagai 
stakeholders. 

Keberhasilan praktek manajemen 
Jepang di bidang manajemen operasi 
(operational management) memunculkan 
istilah just-in-time (JIT), yaitu sistem produksi 
yang membuat (mengirimkan) produk yang 
dibutuhkan pada waktu dan jumlah yang 
dibutuhkan sehingga mempertinggi efisiensi 
dan memungkinkan respon yang cepat untuk 
perubahan. JIT ini dibangun atas tiga prinsip 
operasi : pull system, continuous flow 
processing, dan tact time serta 
membutuhkan leveled production (heijunka) 
sebagai sebuah persyaratan.  

 Sejak kemunculan JIT itulah sistem 
manufaktur dikategorikan menjadi dua kutub 
: sistem pull sebagai prinsip operasi JIT dan 
sistem push untuk menyebut sistem lama 
yang dikoreksi JIT, yakni sistem manufaktur 
yang diasosiasikan dengan sistem MRP. 
Sistem pull memberikan arti pentingnya 
“pelanggan”. Sistem pull memandang 
pelanggan adalah siapa saja yang 
membutuhkan hasil pekerjaan kita, yang 
berarti tidak harus mereka yang berada di 
luar perusahaan. Perencanaan manufaktur 
pada sistem pull ini adalah berdasarkan 
tarikan (pull) permintaan aktual pelanggan. 

VSM (value stream mapping) adalah 
salah satu alat dalam lean manufaktur, yang 
merupakan pengembangan dari TPS, juga 
dikenal sebagai diagram aliran material dan 
informasi. Diagram ini menggunakan teknik 
lean manufaktur untuk menganalisa dan 
mengevaluasi proses yang sedang 
berlangsung di manufaktur. Alat ini 
digunakan untuk pengidentifikasian awal, 
demonstrasi dan menurunkan pemborosan 
sebaik aliran yang terjadi pada proses 
manufaktur. 
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Line balancing merupakan teknik 
yang digunakan dalam suatu sistem produksi 
untuk mendapatkan nilai efisiensi dan 
ekonomis. Dalam suatu line produksi yang 
kontinu akan terdapat beberapa workstations 
(tempat suatu operasi produksi dari suatu 
operasi ke operasi selanjutnya dalam 
memproses produk). Gabungan dari semua 
workstations ini disebut dengan lini produksi 
[2]. 

Overall Equipment Effectiveness 
(OEE) adalah sebuah metrik yang berfokus 
pada seberapa efektif suatu operasi produksi 
dijalankan. Hasil dinyatakan dalam bentuk 
yang bersifat umum sehingga memungkinkan 
perbandingan antara unit manufaktur di 
industri yang berbeda. Pengukuran OEE juga 
biasanya digunakan sebagai indikator kinerja 
utama (KPI) dalam implementasi lean 
manufacturing untuk memberikan indikator 
keberhasilan. OEE membagi performa dari 

manufaktur menjadi tiga komponen yang 
diukur yaitu Availability, Performance, dan 
Quality Rate. Tiap komponen menunjuk pada 
aspek proses yang ditargetkan untuk 
diimprove. 
 
VALUE STREAM MAPPING (VSM) 
 VSM adalah salah satu alat dalam 
lean manufaktur, yang merupakan 
pengembangan dari TPS, juga dikenal 
sebagai diagram aliran material dan 
informasi. Diagram ini menggunakan teknik 
lean manufaktur untuk menganalisa dan 
mengevaluasi proses yang sedang 
berlangsung di manufaktur. Alat ini 
digunakan untuk pengidentifikasian awal, 
demonstrasi dan menurunkan pemborosan 
sebaik aliran yang terjadi pada proses 
manufaktur. Berikut adalah contoh dari 
diagram aliran material dan informasi. 

 
Gambar 1.  Diagram Aliran Material dan Informasi 
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Gambar 2. VSM 

 
Pada tahap pertama, fokus pada produk yang 
akan dibuat diagram aliran materialnya.  
Setelah produk tersebut dipilih, diagram aliran 
material awal pada proses yang sedang 
berlangsung dibuat. Bersamaan dengan 
dibuatnya diagram sementara, sekelompok 
tim mengevaluasi proses dan langkah-
langkahnya. Semua informasi yang ada 
dikumpulkan dan dianalisa. Pada diagram 
aliran material, semua langkah kerja 
dimasukkan. Untuk setiap tahapannya, 
dibutuhkan parameter seperti waktu kerja 
(cycle time), TAKT time, work in progress 
(WIP), waktu persiapan, waktu menunggu, 
banyaknya pekerja, dan data scrap. Diagram 
aliran meterial mengidentifikasi berbagai 
macam hal yang bernilai tambah pada proses 
manufaktur. Juga akan memperlihatkan 
semua tahapan lain yang tidak bernilai 
tambah. Setelah menganalisa dan 
mengevaluasi proses yang sedang 
berlangsung, masalah yang terjadi dapat 
diidentifikasi. Apabila proses tersebut dapat 
dirubah untuk meminimalisir problem yang 
terjadi, maka dapat dibuat sebuah diagram 
aliran material yang tetap. Langkah terakhir 
dalam pembuatan diagram aliran material 
adalah mengimplementasikannya agar 
didapat proses manufaktur yang lebih efisien. 
 
 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
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Tabel 1. Data OEE Kondisi sebelum 
perbaikan  

 
AV = Availability 
PE  = Performance 
RQ  = Rejection Rate 
OEE  = Overall Equipment Effectiveness 
 

Tabel 2. Data Lead Time Line Produksi 

  
Data1 
(hari) 

Data2 
(hari) 

Data3 
(hari) 

Data4 
(hari) 

LEAD 
TIME 

4.47 4.00 3.57 2.87 

 
Metode Kontrol Produksi 
 Pada objek penelitian, metode kontrol 
produksi yang digunakan adalah metode 
pushing. Pada metode ini, tahapan awal 
proses yaitu granulasi dan pencetakan terus 
menerus menghasilkan produk sehingga 
banyak WIP yang menumpuk di gudang 
transit. Karena terbatasnya wadah dan area 
untuk menyimpan tablet hasil cetak, maka 
ketika area di gudang transit tersebut penuh 
menyebabkan mesin granulasi dan cetak 
berhenti untuk menunggu tablet tersebut di 
strip. Hal ini tentunya sangat berlawanan 
dengan prinsip dasar dari lean production 
sendiri, dimana keseluruhan tahapan proses 
dalam suatu line haruslah mengalir terus 
menerus tanpa henti.  
 Oleh karena itu, digunakanlah metode 
kontrol produksi berupa metode pulling. 
Dimana tahapan proses pencetakan tablet 
hanya mencetak obat sebanyak yang 
dibutuhkan oleh proses kemas, baik kemas 
primer (stripping) maupun kemas sekunder. 
Begitu pun selanjutnya, ketika proses 
pencetakan berhenti maka proses granulasi 
juga berhenti. 
 Dengan metode ini diharapkan 
permasalahan line stop yang berhubungan 
dengan menunggu dan persediaan dapat 
menurun. 
 
Beban Kerja Tiap Tahapan Proses 

 Setelah dihitung ulang, ternyata 
terjadi masalah kelebihan kapasitas produksi 

dari proses pencetakan. Untuk kemas, per 
harinya (3 shift) mampu untuk menghasilkan 
output sebanyak 4.200.000 tablet. Namun dari 
proses pencetakan mampu menghasilkan 
output jauh lebih banyak dari yang mampu 
dihasilkan oleh proses kemas. Hal ini terjadi 
karena pada proses pencetakan terdapat dua 
mesin yang jalan bersama namun berbeda 
nomor batch. Pada industri farmasi, bila 
dalam sebuah tahapan proses terdapat 
produk yang sama sangat tidak disarankan 
untuk mengerjakan nomor batch yang sama. 
Kecuali mesin-mesin tersebut terdapat di satu 
ruangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah 
terjadinya kontaminasi silang antar batch.  

Berikut merupakan rumus untuk 
menghitung output di tahapan pencetakan : 
 
Output = speed x jumlah turret x jumlah 
hopper x waktu operasi  ………….. (1) 
 
Keterangan : 
Speed  =  kecepatan mesin (rpm) 
Jumlah turret  =  banyaknya punches 
Jumlah hopper = banyaknya hopper yang 

terdapat pada mesin cetak 
Waktu operasi  = waktu operasional mesin 

(menit) 
 

Mesin cetak yang digunakan pada 
line Mixagrip sebanyak dua mesin, yaitu 
mesin Sejong 61 dan Mesin Majesty BB4B. 
Mesin Sejong 61 dapat beroperasi dengan 
kecepatan 30 rpm dan mempunyai punch 
sebanyak 61 buah. Sedangkan mesin Majesty 
BB4B dapat beroperasi dengan kecepatan 35 
rpm dan mempunyai punch sebanyak 35 
buah. Kedua mesin tersebut mempunyai 
jumlah hopper yang sama yaitu dua buah dan 
waktu operasional kedua mesin tersebut 
sebesar 1240 menit. Dari data tersebut 
didapatkan output untuk mesin Sejong 61 
sebanyak 4.538.400 tablet dan mesin Majesty 
BB4B sebanyak 3.038.000 tablet. Jadi total 
output yang dihasilkan pada tahapan 
pencetakan sebanyak 7.576.400 tablet. 

Berdasarkan perhitungan itu pula, 
maka diusulkan untuk mematikan mesin 
Majesty BB4B dengan data bahwa dengan 
hanya menjalankan mesin Sejong 61 sudah 
dapat mencukupi kebutuhan proses kemas 
baik kemas primer maupun kemas sekunder. 
Berikut aliran material baru yang terbentuk 
setelah mematikan satu mesin cetak. 
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Tabel 3 . Data OEE Mesin Sejong 61 Setelah 
Implementasi 

MESIN   Data1 Data2 

Sejong 
61 

AV 80.63% 85.96% 

PE 77.88% 83.13% 

RQ 100.00% 99.99% 

OEE 62.79% 71.45% 

 
Penghematan Biaya 

Dari tabel 5.3 dapat dilihat bahwa 
lead time saat ini yang tercapai adalah 1.89 
hari. Selama periode penelitian, dapat 
dilakukan pemotongan lead time sebesar 2.58 
hari atau 42.28%. Untuk menghitung 
besarnya penghematan yang dilakukan akibat 
penelitian ini dapat menggunakan rumus 
sebagai berikut : 

Cost saving = Selisih WIP x output 
x COGS ………. (2) 
Keterangan : 
Selisih WIP  = besarnya selisih awal 

dikurang pencapaian waktu 
Output = jumlah total produk yang 

dihasilkan 
COGS = biaya pembuatan tiap tablet 

obat (didapatkan dari 
marketing) 
 

 Maka besarnya penghematan yang 
dicapai dari penelitian ini sebesar 
 Cost saving = 2.58 hari x 4.200.000 
tablet/hari x Rp 84.75 /tablet 
 Cost saving = Rp 918.351.000 
 

Tabel 4. Data Lead Time Line Mixagrip 
Setelah Implementasi 

  
Data 1 
(hari) 

Data2 
(hari) 

Lead time  2.38 1.89 

 

 

Gambar 3. Grafik Line Stop Sebelum – 
Sesudah Implementasi 

 

Gambar 4. Grafik Lead Time Sebelum – 
Sesudah Implementasi 

 
 

KESIMPULAN 
 

Kesimpulan 
1) Waktu tunggu yang tinggi dan 

penumpukan WIP terjadi karena tidak 
seimbangnya kapasitas produksi. Proses 
pencetakan menghasilkan tablet lebih 
banyak daripada yang dapat dikemas. 
Setelah dihitung ulang, maka dengan 
mematikan mesin cetak BB4B1 sudah 
dapat menjadikan lini produksi lebih 
seimbang. Hal tersebut dibuktikan 
dengan menurunnya waktu tunggu dan 
naiknya OEE mesin Sejong 61. 

2) Untuk mengatur ulang WIP dapat 
menggunakan beberapa metode yang 
berhubungan dengan lean production.  

3) Dari penerapan lean production di jalur 
produksi Mixagrip dapat menghasilkan 
cost saving sebesar Rp 918.351.000. 
Penghematan tersebut merupakan 
penghematan selama 6 bulan penelitian. 

 
Saran 
1) Penelitian ini dapat dilanjutkan pada line 

produksi lain seiring dengan penerapan 
lean production secara utuh di PT. 
Dankos Farma, sehingga dapat 
mencapai efisiensi yang maksimal. 
Penelitian ini sekaligus dapat digunakan 
pada perusahaan farmasi lainnya. 

2) Karena terbatasnya waktu penelitian, 
maka analisis pemborosan dalam 
penerapan lean production hanya 
dilakukan pada pengaturan WIP selama 
proses produksi di line Mixagrip. 
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Abstrak 
 

Organisasi partai politik di Indonesia berkembang dengan pesat, hal ini bisa dilihat dari 
perkembangannya setiap lima tahun sekali. Setiap organisasi partai politik memiliki tujuan 
memenuhi kursi yang berada di gedung perwakilan rakyat, dan untuk mencapai hal tersebut 
dibutuhkan suatu perancangan dan pengelolaan yang baik dalam menjalankan strategi tersebut. 
Jika sebuah organisasi partai politik memiliki perancangan yang baik, maka resiko yang terkait 
dalam pengambilan keputusan tentang sistem informasi dan teknologi informasi dapat dikurangi. 
Untuk mencapai tujuan organisasai secara efektif, maka setiap organisasi harus mengidentifikasi 
kebutuhan informasi secara sistematis serta melakukan analisis misi dan fungsi yang dilakukan, 
siapa yang melakukan, data dan informasi pendukung yang diperlukan. Perancangan yang baik 
dalam sistem dan teknologi informasi dibutuhkan untuk menyesuaikan gerak langkah organisasi 
dengan sistem informasi agar seirama dengan perkembangan organisasi di masa yang akan 
datang. 
 
Kata kunci: organiasi partai politik, sistem informasi, CSF 
 

PENDAHULUAN 
 

 Organisasi Partai politik di Indonesia 
berkembang dengan pesat, hal ini bisa dilihat 
dari perkembangan setiap lima tahun sekali. 
Setiap Organisasi partai politik tentu ingin 
memenangi hati masyarakat indonesia 
dengan cara memenuhi kursi yang berada di 
gedung perwakilan rakyat. Untuk mencapai 
hal tersebut tentunya tidak mudah 
membutuhkan suatu perancangan dan 
pengelolaan yang baik dalam menjalankan 
strategi tersebut. 

Oleh sebab itu akibat dari perkembangan 
teknologi informasi didunia pada umumnya 
dan di Indonesia khususnya menyebabkan 
perubahan – perubahan peran dari peran 
yang efektifitas dan efisiensi menjadi 
perancangan yang strategis. Peran efektifitas 
yaitu menyediakan informasi untuk 
pengambilan keputusan organisasi yang 
efektif. Peran Efisiensi yaitu menggantikan 
tugas manusia dengan teknologi informasi 
yang lebih efisien. Sekarang, peran sistem 
teknologi informasi tidak hanya untuk efisiensi 
dan efektifitas melainkan juga peran strategik 
untuk memenangkan persaingan (Hartono, 
2006).  

Sistem informasi adalah alat penting 
untuk mencapai tujuan organisasi efektif. 
Setiap organisasi harus mengidentifikasi 
kebutuhan informasi secara sistematis serta 
melakukan analisis misi dan fungsi yang 
dilakukan, siapa yang melakukan, data dan 
informasi pendukung yang diperlukan untuk 
melakukan berbagai fungsi dan proses yang 
dibutuhkan untuk struktur informasi yang 
paling berguna (Tozer,1996).  

Jika sebuah organisasi partai politik 
memiliki perancangan yang baik, maka resiko 
yang terkait dalam pengambilan keputusan 
tentang sistem informasi dan teknologi 
informasi dapat dikurangi. Akan tetapi masih 
banyak partai politik tidak menganggap 
perancangan yang baik ini penting karena 
tidak memiliki pengalaman dan informasi yang 
tepat dalam perancangan sistem informasi 
dan teknologi informasi (Titthasiri, 2000). 

Perancangan dan perencanaan strategis 
sistem informasi adalah pendekatan 
sistematis untuk menentukan mana yang 
paling efektif dan efisien berkaitan dengan 
keputusan pemenuhan kebutuhan informasi 
(ward dan Griffiths, 1996). Perencangan yang 
baik dalam sistem dan teknologi informasi 
dibutuhkan untuk mempersiapkan partai 
politik dalam perancangan pemakaian 

mailto:suhandono_skaters@yahoo.com
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teknologi dan sistem informasi untuk 
organisasinya. Perancangan tersebut 
dibutuhkan untuk menyesuaikan gerak 
langkah organisasi dengan sistem informasi 
agar seirama dengan perkembangan 
organisasi di masa yang akan datang 
(Fatchur, 2003). 

 
 

LANDASAN TEORI 
 
Critical Succes Factor 
  (Menurut Olson 2003), Critical Succes 
Factor (CSF) merupakan elemen yang harus 
dilaksanakan dengan baik agar aktifitas suatu 
proyek dapat berjalan sukses. Kesuksesan 
suatu proyek dapat dilihat apakah sudah 
sesuai dengan spesifikasi, biaya dan waktu 
yang diinginkan. CSF dalam konteks 
perancangan yang baik dalam sistem 
informasi digunakan untuk menafsirkan 
dengan jelas, tujuan, taktik dan kegiatan 
operasional dalam hal kebutuhan informasi 
kunci dan manajer  kekuatan dan kelemahan 
dari sistem organisasi yang sudah ada. 
Analisis CSF merupakan suatu ketentuan dari 
organisasi dan lingkungannya yang 
berpengaruh pada keberhasilan atau 
kegagalan. Tujuan dari CSF adalah 
menginterpretasikan objektif secara lebih jelas 
untuk menentukan aktifitas yang harus 
dilakukan dan informasi apa yang dibutuhkan. 
Peranan CSF dalam perancangan sistem 
informasi adalah sebagai penghubung antara 
strategi bisnis organisasi dengan strategi 
sistem informasi yang dimiliki, memfokuskan 
proses perancangan sistem informasi pada 
area yang strategis, memprioritaskan usulan 
aplikasi sistem informasi dan melakukan 
evaluasi seperti terlihat digambar bawah ini : 
 

 
Gambar : 2.1 Critical Succes Factor 

 

Organisasi Dan Sistem Infromasi  
 Sistem Informasi adalah suatu 
keterkaitan antara manusia,prosedur dan 
penggunaan teknologi untuk mengumpulkan, 
mengolah, menyimpan, menyebarkan, dan 
menyajikan informasi yang digunakan satu 
atau beberapa proses bisnis dalam organisasi 
(Laudon and Laudon, 2000). Sedangkan 
teknologi informasi adalah konvergensi antara 
teknologi komputer dan teknologi komunikasi 
yang menyebabkan sistem informasi dapat 
dibangun dan berjalan sebagaimana mestinya 
(Laudon and Laudon, 2000). Penggunaan 
teknologi dalam suatu organisasi diharapkan 
dapat meningkatkan produktifitas dan 
mempercepat proses dan memberikan 
dukungan informasi kepada pihak manajemen  
untuk pengambilan kepjutusan. Penerapan 
SI/TI dalam sebuah organisasi memeiliki tiga 
sasaran utama, pertama memperbaiki 
efisiensi kerja dengan melakukan otomasi 
berbagai proses yang mengelola informasi. 
Kedua meningkatkan efektifan manajemen 
dengan memuaskan kebutuhan informasi 
guna pengambilan keputusan. Ketiga 
memperbaiki daya saing atau meningkatkan 
keunggulan kompetitif organisasi dengan 
merubah gaya dan cara berbisnis (ward dan 
Peppard, 2002). 
 
 

METODOLOGI 
 
Metoda Penelitian 

Dalam suatu pemecahan masalah pada 
penelitian dilakukan dengan hati-hati dan 
terus-menerus.Menurut Moh.Nazir (2003;54) 
metode deskriptif :“suatu metode dalam 
meneliti status kelompok manusia suatu 
objek, suatu set kondisi, suatu sistem 
pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa, 
gambaran atau lukisan secara sistematis dan 
akurat mengenai nilai yang akan diselidiki”. 
Penelitian ini bertujuan sebagai bahan 
masukan untuk organisasi agar dapat 
menentukan kegiatan terhadap aktifitas yang 
sedang dijalankan. Data yang diambil dalam 
penelitian menggunakan data sekunder, yaitu 
data yang tidak langsung memberikan data 
pada peneliti, karena penelitian harus melalui 
orang lain atau melalui dokumentasi yang ada 
pada organisasi (sugiyono,2005). 

 
Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang dilakukan 
oleh peneliti adalah dengan studi lapangan, 
studi literatur, wawancara dan kuesioner. 
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1. Studi lapangan pada penelitian ini 
dengan datang langsung ke organisasi 
tersebut dengan mengambil data- data 
yang dibutuhkan. 

2. Studi literatur yaitu mengumpulkan data 
– data dari literatur dan penelitian – 
penelitian terdahulu yang berkaitan 
dengan judul penelitian. 

3. Wawancara yang dilakukan yaitu 
penelitian melakukan wawancara 
terhadap narasumber yang berhubungan 
dengan judul penelitian. 

4. Kuesioner, peneliti menggunakan 
kuesioner untuk mengumpulkan data – 
data yang sesuai dengan kegiatan yang 
ada pada organisasi. 
 

Teknik Analisis Data 
Teknik Analisis data yang digunakan 

adalah analisis dengan metode kualitatif yang 
dijelaskan dengan cara deskriptif. Analisis 
deskriptif merupakan penelitian yang 
berusaha mengdiskripsikan dan 
menginterpretasikan sesuatu. Misalnya 
kondisi atau hubungan yang ada, pendapat 
yang berkembang, proses yang sedang 
berlangsung, akibat yang terjadi atau 
kecendrungan yang tengah berlangsung. 
Langkah yang di buat dalam penelitian ini 
dalam menganalisis data adalah sebagai 
berikut : (1). Mengumpulkan semua data yang 
berhubungan dengan partai politik sehingga 
relevan dengan permasalahan yang diteliti. 
(2). Mengidentifikasikan variabel – variabel 
yang menjadi critical succes factor dengan 
menggunakan analisis SWOT. (3). 
Kesimpulan dan saran.  
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Analisis SWOT 

Partai politik merupakan organisasi 
publik yang semua aktifitasnya 
merepresentasikan publik. Oleh karena itu 
organisasi ini mempunyai umpan balik yang 
melibatkan masyarakat sepenuhnya. Salah 
satu keterlibatan masyarakat adalah dengan 
bentuk partisipasi menjadi kader serta 
pengurus sehingga mempunyai jenjang karir 
yang jelas. Analisa yang kami lakukan 
terhadap faktor internal partai politik adalah 
bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan dan 
kelemahan utama dalam berbagai bidang 
fungsional dari partai, serta memberikan 
dasar untuk mengenali evaluasi hubungan 
diantara pengurus antar bidang didalam 
organisasi tersebut. Agar mendapat simpati 

dari masyarakat seorang ketua partai harus 
mengetahui faktor – faktor yang menjadi 
kekuatan partai dan memaksimalkan 
kekuatan yang dimiliki. Selain itu seorang 
ketua harus mengetahui kelemahan dan 
meminimaliskan kelemahan yang dimiliki oleh 
partai. Jika faktor – faktor pendukung 
keberhasilan itu sudah diketahui maka tugas 
ketua selanjutnya adalah mencari jalan keluar 
yang dihadapi dan mengambil sebuah 
keputusan demi tercapainya tujuan serta visi 
misi partai. 

Dalam mengidentifikasikan kekuatan 
dalam partai politik merupakan suatu hal yang 
positif yang berasal dari lingkungan internal 
partai, yang dapat diklasifikasikan sebagai 
berikut : (1). Pola rekruitment dan 
pengkaderan yang dilakukan oleh partai 
politik. (2). Pelayanan yang dilakukan oleh 
partai politik terutama sudah menjadi anggota 
legislatif DPR untuk dipusat, dipropinsi yaitu 
anggota legislatif DPRD propinsi dan 
dikabupaten/kota yaitu anggota legislatif 
DPRD kabupaten/kota. (3). Kualitas 
pelayanan yang diberikan apakah sudah 
sesuai dengan kebijakan serta program partai 
yang mendapat aspirasi dari masyarakat.(4). 
Pemasaran yang dilakukan sesuai dengan 
program, visi, misi partai. Sedangkan 
mengidentifikasi kelemahan partai dapat 
membuat citra negatif terutama yang berasal 
dari lingkungan internal dan eksternal partai 
dan kelemahan tersebut harus segera 
diperbaiki agar dapat bersaing dengan partai 
politik lain. Umumnya kelemahan yang 
berasal dari internal partai adalah adanya 
persaingan dalam menjadi anggota legislatif 
perwakilan daerah baik kota, propinsi atau 
pusat. Sedangkan kelemahan yang berasal 
dari eksternal partai berasal dari kurang 
diterima partai tersebut dimasyarakat akibat 
tidak jalannya program partai yang 
disampaikan kepada masyarakat dan aspirasi 
masyarakat yang telah disalurkan melalui 
perwakilan tidak dilaksanakan dengan baik 
oleh perwakilan partai yang berada dilembaga 
pemerintahan.  Perlu dilakukan analisis faktor 
eksternal  bertujuan agar menganalisis 
peluang dan ancaman yang akan dihadapi 
oleh partai politik.  

Peluang merupakan situasi 
lingkungan yang menguntungkan bagi partai, 
sedangkan ancaman merupakan situasi yang 
tidak menguntungkan bagi partai. Identifikasi 
peluang merupakan variabel yang 
menentukan partai untuk dapat mencapai 
keunggulan dalam bersaing, apabila partai 
dapat memanfaatkan peluang tersebut. 
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Identifikasi ancaman merupakan hambatan 
organisasi dlam mencapai kemenangan dan 
keunggulan bersaing. Maka sebab itu partai 
harus mengetahui ancaman – ancaman yang 
ada dan segera mengatasi ancaman yang 
ada. 
 
Analisis Critical Factor (CSF) 
 Analisis critical factor dimaksudkan 
untuk merumuskan faktor – faktor kritis apa 
saja yang perlu diperhatikan oleh partai 
politik. Analisis CSF merupakan suatu 
ketentuan dari organisasi dan lingkungan 
yang berpengaruh terhadap keberhasilan dan 
kegagalan.  Faktor penentu kesuksesan 
ditentukan berdasarkan strategi organisasi 
yang telah teridentifikasi. Tujuan dari CSF 
adalah menginterpresantisakan sasaran 
partai secara lebih jelas untuk menentukan 
aktifitas yang harus dilakukan dan 
data/informasi apa yang diperlukan. 
CSF yang terkait dengan definisi kebutuhan 
yakni partisipasi, keterlibatan dan 
ketersediaan penggunaan organisasi dan 
keahlian mengenai keperluan tersebut. 
Kebutuhan didefinisikan secara eksplisit 
dalam  setap benak kader. CSF yang terkait 
dengan proses perancangan sistem informasi 
antara lain  perbedaan yang jelas mengenai 
kemampuan analis dan tingkat pengalaman 
analis. Kemudian, organisasi perlu melakukan 
kajian mengenai model sistem informasi yang 
dibutuhkannya   Jumlah sumber daya yang 
terlibat dalam tim perancangan tidak perlu 
ditentukan. Kebutuhan kemampuan 
perancangan sistem informasi harus memiliki 
pendekatan yang holistik. Pada proses 
perancangan sistem, definisi mengenai 
kebutuhan harus diperhatikan secara khusus, 
agar sistem tepat sasaran.  

CSF yang terkait dengan 
pemrograman dan pengujian yakni melakukan 
kajian mengenai kemampuan dan 
sumberdaya pengetahuan yang diidentifikasi 
dan disediakan selama fase ini. Pada tahap 
ini diperlukan pelaporan mengenai solusi 
pengembangan yang dibutuhkan yang 
didukung oleh data yang komprehensif dan 
terdokumentasi. Kemudian diperlukan alokasi 
waktu untuk menentukan perencanaan 
selanjutnya yang telah disesuaikan dengan 
hasil pengujian sistem. Selanjutnya 
perusahaan melakukan integrasi antara 
komponen teknis dan non-teknis terkait 
dengan pelaksanaan sistem informasi. 
CSF yang terkait dengan integrasi dan sistem 
pengujian yakni menjamin setiap pihak yang 
terkait dengan pengembangan sistem 

informasi bersedia untuk tidak terlibat dengan 
analis maupun pihak penguji sistem.  

CSF yang terkait dengan data migrasi 
yakni meminimumkan pembaharuan data 
secara manual dan intervensi manual. 
Kemudian menjamin kebutuhan utama dan 
peraturan yang disesuaikan dengan migrasi 
data dari persetujuan hingga menjadi sebuah 
solusi baru. Selanjutnya menjamin lingkungan 
yang sesuai untuk melakukan migrasi data. 
CSF yang terkait dengan transisi adalah 
memastikan bahwa proses transisi sistem 
informasi dilakukan dengan cermat. Fase ini 
membutuhkan identifikasi yang jelas 
mengenai apa yang dibutuhkan untuk 
kelancaran transisi dan identifikasi peraturan 
serta tanggung jawab dalam integrasi 
operasional. Kemudian diperlukan komunikasi 
seluruh stakeholders di setiap tingkatan. 
Komunikasi tersebut dapat dilakukan melalui 
pelatihan dimana terjadi transfer pengetahuan 
antara anggota. Organisasi partai politik perlu 
memiliki pola pikir bahwa sebuah 
keberhasilan sistem informasi dapat 
memberikan keuntungan terhadap partai. 
Implementasi membutuhkan tahap audit dan 
evaluasi terhadap resiko. Pada tahap 
ini, critical success factors yakni terkait 
dengan utilisasi anggota untuk melakukan 
identifikasi resiko dan penentuan resiko 
selama pengembangan sistem informasi 
tersbut. Kemudian melakukan mitigasi resiko 
secara jelas melalui mandat dan kewenangan 
anggota partai politik. Selanjutnya 
memperhatikan hubungan antar pengguna 
sistem informasi. Hubungan antar pengguna 
sistem informasi memiliki critical success 
factors yakni kesadaran setiap stakeholder 
dalam pengembangan sistem informasi, 
menciptakan suasana yang mendukung 
kerjasama tim serta memberikan fasilitas 
yang secara aktif mendukung 
keberlangsungan kerjasama tim dalam 
melakukan pengembangan sistem informasi. 
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Tabel 1. Analisis CSF 

 
Dilihat dari tabel 1 tentang analisis 

CSF bahwa mulai dari perekrutan kader dan 
calon anggota legislatif bahwa diperlukan 
secara transparan tidak berdasarkan 
kesukaan atau kedekatan kekerabatan 
sesama pengurus, agar dapat menyampaikan 
kepada masyarakat pemilih tidak hanya pada 
masyarakat diwilayah tertentu saja, akan 
tetapi masyarakat semuanya. Dengan adanya 
data informasi yang kita tampilkan dalam 
sistem kemudian, dipublikasikan di publik 
melalui alamat website. Dari data tersebut kita 
dapat mengetahui latar belakang yang akan 
kita rekrut untuk menjadi anggota legislatif 
dan pengurus. 

Pada tingkat kepuasan masyarakat 
dilihat dari keaktifan kader dan pengurus 
partai dimasyarakat, dalam menyampaikan 
dan menyerap aspirasi masyarakat. Sehingga 
pada pemilu yang akan datang dapat 
meningkatkan kursi dan jumlah pemilih. Oleh 
sebab itu kebijakan partai politik harus sesuai 
dengan perkembangan yang ada 
dimasyarakat. Selain tingkat kepuasan yang 
diberikan oleh partai politik tingkat kualitas 
pelayanan juga harus diberikan, misal dalam 
pembangunan infrastruktur partai politik 
melalui anggota legislatif yang berada di 
dewan harus mampu menyerap aspirasi 

masyarakat dalam waktu cepat sehingga 
masyarakat dapat menilai kinerja kita.  

  Program kerja partai politik harus 
sesuai dengan visi dan misi partai dalam 
pembangunan. Dalam pembuatan program 
kerja ini partai politik harus mempunyai ciri 
khusus walaupun tema yang ditampilkan 
kemasyarakat sama. Kemudian program 
tersebut di sebarkan kepada masyarakat 
untuk diketahui agar masyarakat tertarik 
dengan program kerja yang ditawarkan oleh 
partai politik. Dalam penyebaran tersebut kita 
harus merancang sebuah sistem agar dalam 
menyampaikannya itu tidak membuat 
masyarakat menjadi jenuh. 
 
Analisis Kebutuhan Data/ Informasi 

Berikut ini adalah identifikasi 
kebutuhan data dan informasi dari 
pendefinisian dan sasaran dan aktivitas pada 
partai politik 
 

Tabel 2. Analisis Kebutuhan Data/ 
Informasi 

Sasaran Aktifitas 
Kebutuhan 

data/informasi 

Rekruitment 
calon anggota 
legislatif dan 
pengkaderan 
yang yang 
berkualitas 

melihat 
program calon 
anggota 
legislatif dan 
loyalitas kader  

data kader, 
data pemilih, 
data calon 
anggota 
legislatif, 
laporan jumlah 
anggota 
legislatif 

Kepuasan 
Masyarakat di 
utamakan 

Menyerap 
aspirasi 
masyarakat 
terutama 
dibidang 
infrastruktur 

data keuangan 
aspirasi 
masyarakat, 
laporan 
kegiatan yang 
sudah 
dilakukan, data 
masyarakat 

Kualitas 
pelayanan 
yang 
diberikan 
sesuai 
kebijakan 
partai 

Adanya dana 
aspirasi yang 
diterima dari 
pemerintah ke 
masyarakat 

laporan 
pelatihan dan 
pendidikan, 
laporan 
kegiatan 
berdasarkan 
aspirasi, data 
masyarakat 

Peningkatan 
Program 
kerja, visi dan 
misi partai 

Perancangan 
sistem dalam 
program 
keberhasilan 

data calon 
anggota 
legislatif, data 
kader, laporan 
diklat kader, 
data wilayah 

 
 
 
 
 

Sasaran 
strategis 

Inisiatif 
Strategi 

CSF Aktifitas 

Rekruitment 
calon  

anggota 
legislatif dan 
pengkaderan 

yang yang 
berkualitas 

Pemilihan  
kader dan 
rekruitmen 

calon  
anggota 
legislatif  

yang 
 transparan 

Data/  
Informasi  
kader dan 

 calon anggota 
legislatif 

melihat 
program  

calon  
anggota 

legislatif dan 
loyalitas  
kader 

Kepuasan 
Masyarakat di 

utamakan 

Meningkatkan 
jumlah pemilih 

pada partai 
politik 

Hubungan Baik 
dengan 

masyarakat 
pemilih 

Menyerap 
aspirasi 

masyarakat 
terutama 
dibidang 

infrastruktur 

Kualitas 
pelayanan 

 yang diberikan 
sesuai 

kebijakan partai 

Peningkatan 
Kualitas 

pelayanan  
yang diberikan  

sesuai 
kebijakan  

partai 

data/ informasi 
aspirasi 

masyarakat yang 
disampaikan 
kepada partai 

Adanya dana   
Aspirasi 

 yang diterima 
dari 

pemerintah  
ke 

masyarakat 

Program  
kerja, visi dan 

misi partai 

Publikasi 
melalui 

spanduk, 
brosur, media 

cetak dan 
media 

elektronik, 
media sosial 

data/ informasi 
Partai yang 
disampaikan 

kepada 
masyarakat 

Perancangan 
sistem dalam 

program 
keberhasilan 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan  
Di mata masyarakat organisasi partai 

politik tidak terpisahkan dari sebuah negara, 
karena partai secara terus menerus mencari 
cara untuk memperluas dan menjadi 
kendaraan politik dalam menuju kekuasaan. 
Di era globalisasi sekarang yang semakin 
tergantung dengan teknologi informasi. 
Melalui teknologi informasi organisasi dapat 
memberikan wewenang untuk 
mengembangkan sistem informasi 
yang  dimilikinya kepada masyarakat dan 
informasi yang di sampaikan bervariasi dari 
pusat sampai ke wilayah – wilayah terpencil. 

CSF pada partai politik  terdiri dari 
beberapa faktor yakni faktor internal maupun 
faktor eksternal. Faktor internal antara lain 
kemampuan perekrutan terhadap anggota 
partai baik itu kader maupun yang menjadi 
calon anggota legislatif, dalam perkerutan ini 
sekarang sudah mulai dilakukan transparan 
dengan dibuka melalui alamat website partai 
dan media sosial yang dimiliki partai. 
Kemudian dilihat dari kepuasan dan kualitas 
pelayanan yang dilakukan oleh partai 
terutama dalam pembangunan infrastruktur, 
dimana kader partai yang menjadi anggota 
legislatif melakukan percepatan dalam 
pembangunan tersebut. Dalam hal program 
kerja partai poltik sekarang sudah banyak 
melakukan sosialisasi melalui berbagai media 
baik itu cetak, elektronik maupun media 
sosial.  Faktor eksternal yang perlu 
diperhatikan antara lain kurang diterima partai 
tersebut dimasyarakat akibat tidak jalannya 
program partai yang disampaikan kepada 
masyarakat dan aspirasi masyarakat yang 
telah disalurkan melalui perwakilan tidak 
dilaksanakan dengan baik oleh perwakilan 
partai yang berada dilembaga pemerintahan. 
Critical Success Factors dalam Partai politik  
terdiri atas beberapa faktor antara lain proses 
Rekruitment calon anggota legislatif dan 
pengkaderan yang yang berkualitas, 
Kepuasan Masyarakat di utamakan, Kualitas 
pelayanan yang diberikan sesuai kebijakan 
partai, Peningkatan Program kerja, visi dan 
misi partai 

 
Saran 

Berdasarkan hasil dari analisis dan 
pembahasan dan sasaran yang hendak 
dicapai dari sistem informasi hendaknya 
partai politik memperhatikan perkembangan 
teknologi informasi dan pelayanan dalam 
menyerap aspirasi masyarakat, sehingga 

dalam pemilu berikutnya partai politik dapat 
meningkatkan jumlah pemilih dalam 
mensejahterakan masyarakat apabaila partai 
politik tersebut berkuasa. 
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Abstrak 
 
Sebelum adanya rekayasa lalu lintas Jalan Proklamasi, Jalan Pangeran Diponegoro-Jakarta Pusat 
merupakan jalan perkotaan di DKI Jakarta yang memiliki aktivitas pergerakan lalu lintas serta 
tingkat kesibukan yang tinggi terutama di depan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Aktivitas 
pergerakan lalu lintas yang tinggi pada Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat secara 
langsung mempengaruhi kondisi arus lalu lintas pada ruas jalan tersebut dan berpotensi 
menimbulkan titik konflik yang menghambat arus pergerakan lalu lintas disekitar jalan tersebut. 
Saat ini Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat merupakan jalan utama yang difungsikan 
sebagai jalur utama bagi masyarakat yang dari/akan menuju ke Rumah Sakit Cipto 
Mangunkusumo. Studi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kapasitas dan kinerja dari 
suatu Ruas Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, saat sebelum dilakukan rekayasa lalu 
lintas Jalan Proklamasi pada awal tahun 2018. Pengambilan data di lapangan dilakukan pada 
bulan Oktober 2017, selama 3 hari, yaitu dengan rincian 2 hari kerja dan 1 hari libur yang dibagi 
oleh 3 jam puncak, yaitu jam puncak pagi (07.00-09.00), jam  puncak siang (12.00-14.00) dan jam 
puncak sore (16.00-18.00). Analisis dilakukan terhadap Kapasitas dan Kinerja di ruas Jalan 
Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, dengan membandingkan penggunaan metode Pedoman 
Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2014 dan Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 (MKJI). Dari 
hasil analisis diperoleh dengan PKJI 2014, waktu kepadatan tertinggi dan kapasitas terendah 
terjadi pada hari Senin jam puncak  sore. Volume lalu lintas sebesar 4463,10 skr/jam dan 
kapasitas 4221,46 skr/jam.  Dengan hasil nilai derajat kejenuhan (DJ) sebesar 1,06, tingkat 
pelayanan masuk kedalam tingkat pelayanan “F” yang artinya kepadatan lalu lintas tinggi dan 
terjadi kemacetan yang cukup panjang. Sedangkan dengan MKJI 1997 volume lalu lintas sebesar 
4463,10 smp/jam dan kapasitas 4221,46 smp/jam dengan hasil nilai derajat kejenuhan (DS) 
sebesar 1,06, tingkat pelayanan dalam kategori “F”. Kedua metode tersebut memberikan hasil nilai 
kinerja yang sama meskipun terdapat perbedaan satuan pada kedua metode tersebut.  
 
Kata kunci : Kapasitas, Kinerja Lalu Lintas, Tingkat Pelayanan, MKJI 1997, PKJI 2014. 
 

PENDAHULUAN 

 
Seiring dengan perkembangan zaman, 
kebutuhan manusia saat ini semakin 
meningkat. Aktivitas ekonomi dan jumlah 
penduduk kota pun mengalami kenaikan. 
Peningkatan jumlah penduduk ini 
mengakibatkan tingkat mobilisasi dan 
kebutuhan transportasi meningkat. Selain itu, 
tingginya tingkat urbanisasi menjadi salah 
satu faktor pemicu permasalahan lalu lintas. 
Tentunya hal ini mendorong ketersediaan 
prasarana perhubungan yang baik bagi arus 
transportasi menjadi sebuah keharusan, 
terutama di kota-kota besar, seperti Kota 
Jakarta.  

Kota Jakarta selalu dihadapkan dengan 
permasalahan lalu lintas. Kemacetan dan 
antrian kendaraan melanda beberapa ruas 
jalan bahkan di beberapa titik semakin parah, 
terutama di jalan akses masuk dan keluar 
tempat-tempat yang sangat dibutuhkan 
masyarakat seperti kawasan sekolah, rumah 
sakit dan kawasan perdagangan (pasar/mal). 
Seperti yang dialami pada ruas jalan 
Diponegora-Jakarta Pusat sebelum dilakukan 
rekayasa lalu lintas pada Jalan Proklamasi-
Jakarta Pusat pada awal tahun 2018 oleh 
Dinas perhubungan DKI Jakarta. Di kawasan 
Jalan Diponegoro-Jakarta Pusat merupakan 
jalan utama yang difungsikan sebagai jalur 
utama bagi masyarakat yang dari/akan 

mailto:ernasafitri@univpancasila.ac.id
mailto:indraadhyap@gmail.com
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menuju ke Rumah Sakit Cipto 
Mangunkusumo. memiliki aktivitas pergerakan 
lalu lintas serta tingkat kesibukan yang tinggi. 
 
Rekayasa lalu lintas pada Jalan Proklamasi-
Jakarta yang dilakukan oleh Bidang 
manajemen dan rekayasa lalu lintas Dinas 
perhubungan DKI Jakarta pada bulan Maret 
2018, mempunyai tujuan agar kepadatan 
lalulintas di ruas Jalan Diponegoro-Jakarta 
Pusat terutama didepan Rumah Sakit Cipto 
Mangunkusumo, dapat berkurang. Oleh 
karena itu penelitian ini dilakukan Untuk 
melihat bagaimana kondisi kinerja dari suatu 
Ruas Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta 
Pusat sebelum dilakukan rekayasa lalu lintas 
ruas Jalan proklamasi-Jakarta Pusat. 

 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
Volume dan Arus Lalu Lintas 
Volume adalah jumlah kendaraan yang 
melalui suatu titik tiap satuan waktu. Volume 
biasanya dihitung dalam kendaraan/hari atau 
kendaraan/jam. Volume dapat juga 
dinyatakan dalam periode waktu yang lain, 
Soedirdjo (2002). Menurut Sinulingga (1999), 
lalu-lintas tergantung kepada kapasitas jalan, 
banyaknya lalu-lintas yang ingin bergerak, 
tetapi kalau kapasitas jalan tidak dapat 
menampung, maka lalu-lintas yang ada akan 
terhambat dan akan mengalir sesuai dengan 
kapasitas jaringan jalan maksimum. Adapun 
nilai faktor ekivalen yang digunakan dalam 
perhitungan volume lalulintas yang bersumber 
dari Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 
(MKJI 1997) dan Pedoman Kapasitas Jalan 
Indonesia (PKJI 2014). Nilai faktor yang 
digunakan dari kedua metode yang memiliki 
nama satuan yang berbeda dalam 
menyebutkan nilai ekivalen kendaraan. Pada 
MKJI 1997 bernama “satuan mobil 
peumpang” (smp) sedangkan PKJI 2014 
bernama “satuan kendaraan ringan” (skr), 
adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 1. Ekivalen Untuk Jalan Terbagi Dan 
Satu Arah 

Tipe 
Jalan 

Arus Lalu Lintas 
per Lajur 

(kend/jam) 

Emp/Ekr 

HV/KR MC/SM 

2/4, dan 
4/2T 

<1050                                                                                                
≥ 1050 

1,3 
1,2 

0,40 
0,25 

3/1, dan 
6/2D 

< 1110 
≥ 1100 

1,3 
1,2 

0,40            
0,25 

Sumber: PKJI 2014 dan MKJI 1997 
 

Kapasitas Jalan 
Menurut Oglesby dan Hicks (1998), definisi 
umum kapasitas jalan adalah kapasitas satu 
ruas jalan dalam satu sistem jalan raya 
adalah jumlah kendaraan maksimum yang 
memiliki kemungkinan yang cukup untuk 
melewati ruas jalan tersebut (dalam satu 
maupun kedua arah) dalam periode waktu 
tertentu dan di bawah kondisi jalan dan lalu-
lintas yang umum. 
 
Kinerja Lalu Lintas 
Kriteria kinerja lalu lintas dapat ditentukan 
berdasarkan nilai derajat kejenuhan atau 
kecepatan tempuh pada suatu kondisi jalan 
tertentu yang terkait dengan geometrik, arus 
lalu lintas, dan lingkungan jalan untuk kondisi 
eksisting maupun untuk kondisi desain. 
Semakin rendah nilai derajat kejenuhan atau 
semakin tinggi kecepatan tempuh 
menunjukan semakin baik kinerja lalu lintas. 
 
Hambatan Samping 
Menurut MKJI 1997 hambatan samping 
adalah kegiatan di samping (sisi jalan) yang 
berdampak terhadap kinerja lalu lintas. 
Aktifitas pada sisi jalan sering menimbulkan 
konflik yang berpengaruh terhadap lalu lintas 
terutama pada kapasitas jalan dan kecepatan 
lalu lintas jalan perkotaan 
 
Tabel 2. Ekivalen Bobot Hambatan Samping 

Tipe kejadian Simbol 
Faktor 

Berbobot 

Kendaraan Berhenti 
atau Parkir 

KP 1,0 

Pejalan Kaki PK 0,5 

Kendaraan Tidak 
Bermotor 

UM 0,4 

Kendaraan Keluar 
Masuk 

MK 0,7 

Sumber: PKJI 2014 dan MKJI 1997 
 
Tingkat Pelayanan (Level of Service) 
Menurut Tamin (2000), hal ini berkaitan 
dengan kecepatan operasi atau fasilitas jalan, 
yang tergantung pada perbandingan antara 
arus dan kapasitas. Oleh karena itu, tingkat 
pelayanan pada suatu jalan tergantung pada 
arus lalu lintas. Tingkat pelayanan dibutuhkan 
dalam suatu skala interval yang terdiri dari 6 
tingkat. Tingkat-tingkat ini disebut A, B, C, D, 
E dan F, di mana A merupakan tingkat 
pelayanan tertinggi, dan seterusnya. 
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Tabel 3. Hubungan Volume per Kapasitas 
Dengan Tingkat Pelayanan Untuk Lalu Lintas 

Dalam Kota 

Tingkat 
Pelayanan 

Q/C Kecepatan Ideal 
(km/jam) 

A ≤ 0,6 ≥ 80 

B ≤ 0,7 ≥ 40 

C ≤ 0,8 ≥ 30 

D ≤ 0,9 ≥ 25 

E ≈ 1 ≈ 25 

F > 1 < 15 

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan No: 
KM 14 Tahun 2006 
 
METODE PEDOMAN KAPASITAS JALAN 
INDONESIA (PKJI) 2014 
 
Analisa Arus Lalu Lintas 
Data arus lalu lintas eksisting yang sudah di 
survei akan ditetapkan volume jam puncaknya 
dan, maka dikonversikan kedalam satuan 
skr/jam dengan menggunakan angka ekivalen 
kendaraan ringan (ekr). 
 
                                            

.....(1) 
Keterangan : 
Q = Jumlah arus kendaraan (ekr)  
KR = Kendaraan ringan 
KB = Kendaraan barat 
SM = Sepeda Motor 
 
Kecepatan Arus Bebas (VB) 
Nilai VB jenis KR ditetapkan sebagai kriteria 
dasar untuk kinerja segmen jalan, nilai VB 
untuk KB dan SM ditetapkan hanya sebagai 
referensi. VB dihitung menggunakan 
persamaan 
 
                              .......(2) 
 
Dimana : 
   = Kecepatan bebas untuk KR 

(km/jam) 
    = Kecepatan arus bebas dasar untuk 

KR 
    = Nilai penyesuaian kecepatan akibat 

lebar jalan (km/jam)  
      = Faktor penyusaian kecepatan bebas 

akibat hambatan samping    
      = Faktor penyesuaian kecepatan 

bebas untuk ukuran kota 
 
Analisa Kapasitas 
Kapasitas segmen ruas jalan dapat dihitung 
menggunakan persamaan berikut:  
 

                                  …….(3)  

 
Dimana : 
  =  Kapasitas (skr/jam)  

    =  Kapasitas dasar (skr/jam)  
     =  Faktor penyesuaian lebar jalan 

     =  Faktor penyesuaian pemisah arah 

     = Faktor penyesuaian hambatan 
samping 

     = Faktor penyesuaian ukuran kota 
 
Derajat Kejenuhan (DJ) 
Derajat Kejenuhan (DJ) didefinisikan sebagai 
rasio arus jalan terhadap kapasitas, yang 
digunakan sebagai faktor utama dalam 
penentuan tingkat kinerja simpang dan 
segmen jalan. Nilai DJ menunjukan ada 
tidaknya permasalahan pada segmen jalan 
tersebut. Persamaan dasar untuk 
menentukan derajat kejenuhan adalah 
sebagai berikut.  
 

   
 

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

 
Keterangan :  
   = Derajat Kejenuhan 

  = Arus Lalu Lintas (skr/jam) 

  = Kapasitas (skr/jam)  
 
Analisa Waktu Tempuh (WT) 
Waktu tempuh (WT) dapat diketahui 
berdasarkan nilai VT dalam menempuh 
segmen ruas jalan yang dianalisis sepanjang 
L, dengan menggunakan persamaan berikut: 
 

   
 

  
.............(5) 

 
Keterangan : 
WT = Waktu Tempuh (jam) 
L = Segmen Jalan (m) 
VT = Kecepatan Tempuh (km/jam) 
 
METODE MANUAL KAPASITAS JALAN 
INDONESIA (MKJI) 1997 
 
Analisa Arus Lalu Lintas 
Data arus lalu lintas eksisting yang sudah di 
survei akan ditetapkan volume jam puncaknya 
dan, maka dikonversikan kedalam satuan 
skr/jam dengan menggunakan angka ekivalen 
mobil penumpang (emp) 
 
                               
              .......(6) 
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Keterangan : 
Q = Jumlah arus kendaraan (emp)  
LV = Kendaraan ringan 
HV = Kendaraan barat 
MC = Sepeda Motor 
 
Kecepatan Arus Bebas (FV) 
Nilai FV jenis LV ditetapkan sebagai kriteria 
dasar untuk kinerja segmen jalan, nilai FV 
untuk HV dan MC ditetapkan hanya sebagai 
referensi. FV dihitung menggunakan 
persamaan berikut : 
 
                             .........(7) 
 
Keterangan : 
   = Kecepatan bebas untuk  (km/jam)  
    = Kecepatan arus bebas dasar untuk 
     = Nilai penyesuaian kecepatan akibat 

lebar jalan (km/jam)   
      = Faktor penyusaian kecepatan bebas 

akibat hambatan samping  
      = Faktor penyesuaian kecepatan 

bebas untuk ukuran kota  
 
Analisa Kapasitas (C) 
Kapasitas segmen ruas jalan dapat dihitung 
menggunakan persamaan berikut 
 
                               ..........(8) 
 
Dimana : 
  = Kapasitas (smp/jam)   

    =  Kapasitas dasar (smp/jam)  

    =  Faktor penyesuaian lebar jalan  
     =  Faktor penyesuaian pemisah arah 

     = Faktor penyesuaian hambatan 
samping 

     = Faktor penyesuaian ukuran kota 
 
Derajat Kejenuhan (DS) 
Derajat kejenuhan merupakan perbandingan 
dari volume lalu lintas terhadap kapasitas. 
 

   
 

 
...........(9) 

 
Keterangan :  
   = Derajat Kejenuhan 

  = Arus Lalu Lintas (smp/jam) 
  = Kapasitas (smp/jam)  
 
Analisa Waktu Tempuh (TT) 
Waktu tempuh (TT) dapat diketahui 
berdasarkan nilai V dalam menempuh 
segmen ruas jalan yang dianalisis sepanjang 
L, dengan menggunakan persamaan berikut: 
 

   
 

 
..........(10) 

 
Keterangan : 
TT = Waktu Tempuh (jam) 
L = Segmen Jalan (m) 
V = Kecepatan Tempuh (km/jam) 
 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di ruas jalan 
Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat. Lokasi 
penelitian seperti ditunjukkan pada Gambar 
berikut ; 

 
 

Gambar 3.2 Peta Lokasi Penelitian (Sumber: 
Google Earth 2017) 

 
Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, 
berdasarkan klasifikasi kelas fungsi, termasuk 
kelas fungsi arteri sekunder dengan status 
adalah jalan propinsi. Dari data geometrik 
jalan, diketahui jalan Pangeran Diponegoro 
termasuk jalan dengan tipe 3/1 UD, artinya 
ruas jalan dengan empat (3) lajur dan satu (1) 
arah tanpa median. Lebar total jalur lalu lintas 
adalah 11 m, lebar trotoar pada sisi kiri badan 
jalan 5,80 m dan lebar trotoar sisi kanan 
adalah 4,90 m, tidak ada median jalan 
Mengenai kondisi pengaturan lalu lintas yang 
ada, sesuai dengan kelas fungsi jalan yaitu 
arteri sekunder serta mengingat kawasan 
sekitar jalan ini merupakan kawasan 
perkotaan yang sangat padat dan tidak 
memungkinkan kendaraan untuk melaju > 50 
km/jam, maka batas kecepatan kendaraan 
yang ditetapkan sebesar 50 km/jam untuk 
kendaraan roda empat atau lebih dan 40 
km/jam untuk kendaraan sepeda motor. 
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Waktu Penelitian 
Survey Geometrik dilakukan pada Sabtu 21 
Oktober sedangkan Survey Volume Lalu 
Lintas dan Survei Kecepatan Kendaraan 
Ringan Ruas Jalan Pangeran Diponegoro 
dilakukan pada Sabtu, 21 Oktober 2017, 
Senin, 8 Nopember 2017, Rabu, 6 Nopember 
2017 
 
Pengumpulan Data 
Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari 
hasil pengamatan langsung di lapangan yang 
meliputi kondisi geometrik ruas jalan dan profil 
ruas jalan, survei volume dan kecepatan lalu 
lintas. 
 
Data Sekunder 
Data jumlah penduduk dianggap sebagai data 
sekunder. Data jumlah penduduk dapat 
diperoleh dari instansi yang terkait, yaitu 
Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi DKI 
Jakarta. Data sekunder ini nantinya akan 
dipakai untuk mendapatkan ukuran kota yang 
dapat dilihat di PKJI 2014 dan MKJI 1997 
 

Tabel 5. Proyeksi Penduduk dan Laju 
Pertumbuhan Penduduk Menurut 

Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta 2010, 
2015 dan 2016 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI 
Jakarta 
 
 
 
 
 
 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 
Analisa Dengan Menggunakan Metode 
Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 
2014 
Kecepatan Arus Bebas (VB) 
 

Tabel 6 Rekapitulasi Nilai Kecepatan Arus 
Bebas Dengan Metode PKJI 2014 Ruas Jalan 

Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat 

Hari VBD VBL FVBHS FVBUK 
VB 

(km/jam) 

Sabtu 57 0 0,96 1,03 54,38 

Senin 57 0 0,82 1,03 48,14 

Rabu 57 0 0,82 1,03 48,14 

Sumber: Pengolahan data penulis (2017) 
 
Analisa Kapasitas (C) 

 
Gambar 4.. Grafik Perbandingan Volume Lalu 

Lintas dan Kapasitas Jalan PKJI 2014 
Sumber: Pengolahan data penulis (2017) 
 
Derajat Kejenuhan (DJ) 
 
Tabel 7. Rekapitulasi Derajat Kejenuhan (DJ) 

Metode PKJI 2014 

Hari 
Waktu 
Puncak 

Volume 
(smp/jam) 

Kapasitas 
(smp/jam) 

Derajat    
 Kejenuhan 

   

Lo
S 

Sabtu Pagi 3350,65 4736,16 0,70 B 

Siang 3492,40 4736,16 0,74 C 

Sore 3677,70 4736,16 0,78 C 

Senin Pagi 4225,70 4221,36 1,00 E 

Siang 4256,50 4221,36 1,01 F 

Sore 4463,10 4221,36 1,06 F 

Rabu Pagi 4091,10 4221,36 0,89 D 

Siang 4132,15 4221,36 0,97 E 

Sore 4379,25 4221,36 1,03 F 

Sumber: Pengolahan data penulis (2017) 
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Analisa Dengan Menggunakan Metode 
Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 
1997 
 
Kecepatan Arus Bebas (FV) 
 

Tabel 8. Rekapitulasi Nilai Kecepatan Arus 
Bebas Dengan Metode MKJI 1997 Ruas 

Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat 

Hari FV0 FVW FFVSP FFVCS 
FV  

(km/ 
jam) 

Sabtu 57 0 0,96 1,03 54,38 

Senin 57 0 0,82 1,03 48,14 

Rabu 57 0 0,82 1,03 48,14 

Sumber: Pengolahan data penulis 
 
Anaisa Kapasitas (C) 
 

 
Gambar 5. Grafik Perbandingan Volume Lalu 
Lintas dan Kapasitas Jalan MKJI 1997 
Sumber: Pengolahan data penulis (2017) 
 
Derajat Kejenuhan (DS) 
 
Tabel 9. Rekapitulasi Derajat Kejenuhan (DS) 

Metode MKJI 1997 
Hari Waktu 

Puncak 
Volume 

(smp/jam) 
Kapasitas 
(smp/jam) 

Derajat 
Kejenuhan, 

   

Lo
S 

Sabtu Pagi 3350,65 4736,16 0,70 B 

Siang 3492,40 4736,16 0,74 C 

Sore 3677,70 4736,16 0,78 C 

Senin Pagi 4225,70 4221,36 1,00 E 

Siang 4256,50 4221,36 1,01 F 

Sore 4463,10 4221,36 1,06 F 

Rabu Pagi 4091,10 4221,36 0,89 D 

 Siang 4132,15 4221,36 0,97 E 

 Sore 4379,25 4221,36 1,03 F 

Sumber: Pengolahan data penulis (2017) 
 
Komparasi Hasil Analisa 
 
 
 

Tabel 10. Faktor Penyesuaian Perhitungan 
Kapasitas 

Metode PKJI 2014 Dengan MKJI 1997 

Faktor 
Penyesuaian 

PKJI 2014 MKJI 1997 

Notasi Nilai Notasi Nilai 

Kapasitas 
dasar 

C0 1650 C0 1650 

Penyesuaian 
lebar jalur 

FCLJ 1,0 FCW 1,0 

Pemisah 
arah 

FCPA 1,0 FCSP 1,0 

Hambatan 
samping 

FCHS 0,82 FCFS 0,82 

Ukuran kota FCUK 1,04 FCCS 1,04 

Sumber: Pengolahan data penulis (2017) 
 
Dari tabel 10 dapat terlihat jelas bahwa hasil 
analisa dari kedua metode Manual Kapasitas 
Jalan Indonesia 1997 dan Pedoman 
Kapasitas Jalan Indonesia 2014 adalah sama. 
 
 

KESIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil yang telah dianalisa maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
a. Berdasarkan hasil analisa data kondisi 

lapangan dengan menggunakan metode 
PKJI 2014 diperoleh nilai sebagai berikut: 
Kapasitas (C) ruas jalan Pangeran 
Diponegoro, Jakarta Pusat sebesar 
4221,36 skr/jam. Sehingga Analisa Kinerja 
Lalu Lintas Ruas Jalan Pangeran 
Diponegoro, Jakarta Pusat  didapatkan 
tingkat pelayanan terbaik yaitu kelas “B” 
pada hari Sabtu jam puncak pagi. 
Sedangkan untuk tingkat pelayanan 
terburuk didapatkan tingakt pelayanan 
kelas “F”. 

b. Berdasarkan hasil analisa data kondisi 
lapangan dengan menggunakan metode 
MKJI 1997 diperoleh nilai sebagai berikut: 
Kapasitas (C) ruas jalan Pangeran 
Diponegoro, Jakarta Pusat sebesar 
4221,36 skr/jam.Sehingga Analisa Kinerja 
Lalu Lintas Ruas Jalan Pangeran 
Diponegoro, Jakarta Pusat  didapatkan 
tingkat pelayanan terbaik yaitu kelas “B” 
pada hari Sabtu jam puncak pagi. 
Sedangkan untuk tingkat pelayanan 
terburuk didapatkan tingakt pelayanan 
kelas “F” 

c. Berdasarkan hasil komparasi nilai 
kapasitas metode MKJI 1997 dan PKJI 
2014, nilai kapasitas yang dihasilkan 
adalah sama namun terdapat perbedaan 
dalam notasi dan satuan dalam faktor 
penyesuaiannya. 
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