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Biaya Produksi Pembuatan Dinding Rumah Geladak Menggunakan 
Pelat Bergelombang dan Pelat Berpenegar Studi Kasus Kapal 
Perintis 1200 GT 

(Production Costs for Making Deck House Walls Using Corrugated Plates and 
Sparking Plates Case Study of 1200 GT Pioneer Ships)

Galang Inda Rukmana1 dan Intan Baroroh, S.T.,M.T 

Jurusan Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan, Universitas Hang Tuah
Jl. Arief Rahman Hakim No. 105, Surabaya 60111
1 galang.ir@hangtuah.ac.id
2 intan.baroroh@hangtuah.ac.id

ABSTRAK
Galangan kapal adalah sebuah tempat yang dirancang untuk memperbaiki dan membuat kapal baru. Pada proses pembangunan 

kapal material yang digunakan harus memiliki struktur yang kuat, ringan dan ekonomis. Hal ini perlu diperhatikan, karena dapat 
mempengaruhi biaya yang dikeluarkan dan waktu untuk menyelesaikan proyek. Mayoritas pembangunan rumah geladak di 
galangan kapal menggunakan konstruksi pelat berpenegar. Pada penelitian ini akan dilakukan analisa terhadap biaya produksi 
dari penggunaan pelat berpenegar dibandingkan dengan penggunaan pelat bergelombang. Analisa tersebut dilakukan dengan 
melakukan perhitungan biaya produksi dari pelat berpenegar dan pelat bergelombang dalam pembangunan dinding rumah geladak 
kapal perintis 1200 GT dengan melakukan perhitungan total biaya material dan biaya tenaga kerja langsung proses pekerjaan 
pada dinding rumah geladak menggunakan pelat berpenegar dan pelat bergelombang. Hasil perhitungan deviasi biaya produksi 
pembangunan dinding crew deck menggunakan pelat bergelombang meliputi : perhitungan biaya material lebih murah (27,37%), 
perhitungan biaya tenaga kerja langsung lebih murah (82,48%) dibandingkan dengan penggunaan pelat berpenegar pada proses 
pembangunan dinding rumah geladak (deck house) kapal perintis 1200 GT. Sedangkan hasil perhitungan deviasi biaya produksi 
pembangunan dinding bridge deck menggunakan pelat bergelombang meliputi : perhitungan biaya material lebih murah (34,51%), 
perhitungan biaya tenaga kerja langsung lebih murah (76,02%) dibandingkan dengan penggunaan pelat berpenegar pada proses 
pembangunan dinding rumah geladak (deck house) kapal perintis 1200 GT. Dari penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan 
alternatif bagi galangan kapal dalam proses pembangunan rumah geladak sehingga dapat menghasilkan biaya produksi yang lebih 
ekonomis dan lebih inovatif.

Kata  Kunci: deviasi biaya produksi, pelat berpenegar, pelat bergelombang, rumah geladak

ABSTRACT
The shipyard is a place designed to repair and make new ships. In the process of building the material used, the ship must have 

a strong, lightweight and economical structure. This needs to be considered, because it can affect the costs incurred and the time to 
complete the project. The majority of deck house construction in shipyards uses fresh plate construction. In this study an analysis of 
the production costs of using stiffened plates will be analyzed compared to the use of corrugated plates. The analysis was carried 
out by calculating the production costs of stiffener and corrugated plates in the construction of the deck house walls of the 1200 
GT pioneer ship by calculating the total material cost and direct labor costs of the work process on the deck house wall using a 
fresh plate and corrugated plate. The results of the calculation of the deviation of the production cost of building the deck crew wall 
using corrugated plates include: calculation of cheaper material costs (27.37%), calculation of direct labor costs cheaper (82.48%) 
compared to the use of plates in the process of building a deck house wall (deck house) 1200 GT pioneer ship. While the calculation 
of the cost deviation of the production of bridge deck walls using corrugated plates includes: calculation of cheaper material costs 
(34.51%), calculation of direct labor costs is cheaper (76.02%) compared to the use of plates in the process of building a house wall 
deck house 1200 GT pioneer ship. From the research it is expected to provide an alternative for shipyards in the process of building 
a deck house so that it can produce more economical and more innovative production costs.

Keywords: production cost deviation, stiffened plate, corrugated plate, deck house

LATAR BELAKANG

Pemerintah sedang gencar menyerukan program TOL 
LAUT dan upaya menjadikan Indonesia menjadi poros 

maritim dunia membuat bangkitnya industri perkapalan 
di Indonesia. Demi merealisasikan itu semua pemerintah 
tentu membutuhkan peran galangan-galangan kapal di 
Indonesia untuk memenuhi kebutuhan kapal-kapal yang 
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semakin ditingkatkan jumlahnya. Sebagai contoh adalah 
permintaan pemerintah akan kapal berjenis perintis yang 
pengadaannya ditingkatkan guna menunjang transportasi 
laut untuk masyarakat menengah. Karena jumlah kapal 
yang dibutuhkan semakin meningkat, maka pemerintah 
akan membagikan pengerjaan kapal tersebut ke beberapa 
galangan seperti galangan kapal di Jawa Timur yang 
mampu untuk mengerjakannya. Tugas Akhir ini 
mengambil studi kasus pembangunan kapal perintis 1200 
GT di galangan PT DUMAS Tanjung Perak Shipyards. 
Kapal ini dibangun menggunakan material baja lembaran 
berukuran 6000 × 1500 mm. Memiliki dua deck yaitu 
crew deck dimana yang biasa ditempati oleh ABK kapal 
dan bridge deck sebagai anjungan kapal.

Dalam proses pembangunan rumah geladak, 
digunakan konstruksi pelat berpenegar yang terdapat pada 
konstruksi rumah geladak. Penggunaan pelat berpenegar 
tentu saja memerlukan proses pengerjaan yang lebih 
lama karena adanya penggabungan antara profi le dengan 
pelat seperti dalam hal pengelasan sehingga dapat 
menyebabkan volume pekerjaan menjadi lebih sulit. 
Selain itu dalam proses pembangunan sering mengalami 
kelebihan dan penambahan berat konstruksi, akibatnya 
berpengaruh pada kebutuhan material yang lebih banyak 
dan bertambahnya jam orang dalam pembuatan kapal itu 
sendiri sehingga memerlukan biaya yang lebih tinggi. 
Maka dari itu dibutuhkan perhitungan biaya produksi 
guna mengurangi penggunaan biaya yang lebih tinggi 
tetapi memiliki konstruksi yang kuat dan kokoh (Duffey, 
1999).

 Pelat bergelombang (corrugated plate) merupakan 
salah satu pelat bergelombang yang tidak memiliki 
penegar-penegar. Pelat ini terdiri dari beberapa bagian 
elemen pelat yang mempunyai lekukan (gelombang) dan 
disambung dalam sistem pengelasan (Djaya dan Sofi ’i, 
2008; Wahyu, 2010).

Pada umumnya penggunaan corrugated plate 
digunakan pada sekat melintang, sekat memanjang 
maupun double hull pada kapal oil tanker. Hal tersebut 
dikarenakan corrugated plate memiliki keuntungan dalam 
hal penghematan berat yang relatif besar, pengelasannya 
berkurang, mempunyai konstruksi lebih sederhana 
serta lebih mudah dibersihkan terutama pada kapal oil 
tanker. Maka dari itu penggunaan corrugated plate dapat 
diaplikasikan sebagai alternatif serta inovasi terbarukan 
dalam proses pembangunan kapal pada dinding rumah 
geladak. Selain itu dapat meminimalisir biaya produksi 
guna mengurangi penggunaan biaya yang lebih tinggi 
tetapi memiliki kekuatan yang optimal sesuai dengan 
regulasi. (Wahyu, 2010).

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Ferry 
Ardiansyah, 2018) didapatkan kekuatan konstruksi 
corrugated plate model lebih optimal dan berat lebih 
ringan 1,23% dibandingkan dengan konstruksi pelat 
berpenegar. 

Dalam penelitian sebelumnya (Kurniawan Akbar, 
2018) bahwa pembangunan rumah geladak yang 
menggunakan pelat bergelombang membutuhkan waktu 
lebih singkat 29,8% dibandingkan dengan penggunaan 
pelat berpenegar. Dari penelitian tersebut diharapkan 
pelat bergelombang dapat dijadikan alternatif bagi 
galangan kapal dalam proses pembangunan rumah 
geladak sehingga dapat menghasilkan waktu yang efektif 
dan lebih inovatif. 

Melihat permasalahan yang ada, maka penggunaan 
corrugated plate merupakan salah satu solusi yang 
baik guna menghemat waktu, biaya dan tenaga. Atas 
dasar pemikiran inilah peneliti melakukan penelitan 
dalam bentuk skripsi yang berjudul : “ Biaya Produksi 
Pembuatan Dinding Rumah Geladak Menggunakan Pelat 
Bergelombang Dan Pelat Berpenegar Studi Kasus Kapal 
Perintis 1200 GT.”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang ditemukan 
sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan 
dipecahkan adalah bagaimana deviasi biaya produksi 
penggunaan corrugated plate dibandingkan dengan 
penggunaan pelat berpenegar pada dinding rumah 
geladak kapal perintis 1200 GT?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:
Menganalisa deviasi besarnya biaya produksi penggunaan 
pelat bergelombang dibandingkan dengan pelat 
berpenegar pada dinding rumah geladak kapal perintis 
1200 GT

BATASAN MASALAH

Penelitian ini memiliki beberapa batasan antara lain :
1. Rumah geladak menggunakan kapal perintis 1200 GT 

yang meliputi crew deck dan bridge deck.
2. Analisa dilakukan pada Kapal Perintis 1200 GT 

yang dibangun pada PT. DUMAS Tanjung Perak 
Shipyards.

3. Analisa perhitungan hanya sebatas untuk harga pokok 
produksi pada dinding dan sekat rumah geladak (crew 
deck dan bridge deck) kapal perintis 1200 GT. 

4. Bagian kontruksi yang dianalisa tidak termasuk 
geladak dari bangunan atas.

5. Mengabaikan biaya adminitrasi, biaya sandar dan 
lain-lain.

6. Data pelat bergelombang mengacu pada data sekunder 
yang telah diteliti sebelumnya.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Defi nisi Umum Kapal Perintis 1200 GT
Kapal Perintis 1200 GT merupakan salah satu 

kapal penumpang barang jika dilihat dari fungsinya. 
Kapal perintis 1200 GT adalah kapal milik pemerintah 
Kementerian Perhubungan yang sedang dibangun 
untuk mendukung program tol laut dari pemerintah 
guna melayani transportasi di daerah terpencil. Dalam 
pengoperasiannya kapal ini melayani rute di kawasan 
Indonesia Timur (Andanniyo dan Aryawan, 2014).

Angkutan perintis meliputi angkutan laut perintis, 
angkutan sungai dan danau perintis dan angkutan 
penyeberangan perintis. Untuk memenuhi kebutuhan 
angkutan perintis di berbagai daerah, pada tahun 2012 
pemerintah telah memesan kapal perintis yang dibangun 
di berbagai galangan di Indonesia yang terdiri dari; 
tipe kapal 2000 GT, kapal tipe 1200 GT, kapal tipe 750 
DWT, kapal tipe 500 DWT dan kapal tipe 200 DWT 
(Andanniyo dan Aryawan, 2014).

1. Kontruksi Bangunan Atas
 Bangunan atas (superstructure) yaitu bangunan 

tambahan diatas badan kapal yang panjangnya 
sebagian panjang kapal dan dalam hal tertentu bisa 
sepanjang kapal. Lebar bangunan atas sama dengan 
lebar kapal, sedangkan bangunan yang lebarnya lebih 
kecil dari lebar kapal disebut rumah geladak (deck 
house) yang terletak di atas bangunan atas (Cooper, 
1980).

 Selain bangunan atas, kapal mempunyai bangunan 
lain yang disebut rumah geladak. Disebut rumah 
geladak karena bangunan ini terletak di luar 0,4 L 
bagian tengah kapal atau mempunyai panjang lebih 
kecil dari 0,2 L atau 15 m dan sisi-sisinya tidak 
selebar kapal. Bangunan ini diletakkan paling sedikit 

1,6 kali jarak normal gading-gading (a0). Bangunan 
atas yang terletak di bagian haluan kapal dinamakan 
akil, di bagian tengah disebut anjungan, dan 
di belakang disebut kimbul. Prosentase penambahan 
penguat pada bangunan atas dapat dilihat pada gambar 
penampang bangunan atas, rumah geladak dari depan 
dan belakang (Arham, 2011).

2. Pelat Bergelombang (Corrugated Plate )
 Perubahan deck longitudinal dan deck fl oor menjadi 

corrugated fl oor dibagian deck yang berfungsi sebagai 
pemberi kekuatan pembujur kapal. Adanya perubahan 
pada konstruksi deck akan mempengaruhi kekuatan 
kapal sehingga perhitungan kekuatan konstruksi 
perlu dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara 
konstruksi keduanya. Besarnya nilai perbandingan 
masing beban yang diterima, displacement, modulus 
dari konstruksi corrugated fl oor. Kedua perbandingan 
berat konstruksi deck longitudinal dan corrugated 
fl oor, yaitu tentang efi siensi corrugated floor tersebut 
berdasarkan keuntungan dan kerugian masing-masing 
(Wijaya, 2017).

 Dengan adanya muatan yang bermacam-macam 
jenisnya, diperlukan pembagian ruangan kapal yang 
makin efi sien. Muatan minyak memerlukan tangki-
tangki yang mudah untuk dibersihkan. Untuk ini, 
dipakai sekat bergelombang (corrugated bulkhead), 
yaitu jenis sekat yang tidak memiliki penegar-
penegar. Sekat ini terdiri dari beberapa bagian elemen 
pelat yang mempunyai lekukan (gelombang) dan 
disambung dengan system pengelasan. Sudut-sudut 
elemen pelat gelombang (alpha) minimum 45°. 
Ketebalan sekat bergelombang tidak boleh kurang dari 
persyaratan yang ditentukan untuk tebal pelat sekat 
rata karena pada sekat bergelombang tidak memiliki 
penegar (Hogstorm dkk, 1980; Wahyu, 2010). Untuk 
itu, jarak antara penegar a diambil nilai terbesar dari b 
atau f (m). Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

 Modulus penampang elemen sekat bergelombang 
ditentukan menurut rumus modulus penapang penegar 
sekat rata dengan mengganti nilai jarak penegar (a) 
dengan elemen (e) (m) (Djaya dan Sofi ’i, 2008).

 Modulus penampang sekat bergelombang dapat juga 
ditetapkan menurut BKI Volume II tahun 2017 rumus 
berikut :

W = t d (b + f/3) (cm3)

 Nilai t, d, b, f dan e (m) seperti ditunjukkan pada 
gambar sekat bergelombang pada Gambar 2.2.

 Keuntungan pemakaian sekat bergelombang antara 
lain adalah :
− Penghematan berat yang relatif besar, bila 

dibandingkan dengan sekat rata berpenegar, 
Pengelasannya berkurang.

− Mempunyai konstruksi yang lebih sederhana,

Gambar 2.1 Penampang bangunan atas, rumah geladak dari 
depan dan belakang (Arham, 2011)

Keterangan gambar:
B = lebar kapal
A = lebar bangunan atas
S = lebar rumah geladak
1 = badan kapal
2 = bangunan kapal
3 = rumah geladak
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− Sekat lebih mudah dibersihkan, terutama pada 
tangki,

− Mempermudah pemuatan barang pada kapal-
kapal kargo. Konstruksi sekat bergelombang 
diperlihatkan seperti pada Gambar 1 (Djaya dan 
Sofi ’i, 2008).

 Perancangan Mesin Penekuk Mini
 Perancangan mesin ini tidak terlepas dari perhitungan 

gaya-gaya yang akan terjadi pada saat melakukan 
penekukan, namun dalam hal ini hanya ada beberapa 
komponen yang dianggap kritis sehingga komponen 
inilah yang dihitung. Komponen tersebut antara lain 
plat penjepit atas, plat penekuk dan dimensi batang 
penekuk (DG Subagio, 2006).

3. Pelat Berpenegar
 Gading-gading dipasang untuk memperkuat konstruksi 

melintang kapal, untuk menyangga agar tidak terjadi 
perubahan bentuk pada kulit kapal, sekaligus untuk 
menempelnya kulit kapal. Dengan demikian gading-
gading memberikan bentuk pada badan kapal. Cara 
pemasangan gading-gading pada bangunan kapal 
dapat dikerjakan dengan cara mengelas dan dapat 

pula dengan cara mengeling, walaupun umumnya 
cara mengeling saat ini sudah jarang sekali dipakai.

 Bentuk (profi l) gading-gading yang dipasang dengan 
cara pengelingan ialah bentuk sudut berbintul (bulb 
angles) dan bentuk U (channels). Bentuk (profil) 
gading-gading yang dipasang dengan cara las 
umumnya bentuk bilah (fl at bars), bentuk berbintul 
(bulb bars), atau bentuk siku balik (inverted angles). 
Gading-gading ini melekat pada kulit kapal dengan 
las bersebelahan atau las berlompatan atau dengan las 
terusan.

 Kadang-kadang pemasangannya dengan las takik, 
tetapi cara ini kurang popular karena biayanya yang 
cukup besar (Capt. Habiyudin M Mar, 2014).

B. Pengertian Produksi Secara Umum
Secara umum fungsi poduksi adalah bertanggung 

jawab atas pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi 
yang akan memberikan hasil pendapatan bagi perusahaan. 
Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan serangkaian 
kegiatan yang merupakan sub sistem, menurut Handoko 
(1991) ada 4 kegiatan utama dalam produksi, yaitu: 
1. Proses (Process) yang artinya sebagai metode atau 

teknik yang dengan ini digunakan oleh perusahaan 
untuk pengolahan bahan.

2. Jasa (Service) yang merupakan hubungan atau 
korelasi dari organisasi dan kegiatan produksi untuk 
suatu dasar waktu tertentu.

3. Perencanaan (planning) merupakan hubungan atau 
korelasi dari organisasi dan kegiatan produksi untuk 
suatu dasar waktu tertentu.

4. Pengawasan (Control) untuk menjamin bahwa 
maksud dan tujuan mengenai penggunaan bahan dan 
peralatan sesuai dan dilaksanakan dengan kenyataan.

C. Pengertian Pembangunan Kapal
Proses pembangunan kapal merupakan ratusan bahkan 

ribuan rangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh sumber 
daya galangan. Sumber daya galangan meliputi tenaga kerja 
(man), bahan (material), peralatan dan mesin (machine), 
tata cara kerja (method), dana (money), area pembangunan 
(space) dan sistem (system) (Nurhali dkk, 2016)

D. Proses Produksi Kapal
Di dalam industri perkapalan, proses produksi itu 

sendiri terbagi atas beberapa tahapan-tahapan proses. 
Tahapan yang terdapat pada proses produksi kapal dapat 
dideskripsikan sebagai berikut:
1. Mould Loft 
 Mould loft adalah menggambar bentuk badan kapal 

dalam skala 1:1 pada lantai gambar, meliputi gambar 
seluruh gading-gading kapal dan perletakan senta, 
serta gambar bentangan dari pelat kapal. Dengan 
tergambarnya bentuk badan kapal/konstruksi kapal 
dalam skala 1:1 maka akan didapat bentuk badan 
kapal yang akurat dan ukuran konstruksi kapal yang 
tepat, sehingga dalam proses pembangunannya 

Gambar 2.3 Konstruksi Pelat Berpenegar (Capt. Habiyudin M 
Mar, 2014)

Gambar 2.2 Konstruksi Sekat Bergelombang (Djaya dan Sofi ’i, 
2008)
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segala ukuran yang terpakai sudah tepat dan tidak 
ada kesalahan bentuk maupun ukuran. Hal ini sangat 
diperlukan oleh pihak pelaksana, untuk menunjang 
kemudahan pelaksanaan dan kualitas hasil pekerjaan 
(Shofi ’i dan Djaja, 2008).

 Dari hasil penggambaran berupa bentuk-bentuk dan 
ukuran yang sebenarnya, akan dipindahkan dalam 
bentuk mal/template yang lengkap dengan data-
data ukuran serta data-data yang lainnya, yang akan 
diserahkan ke bagian fabrikasi untuk dibuatkan 
komponen-komponen sesuai bentuk dan ukuran 
pada template masing-masing. Dalam penggambaran 
bentuk badan kapal sesungguhnya, tidak selalu 
sepanjang ukuran kapal seluruhnya, terutama 
untuk daerah tengah (parallel middle body). Hal ini 
dilakukan untuk penghematan tempat, pekerjaan. 
Dapat pula gambar-gambar digambar secara 
menumpuk, untuk mengatasi kesulitan membaca 
gambar yang menumpuk maka digunakan warna cat 
yang berbeda (Shofi ’i dan Djaja, 2008).

2. Fabrikasi
 Fabrikasi merupakan tahap awal dari manufaktur. 

Proses fabrikasi dilakukan di bengkel fabrikasi 
yang memproduksi komponen-komponen. Proses 
fabrikasi terdiri dari Straightening, marking, cutting 
dan forming. Sebelum proses tersebut dilakukan 
terlebih dahulu mengidentifikasi material sudah 
diklasifi kasikan atau belum (mengecek number pelate 
dengan daftar yang terdapat pada class tersebut). 
Setelah selesai diidentifi kasi maka pihak klasifi kasi 
tersebut akan menandatangani pemeriksaan pelat 
tersebut (Shofi ’i dan Djaja, 2008).
Proses pengerjaan material: 
a. Pelurusan (Straightening) 
b. Penandaan (Marking) 
c. Pemotongan (Cutting) 
d. Pembentukan (Forming) 

 Banyak bagian kapal yang berupa lengkungan, maka 
dari itu proses forming sangat diperlukan dalam 
pembuatan kapal. Berdasarkan proses pengerjaan, 
proses forming dibagi menjadi 2 jenis yaitu :
a. Mechanical Forming 
b. Thermal Forming 

3.  Sub-Assembly 
 Proses Sub assembly ini merupakan kelanjutan dari 

proses fabrikasi. Proses pengerjaannya dilakukan di 
bengkel Sub assembly, dalam proses ini mempunyai 3 
tahap yaitu :

 Sub assembly merupakan proses penggabungan 
komponen-komponen dari bengkel fabrikasi menjadi 
blok-blok kecil (part assembly). Komponen-
komponen tersebut masih berupa pelat dengan 
potongan lurus (paralel) maupun tidak lurus (non 
paralel), pelat yang telah dilengkungkan dan lain-
lainnya seperti bagian-bagian pipa. Sebagai contoh 
proses pada sub assembly ini adalah penggabungan 
antara merakit sekat, merakit web frame, merakit 
pelat dengan pelat (Shofi ’i dan Djaja, 2008).

4. Assembly
 Proses assembly (Shofi ’i dan Djaja, 2008) adalah 

proses penggabungan part assembly yang telah di sub 
assembly menjadi sebuah blok. Blok yang dibangun 
diperhitungkan beratnya sesuai dengan kemampuan 
crane. Proses assembly ini dilakukan dalam beberapa 
proses pengerjaan, yaitu:
- Pembuatan Jig.  
- Proses Perakitan

E. Pengertian Biaya
Beberapa pengertian biaya dapat dijelaskan sebagai 

berikut:
Biaya menurut The committee on Cost Concepts – 

American Accounting Association adalah merupakan 
suatu kejadian atau proses produksi yang diukur 
berdasarkan nilai uang yang timbul dan mungkin akan 
timbul untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau hasil 
produksi.

R.G. Lipsey Cs. berpendapat bahwa biaya bagi 
perusahaan yang memproduksi suatu hasil produksi 
merupakan harga dari faktor-faktor produksi yang 
digunakan untuk menghasilkan outputnya atau hasil 
produksinya.

Prof. Dr. R Slot dalam bukunya “Pengantar Ilmu 
Perusahaan“ juga mengemukakan batasan yang hampir 
sama, biaya merupakan nilai uang peralatan produksi 
yang digunakan dan dikorbankan oleh perusahaan untuk 
proses produksinya.

Sadono Sukirno dalam “pengantar Teori Ekonomi 
Mikro” mengemukakan batasannya secara lebih jelas 
bahwa ongkos produksi dapat didefi nisikan sebagai semua 
pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 
memperoleh faktor-faktor produksi dan material yang 
akan digunakan untuk menciptakan hasil produksinya, 
atau dengan batasan yang lebih jelas. Biaya produksi 
didefinisikan sebagai semua pengeluaran perusahaan 
dok dan galangan kapal untuk material pokok, material 
bantu, tenaga kerja langsung serta biaya lainnya untuk 
mendapatkan hasil produksi berupa reparasi kapal dan 
atau berguna bangunan baru kapal.

Gambar 2.4 Diagram Alir Produksi (Nurhali dkk, 2016)
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Dari batasan di atas, istilah biaya dianggap sama 
dengan istilah ongkos dan dapat diartikan sebagai biaya 
yang telah selesai terpakai (expired cost). Istilah ongkos 
merupakan usaha yang harus dilaksanakan untuk setiap 
transaksi hasil produksi. Ongkos dapat diukur menurut 
perbandingan pengeluaran material dan jasa serta biaya-
biaya yang lainnya, yang diperhitungkan terhadap 
penghasilan untuk menentukan pendapatan (Sasongko 
dan Baroroh, 2011).

F. Komponen-komponen Biaya Dasar pada Proses Produksi
Menurut (Sasongko dan Baroroh, 2011) proses 

produksi di perusahaan dok dan galangan kapal pada 
umumnya terdapat 3 (tiga) buah komponen biaya dasar 
yaitu :
1. Biaya material langsung (ML)
2. Biaya tenaga kerja langsung (TKL)
3. Biaya tidak langsung (BTL) atau overhead cost

METODE PENELITIAN

Gambar 3.1 Diagram Alir Metode Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.  Data Penelitian di Shipyard (PT. DUMAS Tanjung 
Perak Shipyard)
Peneliti melakukan pengamatan dan pengambilan data 

di galangan PT. DUMAS Tanjung Perak Shipyard terkait 
permasalahan yang diangkat dalam penelitian, sehingga 
diperoleh data tersebut:
1. Data Ukuran Utama Kapal Perintis 1200 GT 

PRINCIPAL DIMENSION
Length (LOA)  62.80 M
Length (LPP)   57.36 M
Breadth (Mld)   12.00 M
Depth (Mld)    4.00 M
Draft (DESIGN)   2.70 M

2. Data Ukuran Plat dan Profil Pada Dinding Deck 
House Kapal Perintis 1200 GT
• Crew deck
 Plat baja : 6000 x 1500 x 8
 Profi l : L 70 x 70 x 7 (ordinary frame)
   : PL 150 x 8 FP 75 x 10 (web frame)
• Bridge deck
 Plat baja : 6000 x 1500 x 6
 Profi l : L 65 x 65 x 6 (ordinary frame)
  : PL 100 x 8 FP 80 x 8 (web frame)

3. Data General Arrangement
 General arrangement diambil untuk dapat mengetahui 

gambaran kapal perintis 1200 GT secara umum.

Gambar 4.1 General Arrangement kapal perintis 1200 GT
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Tabel 4.1 Standard Waktu dan Tenaga Kerja yang Dibutuhkan

Kegiatan Standard 
Waktu

Standard 
Tenaga

Fabrikasi :
Marking Elsi + Posisi 20 menit 1 orang
Cutting 15 menit 1 orang
Grinding  5 menit 1 orang
Bevel 10 menit 2 orang
Transfer bengkel 10 menit 2 orang
Simpan hasil 10 menit 2 orang

Sub Assembly :
Marking Face Plate  2 menit 2 orang
Tack Weld  3 menit 2 orang
Las Semi Otomatis  7 menit 1 orang

Assembly :
Tack Weld  7 menit 2 orang
Backing Ceramic  2 menit 1 orang
Las Otomatis  6 menit 1 orang

(Sumber: Tugas akhir Kurniawan Akbar F, 2018)

Gambar 4.2 Contruction Profi le Crew Deck

Gambar 4.3 Konstruksi Bridge Deck 

4. Constructions Profi le Rumah Geladak (deck house)
 Pada penelitian ini, rumah geladak (deck house) yang 

diteliti adalah crew deck dan bridge deck.
5. Jam Kerja PT. DUMAS Tanjung Perak Shipyard
 Jam kerja yang digunakan PT. DUMAS Tanjung 

Perak Shipyard selama proses pembangunan rumah 
geladak (deck house) pada kapal perintis 1200 GT 
adalah sebagai berikut :
Hari senin – kamis  : 08.00 – 17.00 WIB
Waktu istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
Hari Jum’at  : 08.00 – 17.00 WIB
Waktu istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
Jam Kerja Perhari : 8 jam

6. Standard Waktu dan Tenaga Kerja yang dibutuhkan 
dalam pembangunan rumah geladak kapal perintis 
1200 GT di PT. DUMAS Tanjung Perak Shipyard.

 Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses 
pembangunan rumah geladak (deck house) meliputi 
tenaga kerja di bengkel fabrikasi, sub assembly, dan 
assembly.

7. Standard biaya pembangunan rumah geladak kapal 
perintis 1200 GT di PT. Dumas Tanjung Perak 
Shipyard

Bahwa standart biaya dalam pembangunan rumah 
geladak kapal perintis 1200 GT meliputi standart harga 
pokok material, standart harga tenaga kerja, standart 
harga consumable dan lain-lain.

a. Standart Harga Pokok Material

Tabel 4.2. Daftar Harga Satuan Material

No. Nama
Harga

Satuan Rp.

1 Pelat Baja (Blasted & Coated) kg 13.000,-

2 Pelat Bergelombang (Blasted & 
Coated) kg 13.500,-

3 Profi l Baja (Blasted & Coated) kg 13.000,-

4 Elektrode Las kg 25.000,-

5 Kawat Las kg 26.500,-

6 Flux kg 36.000,-

7 Oksigen kg 1.250,-

8 Acetylen kg 8.750,-

9 Listrik kwh 1.108,-

(Sumber: Survey Lapangan di PT Dumas Tanjung Perak Shipyard, 
2018)
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b. Standart Harga Tenaga Kerja
 Untuk standart harga tenaga kerja ini didapatkan 

dari survey lapangan di PT. Dumas Tanjung Perak 
Shipyard sebagai berikut :

 Pada bengkel fabrikasi terdapat beberapa tenaga kerja 
antara lain:

 Tenaga kerja untuk marking dan
 cutting Rp. 150.000/hari
 Tenaga kerja untuk helper/gerinda Rp. 100.000/hari
 Tenaga kerja untuk bevel Rp. 100.000/hari

 Pada bengkel sub assembly terdapat beberapa tenaga 
kerja antara lain :

 Tenaga kerja untuk marking
face plate Rp. 150.000/hari

 Tenaga kerja untuk fi tter  Rp. 150.000/hari
 Tenaga kerja untuk welder Rp. 160.000/hari

 Pada bengkel assembly terdapat tenaga kerja antara 
lain:

 Tenaga kerja untuk welder Rp. 160.000/hari
 Tenaga kerja untuk erection 

 (Sumber: Survey Lapangan di PT. Dumas Tanjung 
Perak Shipyard, 2018)

Data yang terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan 
data. Dimana proses pengolahan data terdapat berbagai 
macam proses pekerjaan, seperti perhitungan jam 
kerja, volume pekerjaan proses pembangunan dinding 
rumah geladak (deck house), durasi, dan schedule pada 
pembangunan dinding rumah geladak (deck house) 
menggunakan pelat berpenegar.

B.  Analisa Data Pembangunan Dinding Rumah Geladak 
Kapal Perintis 1200 GT Menggunakan Pelat Berpenegar
Pelat berpenegar berasal dari lembaran pelat baja utuh 

berukuran 6000 x 1500 mm dengan ketebalan pelat crew 
deck 8 mm dan bridge deck 6 mm yang melalui proses 
produksi sehingga dapat menjadi pelat berpenegar.
1. Perhitungan Jam Kerja
 Perhitungan untuk jam kerja tersedia / direncanakan 
 Jumlah hari dalam 1 bulan = 22 hari
 Jumlah jam kerja setiap hari = 8 jam (480 menit)

 Maka:
 Jumlah total jam kerja selama 1 bulan
 = (22 x 8) = 176 jam
2. Volume Pekerjaan Proses Pembangunan Rumah 

Geladak (Deck House)
a) Crew deck

Berat konstruksi plat baja
= 42.792,825 kg
 Berat konstruksi profi l baja
= 3.106,29 kg

b) Bridge deck
Berat konstruksi plat baja
= 9.212,456 kg

Berat konstruksi profile baja
= 3.785,76 kg 

(Sumber: Tugas akhir Kurniawan Akbar F, 2018)

3. Perhitungan Jam Orang
 Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan maka 

didapat hasil perhitungan Jam Orang sebagai berikut:
 Diketahui :

a) Crew deck
- Total JO (jam orang) pada bengkel fabrikasi
 = 266,865 JO.
- Total JO (jam orang) pada bengkel sub assembly
 = 199,975 JO.
- Total JO (jam orang) pada bengkel assembly
 = 455,081 JO.

b) Bridge deck
- Total JO (jam orang) pada bengkel fabrikasi
 = 62,908 JO.
- Total JO (jam orang) pada bengkel sub assembly
 = 47,175 JO.
- Total JO (jam orang) pada bengkel assembly
 = 119,764 JO.

4. Durasi Pembangunan Rumah Geladak Kapal Perintis 
1200 GT

 Durasi pembangunan rumah geladak kapal perintis 
1200 GT meliputi pembangunan pada crew deck dan 
bridge deck.

 Pada proses pembangunan dinding crew deck terdapat 
beberapa pekerjaan di dalam bengkel fabrikasi, sub 
assembly, dan assembly. 

 Pada proses pembangunan dinding bridge deck 
terdapat beberapa pekerjaan di dalam bengkel 
fabrikasi, sub assembly, dan assembly. 

Tabel 4.3. Durasi Pembangunan Dinding Crew Deck dengan 
Pelat Berpenegar

Kegiatan Durasi 
(menit)

* Pembuatan plat dinding geladak 4756,250

* Pembuatan Strong Beams 5202,473

* Pembuatan Stiffener 828,480

Total Fabrikasi 10787,203

Sub-Assembly (Perakitan Strong Beam) 11164,500

* Perakitan dinding geladak 4012,865

* Pasang Strong Beams 12805

* Pasang Stiffener 4994

Total Assembly 21811,865
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fasilitas dan tenaga kerja yang minimalis dan efi sien. 
peneliti menggunakan aplikasi microsoft project. 
a) Crew deck
 Proses schedule pada dinding crew deck yang 

menggunakan pelat berpenegar start pada Selasa, 
01 Agustus 2017 dan fi nish Senin, 11 September 
2017.

b) Bridge deck
 Proses schedule pada dinding crew deck yang 

menggunakan pelat berpenegar start pada Senin, 
01 Januari 2018 dan fi nish Rabu, 10 Januari 2018.

6. Perhitungan Biaya Produksi Pembangunan 
Dinding Rumah Geladak Kapal Perintis 1200 GT 
Menggunakan Pelat Berpenegar
- Biaya produksi pembuatan dinding crew deck 

menggunakan pelat berpenegar
- Biaya produksi pembuatan dinding bridge deck 

menggunakan pelat berpenegar

C. Data Penelitian di Produsen Pelat Bergelombang
Peneliti melakukan pengamatan dan pengambilan data 

di produsen pelat bergelombang yaitu di PT. Matahari 
Yudha Perkasa, sehingga diperoleh data tersebut:
1. Perhitungan Pelat Bergelombang
 Untuk perencanaan pelat bergelombang mengadopsi 

aturan berdasarkan Biro Klasifi kasi Indonesia (BKI) 

Tabel 4.4. Durasi Pembangunan Dinding Bridge Deck dengan 
Pelat Berpenegar

Kegiatan Durasi 
(menit)

* Pembuatan plat dinding geladak 1578,750

* Pembuatan Strong Beams 898,448

* Pembuatan Stiffener 320,560

Total Fabrikasi 2797,758

Sub-Assembly (Perakitan Strong Beam) 2320,500

* Perakitan dinding geladak 1417,525

* Pasang Strong Beams 2300,920

* Pasang Stiffener 1880,420

Total Assembly 5598,865

Total 10717,123

Tabel 4.5 Biaya material pada crew deck menggunakan pelat berpenegar

P res entas e (% ) Biaya (Rp)
1 P elat  B aja 42792.825 /K g 13,000Rp              /K g 556,306,725Rp                  1% 5,563,067.25Rp  
2 P rofile B aja 3106.290 /K g 13,000Rp              /K g 40,381,770Rp                   3% 1,211,453.10Rp  
3 K awat Las  S em i O tom atis 1858.5 /K g 26,500Rp              /K g 49,248,925Rp                   3% 1,477,467.75Rp  
4 K awat Las  O tom atis 281.01 /K g 25,000Rp              /K g 7,025,250Rp                     3% 210,757.50Rp     
5 F lux 317.5 /K g 36,000Rp              /K g 11,430,000Rp                   3% 342,900.00Rp     
6 O x igen 24105.09 /K g 1,250Rp                /K g 30,131,363Rp                   3% 903,940.88Rp     
7 A c ety len 3012.61 /K g 8,750Rp                /K g 26,360,338Rp                   3% 790,810.13Rp     
8 Lis trik 7270.165 /K wh 1,108Rp                /K wh 8,055,343Rp                     3% 241,660.28Rp     

Σ 728,939,713Rp                  10,742,057Rp     
Σ Total 739,681,770Rp       

PERHITUNGAN HARGA MATERIAL PADA CREW DECK
O verheadNO Nam a B arang Jum lah S atuan Harga per S atuan Jum lah Harga

Tabel 4.6 Biaya material pada bridge deck menggunakan pelat berpenegar

P res entas e (% ) Biaya (Rp)
1 P elat  B aja 9212.456 /K g 13,000Rp              /K g 119,761,928Rp                  1% 1,197,619.28Rp  
2 P rofile B aja 3785.760 /K g 13,000Rp              /K g 49,214,880Rp                   3% 1,476,446.40Rp  
3 K awat Las  S em i O tom atis 602.4 /K g 26,500Rp              /K g 15,964,660Rp                   3% 478,939.80Rp     
4 K awat Las  O tom atis 81.01 /K g 25,000Rp              /K g 2,025,250Rp                     3% 60,757.50Rp        
5 F lux 91.54 /K g 36,000Rp              /K g 3,295,440Rp                     3% 98,863.20Rp        
6 O x igen 5832.85 /K g 1,250Rp                /K g 7,291,063Rp                     3% 218,731.88Rp     
7 A c ety len 581.2 /K g 8,750Rp                /K g 5,085,500Rp                     3% 152,565.00Rp     
8 Lis trik 2322.25 /K wh 1,108Rp                /K wh 2,573,053Rp                     3% 77,191.59Rp        

Σ 205,211,774Rp                  3,761,115Rp      
Σ Total 208,972,888Rp      

PERHITUNGAN HARGA MATERIAL PADA BRIDGE DECK

NO Nam a B arang Jum lah S atuan Harga per S atuan Jum lah Harga O verhead

5. Scheduling Pembangunan Dinding Rumah Geladak 
Kapal Perintis 1200 GT

 Pada proses penjadwalan (schedule) bertujuan agar 
jadwal yang dibuat bisa masuk akal dan bisa dipakai 
di lapangan dengan asumsi yang kita buat kasar 
menjadi asumsi yang halus yang memperhitungkan 



10 Jurnal Saintek, Vol. 16. No. 1 Juni 2019: 1–16

dengan cara merencanakan dan menghitung modulus, 
tebal pelat bergelombang tidak boleh kurang dari: 

W = t × d (b + s/3) (cm3)

(Ref : BKI Th. 2006 Vol. II Sec. 11.4.3)

Gambar 4.16. Element of corrugated

dimana:
e = lebar elemen (cm)
b = lebar pelat hadap (cm)
s = lebar pelat bilah (cm)
d = jarak antara pelat hadap (cm)
t = tebal pelat (cm)
α ≥ 45˚

Perencanaan pelat bergelombang untuk dinding deck 
house:

W = t × d (b + s/3) [cm3]

dimana :
e  = 600 mm
b  = 200 mm
s = 141,4 mm
d  = 100 mm
t  = 10 mm

W = t × d (b + s/3)
 = 0,8× 10 (20+ 14,14/3) 
 = 8×23.33
 = 186,64 cm3

2. Standart Waktu Produksi dan Tenaga Kerja Pembuatan 
Pelat bergelombang

 Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses 
pembuatan pelat bergelombang, meliputi:

Tabel 4.7. Standart Waktu Produksi dan Tenaga Kerja 
Pembuatan Pelat bergelombang

Kegiatan Standard Waktu Standard Tenaga

Fabrikasi :

Tahap Desain 30 menit 1 orang

Transfer pelat 10 menit 4 orang

Penekukan  5 menit 4 orang

3. Proses Pembuatan Pelat bergelombang

Tabel 4.8. Proses pembuatan pelat bergelombang untuk bridge 
deck

Kegiatan Jumlah Vol. 
Pekerjaan

Jam 
Orang

Durasi 
(menit)

Tahap desain 1 buah  0,5 30

Transfer pelat 5 lembar 6 kali  4,02 60

Penekukan pelat 31 lembar 10,23 155

Total 14,833 245

Tabel 4.9. Proses pembuatan pelat bergelombang untuk crew 
deck

Kegiatan Jumlah Vol. 
Pekerjaan

Jam 
Orang

Durasi 
(menit)

Tahap desain 1 buah  0,5  30

Transfer pelat 5 lembar 18 kali 12,06 180

Penekukan pelat 90 lembar 29,7 450

Total 42,5 660

Proses pembuatan pelat bergelombang yang meliputi 
tiga tahap baik pada crew deck dan bridge deck yaitu tahap 
desain, transfer pelat dan penekukan pelat membutuhkan 
jam orang 57,333 JO dengan durasi waktu 905 menit.

Waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman pelat 
dari PT. Matahari Yudha Perkasa ke perusahaan terkait 
disesuaikan dengan jarak tempuh pengiriman, sehingga 
peneliti berasumsi pengiriman ke PT. DUMAS Tanjung 
Perak Shipyard selama 60 menit.

D.  Analisa Data Penggunaan Pelat Bergelombang pada 
Dinding Rumah Geladak Kapal Perintis 1200 GT 
Pelat bergelombang berasal dari pelat lembaran baja 

utuh yang diproduksi oleh produsen Sheet Metal Working 
yang kemudian dikirim kepada perusahaan atau galangan 
terkait. 
1. Perhitungan Jam Kerja

Perhitungan untuk jam kerja tersedia / direncanakan
Jumlah hari dalam 1 bulan = 22 hari

 Jumlah jam kerja setiap hari = 8 jam (480 menit)

Maka :
 Jumlah total jam kerja selama 1 bulan

= (22 x 8) = 176 jam
2. Perhitungan Proses Pembangunan Rumah Geladak 

(Deck House)
a) Crew deck

Berat konstruksi plat baja
= 38.923,44 kg
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b) Bridge deck
Berat konstruksi plat baja
= 9.845,788 kg

3. Perhitungan Jam Orang
a) Crew deck

- Total JO (jam orang) pada bengkel fabrikasi
 = 79,525 JO
- Total JO (jam orang) pada bengkel assembly
 = 81,998 JO

b) Bridge deck
- Total JO (jam orang) pada bengkel fabrikasi
 = 26,467 JO
- Total JO (jam orang) pada bengkel assembly
 = 28,642 JO

4. Durasi Pembangunan Rumah Geladak Kapal Perintis 
1200 GT

 Durasi pembangunan rumah geladak kapal perintis 
1200 GT meliputi pembangunan pada crew deck dan 
bridge deck.

Tabel 4.7. Durasi Pembangunan Dinding Crew Deck dengan 
Pelat bergelombang

Kegiatan Durasi (menit)

Total Fabrikasi (Pembuatan pelat dinding 
geladak) 4646,000

Total Assembly (Perakitan dinding geladak) 3712,865

Total 8358,865

 Pada proses pembangunan dinding crew deck yang 
menggunakan pelat bergelombang terdapat pekerjaan 
di dalam bengkel fabrikasi, dan assembly dengan 
durasi 8358,865 menit.

 Pada proses pembangunan dinding crew deck yang 
menggunakan pelat bergelombang terdapat pekerjaan 
di dalam bengkel fabrikasi, dan assembly dengan 
durasi 2861,275 menit (Sumber: Tugas Akhir 
Kurniawan Akbar F, 2018)

5. Scheduling Pembangunan Dinding Rumah Geladak 
Kapal Perintis 1200 GT

 Pada proses penjadwalan (schedule) bertujuan agar 
jadwal yang dibuat bisa masuk akal dan bisa dipakai 
di lapangan dengan asumsi yang kita buat kasar 
menjadi asumsi yang halus yang memperhitungkan 
fasilitas dan tenaga kerja yang minimalis dan efi sien. 
Peneliti menggunakan aplikasi microsoft project. 

P res entas e (% ) Biaya (Rp)
1 P elat  B ergelom bang 38923.44 /K g 13,500Rp              /K g 525,466,440Rp                  1% 5,254,664Rp        
2 K awat Las  S em i O tom atis 1858.5 /K g 26,500Rp              /K g - 3%
3 K awat Las  O tom atis 90.52 /K g 25,000Rp              /K g 2,263,000Rp                     3% 67,890Rp              
4 F lux 102.29 /K g 36,000Rp              /K g 3,682,440Rp                     3% 110,473Rp           
5 O x igen 9931.48 /K g 1,250Rp                /K g - 3% -
6 A c ety len 1241.25 /K g 8,750Rp                /K g - 3% -
7 Lis trik 307.58 /K wh 1,108Rp                /K wh 340,799Rp                        3% 10,224Rp              

Σ 531,752,679Rp                  5,443,252Rp      
Σ Total 537,195,930Rp    

NO

PERHITUNGAN HARGA MATERIAL PADA CREW DECK
O verheadJum lah HargaHarga per S atuanJum lah S atuanNam a B arang

P res entas e (% ) Biaya (Rp)
1 P elat  B ergelom bang 9845.788 /K g 13,500Rp              /K g 132,918,138Rp                  1% 1,329,181Rp        
2 K awat Las  S em i O tom atis 602.44 /K g 26,500Rp              /K g - 3%
3 K awat Las  O tom atis 36.616 /K g 25,000Rp              /K g 915,400Rp                        3% 27,462Rp              
4 F lux 41.38 /K g 36,000Rp              /K g 1,489,680Rp                     3% 44,690Rp              
5 O x igen 3292.44 /K g 1,250Rp                /K g - 3% -
6 A c ety len 411.16 /K g 8,750Rp                /K g - 3% -
7 Lis trik 124.425 /K wh 1,108Rp                /K wh 137,863Rp                        3% 4,136Rp                

Σ 135,461,081Rp                  1,405,470Rp      
Σ Total 136,866,551Rp    

NO

PERHITUNGAN HARGA MATERIAL PADA BRIDGE DECK
O verheadJum lah HargaHarga per S atuanJum lah S atuanNam a B arang

Tabel 4.8. Durasi Pembangunan Dinding Bridge Deck dengan 
Pelat Bergelombang

Kegiatan Durasi (menit)

Total Fabrikasi (Pembuatan pelat dinding 
geladak) 1563,750

Total Assembly (Perakitan dinding 
geladak) 1297,525

Total 2861,275
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a) Crew Deck
 Proses schedule pada crew deck yang 

menggunakan pelat bergelombang peneliti 
berasumsi kondisi start bersama-sama dengan 
pembangunan yang menggunakan pelat 
berpenegar yaitu Selasa, 01 Agustus 2017 dan 
fi nish Senin, 14 Agustus 2017.  

b) Bridge Deck
 Proses schedule pada bridge deck yang 

menggunakan pelat bergelombang peneliti 
berasumsi kondisi start bersama-sama dengan 

P res entas e (% ) Biaya (Rp)
1 P elat  B aja 42792.825 /K g 13,000Rp              /K g 556,306,725Rp                  1% 5,563,067.25Rp  
2 P rofile B aja 3106.290 /K g 13,000Rp              /K g 40,381,770Rp                   3% 1,211,453.10Rp  
3 K awat Las  S em i O tom atis 1858.5 /K g 26,500Rp              /K g 49,248,925Rp                   3% 1,477,467.75Rp  
4 K awat Las  O tom atis 281.01 /K g 25,000Rp              /K g 7,025,250Rp                     3% 210,757.50Rp     
5 F lux 317.5 /K g 36,000Rp              /K g 11,430,000Rp                   3% 342,900.00Rp     
6 O x igen 24105.09 /K g 1,250Rp                /K g 30,131,363Rp                   3% 903,940.88Rp     
7 A c ety len 3012.61 /K g 8,750Rp                /K g 26,360,338Rp                   3% 790,810.13Rp     
8 Lis trik 7270.165 /K wh 1,108Rp                /K wh 8,055,343Rp                     3% 241,660.28Rp     

Σ 728,939,713Rp                  10,742,057Rp     
Σ Total 739,681,770Rp       

PERHITUNGAN HARGA MATERIAL PADA CREW DECK
O verheadNO Nam a B arang Jum lah S atuan Harga per S atuan Jum lah Harga

P res entas e (% ) Biaya (Rp)
1 P elat  B ergelom bang 38923.44 /K g 13,500Rp              /K g 525,466,440Rp                  1% 5,254,664Rp        
2 K awat Las  S em i O tom atis 1858.5 /K g 26,500Rp              /K g - 3%
3 K awat Las  O tom atis 90.52 /K g 25,000Rp              /K g 2,263,000Rp                     3% 67,890Rp              
4 F lux 102.29 /K g 36,000Rp              /K g 3,682,440Rp                     3% 110,473Rp           
5 O x igen 9931.48 /K g 1,250Rp                /K g - 3% -
6 A c ety len 1241.25 /K g 8,750Rp                /K g - 3% -
7 Lis trik 307.58 /K wh 1,108Rp                /K wh 340,799Rp                        3% 10,224Rp              

Σ 531,752,679Rp                  5,443,252Rp      
Σ Total 537,195,930Rp    

NO

PERHITUNGAN HARGA MATERIAL PADA CREW DECK
O verheadJum lah HargaHarga per S atuanJum lah S atuanNam a B arang

P res entas e (% ) Biaya (Rp)
1 P elat  B aja 9212.456 /K g 13,000Rp              /K g 119,761,928Rp                  1% 1,197,619.28Rp  
2 P rofile B aja 3785.760 /K g 13,000Rp              /K g 49,214,880Rp                   3% 1,476,446.40Rp  
3 K awat Las  S em i O tom atis 602.4 /K g 26,500Rp              /K g 15,964,660Rp                   3% 478,939.80Rp     
4 K awat Las  O tom atis 81.01 /K g 25,000Rp              /K g 2,025,250Rp                     3% 60,757.50Rp        
5 F lux 91.54 /K g 36,000Rp              /K g 3,295,440Rp                     3% 98,863.20Rp        
6 O x igen 5832.85 /K g 1,250Rp                /K g 7,291,063Rp                     3% 218,731.88Rp     
7 A c ety len 581.2 /K g 8,750Rp                /K g 5,085,500Rp                     3% 152,565.00Rp     
8 Lis trik 2322.25 /K wh 1,108Rp                /K wh 2,573,053Rp                     3% 77,191.59Rp        

Σ 205,211,774Rp                  3,761,115Rp      
Σ Total 208,972,888Rp      

PERHITUNGAN HARGA MATERIAL PADA BRIDGE DECK

NO Nam a B arang Jum lah S atuan Harga per S atuan Jum lah Harga O verhead

pembangunan yang menggunakan pelat 
berpenegar yaitu Senin, 01 Januari 2018 dan fi nish 
Selasa, 02 Januari 2018.  

6. Perhitungan Biaya Produksi Pembuatan Dinding 
Rumah Geladak Kapal Perintis 1200 GT 
Menggunakan Pelat bergelombang
- Biaya produksi pembuatan dinding crew deck 

menggunakan pelat bergelombang
- Biaya produksi pembuatan dinding bridge deck 

menggunakan pelat bergelombang
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P res entas e (% ) Biaya (Rp)
1 P elat  B ergelom bang 9845.788 /K g 13,500Rp              /K g 132,918,138Rp                  1% 1,329,181Rp        
2 K awat Las  S em i O tom atis 602.44 /K g 26,500Rp              /K g - 3%
3 K awat Las  O tom atis 36.616 /K g 25,000Rp              /K g 915,400Rp                        3% 27,462Rp              
4 F lux 41.38 /K g 36,000Rp              /K g 1,489,680Rp                     3% 44,690Rp              
5 O x igen 3292.44 /K g 1,250Rp                /K g - 3% -
6 A c ety len 411.16 /K g 8,750Rp                /K g - 3% -
7 Lis trik 124.425 /K wh 1,108Rp                /K wh 137,863Rp                        3% 4,136Rp                

Σ 135,461,081Rp                  1,405,470Rp      
Σ Total 136,866,551Rp    

NO

PERHITUNGAN HARGA MATERIAL PADA BRIDGE DECK
O verheadJum lah HargaHarga per S atuanJum lah S atuanNam a B arang

Kegiatan Jam Orang Harga 1 JO (Rp) Biaya (Rp)
*Pembuatan plat dinding geladak 80,492 Rp. 18.500,- Rp. 1.489.102,-
*Pembuatan Strong Beams 168,166 Rp. 18.500,- Rp. 3.111.071,-
*Pembuatan Stiffener 18,208 Rp. 18.500,- Rp. 336.848,-
Total Fabrikasi 266,865 Rp. 18.500,- Rp. 4.937.003,-
Sub-Assembly (Perakitan Strong Beam ) 199,975 Rp. 18.500,- Rp. 3.699.538,-
*Perakitan dinding geladak 101,998 Rp. 18.500,- Rp. 1.886.963,-
* Pasang Strong Beams 252,883 Rp. 18.500,- Rp. 4.678.336,-
* Pasang Stiffener 100,2 Rp. 18.500,- Rp. 1.853.700,-
Total Assembly 455,081 Rp. 18.500,- Rp. 8.418.999,-
Total pembentukan crew deck 921,921 Rp. 18.500,- Rp. 17.055.539,-

 Crew Deck  Pelat Berpenegar

Kegiatan Jam Orang Harga 1 JO (Rp) Biaya (Rp)
Total Fabrikasi (Pembuatan pelat dinding geladak) 79,525 Rp. 18.500,- Rp. 1.471.213,-
Total Assembly (Perakitan dinding geladak) 81,998 Rp. 18.500,- Rp. 1.516.963,-
Total pembentukan crew deck 161,523 Rp. 18.500,- Rp. 2.988.176,-

 Crew Deck  Pelat Bergelombang

E.  Perbandingan Biaya Produksi Pembangunan Dinding 
Rumah Geladak Kapal Perintis 1200 GT Menggunakan 
Pelat Berpenegar dan Pelat Bergelombang 
Total perhitungan biaya material pembangunan 

dinding crew deck menggunakan pelat berpenegar 
Total perhitungan biaya material pembangunan 

dinding crew deck menggunakan pelat bergelombang 
Total perhitungan biaya material pembangunan 

dinding bridge deck menggunakan pelat berpenegar
Total perhitungan biaya material pembangunan 

dinding bridge deck menggunakan pelat bergelombang
Total perhitungan biaya tenaga kerja langsung 

pembangunan dinding crew deck menggunakan pelat 
berpenegar

Total perhitungan biaya tenaga kerja langsung 
pembangunan dinding crew deck menggunakan pelat 
bergelombang

Total perhitungan biaya tenaga kerja langsung 
pembangunan dinding bridge deck menggunakan pelat 
berpenegar

Total perhitungan biaya tenaga kerja langsung 
pembangunan dinding bridge deck menggunakan pelat 
bergelombang

Perbandingan biaya perhitungan harga material antara 
pembangunan dinding rumah geladak menggunakan pelat 
berpenegar dan pelat bergelombang disebabkan oleh 
adanya pembuatan, perakitan, dan pemasangan strong 
beams dan stiffener pada penggunaan pelat berpenegar 
sehingga menyebabkan pekerjaan pelat berpenegar 
membutuhkan biaya yang lebih mahal daripada pelat 
bergelombang.

Persentase perbandingan biaya pembuatan dinding 
rumah geladak menggunakan pelat berpenegar 
dibandingkan dengan menggunakan pelat bergelombang 
dihitung dengan membandingkan perhitungan harga 
material menggunakan pelat berpenegar dengan pelat 
bergelombang dikalikan seratus persen (%).
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Diketahui :

A. Crew Deck
− Perbandingan Perhitungan Harga Material:

Pelat Berpenegar  = Rp. 739.681.770,-
Pelat Bergelombang = Rp. 537.195.931,-

Prosentase = 
739.681.770 – 537.195.931

537.195.931
 x 100% 

  = 27,37%

Sehingga didapatkan hasil dari persentase diatas 
perhitungan biaya material pelat bergelombang dinilai 
lebih hemat 27,37% atau Rp. 202.485.839,- dibanding 
dengan menggunakan pelat berpenegar.

Pada Grafik 1 menunjukkan perbandingan biaya 
perhitungan harga material menggunakan pelat 
berpenegar dan pelat bergelombang. Perbandingan 
biaya pembuatan dinding rumah geladak menggunakan 
pelat berpenegar sebesar Rp. 739.681.770,- dengan 
pelat bergelombang sebesar Rp. 537.195.931,- sehingga 
perbandingan biaya setelah dihitung sebesar Rp. 
202.485.839,- dikarenakan dalam menggunakan pelat 
berpenegar membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan 
pelat bergelombang.

B. Bridge Deck
− Perbandingan Perhitungan Harga Material:

Pelat Berpenegar = Rp. 208.972.888,-
Pelat Bergelombang = Rp. 136.866.551,-

Kegiatan Jam Orang Harga 1 JO (Rp) Biaya (Rp)
Total Fabrikasi (Pembuatan pelat dinding geladak) 26,467 Rp. 18.500,- Rp. 489.640,-
Total Assembly (Perakitan dinding geladak) 28,642 Rp. 18.500,- Rp. 529.877,-
Total pembentukan bridge deck 55,109 Rp. 18.500,- Rp. 1.019.517,-

Bridge Deck  Pelat  Bergelombang

Kegiatan Jam Orang Harga 1 JO (Rp) Biaya (Rp)
*Pembuatan plat dinding geladak 26,717 Rp. 18.500,- Rp. 494.265,-
*Pembuatan Strong Beams 28,782 Rp. 18.500,- Rp. 532.467,-
*Pembuatan Stiffener 7,409 Rp. 18.500,- Rp. 137.067,-
Total Fabrikasi 62,908 Rp. 18.500,- Rp. 1.163.798,-
Sub-Assembly (Perakitan Strong Beam ) 47,175 Rp. 18.500,- Rp. 872.738,-
*Perakitan dinding geladak 36,642 Rp. 18.500,- Rp. 677.877,-
* Pasang Strong Beams 45,315 Rp. 18.500,- Rp. 838.328,-
* Pasang Stiffener 37,807 Rp. 18.500,- Rp. 699.430,-
Total Assembly 119,764 Rp. 18.500,- Rp. 2.215.634,-
Total pembentukan bridge deck 229,847 Rp. 18.500,- Rp. 4.252.170,-

Bridge Deck  Pelat Berpenegar

Grafi k 1.  Perbandingan Biaya Perhitungan Material pada Crew 
Deck

Grafik 2.  Perbandingan Biaya Perhitungan Material pada 
Bridge Deck
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Prosentase = 
208.972.888 – 136.866.551

136.866.551
 x 100%  

  = 34,51%

Sehingga didapatkan hasil dari prosentase diatas 
perhitungan biaya material pelat bergelombang dinilai 
lebih hemat 34,51% atau Rp. 72.106.337,- dibanding 
dengan menggunakan pelat berpenegar.

Pada Grafik 2 menunjukkan perbandingan biaya 
perhitungan harga material menggunakan pelat 
berpenegar dan pelat bergelombang. Perbandingan 
biaya pembuatan dinding rumah geladak menggunakan 
pelat berpenegar sebesar Rp. 208.972.888,- dengan 
pelat bergelombang sebesar Rp. 136.866.551,- 
sehingga perbandingan biaya setelah dihitung sebesar 
Rp. 72.106.337,- dikarenakan dalam menggunakan pelat 
berpenegar membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan 
pelat bergelombang.

C. Crew Deck
− Perbandingan Perhitungan Biaya Tenaga Kerja 

Langsung :
Pelat Berpenegar = Rp. 17.055.539,-
Pelat Bergelombang = Rp. 2.988.176,-

Prosentase = 
(17.055.539 – 2.988.176)

17.055.539
 x 100% 

  = 82,48%

Sehingga didapatkan hasil dari prosentase diatas 
perhitungan biaya tenaga kerja langsung pelat 
bergelombang dinilai lebih hemat 82,48% atau Rp. 
14.067.363,- dibanding dengan menggunakan pelat 
berpenegar.

Pada Grafik 3 menunjukkan perbandingan biaya 
tenaga kerja langsung menggunakan pelat berpenegar 
dan pelat bergelombang. Perbandingan biaya tenaga 
kerja langsung pembuatan dinding rumah geladak 
menggunakan pelat berpenegar sebesar Rp. 17.055.539,- 
dengan pelat bergelombang sebesar Rp. 2.988.176,- 

sehingga perbandingan biaya setelah dihitung sebesar 
Rp. 14.067.363,- dikarenakan dalam menggunakan pelat 
berpenegar membutuhkan pengerjaan waktu yang lebih 
lama dibandingkan pelat bergelombang.

D. Bridge Deck
− Perbandingan Perhitungan Biaya Tenaga Kerja 

Langsung :
Pelat Berpenegar = Rp. 4.252.170,-
Pelat Bergelombang = Rp. 1.019.517,-

Prosentase = 
(4.252.170 – 1.019.517)

4.252.170
 x 100%

  = 76,02 %

Sehingga didapatkan hasil dari prosentase diatas 
perhitungan biaya tenaga kerja langsung pelat 
bergelombang dinilai lebih hemat 76,02% atau Rp. 
3.232.653,- dibanding dengan menggunakan pelat 
berpenegar.

Pada Grafik 4 menunjukkan perbandingan biaya 
tenaga kerja langsung menggunakan pelat berpenegar 
dan pelat bergelombang. Perbandingan biaya tenaga 
kerja langsung pembuatan dinding rumah geladak 
menggunakan pelat berpenegar sebesar Rp. 4.252.170,- 
dengan pelat bergelombang sebesar Rp. 1.019.517,- 
sehingga perbandingan biaya setelah dihitung sebesar 
Rp. 3.232.653,- dikarenakan dalam menggunakan pelat 
berpenegar membutuhkan pengerjaan waktu yang lebih 
lama dibandingkan pelat bergelombang.
 Resume perbandingan biaya produksi pembuatan 

dinding rumah geladak menggunakan pelat 
berpenegar dan pelat bergelombang kapal perintis 
1200 GT

No Uraian Jenis Biaya Besarnya Biaya
Crew Deck 739,681,770Rp     
Bridge Deck 208,972,889Rp     
Crew Deck 17,055,539Rp       
Bridge Deck 4,252,170Rp         

969,962,368Rp     

PELAT BERPENEGAR

Total

Material1

2 Tenaga Kerja

Biaya pelat berpenegar

No Uraian Jenis Biaya Besarnya Biaya
Crew Deck 537,195,931Rp     
Bridge Deck 136,866,551Rp     
Crew Deck 2,988,176Rp         
Bridge Deck 1,019,517Rp         

678,070,175Rp     

Material

PELAT BERGELOMBANG

Total

2 Tenaga Kerja

1

Biaya pelat bergelombang

Perbandingan biaya produksi antara pembangunan 
dinding rumah geladak menggunakan pelat berpenegar 
dan pelat bergelombang disebabkan oleh adanya 

Grafi k 3.  Perbandingan Biaya Tenaga Kerja Langsung pada 
Crew Deck
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pembuatan, perakitan, dan pemasangan strong beams 
dan stiffener pada penggunaan pelat berpenegar sehingga 
menyebabkan pekerjaan pelat berpenegar membutuhkan 
biaya yang lebih mahal daripada pelat bergelombang.

Persentase perbandingan biaya pembuatan 
dinding rumah geladak menggunakan pelat 
berpenegar dibandingkan dengan menggunakan pelat 
bergelombang dihitung dengan membandingkan total 
produksi menggunakan pelat berpenegar dengan pelat 
bergelombang dikalikan seratus persen (%).
− Perbandingan Total Biaya Produksi Crew Deck dan 

Bridge Deck:
Pelat Berpenegar = Rp. 969.962.368,-
Pelat Bergelombang = Rp. 678.070.175,-

Persentase = 
(969.962.368 – 678.070.175)

969.962.368
 x 100% 

  = 30,09%

Sehingga didapatkan hasil dari prosentase diatas 
perhitungan biaya produksi pelat bergelombang dinilai 
lebih hemat 30,09% atau Rp. 291.892.193,- dibanding 
dengan menggunakan pelat berpenegar.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Deviasi biaya produksi perhitungan harga material 

pembangunan dinding crew deck menggunakan pelat 
bergelombang lebih murah 27,37% dibandingkan 
dengan penggunaan pelat berpenegar pada proses 
pembangunan dinding rumah geladak (deck house) 
kapal perintis 1200 GT.

2. Deviasi biaya produksi perhitungan harga material 
pembangunan dinding bridge deck menggunakan pelat 
bergelombang lebih murah 34,51% dibandingkan 
dengan penggunaan pelat berpenegar pada proses 
pembangunan dinding rumah geladak (deck house) 
kapal perintis 1200 GT.

3. Deviasi biaya tenaga kerja langsung dalam 
pembangunan dinding crew deck menggunakan pelat 
bergelombang lebih murah 82,48% dibandingkan 
dengan penggunaan pelat berpenegar pada proses 
pembangunan dinding rumah geladak (deck house) 
kapal perintis 1200 GT.

4. Deviasi biaya tenaga kerja langsung dalam 
pembangunan dinding bridge deck menggunakan pelat 
bergelombang lebih murah 76,02% dibandingkan 
dengan penggunaan pelat berpenegar pada proses 
pembangunan dinding rumah geladak (deck house) 
kapal perintis 1200 GT.

5. Penggunaan pelat bergelombang sebagai alternatif 
dalam pembangunan dinding rumah geladak kapal 
perintis 1200 GT layak digunakan karena lebih murah 
dibandingkan menggunakan pelat berpenegar.

B. Saran
1. Diharapkan peneliti selanjutnya berfokus pada 

pembangunan pelat bergelombang di bagian kapal 
yang lain serta tidak terpaku pada sekat ruang muat 
dan dinding rumah geladak.

2. Rekomendasi yang diberikan dari hasil penelitian ini 
nantinya dapat digunakan oleh PT. Dumas Tanjung 
Perak Shipyard sebagai alternatif cara untuk menekan 
biaya material, biaya tenaga kerja dan overhead.
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ABSTRAK
Peran perkembangan teknologi informasi dalam dunia pendidikan sangatlah dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas belajar 

mengajar. Khususnya di lingkup pendidikan tinggi, media belajar interaktif yang efektif dan menarik sangat diperlukan untuk 
menumbuhkan minat dan motivasi mahasiswa dalam mendukung proses perkuliahan.

Teknologi Augmented Reality (AR) merupakan salah satu hasil inovasi teknologi yang dapat diterapkan ke dalam media 
pembelajaran yang interaktif. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kampus Institut Informatika Indonesia, terdapat mata 
kuliah Tipografi , dimana penerapan teknologi untuk media pembelajaran masih perlu dioptimalkan. 

Penelitian ini menyajikan implementasi Augmented Reality (AR) untuk media pembelajaran interaktif pada mata kuliah 
Tipografi . Dengan menerapkan konsep AR ke dalam sebuah media pembelajaran diharapkan dapat menciptakan suasana 
perkuliahan yang menarik dan menyenangkan. Sehingga implementasi dari media ini dapat menjawab permasalahan utama, yaitu 
bertujuan untuk memberikan kemudahan dosen dalam menyampaikan materi perkuliahan dan menumbuhkan daya tarik, minat, 
motivasi, pemahaman materi serta peran aktif bagi mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah tipografi , demi terwujud optimalisasi 
proses belajar mengajar. 

Kata Kunci:  Augmented Reality, Media Pembelajaran, Tipografi .

ABSTRACT
The role of information technology in education world is very important to increase the quality of learning and teaching 

activities. Especially in higher education, interactive learning media, which is effective and interesting, is very needed to grow the 
students interest and motivation in supporting lecture process.

Augmented Reality (AR) technology is an innovation that can be implemented in form of interactive learning media. Based 
on observation held at Institut Informatika Indonesia campus, Typography course should be optimized in the use of technology as 
learning media.

This research suggests the implementation of Augmented Reality (AR) as interactive learning media for Typography course. 
The aim of this concept is creating lecture atmosphere which is interesting and fun. This media will bring the ease for lecturers to 
provide courses material and grow the attractiveness, interest, motivation, good material understanding. Also increasing liveliness 
of students while taking Typography course to optimize learning and teaching process.

Keywords: Augmented Reality, Learning Media, Typography.

PENDAHULUAN

Di era teknologi informasi yang semakin berkembang 
saat ini, perannya dalam bidang pendidikan telah banyak 
memberikan kontribusi positif. Khususnya dalam 
proses belajar mengajar, peran teknologi informasi 
telah memunculkan adanya upaya pembaruan dalam 
mewujudkan proses belajar mengajar yang lebih efektif. 
Hasil-hasil teknologi banyak dimanfaatkan dalam 
menciptakan media pembelajaran yang interaktif dan 
efektif untuk peningkatan kualitas belajar mengajar. 
Penggunaan media pembelajaran secara tepat dan 
bervariasi dapat mengatasi sikap pasif pada peserta didik. 
[1]

Model pembelajaran di pendidikan tinggi umumnya 
lebih mengutamakan keaktifan mahasiswa. Sehingga 
sangat dibutuhkan media pembelajaran interaktif, yaitu 
media yang dapat memicu keaktifan dan ketertarikan 
mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Teknologi 
Augmented Reality (AR) merupakan salah satu hasil 
teknologi yang tepat untuk diterapkan ke dalam media 
pembelajaran interaktif.

Augmented Reality (AR) atau yang disebut 
dengan Virtual Environments, adalah teknologi yang 
menggabungkan benda maya dua dimensi atau tiga 
dimensi kemudian memproyeksikan benda maya 
tersebut dalam waktu nyata [2]. Objek di dunia maya 
diintegrasikan dengan dunia nyata. Melalui kamera 
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dan komputer atau Smartphone dengan program yang 
mendukung teknologi Augmented Reality ini, dunia nyata 
dan digital dapat disatukan. AR memiliki 3 karakteristik 
yaitu: kombinasi dunia nyata dan virtual (maya), 
interaktif secara langsung (real-time) dan bersifat 3 
dimensi. Aplikasi Augmented Reality yang dibuat dapat 
dioperasikan pada Android Smartphone. Android adalah 
kumpulan software untuk mobile devices yang merupakan 
operating system, middleware, dan key applications [3].

Institut Informatika Indonesia merupakan institusi 
di bidang IT dan Desain. Penerapan teknologi terus 
ditingkatkan dalam membantu proses belajar mengajar 
agar lebih efektif, khususnya dalam menciptakan 
media pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi yang 
dilakukan, terdapat peluang dalam upaya meningkatkan 
optimalisasi media pembelajaran yang digunakannya 
pada mata kuliah Tipografi . Media pembelajaran yang 
digunakan masih tergolong biasa dan kurang efektif. 
Sehingga hal ini dapat mempengaruhi turunnya minat 
mahasiswa yang berdampak pada menurunnya kualitas 
pembelajaran. Mata kuliah Tipografi  merupakan salah 
satu bagian dari kurikulum Program Studi Desain 
Komunikasi Visual yang mempelajari tentang huruf. 
Tipografi  menurut Danton Sihombing merupakan ilmu 
yang mempelajari segala sesuatu berkaitan dengan huruf 
[4]. Pada lembar evaluasi akhir semester masih terdapat 
beberapa penyampaian mahasiswa mengenai kesulitannya 
dalam memahami materi tipografi secara utuh. Oleh 
karena itu perlu adanya upaya inovasi dan kebaruan 

untuk merancang sebuah media pembelajaran yang 
interaktif dan menarik. Penerapan teknologi Augmented 
Reality pada mobile android sebagai media pembelajaran 
interaktif merupakan solusi pemilihan media yang tepat 
dalam menunjang optimalisasi proses pembelajaran 
di kelas, bertujuan untuk memberikan kemudahan 
dosen dalam menyampaikan materi perkuliahan dan 
menumbuhkan daya tarik bagi mahasiswa dalam 
mengikuti mata kuliah tipografi . Penerapan teknologi 
yang diklaim mampu memberi dampak positif pada 
proses pembelajaran masih perlu dikaji terutama dari 
sisi mahasiswa. Oleh karena itu perlu untuk mengetahui 
bagaimana tanggapan mahasiswa atas penerapan 
teknologi AR dalam media pembelajaran mata kuliah 
Tipografi  di Institut Informatika Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan pembuatan 
media pembelajaran berbasis Augmented Reality (AR). 
Tahapan perancangan media menggunakan model 
ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, 
Evaluation) [5]. Kemudian pada tahap implementasi 
dilakukan uji coba penggunaan media pembelajaran 
oleh mahasiswa. Selanjutnya dilihat bagaimana respon 
mahasiswa setelah menggunakan media pembelajaran. 
Dari respon tersebut data mengenai ketertarikan 
mahasiswa terhadap media pembelajaran diolah dan 
disimpulkan.

Tabel 1. Susunan Materi Tipografi 

No MATERI SUB MATERI PEMBAHASAN

1 Sejarah 
Tipografi 

Evolusi Terbentuknya 
Huruf Latin

Paleolitikum
Neolitikum

Sejarah Tipografi  dalam 
Seni Rupa

Alfabet Fenisia, Yunani, Latin Klasik dan Latin
Pax Romana, Carolingian, Gothic, Renaissance, Neoclassical, Revolusi Industri, 
Seni Kriya, Art Nouveau, Art Deco, Bauhauss, San Serif, Huruf Digital.

2 Anatomi 
Huruf

Bentuk Huruf Figur dan Ground

Sudut Geometri Garis Dasar dan Keberadaan Bidang Negatif. 

Garis Bantu Kecenderungan Optikal dan Komponen Anatomi Huruf.

Bagian Anatomi Huruf Apex, Arm, Axis, Bar, Bowl, Bracket, Counter, Ear, Eyes, Foot, Leg, Link, Loop, 
Open Counter, Serif, Shoulder, Spin, Stroke, Stem, Tail, Terminal.

3 Keluarga 
Huruf

Berat Light, Regular, Bold

Proporsi Condensed, Regular, Extended.

4 Klasifi kasi 
Huruf

Serif

Oldstyle

Transitional

Modern

Egyptian

San Serif Futura
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Tahap analisis (analysis) dilakukan untuk 
mengumpulkan informasi tentang permasalahan dalam 
sistem pengajaran pada mata kuliah Tipografi, yaitu 
dengan melakukan wawancara kepada dosen pengampu 
dan mahasiswa. Mahasiswa menganggap media yang 
digunakan masih tergolong biasa. Media bantu yang 
diharapkan oleh mahasiswa adalah media bantu interaktif. 
Oleh karena itu yang akan dikembangkan berupa aplikasi 
AR Tipografi pada smartphone dan marker sebagai 
media/modul ajar.

Tahap desain (design) yang dilakukan adalah proses 
perancangan mulai dari perumusan serta penyusunan 
materi secara singkat, padat dan jelas berdasarkan silabus 
dan ditunjang dari berbagai literatur.

Pada tahap desain juga dilakukan penyusunan desain 
sistem, struktur navigasi dan desain tampilan atau 
rancangan antarmuka. Gambar use case diagram pada 
aplikasi yang akan dibuat dapat dilihat pada Gambar 1.

Desain rancangan antar muka yang terdapat pada 
aplikasi ini antara lain desain splashscreen, halaman 
utama, dan desain halaman credit, dapat dilihat pada 
Gambar 2, 3 dan 4.

Tahap pengembangan (development) yang dilakukan 
adalah mewujudkan rancangan atau desain. Kegiatan 
yang dilakukan adalah perancangan marker yang 
sekaligus menjadi modul ajar media pembelajaran 
dengan menggunakan software CorelDraw, aset model 

Gambar 1. Use Case Diagram Aplikasi AR Tipografi 

Gambar 2. Desain Splash Screen

Gambar 3. Desain Halaman Utama

Gambar 4. Desain Halaman Credit

3D menggunakan software Blender dan penyusunan 
algoritma program menggunakan software Unity 3D.

Tahap implementasi (implementation) media 
dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah Tipografi  
kepada mahasiswa dalam sistem pembelajaran di kelas 
berupa aplikasi yang telah terinstal pada smartphone, 
dengan menargetkan image pada marker, dimana 
marker juga digunakan sebagai buku ajar. Implementasi 
dilakukan untuk menguji dan mengamati hasil eksekusi 
atas fungsi dari perangkat lunak. Pengujian fungsionalitas 
fitur dalam aplikasi menggunakan black box testing, 
untuk menguji apakah aplikasi dapat berjalan sesuai 
harapan.

Tahap evaluasi (evaluation) bertujuan untuk 
mendapatkan tanggapan dari responden. Pengukuran 
tingkat ketertarikan mahasiswa mengenai implementasi 
yang telah dilakukan dengan menggunakan metode 
angket kuesioner kepada mahasiswa Desain Komunikasi 
Visual yang menempuh mata kuliah Tipografi  semester 
genap 2017/2018 sejumlah 14 orang. Aspek penilaian 
dalam angket meliputi segi fungsional, tampilan/desain 
dan efektivitas media. Skor penilaian butir pertanyaan 
menggunakan 5 nilai yang terdiri dari: Sangat Setuju 
(SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS) dan 
Sangat Tidak Setuju (STS). Data diolah menggunakan 
metode distribusi frekuensi berdasarkan frekuensi (Fi) 
dan frekuensi relatif (%). Aspek penilaian yang diberikan 
meliputi segi fungsional, tampilan/desain dan efektivitas.
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Gambar 5. Marker Media Pembelajaran Tipografi 

Gambar 6. Proses Pembuatan 3D model

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan dijelaskan hasil implementasi media 
pembelajaran, berupa aplikasi AR Tipografi  dan marker. 
Berdasarkan alur berjalannya aplikasi, pengguna cukup 
mengarahkan kamera smartphone pada image target. 
Hasilnya seperti pada contoh Gambar 7 dan 8.

Hasil implementasi pada Gambar 7 dan 8 merupakan 
contoh halaman yang menampilkan objek gambar 3D. 

Header, tombol, dan keterangan tampil secara lengkap. 
Seluruh tombol yang tersedia dapat menjalankan 
fungsinya dengan baik.

Hasil uji coba pada tahap implementasi dengan 
metode black box testing memberikan hasil yang baik. 
Aplikasi dapat menjalankan semua fungsi tombol-tombol 
dan dapat mendeteksi image target dengan baik dalam 
jarak 15 cm hingga 75 cm. Hal ini menunjukkan secara 
fungsional aplikasi dapat berjalan sesuai harapan seperti 
yang tampak pada Tabel 2.



Noviadji dan Nasrulloh: Implementasi Teknologi Augmented Reality pada Media Pembelajaran 21

Gambar 7. Contoh hasil implementasi objek gambar 3D

Gambar 8. Contoh hasil implementasi objek gambar 2D

Tabel 2. Hasil Pengujian Black Box

No Faktor Uji Materi Objek Hasil

1 Kesesuaian tampilan 
objek terhadap marker

Sejarah Tipografi Evolusi Terbentuknya Huruf Latin,
Sejarah Tipografi  dalam Seni Rupa Sukses

Anatomi Huruf Bentuk Huruf, Sudut Geometri, Garis Bantu, Bagian Anatomi Huruf Sukses

Keluarga Huruf Berat, Proporsi Sukses

Klasifi kasi Huruf Serif, Sanserif Sukses

2 Jarak kamera
Jarak 15 cm Sukses

Jarak 75 cm Sukses
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Hasil penilaian dan tanggapan responden dalam 
menanggapi media pembelajaran yang telah diujicobakan 
didapatkan hasil seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Dari hasil penilaian dapat disimpulkan bahwa hasil 
dari aplikasi AR Tipografi  dapat menjadi media utama 
maupun media pendukung dalam mata kuliah Tipografi . 
Respon mahasiswa menyebutkan bahwa aplikasi AR 
Tipografi  sangat bermanfaat dan berguna bagi proses 
belajar mengajar yang dilakukan oleh dosen dan 

mahasiswa. Aspek penilaian meliputi segi fungsional, 
desain dan efektivitas sebagai media pembelajaran. Dari 
Tabel 2 dapat ditentukan bahwa:
• Dari segi fungsional, lebih dari 80% responden 

mendukung bahwa media pembelajaran berfungsi 
baik dan mudah digunakan.

• Dari segi desain, lebih dari 80% responden 
mendukung bahwa tampilan desain pada aplikasi dan 
marker secara estetis menarik.

Tabel 3. Hasil Penilaian Aplikasi

No Variabel SS S N TS STS
FUNGSIONAL

1 Aplikasi AR Tipografi  mudah digunakan/dioperasikan 12 2 0 0 0

2 Kemampuan mendeteksi image target cukup baik  5 6 3 0 0

3 Semua fungsi tombol yang ada dapat bekerja dengan baik  7 5 2 0 0
4 Marker juga dapat berfungsi sebagai buku ajar yang praktis 10 3 1 0 0

DESAIN
1 Desain antarmuka aplikasi AR Tipografi  menarik 11 1 2 0 0
2 Desain marker sekaligus buku ajar menarik  7 6 1 0 0
3 Informasi dalam aplikasi lengkap, jelas dan mudah terbaca  1 5 6 2 0
4 Tampilan objek 3D font baik dan mudah dikenali  4 10 0 0 0

EFEKTIVITAS

1 Aplikasi AR Tipografi  merupakan media bantu efektif, inovatif dan mampu 
memotivasi minat mahasiswa. 14 0 0 0 0

2 Penerapan AR Tipografi  dapat melengkapi media pembelajaran yang telah ada 
sebelumnya 14 0 0 0 0

3 Konten materi cukup padat dan jelas, sehingga Aplikasi 
AR Tipografi  dapat membantu dalam memahami isi materi  4 6 4 0 0

4 Isi materi dalam aplikasi maupun pada marker sebagai buku ajar telah sesuai dengan 
kurikulum  3 10 1 0 0

FUNGSIONAL
1 Aplikasi AR Tipografi  mudah digunakan/dioperasikan 86% 14% 0% 0% 0%
2 Kemampuan mendeteksi image target cukup baik 36% 43% 21% 0% 0%
3 Semua fungsi tombol yang ada dapat bekerja dengan baik 50% 36% 14% 0% 0%
4 Marker juga dapat berfungsi sebagai buku ajar yang praktis 71% 21%  7% 0% 0%

DESAIN
1 Desain antarmuka aplikasi AR Tipografi  menarik 79%  7% 14%  0% 0%
2 Desain marker sekaligus buku ajar menarik 50% 43%  7%  0% 0%
3 Informasi dalam aplikasi lengkap, jelas dan mudah terbaca  7% 36% 43% 14% 0%
4 Tampilan objek 3D font baik dan mudah dikenali 29% 71%  0%  0% 0%

EFEKTIVITAS

1 Aplikasi AR Tipografi  merupakan media bantu efektif, inovatif dan mampu 
memotivasi minat mahasiswa. 100% 0% 0% 0% 0%

2 Penerapan AR Tipografi  dapat melengkapi media pembelajaran yang telah ada 
sebelumnya 100% 0% 0% 0% 0%

3 Konten materi cukup padat dan jelas, sehingga Aplikasi 
AR Tipografi  dapat membantu dalam memahami isi materi 29% 43% 29% 0% 0%

4 Isi materi dalam aplikasi maupun pada marker sebagai buku ajar telah sesuai dengan 
kurikulum 21% 71% 7% 0% 0%
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• Dari segi efektivitas, 100% responden mendukung 
bahwa media pembelajaran tipografi berbasis 
Augmented Reality mampu menjadi media yang 
efektif digunakan sebagai media utama maupun 
media pendukung.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan 
informasi mengenai tingkat ketertarikan mahasiswa 
terhadap penggunaan media pembelajaran berbasis 
Augmented Reality. Tingkat ketertarikan dari penilaian 
responden secara umum dapat disimpulkan bahwa media 
pembelajaran tersebut mudah digunakan, menarik dan 
efektif mampu meningkatkan motivasi dan minat belajar 
mahasiswa. Dari ketiga aspek penilaian tersebut secara 
keseluruhan aplikasi dalam kategori bagus.
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ABSTRAK
Sebagai negara kepulauan yang memiliki luas perairan yang amat luas, banyak industri di Indonesia yang memanfaatkannya 

dalam bidang maritim. Seperti contoh industri yang bergerak dalam perbaikan (repair) dan pembangunan kapal baru (new 
building). Dalam hal ini, perusahaan dituntut untuk bekerja cepat sesuai dengan schedulle. Untuk memenuhi tuntutan penyelesaian 
pesanan konsumen (owner), setiap perusahaan harus memiliki network planning yang efektif untuk menentukan durasi pengerjaan 
dan jumlah tenaga kerja karena dua hal terebut memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan produksi perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan menganalisa kebutuhan tenaga kerja yang optimal dalam pembangunan double bottom 5 p/s pada kapal 
tanker 17500 LTDW. Untuk mengetahui jumlah kebutuhan tenaga kerja, pada penelitian ini menggunakan metode CPM (Critical 
Path Method) serta dibantu dengan menggunakan software Oracle Primavera P6 dan Microsoft Project 2010. Total waktu 
efektif yang dibutuhkan dalam menentukan jumlah kebutuhan tenaga kerja yang optimal untuk pembangunan double bottom 5 p/s 
pada kapal tanker 17500 LTDW yaitu 201,82 jam atau 26 hari. Sedangkan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pembangunan 
double bottom 5 p/s pada kapal tanker 17500 LTDW berdasarkan perhitungan waktu efektif yaitu sebanyak 78 orang.

Kata Kunci: CPM, Double Bottom, Microsoft Project , Network Planning, Oracle Primavera P6, Tenaga Kerja, Waktu Efektif
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PENDAHULAN

Pesatnya perkembangan industri maritim di Indonesia 
memiliki bermacam- macam dampak, salah satunya 
yaitu persaingan antara perusahaan galangan kapal. Untuk 
itu perusahaan galangan kapal dituntut untuk bergerak 
lebih baik dalam segi perencanaan pengerjaan dan jumlah 
tenaga kerja dibandingkan dengan perusahaan galangan 
kapal lainnya.

Dalam proses pembangunan sebuah kapal, kapal 
akan dibagi menjadi beberapa bagian (block) sesuai 

dengan fasilitas yang terdapat pada galangan. Adanya 
keterlambatan pekerjaan pada pengerjaan pembangunan 
block dan kurangnya tenaga kerja dapat menyebabkan 
terjadinya delay penyelesaian pekerjaan, sehingga 
mengakibatkan munculnya lintasan kritis pada kegiatan 
dalam pembangunan block-block tersebut.

Beberapa metode telah dikembangkan untuk 
mengatasi masalah tersebut, diantaranya adalah metode 
network planning (perencanaan jaringan kerja). Network 
planning adalah salah satu model yang dipakai dalam 
penyelenggaraan proyek (Tubagus Haedar Ali, 1986:4). 
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Network Planning merupakan salah satu metode 
manajemen yang dapat digunakan untuk membantu 
mengelola dalam perencanaan dan pengendalian proyek. 
Terdapat dua metode dasar yang biasa digunakan dalam 
network planning ini yaitu metode lintasan kritis (Critical 
Path Method, CPM) dan teknik menilai dan meninjau 
kembali program (Program Evaluation and Review 
Technique, PERT).

Atas dasar tersebut penulis berharap dapat 
memberikan solusi terhadap urutan pekerjaan dan jumlah 
tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proyek pembangunan 
pada double bottom 5 p/s (1801/1802) pada kapal tanker 
17500 ltdw dengan menggunakan metode CPM agar 
tidak terjadi keterlambatan.

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini 
adalah untuk membuat model simulasi urutan pengerjaan 
proyek pembangunan double bottom 5 p/s (1801/1802) 
pada kapal tanker 17500 ltdw dengan menggunakan 
metode CPM dan menganalisa pengaruh model simulasi 
urutan pembangunan double bottom 5 p/s (1801/1802) 
pada kapal tanker 17500 ltdw terhadap jumlah tenaga 
kerja yang dibutuhkan sehingga dapat memberikan 
manfaat serta solusi kepada perusahaan dalam usaha 
mempercepat waktu pengerjaan pembangunan proyek 
double bottom 5 p/s (1801/1802) pada kapal tanker 17500 
ltdw sesuai dengan rencana sebelumnya untuk mendekati 
target durasi yang diharapkan oleh owner.

METODE

Double bottom 5 p/s merupakan hasil erection dari 
block 1801 dan block 1802 pada kapal tanker 17500 
ltdw. Penelitian ini dilakukan secara garis besar terdiri 
atas beberapa tahap, yaitu tahap identifi kasi, membuat 
jaringan kerja, kemudian simulasi urutan pekerjaan, 
pengolahan jumlah tenaga kerja berdasarkan durasi 
pada simulasi urutan pekerjaan dengan metode CPM 
dan menentukan jam kerja. Tahap Identifi kasi dilakukan 
dengan identifi kasi kondisi proyek, permasalahan, dan 
pengumpulan data yang relevan.

Work Breakdown Structure (WBS) dan Network Planning
Analisis dengan menggunakan work breakdown 

structure (wbs) dan network planning dapat membantu 
dalam menyusun urutan perencanaan penyelesaian 
proyek dengan waktu paling efisien. Disamping itu, 
Network planning dengan menggunakan Critical Path 
Methode (CPM) dan Program Evaluation Review and 
Technique (PERT) juga dapat dipergunakan sebagai 
alat pengawasan. CPM adalah metode yang berorientasi 
pada waktu yang mengarah pada penentuan jadwal dan 
estimasi waktunya bersifat deterministik/pasti.

Sedangkan PERT metode yang berorientasi pada 
waktu yang mengarah pada penentuan jadwal dan 
waktunya bersifat probabilistik/kemungkinan. Akan tetapi 
dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah CPM. 

Metode ini dapat diharapkan dapat mengontrol koordinasi 
berbagai kegiatan dalam suatu pekerjaan sehingga proyek 
dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tepat dan 
juga dapat membantu perusahaan dalam mengadakan 
perencanaan dan pengendalian proyek.

Beberapa keuntungan menggunakan metode CPM 
adalah, meningkatnya tingkat kesuksesan proyek, proyek 
dapat berjalan tepat waktu, proyek terselesaikan dengan 
biaya dibawah yang dianggarkan, mengurangi durasi 
proyek dan penyederhanaan manajemen proyek.

CPM memberikan berbagai informasi penting 
mengenai spesifik proyek, yakni total waktu untuk 
menyelesaikan proyek, awal dijadwalkan dan tanggal 
selesai setiap tugas yang berkaitan dengan selesainya 
proyek, lintasan “kritis” dalam proyek dan harus 
diselesaikan persis seperti yang dijadwalkan, tenggang 
waktu yang tersedia dalam non-tugas penting, serta 
berapa lama mereka dapat ditunda sebelum kegiatan 
tersebut mempengaruhi tanggal selesainya suatu proyek.

Jalur kritis adalah jalur terpanjang pada network 
planning sehingga memiliki durasi pengerjaan terpanjang. 
Dari sini dapat diketahui waktu yang dapat dipersingkat 
untuk menyelesaikan proyek. Setiap keterlambatan 
kegiatan pada jalur kritis langsung berdampak pada 
penyelesaian proyek yang telah direncanakan. Total 
jangka waktu yang lebih pendek dari jalur kritis disebut 
subkritis atau non- kritis.

Perkiraan waktu penyelesaian proyek menggunakan 
Single duration estimate, atau perkiraan waktu tunggal 
untuk setiap aktivitas. Cara ini dapat dilakukan apabila 
durasi dapat diketahui dengan akurat dan tidak terlalu 
berfl uktuasi. Pendekatan CPM menggunakan cara ini 
karena CPM beranggapan bahwa setiap fl uktuasi dapat 
diatasi dengan fungsi kontrol.

Prosedur pembuatan WBS dan network planning 
adalah :
1. Network diagram dibuat dengan menggunakan anak 

panah untuk menggambarkan kegiatan dan node-
nya menggambarkan peristiwanya/event. Node pada 
permulaan anak panah ditentukan sebagai I-Node, 
sedangkan pada akhir anak panah ditentukan sebagai 
J-Node, hubungan keterkaitannya adalah Finish-Start.

2. Menggunakan perhitungan maju (forward pass) untuk 
memperoleh waktu mulai paling awal (EETi = Earliest 
Event Time node i) pada I-Node dan waktu mulai 
paling awal (EETj = Earliest Event Time node j) pada 
J-Node dari seluruh kegiatan, dengan mengambil nilai 
maksimumnya, begitu juga dengan nilai seperti di 
bawah ini :
a. ES (Earliest Start) = saat paling cepat untuk mulai 

kegiatan.
b. EF (Earliest Finish) = saat paling cepat untuk 

akhir kegiatan.
3. Menggunakan perhitungan mundur (backward pass) 

untuk memperoleh waktu selesai paling lambat (LETi 
= Latest Event Time node i) pada I Node dan waktu 
selesai paling lambat (LETj = Latest Event Time 
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node j) pada J-Node dari seluruh kegiatan, dengan 
mengambil nilai minimumnya, begitu juga dengan 
nilai seperti di bawah ini :
a. LF (Latest Finish) = saat paling lambat untuk 

akhir kegiatan.
b. LS (Latest Start) = saat paling lambat untuk mulai 

kegiatan.
4. Di antara 2 peristiwa tidak boleh ada dalam 2 

kegiatan, sehingga untuk menghindarinya digunakan 
kegiatan semu atau dummy yang tidak memiliki 
durasi. 

5. Menggunakan CPM (Critical Path Method) atau 
metode lintasan kritis, dimana pendekatan yang 
dilakukan hanya menggunakan satu jenis durasi 
pada kegiatannya. Lintasan kritis adalah lintasan 
dengan kumpulan kegiatan yang mempunyai durasi 
terpanjang yang dapat diketahui bila kegiatannya 
mempunyai Total Float, TF = 0.
TF(ij) = LET(j)– EET(i)– Durasi(ij)
= LF – EF = LS - ES

TENAGA KERJA

Tenaga kerja merupakan salah satu komponen 
penting dalam mengerjakan suatu proyek. Hal ini dapat 
menimbulkan perubahan besar baik dari segi durasi dan 
segi biaya pengerjaan. Dengan menggunakan bantuan 
software Microsoft Project didapatkan hasil jumlah 
tenaga kerja keseluruhan dan jumlah tenaga kerja di 
setiap bengkel produksi sesuai dengan durasi WBS dan 
network planning yang telah dihitung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Work Breakdown Structure dan Network Planning
Dari hasil perhitungan durasi didapatkan nilai durasi 

pada setiap pekerjaan pembangunan double bottom 5 
p/s. Adapun hasil durasi ini digunakan sebagai network 
planning 1 (durasi awal) untuk pembuatan urutan 
pekerjaan pada network planning ke 2 dan network 
planning ke 3.

Tabel 1. Durasi dan Predecessors

No ID Activity Name Dur 
(hrs) Predecessors 

 1 A100 pembuatan el si inner 
bottom, bracket dan 
chollar 

26.12 

 2 A110 pembuatan elsi bottom, 
bracket dan chollar 

15.07 A100 

 3 A120 pembuatan elsi bilga main 
frame 

 5.42 A110 

 4 A130 pembuatan elsi bilga web 
frame 

 5.68 A110 

 5 A140 pembuatan elsi wrang fl oor 10.93 A130, A120 

 6 A150 pembuatan elsi 
longitudinal girder 

 7.78 A140 

 7 A160 pembuatan inner bottom 
stifffaer 

 2.93 A100 

 8 A170 pembuatan bottom stifffaer  4.37 A160 

 9 A180 pembuatan longitudinal 
girder stifffaer 

 1.83 A170 

10 A190 pembuatan wrang fl oor 
dan bilga web frame 
stifffaer 

 5.60 A180 

11 B100 perakitan seksi inner 
bottom plate 

17.42 A150, A190 

12 B110 perakitan seksi bottom 
plate 

26.13 B100 

13 B120 perakitan bilga main frame  2.52 B110 

14 B130 perakitan bilga web frame  7.80 B120 

15 B140 perakitan wrang fl oor  7.02 B130 

16 B150 perakitan longitudinal 
girder 

 8.53 B140 

17 C100 perakitan seksi inner 
bottom plate 

25.37 A150, A190 

18 C110 perakitan seksi bottom 
plate 

25.77 C100 

19 C120 perakitan bilga main frame  2.48 C110 

20 C130 perakitan bilga web frame  7.68 C120 

21 C140 perakitan wrang fl oor 11.32 C130 

22 C150 perakitan longitudinal 
girder 

 9.18 C140 

23 D100 pasang inner bottom plate  1.92 C150, B150 

24 D110 pasang inner bottom 
stifffaer 

28.17 D100 

25 D120 pasang bottom plate  1.92 D110

26 D130 pasang longitudinal girder  4.22 D120 

27 D140 pasang wrang fl oor & bilga 
web frame 

11.58 D130 

28 D150 pasang bilga main frame  2.12 D140 

a. Network Planning ke 1

Gambar 1. Network Planning Activity ke 1
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No ID Activity Name Dur 
(hrs) Predecessors 

29 D160 pasang bottom stiffher 27.58 D150 

30 D170 pasang inner bottom plate 
di atas bottom plate 

15.85 D160 

31 D180 pasang bracket & chollar 11.17 D170 

32 E100 pasang inner bottom plate  1.92 B150, C150 

33 E110 pasang inner bottom 
stiffher 

27.90 E100 

34 E120 pasang bottom plate  1.92 E110 

35 E130 pasang longitudinal girder  8.13 E120 

36 E140 pasang wrang fl oor & bilga 
web frame 

15.33 E130 

37 E150 pasang bilga main frame  2.12 E140 

38 E160 pasang bottom stiffher 27.58 E150 

39 E170 pasang inner bottom plate 
di atas bottom plate 

23.93 E160 

40 E180 pasang bracket & chollar 10.77 E170 

41 F100 Pasang Block 1801  2.30 E180, D180 

42 F110 Pasang Block 1802  2.30 F100 

43 F120 Join Block bag. bottom  8.20 F110 

44 F130 Join Block bag. inner 
bottom 

 8.02 F120 

Dari Tabel 1 didapatkan hasil analisa durasi dan 
Total Float sebagai berikut :

Tabel 2. Analisa Durasi dan Total Float

ID Dur
(hrs) ES EF LS LF TF 

A100 26,1  0,0 26,1  0,0 26,1 0,0 

A110 15,1 26,1 41,2 26,1 41,2 0,0 

A120  5,4 41,2 46,6 41,5 46,9 0,3 

A130  5,7 41,2 46,9 41,2 46,9 0,0 

A140 10,9  46,9  57,8 46,9 57,8 0,0 

A150  7,8  57,8  65,6 57,8 65,6 0,0 

A160  2,9  0,0  2,9 50,9 53,8 50,9 

A170  4,4  2,9  7,3 53,8 58,2 50,9 

A180  1,8  7,3  9,1 58,2 60,0 50,9 

A190  5,6  9,1  14,7 60,0 65,6 50,9 

B100 17,4  65,6  83,0 78,0 95,4 12,4 

B110 26,1  83,0 109,1 95,4 121,5 12,4 

B120  2,5 109,1 111,7 121,5 124,0 12,4 

ID Dur
(hrs) ES EF LS LF TF 

B130  7,8 111,7 119,5 124,0 131,8 12,4 

B140  7,0 119,5 126,5 131,8 138,9 12,4 

B150 8,5 126,5 135,0 138,9 147,4 12,4 

C100 25,4 65,6 91,0 65,6 91,0 0,0 

C110 25,8 91,0 116,7 91,0 116,7 0,0 

C120 2,5 116,7 119,2 116,7 119,2 0,0 

C130 7,7 119,2 126,9 119,2 126,9 0,0 

C140 11,3 126,9 138,2 126,9 138,2 0,0 

C150 9,2 138,2 147,4 138,2 147,4 0,0 

D100 1,9 147,4 149,3 162,5 164,4 15,1 

DUO 28,2 149,3 177,5 164,4 192,5 15,1 

D120 1,9 177,5 179,4 192,5 194,5 15,1 

D130 4,2 179,4 183,6 194,5 198,7 15,1 

D140 11,6 183,6 195,2 198,7 210,3 15,1 

D150 2,1 195,2 197,3 210,3 212,4 15,1 

D160 27,6 197,3 224,9 212,4 240,0 15,1 

D170 15,9 224,9 240,7 240,0 255,8 15,1 

D180 11,2 240,7 251,9 255,8 267,0 15,1 

E100 1,9 147,4 149,3 147,4 149,3 0,0 

E110 27,9 149,3 177,2 149,3 177,2 0,0 

E120 1,9 177,2 179,1 177,2 179,1 0,0 

E130 8,1 179,1 187,3 179,1 187,3 0,0 

E140 15,3 187,3 202,6 187,3 202,6 0,0 

E150 2,1 202,6 204,7 202,6 204,7 0,0 

E160 27,6 204,7 232,3 204,7 232,3 0,0 

E170 23,9 232,3 256,2 232,3 256,2 0,0 

El 80 10,8 256,2 267,0 256,2 267,0 0,0 

F100 2,3 267,0 269,3 267,0 269,3 0,0 

F110 2,3 269,3 271,6 269,3 271,6 0,0 

F120 8,2 271,6 279,8 271,6 279,8 0,0 

F130 8,0 279,8 287,8 279,8 287,8 0,0 
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Dari Tabel 2 didapatkan urutan dan durasi pada 
lintasan kritis (TF = 0) adalah sebagai berikut :

NA ke 1 = A100(26,12) + Al 10(15,07)+
  A130(56,8) + A140(10,93)
  A150(7,78) + C100(25,37)
  Cl 10(25,77) + C120(2,48)
  C130(7,68) + C140(ll,32)
  C150(9,18) + E100(1,92)
  E110(27,90) + E120(1,92)
  E130(8,13) + E140(15,33)
  E150(2,12) + E160(27,58)
  E170(23,93) + E180(10,77)
  F100(2,30)+ Fl 10(2,30)
  F120(8,20) + F130(8,02)
 = 287,8 jam
 = 36 hari kerja

b. Network Planning ke 2

Gambar 2. Network Planning Activity ke 2

Tabel 3. Durasi dan Predecessors

No ID Activity Name Dur
(hrs) Predecesors 

1 A100 1.1  pembuatan elsi inner 
bottom, bracket dan 
chollar 

26,12 

2 A110 1.2  pembuatan elsi bottom, 
bracket dan chollar 

15,07 A100 

3 A120 1.3  pembuatan elsi bilga 
main frame 

 5,42 A110 

4 A130 1.4  pembuatan elsi bilga 
web frame 

 5,68 A110 

5 A140 1.5  pembuatan elsi wrang 
fl oor 

10,93 A130, 
A120 

6 A150 1.6  pembuatan elsi 
longitudinal girder 

 7,78 A140 

7 A160 1.7  pembuatan inner 
bottom stiffher 

 2,93 A100 

8 A170 1.8  pembuatan bottom 
stiffher 

 4,37 A160 

No ID Activity Name Dur
(hrs) Predecesors 

9 A180 1.9  pembuatan longitudinal 
girder stiffher 

 1,83 A170 

10 A190 1.10  pembuatan wrang 
fl oor dan bilga web 
frame stiffher 

 5,6 A180 

11 B100 perakitan seksi inner bottom 
plate 

17,42 A100 

12 B110 perakitan seksi bottom plate 26,13 B100, A110 

13 B120 perakitan bilga main frame  2,52 B110, A120 

14 B130 perakitan bilga web frame  7,8 B120, A190, 
A130 

15 B140 perakitan wrang fl oor  7,02 B130, A 
190, A140 

16 B150 perakitan longitudinal girder  8,53 B140, A180, 
A150 

17 C100 perakitan seksi inner bottom 
plate 

25,37 A100 

18 C110 perakitan seksi bottom plate 25,77 C100, A110 

19 C120 perakitan bilga main frame  2,48 C110, A120 

20 C130 perakitan bilga web frame  7,68 C120, A130, 
A190

21 C140 perakitan wrang fl oor 11,32 C130, A190, 
A140 

22 C150 perakitan longitudinal girder  9,18 C140, A180, 
A150 

23 D100 pasang inner bottom plate  1,92 B100 

24 D110 pasang inner bottom stiffher 28,17 D100, A160 

25 D120 pasang bottom plate  1,92 DUO, B110 

26 D130 pasang longitudinal girder  4,22 D120, B150 

27 D140 pasang wrang fl oor & bilga 
web frame 

11,58 D130, B130, 
B140 

28 D150 pasang bilga main frame  2,12 D140, B120 

29 D160 pasang bottom stiffher 27,58 D150, A170 

30 D170 pasang inner bottom plate di 
atas bottom plate 

15,85 D160, D110 

31 D180 pasang bracket & chollar 11,17 D170 

32 E100 pasang inner bottom plate  1,92 C100 

33 E110 pasang inner bottom stiffher 27,9 E100, A160 

34 E120 pasang bottom plate  1,92 E110, C110 

35 E130 pasang longitudinal girder  8,13 E120, C150 

36 E140 pasang wrang fl oor & bilga 
web frame 

15,33 E130, C140, 
C130 

37 E150 pasang bilga main frame  2,12 E140, C120 

38 El 60 pasang bottom stiffher 27,58 E150, A170 

39 E170 pasang inner bottom plate di 
atas bottom plate 

23,93 El 60, E110 
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No ID Activity Name Dur
(hrs) Predecesors 

40 E180 pasang bracket & chollar 10,77 E170 

41 F100 Pasang Block 1801  2,3 D180 

42 F110 Pasang Block 1802  2,3 F100, E180 

43 F120 Join Block bag. bottom  8,2 F110 

44 F130 Join Block bag. inner 
bottom 

 8,02 F120 

Dari Tabel 3 didapatkan hasil analisa durasi dan 
Total Float sebagai berikut :

Tabel 4. Analisa Durasi dan Total Float

ID Dur
(hrs) ES EF LS LF TF 

A100 26,12 0 26,12 0 26,12 0,00 

A110 15,07 26,12 41,19 36 51,49 10,30 

A120 5,42 41,19 46,61 71 76,49 29,88 

A130 5,68 41,19 46,87 70,81 76,49 29,62 

A140 10,93 46,87 57,8 76,49 87,42 29,62 

A150 7,78 57,8 65,58 90,96 98,74 33,16 

A160 2,93 0 2,93 59,54 62,47 59,54 

A170 4,37 2,93 7,3 62,47 66,84 59,54 

A180 1,83 7,3 9,13 66,84 74,14 65,01 

A190 5,6 9,13 14,73 74,14 79,74 65,01 

B100 17,42 26,12 43,54 73,88 91,3 47,76 

B110 26,13 43,54 69,67 91,3 117,43 47,76 

B120 2,52 69,67 72,19 117,43 119,95 47,76 

B130 7,8 72,19 79,99 119,95 127,75 47,76 

B140 7,02 79,99 87,01 127,75 134,77 47,76 

B150 8,53 87,01 95,54 134,77 143,3 47,76 

C100 25,37 26,12 51,49 26,12 51,49 0,00 

C110 25,77 51,49 77,26 51,49 77,26 0,00 

C120 2,48 77,26 79,74 77,26 79,74 0,00 

C130 7,68 79,74 87,42 79,74 87,42 0,00 

C140 11,32 87,42 98,74 87,42 98,74 0,00 

C150 9,18 98,74 107,92 98,74 107,92 0,00 

D100 1,92 42,77 44,69 111,29 113,21 68,52 

D110 28,17 44,69 72,86 113,21 141,38 68,52 

D120 1,92 72,09 74,01 141,38 143,3 69,29 

D130 4,22 74,01 78,23 143,3 147,52 69,29 

D140 11,58 87,01 98,59 147,52 159,1 60,51 

D150 2,12 98,59 100,71 159,1 161,22 60,51 

D160 27,58 100,71 128,29 161,22 188,8 60,51 

D170 15,85 128,29 144,14 188,8 204,65 60,51 

D180 11,17 144,14 155,31 204,65 193,48 38,17 

E100 1,92 51,49 53,41 76,18 78,1 24,69 

E110 27,9 53,41 81,31 78,1 106 24,69 

E120 1,92 80,54 82,46 106 107,92 25,46 

E130 8,13 107,92 116,05 107,92 116,05 0,00 

E140 15,33 116,05 131,38 116,05 131,38 0,00 

E150 2,12 131,38 133,5 131,38 133,5 0,00 

E160 27,58 133,5 161,08 133,5 161,08 0,00 

E170 23,93 161,08 185,01 161,08 185,01 0,00 

El 80 10,77 185,01 195,78 185,01 195,78 0,00 

F100 2,3 154,54 156,84 192,71 195,01 38,17 

F110 2,3 195,01 197,31 195,01 197,31 0,00 

F120 8,2 197,31 205,51 197,31 205,51 0,00 

F130 8,02 205,51 213,53 205,51 213,53 0,00 

Dari Tabel 4 didapatkan urutan dan durasi 
pada lintasan kritis (TF = 0) adalah sebagai berikut:

NA ke 2 = A100(26,12) + Cl 10(25,37) + 
  C120(25,77) + C130(2,48) + 
  C130(7,68) + C140(ll,32) + 
  C150(9,18) + E130(8,13) + 
  E140(15,33)

 E150(2,12) + E160(27,58)
 E170(23,93) + E180(10,77) 
 Fl 10(2,3) + F120(8,20) + F130(8,02)
= 213,5 jam
= 27 hari kerja

c. Network Planning ke 3

Gambar 3. Network Planning Activity ke 3



30 Jurnal Saintek, Vol. 16. No. 1 Juni 2019: 24–33

Tabel 5. Durasi dan Predecessors

No ID Activity Name Dur
(hrs) Predecessors 

 1 A100 pembuatan el si inner 
bottom, bracket dan chollar 

26,12 

 2 A110 pembuatan el si bottom, 
bracket dan chollar 

15,07 A110 

 3 A120 pembuatan el si bilga main 
frame 

 5,42 A140 

 4 A130 pembuatan el si bilga web 
frame 

 5,68 A120 SS 

 5 A140 pembuatan el si wrang fl oor 10,93 A150 

 6 A150 pembuatan el si 
longitudinal girder 

 7,78 A130 

 7 A160 pembuatan inner bottom 
stiffner 

 2,93 A170 

 8 A170 pembuatan bottom stiffner  4,37 A180 

 9 A180 pembuatan longitudinal 
girder stiffner 

 1,83 A190 

10 A190 pembuatan wrang fl oor dan 
bilga web frame stiffner 

 5,6 A120 

11 B100 perakitan seksi inner bottom 
plate 

17,42 B110, A100 

12 B110 perakitan seksi bottom plate 26,13 B140, A110 

13 B120 perakitan bilga main frame  2,52 A120 

14 B130 perakitan bilga web frame  7,8 B120, A190, 
A130 

15 B140 perakitan wrang fl oor  7,02 B150, A190, 
A140 

16 B150 perakitan longitudinal 
girder 

 8,53 B130, A180, 
A150 

17 C100 perakitan seksi inner 
bottom plate 

25,37 C110, A100 

18 C110 perakitan seksi bottom plate 25,77 C140, A110

19 C120 perakitan bilga main frame  2,48 B120 

20 C130 perakitan bilga web frame  7,68 C120, A190, 
A130 

21 C140 perakitan wrang fl oor 11,32 C150, A190, 
A140 

22 C150 perakitan longitudinal 
girder 

 9,18 C130, 
A180,A150 

23 D100 pasang inner bottom plate  1,92 D160, B100 

24 DUO pasang inner bottom 
stiffner 

28,17 D100, D100, 
A160 

25 D120 pasang bottom plate  1,92 B110 

26 D130 pasang longitudinal girder  4,22 D120, B150 

27 D140 pasang wrang fl oor & bilga 
web frame 

11,58 D130 

28 D150 pasang bilga main frame  2,12 D140 

No ID Activity Name Dur
(hrs) Predecessors 

29 D160 pasang bottom stiffner 27,58 D150, A170 

30 D170 pasang inner bottom plate 
di atas bottom plate 

15,85 D110 

31 D180 pasang bracket & chollar 11,17 D170 

32 E100 pasang inner bottom  1,92 El60, C100

33 E110 plate pasang inner bottom 
stiffner 

27,9 E100, A160 

34 E120 pasang bottom plate  1,92 C110 

35 E130 pasang longitudinal girder  8,13 E120 

36 E140 pasang wrang fl oor & bilga 
web frame 

15,33 E130 

37 E150 pasang bilga main frame  2,12 E140 

38 E160 pasang bottom stiffner 27,58 E150, A170 

39 E170 pasang inner bottom plate 
di atas bottom plate 

23,93 E110 

40 E180 pasang bracket & chollar 10,77 E170 

41 F100 Pasang Block 1801  2,3 D180 

42 F110 Pasang Block 1802  2,3 F100, El 80 

43 F120 Join Block bag. bottom  8,2 F110

44 F130 Join Block bag. inner 
bottom 

 8,02 F120 

Dari Tabel 5 didapatkan hasil analisa durasi dan 
Total Float sebagai berikut : 

Tabel 6. Analisa Durasi dan Total Float

No Dur 
(hrs) ES EF LS LF TF 

A 26,12  0  26,12  0  26,12  27,83 

B 15,07  26,12  41,19  36  51,49  0

C  5,42  41,19  46,61  71  76,49  0 

D  5,68  41,19  46,87  70,81  76,49  0 

E 10,93  46,87  57,8  76,49  87,42  0 

F  7,78  57,8  65,58  90,96  98,74  0 

G  2,93  0  2,93  59,54  62,47 105,97 

H  4,37  2,93  7,3  62,47  66,84  80,17 

I  1,83  7,3  9,13  66,84  74,14  11,53 

J  5,6  9,13  14,73  74,14  79,74  5,68 

K 17,42  26,12  43,54  73,88  91,3  40,88 

L 26,13  43,54  69,67  91,3 117,43  12,42 

M  2,52  69,67  72,19 117,43 119,95  8,8 

N  7,8  72,19  79,99 119,95 127,75  22,85 

O  7,02  79,99  87,01 127,75 134,77  20,47 
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No Dur 
(hrs) ES EF LS LF TF 

P  8,53  87,01  95,54 134,77 143,3  22,85 

Q 25,37  26,12  51,49  26,12  51,49  27,83 

R 25,77  51,49  77,26  51,49  77,26  0 

S  2,48  77,26  79,74  77,26  79,74  8,8 

T  7,68  79,74  87,42  79,74  87,42  5,6 

U 11,32  87,42  98,74  87,42  98,74  3,75 

V  9,18  98,74 107,92  98,74 107,92  5,5 

w  1,92  42,77  44,69 111,29 113,21  12,42 

X 28,17  44,69  72,86 113,21 141,38  12,42 

Y  1,92  72,09  74,01 141,38 143,3  12,42 

z  4,22  74,01  78,23 143,3 147,52  12,42 

AA 11,58  87,01  98,59 147,52 159,1  12,42 

AB  2 12  98,59 100,71 159,1 161,22  12,42 

AC 27,58 100,71 128,29 161,22 188,8  12,42 

AD 15,85 128,29 144,14 188,8 204,65  12,42 

AE 11,17 144,14 155,31 204,65 193,48  12,42 

AF  1,92  51,49  53,41 76,18  78,1  0 

AG 27,9  53,41  81,31 78,1 106  0 

AH  1,92  80,54  82,46 106 107,92  0 

AI  8,13 107,92 116,05 107,92 116,05  0 

AJ 15,33 116,05 131,38 116,05 131,38  0 

AK  2,12 131,38 133,5 131,38 133,5  0 

AL 27,58 133,5 161,08 133,5 161,08  0 

AM 23,93 161,08 185,01 161,08 185,01  0 

AN 10,77 185,01 195,78 185,01 195,78  0 

AO  2,3 154,54 156,84 192,71 195,01  12,42 

AP  2,3 195,01 197,31 195,01 197,31  0 

AQ  8,2 197,31 205,51 197,31 205,51  0 

AR  8,02 193,8 201,82 193,8 201,82  0 

Dari Tabel 6 didapatkan urutan dan durasi pada 
lintasan kritis (TF = 0) adalah sebagai berikut :

NA ke-3 = A110(15,07) + A130(5,58) + A1402(10,93) 
  + A150(7.78) + C110(25,77) + E100(1,92) 
  + 3110(27,90) + E120(1,92) + E130(8,13)
  + E140(15,33) + E150(2,12) + E160(27,58)
  + E170(23,93) + E180(10,77) + F1103(2,30)
  + F120(8,20) + F130(8,02)
 = 201,82 jam
 = 26 hari kerja

Tenaga Kerja
Tenaga kerja merupakan salah satu komponen 

penting dalam mengerjakan suatu proyek. Hal ini dapat 
menimbulkan perubahan besar baik dari segi durasi dan 
segi biaya pengerjaan. Dengan menggunakan bantuan 
software Microsoft Project didapatkan hasil jumlah 
tenaga kerja total dan di setiap bengkel Produksi sesuai 
dengan durasi tiap pekerjan WBS yang telah dihitung.

Dengan acuan jumlah jam kerja yang sama pada 
setiap pekerjaan pada network planning 2 dan 3 dengan 
network planning 1, maka didapatkan hasil kebutuhan 
tenaga kerja pada network planning 2 dan 3.

Tabel 7. Jumlah Tenaga Kerja hasil Microsoft Project

Network Network Network 

Resource Planning 1 Planning 2 Planning 2 

Name Jml Work Jml Work Jml Work 

OP. bending 1   13,53 1   13,53 1 13,53 

OP. CNC 2   24,53 2   24,53 2 24,53 

OP. FCAW 6   229,13 6   229,13 6 229,13 

Helper 24 2.287,57 46 2.287,57 39 2.287,57 

OP. Cutting
profi l 

2    9,97 2    9,97 2 9,97 

OP. Rolling 1    2,3 1    2,3 1 2,3 

OP. SMAW 16 1.138,97 16 1.138,97 16 1.138,97 

OP. SWL 
5 ton 

2    16,13 2   16,13 2 16,13 

OP. FL 
5 ton 

2    8,07 2    8,07 2 8,07 

OP. MC 
25 ton 

2   11,15 2   11,15 2 11,15 

OP. MC 
50 ton 

1    3,83 1    3,83 1 3,83 

59 3.745,18 81 3.745,18 74 3.745,18 

Produktivitas
Faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam 

merencanakan tenaga kerja adalah:
• Produktivitas Tenaga Kerja
• Jumlah Tenaga Kerja pada periode yang paling 

maksimal

Selanjutnya, akan dihitung Produktivitas dari tenaga 
kerja. Dengan rumus:
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Tabel 8. Produktivitas Network Planning

Network 
Planning 

Tenaga 
Kerja

Durasi 
(Jam)

Vol. 
Kerja 
(kg)

Produktivitas 

NP1 59 287,8 59700 3,51 

NP2 81 213,53 59700 3,45 

NP3 74 201,82 59700 3,99 

Tenaga kerja merupakan salah satu komponen 
penting dalam mengerjakan suatu proyek. Hal ini dapat 
menimbulkan perubahan besar baik dari segi durasi dan 
segi biaya pengerjaan. Dengan menggunakan bantuan 
software Microsoft Project didapatkan hasil jumlah 
tenaga kerja total dan di setiap bengkel Produksi sesuai 
dengan durasi tiap pekerjan WBS yang telah dihitung.

Dengan acuan jumlah jam kerja yang sama pada 
setiap pekerjaan pada network planning 2 dan 3 dengan 
network planning 1, maka didapatkan hasil kebutuhan 
tenaga kerja pada network planning 2 dan 3.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan untuk proses 
pembangunan satu double bottom 5 p/s pada kapal tanker 
17500 LTDW maka dapat disimpulkan bahwa network 
planning 3 merupakan network planning yang efektif, 
karena adanya pengurangan durasi sebesar 29,88% 
(86 jam) dari network planning 1 (awal) walaupun ada 
penambahan jumlah tenaga kerja sebesar 27,7% (14 
orang helper).
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ABSTRAK
Deteksi kecerdasan anak sejak dini sangat penting karena orang tua bisa menentukan pembelajaran yang terbaik untuk 

perkembangan kecerdasan anak. Banyak orang tua sekarang yang tidak mengerti dengan perkembangan kecerdasan anak sehingga 
anak dibiarkan begitu saja tanpa pengarahan sehingga kecerdasan anak tidak dikembangkan sesuai dengan potensi yang anak 
miliki. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat memanfaatkan teknologi yang sudah ada yaitu sistem pakar yang termasuk 
dari pembelajaran bidang studi kecerdasan buatan suatu cabang kecerdasan buatan yang menggunakan pengetahuan-pengetahuan 
khusus yang dimiliki oleh seorang ahli untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Teorema bayes adalah sebuah teorema yang 
dapat digunakan sebagai sistematika perhitungan suatu peluang untuk menghasilkan suatu hipotesis. Teorema bayes menggunakan 
metode optimasi klasifi kasi. Klasifi kasi yang dilakukan adalah hasil dari probabilitas dan statistic. Dengan system deteksi 
kecerdasan anak diperoleh 82% kesesuaian hasil yang dilakukan oleh system dengan penilaian langsung dari ahli.

Kata Kunci: Kecerdasan Anak, naïve bayes, kecerdasan buatan, website

ABSTRACT
Early detection of children’s intelligence is very important because parents can determine the best learning for children’s 

intelligence development. Many parents now do not understand the development of children’s intelligence so that children are left 
without direction so that children’s intelligence is not developed according to the potential that children have. To overcome these 
problems can take advantage of existing technologies, namely expert systems which include learning from artifi cial intelligence 
fi elds, a branch of artifi cial intelligence that uses special knowledge possessed by an expert to solve a particular problem. Bayes 
theorem is a theorem that can be used as a systematic calculation of an opportunity to produce a hypothesis. Bayes theorem uses a 
classifi cation optimization method. The classifi cation is the result of probability and statistics. With a child’s intelligence detection 
system, 82% of the results of the system are obtained with direct assessment from experts.

Keyword: Children’s intelligence, naïve bayes, artifi cial intelligence, website

PENDAHULUAN

Kecerdasan anak adalah sebuah kemampuan yang 
sudah dimiliki oleh seorang anak sejak dilahirkan, dan 
kecerdasan setiap anak berbeda-beda tingkatnya. Mulai 
dari kecerdasan spiritual, interpersonal, intrapersonal, dll.

Peran orang tua dalam mengembangkan kecerdasan 
motorik anak sangat penting untuk perkembangan 
anak dimasa depan agar anak tersebut agar dapat 
mempermudah kegiatan anak tersebut dimasa depan. 
Deteksi kecerdasan anak sejak dini sangat penting karena 
orang tua bisa menentukan pembelajaran yang terbaik 
untuk perkembangan kecerdasan anak. Banyak orang 
tua sekarang yang tidak mengerti dengan perkembangan 
kecerdasan anak sehingga anak dibiarkan begitu saja 
tanpa pengarahan sehingga kecerdasan anak tidak 
dikembangkan sesuai dengan potensi yang anak miliki.

Seiring dengan perkembangan teknologi untuk 
mempermudah pekerjaan manusia. Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut dapat memanfaatkan teknologi 

yang sudah ada yaitu sistem pakar yang termasuk dari 
pembelajaran bidang studi atau kecerdasan buatan 
suatu cabang kecerdasan buatan yang menggunakan 
pengetahuan-pengetahuan khusus yang dimiliki oleh 
seorang ahli untuk menyelesaikan suatu masalah 
tertentu. Sistem pakar ini berguna dalam penentuan 
perkembangan kecerdasan anak, karena orang tua bisa 
mengetahui kecerdasan yang paling menonjol yang 
dimiliki oleh anak. Sehingga mempermudah orang tua 
dalam mengembangkan kecerdasan anak.

MATERI

Kecerdasan Buatan
Kecerdasan buatan yang diambil dari bahasa inggris 

Artifi cial Intelligence atau disingkat AI, intelligence yang 
memiliki arti kecerdasan, dan artifi cial yang memiliki arti 
buatan. Yang dimaksud kecerdasan buatan adalah sebuah 
sistem yang dapat mengambil keputusan seperti yang 
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dilakukan manusia pada umumnya. Ada beberapa bidang 
ilmu yang termasuk dalam kecerdasan buatan, antara lain: 
Expert Sistem, Natural Language Processing, Speech 
Recognition, Robotic and Sensory Sistem, Komputer 
Vision, Intelligence Komputer-Aided Instruction and 
Game Playing.

Kecerdasan anak
Setiap anak mempunyai kecerdasan tersendiri dan 

memiliki potensi kecerdasan untuk dikembangkan oleh 
orang tua. Oleh karena itu sangat penting mengetahui 
kecerdasan yang dimiliki oleh anak sejak dini.

Naïve Basyes
Teorema bayes adalah sebuah teorema yang dapat 

digunakan sebagai sistematika perhitungan suatu peluang 
untuk menghasilkan suatu hipotesis. Teorema bayes 
menggunakan metode optimasi klasifi kasi Data.

Berikut adalah rumus yang digunakan dalam teoriama 
bayes adalah:

Gambar 1. Rumus Naiv Bayes 1

Apabila nilai p di substitusi kedalam x yang bersifat 
independen tidak saling terkait, maka didapatkan formula 
baru sebagai berikut.

Gambar 2. Rumus Naïve Bayes 2

Keterangan:

P(x|i) =  Probabilitas hipotesis x jika diberikan fakta dan 
record i.

P(i|x) =  Mencari nilai parameter yang diberi kemungkinan 
paling besar.

P(x) = Prior probability dari i.
P(i) = Jumlah probability truple yang muncul.

Contoh Kasus

Kecerdasan Indikator

H1 E2 E1 E4

H2 E6 E8 E9

H3 E11 E12 E13

H4 E16 E18 E19

H5 E25 E23 E21

H6 E27 E28 E30

H7 E31 E33 E34

H8 E37 E36 E40

H9 E43 E42 E45

Bila terdapat pasien yang memiliki gejala sebagai 
berikut:

Rama = (E2, E28, E4,) Perhitungan
Naive Bayes:
1. Hitung P(Xk | Ei) untuk setiap penyakit i :
 P (Indikator1=”E2”|Kecerdasan=”H1”)
 = 1

9
 = 0,111

P (Indikator 1=” E2”| Kecerdasan =” H2”)
= 0

9
 = 0

P (Indikator 1=” E2”| Kecerdasan =” H3”)
= 0

9
 = 0

P (Indikator1=”E2”|Kecerdasan=”H4”)
= 0

9
= 0

P (Indikator 1=” E2”| Kecerdasan =” H5”)
= 0

9
 = 0

P (Indikator 1=” E2”| Kecerdasan =” H6”)
= 0

9
 = 0

P (Indikator1=”E2”|Kecerdasan=”H7”)
= 0

9
= 0

P (Indikator 1=” E2”| Kecerdasan =” H8”)
= 0

9
 = 0

P (Indikator 1=” E2”| Kecerdasan =” H9”)
= 0

9
 = 0

P (Indikator2=”E28”|Kecerdasan=”H1”)
= 0

9
 = 0

P (Indikator 2=” E28”| Kecerdasan =” H2”)
= 0

9
 = 0

P (Indikator 2=” E28”| Kecerdasan =” H3”)
= 0

9
 = 0

P (Indikator2=”E28”|Kecerdasan=”H4”)
= 0

9
 = 0

P (Indikator 2=” E28”| Kecerdasan =” H5”)
= 0

9
 = 0

P (Indikator 2=” E28”| Kecerdasan =” H6”)
= 1

9
 = 0,111
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P (Indikator2=”E28”|Kecerdasan=”H7”)
= 0

9
 = 0

P (Indikator 2=” E28”| Kecerdasan =” H8”)
= 0

9
 = 0

P (Indikator 2=” E28”| Kecerdasan =” H9”)
= 0

9
 = 0

P (Indikator3=”E4”|Kecerdasan=”H1”)
= 1

9
 = 0,111

P (Indikator 3=” E4”| Kecerdasan =” H2”)
= 0

9
 = 0

P (Indikator 3=” E4”| Kecerdasan =” H3”)
= 0

9
 = 0

P (Indikator3=”E4”|Kecerdasan=”H4”)
= 1

9
 = 0

P (Indikator 3=” E4”| Kecerdasan =” H5”)
= 0

9
= 0

P (Indikator 3=” E4”| Kecerdasan =” H6”)
= 0

9
 = 0

P (Indikator3=”E4”|Kecerdasan=”H7”)
= 0

9
 = 0

P (Indikator 3=” E4”| Kecerdasan =” H8”)
= 0

9
 = 0

P (Indikator 3=” E4”| Kecerdasan =” H9”)
= 0

9
 = 0

2. Hitung P (X|Ei) untuk setiap penyakit:
 Jika nilai P=0, maka digantikan dengan p=0,01 

(karena apabila p=0, menyebabkan perkalian menjadi 
0)
(X | kecerdasan 1) = 0,111 x 0,01 x 0,111
= 0.000123
(X | kecerdasan 2) = x 0,01 x 0,01 x 0,01
= 0.000001
(X | kecerdasan 3) = x 0,01 x 0,01 x 0,01
= 0.000001
(X | kecerdasan 4) = x 0,01 x 0,01 x 0,01
= 0.000001
(X | kecerdasan 5) = x 0,01 x 0,01 x 0,01
= 0.000001
(X | kecerdasan 6) = x 0,01 x 0,111 x 0,01
= 0.0000111
(X | kecerdasan 7) = x 0,01 x 0,01 x 0,01
= 0.000001
(X | kecerdasan 8) = x 0,01 x 0,01 x 0,01
= 0.000001

(X | kecerdasan 9) = x 0,01 x 0,01 x 0,01
= 0.000001

3. P(X|Ei)*P(Ei):
(X | kecerdasan 1) × (kecerdasan 1)
= 0.000123 x 0,111
= 0.000001365
(X | kecerdasan 2) × (kecerdasan 2)
= 0.000001 x 0,111
= 0.000000011
(X | kecerdasan 3) × (kecerdasan 3)
= 0.000001 x 0,111
= 0.000000011
(X | kecerdasan 4) × (kecerdasan 4)
= 0.000001 x 0,111
= 0.000000011
(X | kecerdasan 5) × (kecerdasan 5)
= 0.000001 x 0,111
= 0.000000011
(X | kecerdasan 6) × (kecerdasan 6)
= 0.0000111 x 0,111
= 0.00000123
(X | kecerdasan 7) × (kecerdasan 7)
= 0.000001 x 0,111
= 0.000000011
(X | kecerdasan 8) × (kecerdasan 8)
= 0.000001 x 0,111
= 0.000000011
(X | kecerdasan 9) × (kecerdasan 9)
= 0.000001 x 0,111
= 0.000000011

4. Maka Rama memiliki “Kecerdasan = P001“ karena 
P (X | kecerdasan 1) memiliki nilai maksimum pada 
perhitungan tahap 3.

METODE PENELITIAN

Analisa Data
Analisa data digunakan untuk menyimpulkan data 

yang akan digunakan dalam sistem berdasarkan metode 
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan 
metode pengumpulan data dapat disimpulkan bahwa 
kecerdasan memiliki 9 macam dan 45 indikator yang 
digunakan sebagai data perhitungan.

Berikut daftar data yang digunakan:
1. Kecerdasan

Spiritual/Rohani/Moral Indikator:
1. Berdo’a sebelum dan sesudah kegiatan dengan 

baik.
2. Bersikap sopan waktu ada orang sholat.
3. Bersikap ramah dan berbuat baik terhadap sesama.
4. Mengucap/menjawab salam.
5. Menyayangi, memelihara binatang dan tanaman 

(merawat dan memupuk).
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2. Kecerdasan Visual Spesial
 Indikator :

1. Mengerjakan maze (mencari jejak).
2. Mengenal bentuk garis, ruang, dan warna.
3. Membuat bentuk bangunan dari balok.
4. Membuat bentuk dari lidi.
5. Membuat berbagai bentuk dari kertas, dedaunan, 

dll.

3. Kecerdasan Verbal Linguistik
Indikator :
1. Menyebut dan menirukan bunyi/suara tertentu.
2. Mendengarkan dan menceritakan kembali isi 

cerita dengan sederhana.
3. Menceritakan pengalaman/kejadian secara 

sederhana.
4. Mengucapkan sajak sederhana.
5. Bercerita tentang gambar yang disediakan atau 

yang dibuat sendiri.

4. Kecerdasan Logis Matematis
Indikator:
1. Mengelompokkan benda dengan berbagai cara 

menurut ciri-ciri
2. Menyusun gambar dari besar ke kecil atau 

sebaliknya.
3. Membilang/menyebutkan bilangan dari 1 sampai 

25.
4. Memahami bentuk geometri.
5. Mengenal konsep matematika sederhana

5. Kecerdasan Kinetetis Tubuh
Indikator :
1. Membuat garis tegak, datar, miring, lengkung, dan 

lingkaran.
2. Menggunting menggunakan berbagai media 

berdasarkan bentuk/pola.
3. Berjalan mundur, berjalan ke samping pada garis 

lurus.
4. Menggambar bebas dari bentuk titik, lingkaran, 

segitiga, dan segi empat.
5. Mewarnai bentuk gambar sederhana dengan rapi.

6. Kecerdasan Musikal
Indikator :
1. Menciptakan berbagai bunyi dengan berbagai 

media.
2. Mengekspresikan gerakan sederhana: kepala, 

tangan dan kaki sesuai dengan irama.
3. Menyanyi lagu anak-anak.
4. Mengekspresikan gerakan sesuai dengan syair 

lagu atau cerita.
5. Mengucapkan syair lagu sambil mendengung.

7. Kecerdasan Sosial/Interpersonal
Indikator:
1. Mau memberi dan membalas salam.

2. Bicara dengan ramah dan teratur (tidak teriak).
3. Mau menghormati orang tua dan orang yang lebih 

tua.
4. Menyapa teman dan orang lain dengan bahasa 

yang sopan dan bermuka manis.
5. Mau melaksanakan tugas kelompok.

8. Kecerdasan Emosional/Intrapersonal
Indikator:
1. Menyebutkan mana yang benar dan salah.
2. Menunjukkan perbuatan-perbuatan yang benar 

dan salah.
3. Berani bertanya dan berani mengemukakan 

pendapat.
4. Memelihara milik sendiri.
5. Melaksanakan kegiatan sendiri sampai selesai.

9. Kecerdasan Naturalis
Indikator :
1. Mengenal konsep perbedaan halus-kasar Berat-

ringan, panjang-pendek, jauh-dekat, banyak-
sedikit, sama-tidak sama., dan tebal-tipis

2. Membedakan macam-macam suara.
3. Mengungkap asal mula terjadi sesuatu.
4. Permainan warna dengan berbagai media, 

misalnya: krayon, cat air, dll.
5. Membuat berbagai bentuk dengan menggunakan 

plastisin, play doh/ tanah liat, pasir.

Kerangka Sistem

Gambar 3. Desain Blok Diagram Penelitian

Keterangan :

1. Data set kecerdasan
 Berisi tentang jenis kecerdasan, indicator kecerdasan anak 
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dan metode pembelajar yang dianjurkan. Data ini yang akan 
diolah sebagai basis pengetahuan pada sistem deteksi.

2. Masukkan indikator kecerdasan anak
 Pada tahap ini pengguna melakukan input data indikator 

kecerdasan anak yang akan di proses.
3. Perhitungan naïve bayes
 Pada tahap ini metode yang akan digunakan untuk 

menentukan hasil diagnosis.
4. Mencari nilai maksimum
 Pada tahap ini hasil diagnose diambil dari perhitungan 

terakhir mencari nilai terbesar dari setiap jenis kecerdasan.
5. Menampilkan hasil deteksi
 Di tahap ini hasil deteksi kecerdasan dari tahap ke 3 yang 

kemudian dihubungkan ke data set dan hasil dari deteksi 
akan ditampilkan berupa jenis kecerdasan, indikator 
kecerdasan dan pembelajaran yang dianjurkan

Alur pada (Gambar 4) fl owchart diatas menjelaskan 
tentang sistem bagaimana proses pengguna melakukan 
deteksi. Dimana pengguna harus memilih menu 
konsultasi untuk memulai deteksi. Kemudian sistem 
akan memberikan pertanyaan yang nanti akan diisi 
oleh pengguna dengan jawaban iya atau tidak. Lalu 
sistem secara otomatis akan mengolah data yang sudah 
diinputkan menggunakan rumus naïve bayes. Setelah 
pengolahan data maka akan tampil hasil dengan nilai 
yang paling besar. Perancangan database yang akan 
digunakan dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 4. fl owchart system

Gambar 5. Entity Relationship Diagram
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Halaman Utama User
Hasil dan pembahasan sistem yang telah dilakukan 

Halaman Utama User dapat dilihat pada Gambar 6.
Dalam halaman utama berisi tentang penjelasan 

tentang website dan penjelasan singkat mengenai 
kecerdasan anak dan berbagai permasalahan. Selain 
itu terdapat menu konsultasi dan kecerdasan. Menu 
konsultasi akan mengarahkan pengguna menuju halaman 

konsultasi yang berisikan tentang konsultasi pengguna 
yang akan dilakukan. Sedangkan menu kecerdasan 
akan mengarahkan pengguna ke halaman kecerdasan 
dimana halaman tersebut berisikan penjelasan tentang 
kecerdasan.

Halaman Konsultasi
Halaman konsultasi memuat tentang nama, jenis 

kelamin, umur, alamat dan indikator yang akan diisi oleh 
pengguna. Dimana indikator yang dipilih pengguna akan 

Gambar 6. Halaman Utama User

Gambar 7. Halaman Konsultasi
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menentukan hasil dari perhitungan naïve bayes. Terdapat 
tombol deteksi yang berfungsi untuk eksekusi perhitungan 
yang dilakukan oleh system dan mengarahkan pengguna 
untuk memasuki halaman hasil perhitungan.

Halaman Hasil Konsultasi
Gambar 8 menunjukkan bahwa pada halaman ini 

sistem akan menampilkan hasil perhitungan yang telah 
dilakukan oleh sistem berdasarkan indikator yang 
dimasukkan oleh pengguna. Pencocokan indikator 
yang dimasukkan oleh pengguna dan nilai yang sudah 
dimasukkan oleh admin akan dihitung oleh sistem 
berdasarkan rumus naïve bayes. Hasil dari perhitungan 
sistem akan langsung dapat dilihat oleh pengguna 
dibagian bawah halaman.

Halaman Kecerdasan
Gambar 9 menunjukkan pada halaman kecerdasan 

sistem akan menampilkan macam-macam kecerdasan 
serta penjelasan dan pembelajaran. Pengguna dapat 
menentukan kecerdasan yang telah diperoleh pada saat 
konsultasi dan mencari jenis kecerdasan dan penjelasan 
serta pembelajaran yang dapat diterapkan pada anak.

Halaman Log in Admin
Halaman log in yang terlihat seperti pada Gambar 10 

hanya berisikan username dan password yang akan diisi 
oleh admin. Yang nantinya akan dicocokkan dengan data 
username dan password milik admin di database.

 

Gambar 9. Halaman Kecerdasan 
 
 
 
 

Gambar 8. Halaman Hasil Konsultasi

Gambar 10. Halaman log in Admin



Kirom dan Hindarto: Deteksi Kecerdasan Anak 41

Halaman Utama Admin
Halaman utama admin memuat tentang penjelasan 

singkat tentang kegunaan halaman admin. Terdapat 
beberapa menu antara lain menu kecerdasan, indikator, 
basis aturan, hasil deteksi dan laporan, seperti yang dapat 
dilihat pada Gambar 11.

Halaman Kecerdasan Admin
Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 12, pada 

halaman ini admin dapat melihat banyaknya kecerdasan 
dan berbagai rincian dari kecerdasan. Admin juga dapat 
melakukan tambah, hapus, dan edit kecerdasan sebagai 
yang akan direlasikan pada halaman basis aturan.

 
Gambar 11. Halaman Utama Admin

Halaman Indikator
Dapat dilihat pada Gambar 13, dalam halaman 

Indikator sistem menampilkan banyaknya indikator 
beserta rinciannya. Admin juga dapat menambah, 
menghapus dan edit data indikator yang nantinya akan di 
relasikan dengan kecerdasan.

Halaman Basis Aturan
Halaman basis aturan seperti yang dapat dilihat pada 

Gambar 14 adalah halaman kunci dari sistem. Dimana 
halaman ini memuat berbagai relasi antara kecerdasan 
dan indikator yang nantinya akan diberi nilai probabilitas. 
Sehingga bisa digunakan sebagai perhitungan dari 
indikator yang dipilih pengguna pada halaman konsultasi. 

Gambar 12. Halaman Kecerdasan Admin

Gambar 13 Halaman Indikator

 
Gambar 14. Halaman Basis Aturan
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Dalam halaman ini juga admin dapat menambahkan, 
menghapus, dan edit data relasi dan nilai probabilitasnya.

Halaman Hasil Deteksi
Pada halaman ini system menampilkan hasil deteksi 

yang telah dilakukan oleh pengguna secara singkat 
seperti yang dapat dilihat pada Gambar 15. Pada halaman 
ini juga admin dapat menghapus dan melihat secara rinci 
hasil dari deteksi yang telah dilakukan oleh pengguna.

Halaman Laporan
Pada halaman ini admin dapat mencetak hasil dari 

deteksi pengguna sesuai dengan database deteksi. 
Admin juga dapat memilih secara manual sesuai dengan 
kebutuhan admin.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas 

maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Sistem deteksi yang telah dirancang sudah layak 

digunakan sebagai penyedia informasi mengenai 
deteksi kecerdasan anak.

2. Pembaruan dalam sistem deteksi dapat dilakukan oleh 
seorang admin.

3. Sistem dapat menganalisa kecocokan berdasarkan 
nilai raport morid dengan kesesuaian penilaian guru 
80% dari 10 percobaan yang telah dilakukan.

Saran

Setelah melewati tahap sebelumnya penulis 
mempunyai beberapa saran yang dapat diterapkan 
dikemudian hari. Antara lain :
1. Sistem deteksi masih jauh dari kata sempurna 

masih perlu adanya campur tangan manusia untuk 
mengembangkan sistem menjadi lebih baik lagi.

2. Sistem deteksi bisa dikembangkan dengan rumus 
kalsifi kasi yang lain agar dapat dibandingkan.

3. Pembaruan pengetahuan pada basis aturan harus selalu 
diperbarui mengikuti perkembangan pengetahuan dan 
teknologi.
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Gambar 16. Halaman Laporan
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ABSTRAK
Pada proses pembangunan kapal ±80% pekerjaan adalah pengelasan, dimana keterampilan dan potensi sangat berpengaruh 

pada hasil pekerjaan. Standar kebutuhan kawat las sangat dibutuhkan guna mengetauhi kebutuhan kawat las untuk pekerjaan 
pengelasan secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetauhi kebutuhan kawat las dan mencegah terjadinya kebutuhan 
yang uncontroallable dalam pembangunan kapal aluminium.dengan menggunakan proses las MIG untuk sambungan butt joint 45° 
dan 60° pada posisi down hand (1G), horizontal (2G), vertical up (3G) dan  fi llet joint 45° dan 60° pada posisi down hand (1F), 
horizontal (2F), vertical up (3F). Data diperoleh dengan pengukuran dan pengamatan secara langsung dilapangan pada pekerjaan 
pengelasan kapal aluminium. Kemudian, data diolah dan dianalisa menggunakan ANOVA (Analysis of Variance). Sehingga 
diperoleh persamaan standar kebutuhan kawat las(kg), dimana fungsi x adalah fungsi tebal dan fungsi y adalah kebutuhan kawat 
las yang digunakan (kg). Pada jenis sambungan butt joint 45° posisi 1G Y= 0,1033x-0,2811, 2G Y= 0,135x-0,4006, 3G Y= 0,135x-
0,4017 dan butt joint 60° 1G Y= 0,0917x-0,1861, 2G Y= 0,1433x-0,4133, 3G Y= 0,1417x-0,3939. Persamaan standar kebutuhan 
kawat las dengan jenis sambungan fi llet joint 45° 1F  Y= 0,1017x-0,2717, 2F Y= 0,135x-0,4006, 3F Y= 0,135x-0,4006 dan fi llet 
joint 60° 1F Y= 0,0933x-0,1889, 2F Y= 0,1283x-0,3439, 3F Y= 0,14x-0,39.

Kata Kunci: kawat las, aluminium, pengelasan MIG 

ABSTRACT
On the process of construction of the ship ± 80% job is welding, where the skills and potential of highly infl uential on the 

outcome of the work. Standard welding wire consumables desperately needed in order to fi nd out the needs of the welding 
wire for welding work overall. This research aims to know the consumables of the welding wire and prevent the occurrence 
of uncontroallable needs in the development of aluminum vessels. Using the MIG welding process for butt joint 45° and 
60° positions down the hand (1G), horizontal (2G), vertical up (3G) and fi llet joint 45° and 60° on the position of the down 
hand (1F), horizontal (2F), vertical up (3F). The data obtained by measurements and observations directly in fi eld welding of 
aluminum boats on the job. Then, the data processed and analysed using ANOVA (Analysis of Variance). So the standard equations 
obtained consumable welding wire (kg), in which the function is a function of x and y is a function of the thickness consumable of the 
welding wire being used (kg). On the connection type butt joint 45° position 1G Y= 0,1033x-0,2811, 2G Y= 0,135x-0,4006, 3G Y= 
0,135x-0,4017 and butt joint 60° 1G Y= 0,0917x-0,1861, 2G Y= 0,1433x-0,4133, 3G Y= 0,1417x-0,3939. The equation of a standard 
consumable welding wire with connection type fi llet joint 45° 1F  Y= 0,1017x-0,2717, 2F Y= 0,135x-0,4006, 3F Y= 0,135x-0,4006 
and  fi llet joint 60° 1F Y= 0,0933x-0,1889, 2F Y= 0,1283x-0,3439, 3F Y= 0,14x-0,39.

Keywords: welding wire, aluminium, MIG welding

LATAR BELAKANG

Perusahaan galangan selama ini selalu berusaha 
meningkatkan produktivitasnya dengan adanya 
perhitungan material pokok dan material bantu guna 
untuk menghitung penggunaan material tersebut. Selama 
ini digalangan kapal, khususnya di CV. Javanese Boats 
Indonesia material bantu khususnya kawat las dalam 
pengelasan tidak pernah ada perhitungan secara real. 
Sehingga, terjadi pemborosan penggunaan material las 
dari perencanaan yang sudah diperkirakan dan tidak 

pernah tahu berapa penggunaan material yang terpakai 
pada proses pembangunan kapal Diving Boat.

Setiap perusahaan khususnya pada CV. Javanese 
Boats perlu menentukan standar kebutuhan kawat las 
dalam menyelesaikan pekerjaan pengelasan, hal ini perlu 
dilakukan agar perusahaan dapat mengendalikan proses 
produksi. Penentuan standar kebutuhan kawat las sangat 
penting untuk dilakukan, karena selama ini standar 
kebutuhan kawat las yang dipakai bersifat perkiraan yang 
seharusnya perlu dilakukan penentuan standar kebutuhan 
kawat las dilapangan secara langsung.
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Penggunaan logam aluminium di dunia industri 
perkapalan terus berkembang, khususnya dipergunakan 
untuk konstruksi pada bagian tangki air tawar atau 
tangki bahan bakar, namun dapat juga digunakan secara 
keseluruhan pada konstruksi kapal. Hal ini dikarenakan 
aluminium mempunyai sifat yang ringan, tahan terhadap 
karat, konduktivitas panas yang tinggi, koefi sien muai 
yang besar, serta berat jenis dan titik cairnya yang rendah. 
Penelitian ini dilakukan untuk menentukan standar 
kebutuhan kawat las pada pembangunan kapal aluminium 
“Diving Boats” 10,5 meter di CV. Javanese Boats dengan 
proses pengelasan GMAW (Gas Metal Arc Welding) atau 
MIG (Metal Inert Gas) pada seluruh konstruksi kapal 
bagian dalam. Dengan menggunakan posisi pengelasan 
1G, 2G, 3G & 1F, 2F, 3F dan menggunakan sudut 
45° dan 60°, dimana posisi dan sudut tersebut sering 
digunakan oleh welder pada pembangunan kapal. Serta 
untuk mengetahui dan membandingkan antara rencana 
kebutuhan kawat las dari galangan dengan kebutuhan 
kawat las yang akan dilas dengan menggunakan cara 
perhitungan manual untuk mendapatkan efisiensi 
kebutuhan berat kawat las pada kapal aluminium “Diving 
Boat”. 

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang ditemukan 
sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan 
dipecahkan adalah:

Berapa asumsi kebutuhan kawat las pada pelat 1 meter 
untuk sambungan butt joint pada posisi down hand (1G), 
horizontal (2G), vertical (3G) dan fi llet joint pada posisi 
down hand (1F), horizontal (2F), vertical (3F).

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:
Menentukan standar kebutuhan kawat las 

menggunakan las MIG pada pelat 1 meter untuk 
sambungan butt joint pada posisi down hand (1G), 
horizontal (2G), vertical (3G) dan fi llet joint pada posisi 
down hand (1F), horizontal (2F), vertical (3F).

BATASAN MASALAH

Penelitian ini memiliki beberapa batasan antara lain :
1. Jenis material yang digunakan logam aluminium alloy 

5083 tebal 4 mm, 5 mm, 6 mm.
2. Posisi pengelasan yang digunakan 1G, 2G, 3G dan 

1F, 2F, 3F.
3. Sudut pengelasan yang digunakan 45° dan 60°
4. Tidak membahas hasil pengetesan dari hasil 

pengelasan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Proses Las Gas Arc Metal Welding (GMAW)
Pengelasan Gas Metal Arc Welding adalah 

pengelasan busur logam dan pemakaian elektroda dengan 
menggunakan penambahan shielding gas. Proses ini 
dapat dilakukan dengan penambahan gas aktif (Metal 
Active Gas) dan gas mulia (Metal Inert Gas). Dasar dari 
proses pengelasan jenis ini adalah proses pencairan logam. 
Proses tersebut akan terjadi dari adanya busur las yang 
terbentuk antara kawat las dan benda kerja. Pada saat 
kawat las diarahkan ke benda kerja, akan terjadi busur las 
yang menghasilkan panas dan kemudian akan mencairkan 
logam kawat las dan logam benda kerja sehingga mencair 
bersama dan akan membentuk sambungan permanen, 
dalam posisi tersebut gas pelindung yang berupa gas dapat 
melindungi las dari udara luar sehingga bisa membentuk 
suatu sambungan yang permanen. Arus yang digunakan 
pada proses pengelasan GMAW adalah arus searah (DC) 
dan posisi elektroda kutub positif atau disebut dengan 
polaritas terbalik agar transfer logam bisa sempurna.

B. Peralatan Las Gas Arc Metal Welding (GMAW)
1. Mesin Las
 Proses pengelasan dengan GMAW adalah 

menggunakan mesin las DC. Umumnya mesin las arus 
searah (DC) mendapatkan sumber tenaga listrik dari 
trafo las (AC) yang kemudian diubah menjadi arus 
searah dengan voltage yang konstan (constant-voltage). 
Pemasangan kabel-kabel las (pengkutuban) pada mesin 
las arus searah dapat diatur/dibolak-balik sesuai dengan 
keperluan pengelasan, ialah dengan cara:
a. Pengkutuban langsung (Direct Current Straight 

Polarity /DCSP/DCEN)
 Dengan pengkutuban langsung berarti kutub 

positif (+) mesin las dihubungkan dengan benda 
kerja dan kutub negatif (-) dihubungkan dengan 
kabel elektroda. Dengan hubungan seperti ini 
panas pengelasan yang terjadi 1/3 bagian panas 
memanaskan elektroda sedangkan 2/3 bagian 
memanaskan benda kerja. 

b. Pengkutuban terbalik (Direct Current Reverse 
Polarity/DCRP/ DCEP)

 Pada pengkutuban terbalik, kutub negatif (-) mesin 
las dihubungkan dengan benda kerja, dan kutub 
positif (+) dihubungkan dengan elektroda. Pada 
hubungan semacam ini panas pengelasan yang 
terjadi 1/3 bagian panas memanaskan benda kerja 
dan 2/3 bagian memanaskan elektroda.

2. Wire Feeder
 Alat pengontrol kawat elektroda (wire feeder unit) 

adalah alat/ perlengkapan utama pada pengelasan 
dengan GMAW. Alat ini biasanya tidak menyatu 
dengan mesin las, tapi merupakan bagian yang 
terpisah dan ditempatkan berdekatan dengan 
pengelasan. Fungsinya adalah sebagai menempatkan 
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rol kawat elektroda, menempatkan kabel las 
(termasuk tang las dan nozzle) dan sistem saluran 
gas pelindung, mengatur pemakaian kawat elektroda 
(sebagian tipe mesin, unit pengontrolnya terpisah  
dengan wire feeder unit), mempermudah proses/ 
penanganan pengelasan, di mana wire feeder tersebut 
dapat dipindah-pindah sesuai kebutuhan.

3. Welding Gun
 Alat keluarnya gas dan kawat las untuk mengelas, jika 

ditekan dan didekatkan pada benda kerja maka busur 
las akan menyala.

4. Kabel Las
 Pada mesin las terdapat kabel primer (primary 

power cable) dan kabel sekunder atau kabel las 
(welding cable). Kabel primer ialah kabel yang 
menghubungkan antara sumber tenaga dengan mesin 
las. Jumlah kawat inti pada kabel primer disesuaikan 
dengan jumlah phasa mesin las ditambah satu 
kawat sebagai hubungan pentanahan dari mesin 
las. Kabel sekunder ialah kabel-kabel yang dipakai 
untuk keperluan mengelas, terdiri dari kabel yang 
dihubungkan dengan tang las dan benda kerja serta 
kabel-kabel kontrol. Inti penggunaan kabel pada 
mesin las hendaknya disesuaikan dengan kapasitas 
arus maksimum dari pada mesin las. Makin kecil 
diameter kabel atau makin panjang ukuran kabel, 
maka tahanan/hambatan kabel akan naik, sebaliknya 
makin besar diameter kabel dan makin pendek maka 
hambatan akan rendah.

5. Regulator Gas Pelindung
 Fungsi utama dari regulator adalah untuk mengatur 

pemakaian gas. Untuk pemakaian gas pelindung 
dalam waktu yang relatif lama, terutama gas CO2 
diperlukan pemanas (heater-vaporizer) yang dipasang 
antara silinder gas dan regulator. Hal ini diperlukan 
agar gas pelindung tersebut tidak membeku yang 
berakibat terganggunya aliran gas.

6. Sikat Baja
 Untuk membersihkan hasil las, yaitu pengaruh 

oksidasi udara luar sehingga rigi-rigi las benar-
benar bebas dari terak, selain itu digunakan untuk 
membersihkan bidang benda kerja sebelum dilas.

7. Alat Penjepit
 Untuk memegang benda kerja yang panas 

dipergunakan alat (tang) penjepit dengan macam-
macam bentuk, seperti bentuk moncong rata, moncong 
bulat, moncong srigala dan moncong kombinasi.

8. Tang Pemotong Kawat
 Pada kondisi tertentu, terutama setiap akan memulai 

pengelasan kawat elektroda perlu dipotong untuk 
memperoleh panjang yang ideal. Untuk itu diperlukan 
tang pemotong kawat.

C. Posisi Pengelasan Butt Joint
1. 1G
 Posisi ini dilakukan pada permukaan rata atau datar 

dan di bawah tangan. Dengan posisi ini, diperoleh 

hasil pengelasan  yang lebih baik dibanding posisi 
lain

2. 2G
 Dengan posisi ini, welder dapat mendepositkan 

logam tenaga kerja las lebih banyak dibanding 
posisi mendatar. Kegagalan utama yang mungkin 
terjadi dengan penggunaan posisi horizontal adalah 
terjadinya undercut dan overlap. Hal ini timbul 
karena adanya pengaruh gravitasi terhadap cairan 
logam tenaga kerja las yang sulit dikontrol. Salah satu 
pencegahan yang mungkin dilakukan adalah dengan 
memperpendek tinggi busur las.

3. 3G
 Ada dua jenis pengelasan vertikal, posisi vertikal ke 

atas (uphill) dan vertikal ke bawah (downhill). Posisi 
vertikal ke atas paling banyak digunakan karena panas 
dari elektroda menembus lebih dalam pada logam 
induk sehingga penetrasi juga jauh lebih dalam. Bila 
diinginkan kekuatan sambungan tinggi maka posisi ini 
dapat dipertimbangkan. Posisi vertikal ke bawah biasa 
digunakan untuk pelat tipis. Untuk melawan gaya 
gravitasi, welder biasanya memiringkan elektroda 
sektar 10° sampai 25°.

D. Posisi Pengelasan Fillet Joint
1. 1F
 Posisi 1F merupakan posisi pengelasan untuk 

sambungan berbentuk T (fi llet joint) dengan posisi 
mendatar. Dengan posisi ini, diperoleh hasil 
pengelasan yang lebih baik dibanding posisi lain.

2. 2F
 Posisi 2F merupakan posisi pengelasan untuk 

sambungan T (fi llet joint) dengan posisi horizontal. 
Kegagalan utama yang mungkin terjadi dengan 
penggunaan posisi horizontal adalah terjadinya 
undercut dan overlap. Hal ini timbul karena adanya 
pengaruh gravitasi terhadap cairan logam tenaga kerja 
las yang sulit dikontrol.

3. 3F
 Posisi 3F merupakan posisi pengelasan untuk 

sambungan berbentuk T (fi llet joint) dengan posisi 
vertikal. Ada dua jenis posisi pengelasan vertikal, 
posisi vertikal ke atas (uphill) dan posisi vertikal 
kebawah (downhill). Posisi vertikal ke atas paling 
banyak digunakan karena panas dari elektroda 
menembus lebih dalam pada benda kerja (logam 
induk) sehingga penetrasi juga jauh lebih dalam.

E. Anova (Analysis of Varians)
Analysis of Varians (ANOVA) adalah teknik analisis 

statistik yang dikembangkan dan diperkenalkan pertama 
kali oleh Sir R. A Fisher (Kennedy & Bush, 1985). 
ANOVA dapat juga dipahami sebagai perluasan dari uji-t 
sehingga penggunaannya tidak terbatas pada pengujian 
perbedaan dua buah rata-rata populasi, namun dapat juga 
untuk menguji perbedaan tiga buah rata-rata populasi 
atau lebih sekaligus.
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ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan antara 
sejumlah rata-rata populasi dengan cara membandingkan 
variansinya. Pembilang pada rumus variansi tidak lain 
adalah jumlah kuadrat skor simpangan dari rata-ratanya, 
yang secara sederhana dapat ditulis sebagai istilah jumlah 
kuadrat skor simpangan sering disebut jumlah kuadrat 
(sum of squares). Jika jumlah kuadrat tersebut dibagi 
dengan n atau n-1 maka akan diperoleh rata-rata kuadrat 
yang tidak lain dari variansi suatu distribusi. Rumus 
untuk menentukan varians sampel yaitu:

METODE PENELITIAN

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini data pengelasan pelat 1 meter 
posisi down hand (1G), horizontal (2G), vertical up (3G) 
dan  fi llet joint 45° dan 60° pada posisi down hand (1F), 
horizontal (2F), vertical up (3F) dengan variasi tebal 
pelat 4mm, 5mm, dan 6 mm. Data yang digunakan dalam 
penyusunan penelitian ini adalah general arrangement 
(GA) dari kapal diving boat 1028-JAL, milik CV. 
Javanese Boats Indonesia, Lingkar Timur. Data kapal 
yang didapat dari CV. Javanese Boats Indonesia Dapat 
dilihat pada Tabel 1. 

Kemudian dari data-data tersebut didapatkan sebuah 
rata-rata dan grafi k trendline seperti yang dapat dilihat 
pada Tabel 2 dan Gambar 2.

Tabel 1. Kebutuhan kawat las mig dengan sudut 45° dan 60° 
butt joint dan fi llet joint 

Posisi Jumlah 
Pengelasan

Kawat Las yang Dibutuhkan (kg)

4 mm 5 mm 6 mm

45° 60° 45° 60° 45° 60° 

1G

1 0,13 0,19 0,24 0,27 0,33 0,36

2 0,14 0,16 0,23 0,25 0,34 0,37

3 0,13 0,2 0,23 0,28 0,35 0,37

2G

1 0,15 0,18 0,25 0,25 0,44 0,47

2 0,14 0,19 0,25 0,25 0,44 0,47

3 0,16 0,18 0,26 0,26 0,44 0,47

3G

1 0,18 0,17 0,24 0,27 0,44 0,48

2 0,15 0,17 0,23 0,27 0,43 0,46

3 0,15 0,2 0,24 0,27 0,43 0,46

1F

1 0,16 0,18 0,23 0,29 0,33 0,36

2 0,16 0,18 0,23 0,27 0,34 0,37

3 0,16 0,19 0,23 0,28 0,35 0,38

2F

1 0,17 0,17 0,24 0,26 0,43 0,47

2 0,16 0,2 0,23 0,27 0,43 0,49

3 0,15 0,19 0,23 0,26 0,43 0,37

3F

1 0,15 0,2 0,23 0,28 0,43 0,46

2 0,16 0,17 0,23 0,28 0,43 0,47

3 0,17 0,19 0,24 0,3 0,43 0,48

Tabel 2. Kebutuhan Kawat Las Mig Dengan Sudut 45° dan 
60° Posisi 1G

No. Tebal Pelat (mm)
Rata-rata Kebutuhan Kawat Las (Kg)

45° 60° 
1 4 0,13 0,18

2 5 0,23 0,27

3 6 0,34 0,37

Gambar 2. Grafi k Trendline Posisi 1G
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Perbandingan dari hasil penelitian yang ada pada 
kebutuhan kawat las posisi 1G dengan sudut 45° dan 60°, 
sehingga didapatkan deviasi sebagai berikut:
− Perbandingan Kebutuhan Kawat Las tebal = 4 mm:
 Pengelasan Sudut 45° = 0,13 kg
 Pengelasan Sudut 60° = 0,18 kg

Persentase =
(0,13–0,18)

 x 100 = 28%
0,18

 Sehingga didapatkan hasil dari persentase diatas 
pengelasan dengan sudut 60° dinilai membutuhkan 
lebih banyak kawat las 28% atau 0,05 kg dibanding 
dengan menggunakan sudut 45°.

− Perbandingan Kebutuhan Kawat Las tebal = 5 mm:
 Pengelasan Sudut 45° = 0,23 kg
 Pengelasan Sudut 60° = 0,27 kg

Persentase =
(0,23–0,27)

 x 100 = 14,8%
0,27

 Sehingga didapatkan hasil dari persentase diatas 
pengelasan dengan sudut 60° dinilai membutuhkan 
lebih banyak kawat las 14,8% atau 0,04 kg dibanding 
dengan menggunakan sudut 45°.

− Perbandingan Kebutuhan Kawat Las tebal= 6mm:
 Pengelasan Sudut 45° = 0,34 kg
 Pengelasan Sudut 60° = 0,37 kg

Persentase =
(0,34–0,37)

 x 100 = 8%
0,37

 Sehingga didapatkan hasil dari persentase diatas 
pengelasan dengan sudut 60° dinilai membutuhkan 

lebih banyak kawat las 8% atau 0,03 kg dibanding 
dengan menggunakan sudut 45°.

Perbandingan dari hasil penelitian yang ada pada 
kebutuhan kawat las dengan posisi 2G sudut 45° dan 60°, 
sehingga didapatkan deviasi sebagai berikut:
− Perbandingan Kebutuhan Kawat Las tebal = 4mm:
 Pengelasan Sudut 45° = 0,15 kg
 Pengelasan Sudut 60° = 0,18 kg

Persentase =
(0,15–0,18)

 x 100 = 16,7%
0,18

 Sehingga didapatkan hasil dari persentase diatas 
pengelasan dengan sudut 60° dinilai membutuhkan 
lebih banyak kawat las 16,7% atau 0,03 kg dibanding 
dengan menggunakan sudut 45°.

− Perbandingan Kebutuhan Kawat Las tebal = 5 mm:
 Pengelasan Sudut 45° = 0,26 kg
 Pengelasan Sudut 60° = 0,26 kg
 Sehingga didapatkan hasil dari data diatas pengelasan 

dengan sudut 60° dan 45° dinilai sama banyak 
membutuhkan kawat las.

− Perbandingan Kebutuhan Kawat Las tebal = 6 mm:
 Pengelasan Sudut 45° = 0,44 kg
 Pengelasan Sudut 60° = 0,47 kg

Persentase =
(0,44–0,47)

 x 100 = 6,3%
0,47

 Sehingga didapatkan hasil dari persentase diatas 
pengelasan dengan sudut 60° dinilai membutuhkan 
lebih banyak kawat las 6,3% atau 0,03 kg dibanding 
dengan menggunakan sudut 45°.

Tabel 3. Kebutuhan Kawat Las Mig dengan Sudut 45° dan 
60° Posisi 2G

No. Tebal Pelat 
(mm)

Rata-rata Kebutuhan Kawat Las 
(Kg)

45° 60°

1 4 0,15 0,18

2 5 0,26 0,26

3 6 0,44 0,47

Gambar 3. Grafi k Trendline Posisi 2G

Tabel 4. Kebutuhan Kawat Las Mig dengan Sudut 45° dan 60° 
Posisi 3G

No. Tebal Pelat
(mm)

Rata-rata Kebutuhan Kawat Las 
(Kg)

45° 60° 

1 4 0,16 0,19

2 5 0,23 0,29

3 6 0,43 0,47

Gambar 4. Grafi k Trendline Posisi 3G
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Perbandingan dari hasil penelitian yang ada pada 
kebutuhan kawat las dengan posisi 3G sudut 45° dan 60°, 
sehingga didapatkan deviasi sebagai berikut:
− Perbandingan Kebutuhan Kawat Las tebal= 4mm:
 Pengelasan Sudut 45° = 0,16 kg
 Pengelasan Sudut 60° = 0,19 kg

Persentase =
(0,16–0,19)

 x 100 = 15,8%
0,19

 Sehingga didapatkan hasil dari persentase diatas 
pengelasan dengan sudut 60° dinilai membutuhkan 
lebih banyak kawat las 15,8% atau 0,03 kg dibanding 
dengan menggunakan sudut 45°.

− Perbandingan Kebutuhan Kawat Las tebal= 5mm:
 Pengelasan Sudut 45° = 0,23 kg
 Pengelasan Sudut 60° = 0,29 kg

Persentase =
(0,23–0,29)

 x 100 = 20,7%
0,29

 Sehingga didapatkan hasil dari persentase diatas 
pengelasan dengan sudut 60° dinilai membutuhkan 
lebih banyak kawat las 20,7% atau 0,06 kg dibanding 
dengan menggunakan sudut 45°.

− Perbandingan Kebutuhan Kawat Las tebal= 6mm:
 Pengelasan Sudut 45° = 0,43 kg
 Pengelasan Sudut 60° = 0,47 kg

Persentase =
(0,43–0,47)

 x 100 = 8,5%
0,47

 Sehingga didapatkan hasil dari persentase diatas 
pengelasan dengan sudut 60° dinilai membutuhkan 
lebih banyak kawat las 8,5% atau 0,04 kg dibanding 
dengan menggunakan sudut 45°.

Perbandingan dari hasil penelitian yang ada pada 
kebutuhan kawat las dengan posisi 1F sudut 45° dan 60°, 
sehingga didapatkan deviasi sebagai berikut:
− Perbandingan Kebutuhan Kawat Las tebal= 4mm:
 Pengelasan Sudut 45° = 0,14 kg
 Pengelasan Sudut 60° = 0,18 kg

Persentase =
(0,14–0,18)

 x 100 = 22,2%
0,18

 Sehingga didapatkan hasil dari persentase diatas 
pengelasan dengan sudut 60° dinilai membutuhkan 
lebih banyak kawat las 22,2% atau 0,04 kg dibanding 
dengan menggunakan sudut 45°.

− Perbandingan Kebutuhan Kawat Las tebal= 5mm:
 Pengelasan Sudut 45° = 0,23 kg
 Pengelasan Sudut 60° = 0,28 kg

Persentase =
(0,23–0,28)

 x 100 = 17,9%
0,28

 Sehingga didapatkan hasil dari persentase diatas 
pengelasan dengan sudut 60° dinilai membutuhkan 
lebih banyak kawat las 17,9% atau 0,05 kg dibanding 
dengan menggunakan sudut 45°.

− Perbandingan Kebutuhan Kawat Las tebal= 6mm:
 Pengelasan Sudut 45° = 0,34 kg
 Pengelasan Sudut 60° = 0,37 kg

Persentase =
(0,34–0,37)

 x 100 = 8,1%
0,37

 Sehingga didapatkan hasil dari persentase diatas 
pengelasan dengan sudut 60° dinilai membutuhkan 
lebih banyak kawat las 8,1% atau 0,03 kg dibanding 
dengan menggunakan sudut 45°.

Tabel 5. Kebutuhan Kawat Las Mig Dengan Sudut 45° dan 
60° Posisi 1F

No. Tebal Pelat 
(mm)

Rata-rata Kebutuhan Kawat Las (Kg)

45° 60° 

1 4 0,14 0,18

2 5 0,23 0,28

3 6 0,34 0,37

Gambar 5. Grafi k Trendline Posisi 1F

Tabel 6. Kebutuhan Kawat Las Mig dengan Sudut 45° dan 60° 
Posisi 2F

No. Tebal Pelat 
(mm)

Rata-rata Kebutuhan Kawat Las (Kg)

45° 60° 

1 4 0,16 0,19

2 5 0,23 0,26

3 6 0,43 0,44

Gambar 6. Grafi k Trendline Posisi 2F
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Perbandingan dari hasil penelitian yang ada pada 
kebutuhan kawat las dengan posisi 2F sudut 45° dan 60°, 
sehingga didapatkan deviasi sebagai berikut:
− Perbandingan Kebutuhan Kawat Las tebal= 4mm:
 Pengelasan Sudut 45° = 0,16 kg
 Pengelasan Sudut 60° = 0,19 kg

Persentase =
(0,16–0,19)

 x 100 = 15,8%
0,19

 Sehingga didapatkan hasil dari persentase diatas 
pengelasan dengan sudut 60° dinilai membutuhkan 
lebih banyak kawat las 15,8% atau 0,03 kg dibanding 
dengan menggunakan sudut 45°.

− Perbandingan Kebutuhan Kawat Las tebal= 5mm:
 Pengelasan Sudut 45° = 0,23 kg
 Pengelasan Sudut 60° = 0,26 kg

Persentase =
(0,23–0,26)

 x 100 = 11,5%
0,26

 Sehingga didapatkan hasil dari persentase diatas 
pengelasan dengan sudut 60° dinilai membutuhkan 
lebih banyak kawat las 11,5% atau 0,03 kg dibanding 
dengan menggunakan sudut 45°.

− Perbandingan Kebutuhan Kawat Las tebal= 6mm:
 Pengelasan Sudut 45° = 0,43 kg
 Pengelasan Sudut 60° = 0,44 kg

Persentase =
(0,43–0,44)

 x 100 = 2,3%
0,44

 Sehingga didapatkan hasil dari persentase diatas 
pengelasan dengan sudut 60° dinilai membutuhkan 
lebih banyak kawat las 2,3% atau 0,01 kg dibanding 
dengan menggunakan sudut 45°.

Perbandingan dari hasil penelitian yang ada pada 
kebutuhan kawat las dengan posisi 3F sudut 45° dan 60°, 
sehingga didapatkan deviasi sebagai berikut:
− Perbandingan Kebutuhan Kawat Las tebal= 4mm:
 Pengelasan Sudut 45° = 0,16 kg
 Pengelasan Sudut 60° = 0,19 kg

Persentase =
(0,16–0,19)

 x 100 = 15,8%
0,19

 Sehingga didapatkan hasil dari persentase diatas 
pengelasan dengan sudut 60° dinilai membutuhkan 
lebih banyak kawat las 15,8% atau 0,03 kg dibanding 
dengan menggunakan sudut 45°.

− Perbandingan Kebutuhan Kawat Las tebal= 5mm:
 Pengelasan Sudut 45° = 0,23 kg
 Pengelasan Sudut 60° = 0,29 kg

Persentase =
(0,23–0,29)

 x 100 = 20,7%
0,29

 Sehingga didapatkan hasil dari persentase diatas 
pengelasan dengan sudut 60° dinilai membutuhkan 
lebih banyak kawat las 20,7% atau 0,06 kg dibanding 
dengan menggunakan sudut 45°.

− Perbandingan Kebutuhan Kawat Las tebal= 6mm:
 Pengelasan Sudut 45° = 0,43 kg
 Pengelasan Sudut 60° = 0,47 kg

Persentase =
(0,43–0,47)

 x 100 = 8,5%
0,47

 Sehingga didapatkan hasil dari persentase diatas 
pengelasan dengan sudut 60° dinilai membutuhkan 
lebih banyak kawat las 8,5% atau 0,04 kg dibanding 
dengan menggunakan sudut 45°.

KESIMPULAN

1. Standar kebutuhan kawat las posisi 1G dengan 
sudut 45° diperoleh persamaan Y= 0,1033x-0,2811. 
Sehingga kawat las yang dibutuhkan untuk pengelasan 
MIG pada pelat aluminium dengan tebal 4mm = 0,13 
kg/m, 5mm = 0,23 kg/m, 6mm = 0,34 kg/m. Standar 
kebutuhan kawat las posisi 1G dengan sudut 60° 
diperoleh persamaan Y= 0,0917x-0,1861. Sehingga 
kawat las yang dibutuhkan untuk pengelasan MIG 
pada pelat aluminium dengan tebal 4mm= 0,18 kg/m, 
5mm = 0,27 kg/m, 6mm = 0,37 kg/m.

2. Standar kebutuhan kawat las posisi 2G dengan sudut 
45° diperoleh persamaan Y= 0,135x-0,4006. Sehingga 
kawat las yang dibutuhkan untuk pengelasan MIG 
pada pelat aluminium dengan tebal 4mm = 0,15 
kg/m, 5mm = 0,26 kg/m, 6mm = 0,44 kg/m. Standar 
kebutuhan kawat las posisi 2G dengan sudut 60° 
diperoleh persamaan Y= 0,1433x-0,4133. Sehingga 
kawat las yang dibutuhkan untuk pengelasan MIG 
pada pelat aluminium dengan tebal 4mm= 0,18 kg/m, 
5 mm = 0,26 kg/m, 6 mm = 0,47 kg/m.

Tabel 7. Kebutuhan Kawat Las Mig Dengan Sudut 45° dan 
60°  Posisi 3F

No. Tebal Pelat 
(mm)

Rata-rata Kebutuhan Kawat Las (Kg)

45° 60° 

1 4 0,16 0,19

2 5 0,23 0,29

3 6 0,43 0,47

Gambar 7. Grafi k Trendline Posisi 3F
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3. Standar kebutuhan kawat las posisi 3G dengan sudut 
45° diperoleh persamaan Y= 0,135x-0,4017. Sehingga 
kawat las yang dibutuhkan untuk pengelasan MIG 
pada pelat aluminium dengan tebal 4 mm = 0,16 
kg/m, 5 mm = 0,23 kg/m, 6 mm = 0,43 kg/m. Standar 
kebutuhan kawat las posisi 3G dengan sudut 60° 
diperoleh persamaan Y= 0,1417x-0,3939. Sehingga 
kawat las yang dibutuhkan untuk pengelasan MIG 
pada pelat aluminium dengan tebal 4 mm= 0,19 kg/m, 
5mm = 0,29 kg/m, 6 mm = 0,47 kg/m.

4. Standar kebutuhan kawat las posisi 1F dengan 
sudut 45° diperoleh persamaan Y= 0,1017x-0,2717. 
Sehingga kawat las yang dibutuhkan untuk pengelasan 
MIG pada pelat aluminium dengan tebal 4 mm = 0,14 
kg/m, 5 mm = 0,23 kg/m, 6 mm = 0,34 kg/m. Standar 
kebutuhan kawat las posisi 1F dengan sudut 60° 
diperoleh persamaan Y= 0,0933x-0,1889. Sehingga 
kawat las yang dibutuhkan untuk pengelasan MIG 
pada pelat aluminium dengan tebal 4 mm= 0,18 kg/m, 
5 mm = 0,28 kg/m, 6 mm = 0,37 kg/m.

5. Standar kebutuhan kawat las posisi 2F dengan 
sudut 45° diperoleh persamaan Y= 0,1283x-0,4006. 
Sehingga kawat las yang dibutuhkan untuk pengelasan 
MIG pada pelat aluminium dengan tebal 4 mm = 0,16 
kg/m, 5 mm = 0,23 kg/m, 6 mm = 0,43 kg/m. Standar 
kebutuhan kawat las posisi 2F dengan sudut 60° 
diperoleh persamaan Y= 0,1283x-0,3439. Sehingga 
kawat las yang dibutuhkan untuk pengelasan MIG 

pada pelat aluminium dengan tebal 4 mm= 0,19 kg/m, 
5 mm = 0,26 kg/m, 6 mm = 0,44 kg/m.

6. Standar kebutuhan kawat las posisi 3F dengan sudut 
45° diperoleh persamaan Y= 0,135x-0,4006. Sehingga 
kawat las yang dibutuhkan untuk pengelasan MIG 
pada pelat aluminium dengan tebal 4 mm = 0,16 
kg/m, 5 mm = 0,23 kg/m, 6mm = 0,43 kg/m. Standar 
kebutuhan kawat las posisi 3F dengan sudut 60° 
diperoleh persamaan Y= 0,14x-0,39. Sehingga kawat 
las yang dibutuhkan untuk pengelasan MIG pada 
pelat aluminium dengan tebal 4 mm= 0,19 kg/m, 5 
mm = 0,24 kg/m, 6 mm = 0,47 kg/m.
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ABSTRAK
Bahan bakar yang mempunyai nilai Research Octane Number (RON) 90 memiliki karakteristik yang mirip dengan ethanol. Pada 

riset ini akan menganalisa performasi mesin dengan sistem transmisi matic berkapasitas 115 cc dengan percampuran bahan bakar-
ethanol yang menggunakan busi tipe dingin, performa yang di analisa yaitu daya, torsi, tekanan efektif rata-rata, konsumsi bahan 
bakar spesifi k dan efi siensi thermal. Pengujian yang pertama pada riset ini adalah karakteristik campuran bahan bakar dan ethanol 
sebesar 35% dan 45%, pengujian yang kedua adalah performasi  mesin pada putaran 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 rpm 
dengan menggunakan busi tipe dingin elektroda nikel, iridium dan platinum. Hasil riset ini menunjukkan bahwa campuran bahan 
bakar-ethanol 35% dengan kisaran putaran mesin 7000 rpm menghasilkan performasi maksimal yaitu daya sebesar 4,25 kW, torsi 
sebesar 5,80 Nm, konsumsi bahan bakar spesifi k sebesar 0,46 kg/kW.h, tekanan efektif rata-rata sejumlah 628,88 kPa dan efi siensi 
thermal sebesar 23,70%, sedangkan campuran bahan bakar-ethanol 45% pada putaran mesin 7000 rpm menunjukkan performasi 
maksimum yaitu daya sebesar 4,40 kW, torsi sebesar 6,98 Nm, konsumsi bahan bakar spesifi k sebesar 0,43 kg/kW.h, tekanan efektif 
rata-rata sejumlah 756,86 kPa dan efi siensi thermal sebesar 27,7%.

Kata Kunci: Ethanol, Research Octane Number, Busi dan performasi mesin.

ABSTRACT
The Fuels have an Octane Value Research Number (RON) 90 that have characteristics similar to ethanol. This research will 

analyze engine performance that used the 115 cc automatic transmission system by cold sparkplugs, the performance analyzed were 
power, torque, mean effective pressure, specifi c fuel consumption and thermal effi ciency. The fi rst test in this research by the mixture 
of fuel-ethanol 35% and 45%, the second test was engine performance at 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 rpm to use the cold 
sparkplugs nickel, iridium and platinum. The results have indicate that a mixture of 35% fuel-ethanol by engine rotation range of 
7000 rpm results in a maximum performance of 4,25 kW, torque of 5,80 Nm, specifi c fuel consumption of 0,46 kg/kW.h, the effective 
pressure average is 628,88 kPa and thermal effi ciency is 23,70%, while 45% ethanol fuel mixture at 7000 rpm engine speed shows 
a maximum performance of 4.40 kW, torque of 6.98 Nm, specifi c fuel consumption is 0,43 kg/kW.h, the mean effective pressure is 
756,86 kPa and thermal effi ciency is 27,7%.

Keywords: Ethanol, Research Octane Number, Spark Plug and engine performance

PENDAHULUAN 

Bahwa sumber energi yang berasal dari fosil akan 
semakin menipis siring dengan perkembangan zaman 
oleh karena itu cadangan minyak bumi terutama bahan 
bakar yang dikonsumsi oleh mesin akan semakin 
berkurang. Perkembangan industri yang semakin pesat, 
mengakibatkan semakin berkurangnya kandungan minyak 
bumi, sehingga sangat penting sekali memunculkan energi 
terbarukan yang bisa membantu mengurangi pemakaian 
sumber energi dari fosil [1]. Pemakaian bahan bakar 
alternatif diharapkan dapat mengganti bahan bakar dari 

minyak bumi sehingga dapat digunakan dengan optimal 
menghasilkan pengaruh performa yang baik dibandingkan 
dengan bahan bakar fosil tanpa memodifikasi dimensi dan 
geografis sebuah mesin yang dipakai, dengan berinovasi 
menambahkan ethanol pada mesin bensin dengan variasi 
yang disesuaikan diharapkan menghasilkan performa 
yang maksimal [2]. Percampuran bahan bakar dengan 
alkohol telah digunakan sebagai bahan bakar alternatif 
pada kendaraan mesin bensin atau spark ignition satu 
silinder karena bentuknya yang cair serta memiliki 
beberapa sifat fisis yang mudah terbakar pada penelitian 
ini memvariasikan penambahan bahan bakar-alkohol 
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sebesar 10%, 20% dan 30% dengan performa mesin 
yang di analisa adalah torsi, daya, konsumsi bahan bakar 
spesifik dan efisiensi thermal serta menganalisa keluaran 
gas buang seperti CO2, HC, CO dan NOx [3]. Pengaruh 
campuran bahan bakar dengan ethanol dengan variasi 
0% dan 25% menggunakan mesin SI empat silinder 
(Toyota, Tercel-3A) pada posisi open throttle ¾ dan 
kecepatan mesin bervariasi, berkisar antara 1000 sampai 
4000 rpm menghasilkan kenaikan performa 2,50%. Hasil 
penelitian tersebut menunjukkan bahwa penambahan 
ethanol dapat meningkatkan daya sekitar 8,30%, efisiensi 
volumetrik 7%, efisiensi thermal 9%, dan konsumsi 
bahan bakar 5,70%. Penambahan ethanol tersebut dapat 
menurunkan konsumsi bahan bakar spesifik sebesar 2,4% 
dan rasio bahan bakar udara sebesar 3,7%. Percobaan 
ini dapat disimpulkan bahwa pengarus penambahan 
bahan bakar-ethanol 20% memberikan hasil performa 
yang lebih baik serta emisi gas buang yang lebih aman 
terhadap lingkungan [4]. Penelitian ini memvariasikan 
campuran bahan bakar-ethanol dan rasio udara-bahan 
bakar atau AFR pada dengan menggunakan mesin SI. 
Rasio ekuivalensi bahan bakar-udara yang digunakan 
berkisar antara -25% sampai dengan 25% (sekitar 0,9), 
sehingga hal tersebut menghasilkan kenaikan performa 
sebesar 5%. Variasi bahan bakar-ethanol adalah (E0, 
E5, E10, E20, dan E30) dengan kondisi pengambilan 
data pada dua putaran mesin (3000 dan 4000 rpm), dan 
enam bukaan katup throttle mulai dari 0% sampai 100%, 
dengan kenaikan 20%. Penelitian tersebut menunjukkan 
torsi tertinggi dan panas spesifik terendah pada rasio 
bahan bakar-udara kurang dari sama dengan satu, 
sehingga peningkatan kadar ethanol sedikit menaikkan 
torsi, terutama pada bukaan throttle terendah [5]. Ethanol 
merupakan bahan bakar alternatif ramah lingkungan yang 
bisa dibuat sendiri atau dicampur dengan bahan bakar lain 
dalam rasio yang berbeda. Dalam penelitian ini, ethanol 
yang memiliki nilai oktan tinggi, low exhaust emission, 
bahan bakar bensin yang dicampur dengan ethanol 
dengan rasio (E0, E10, E20, dan E30). Dalam studi 
eksperimental ini, menganalisa torsi mesin, konsumsi 
bahan bakar spesifik dan pendinginan [6]. Percobaan ini 
yang menggunakan busi elektroda platinum dan iridium  
pada mesin baru efektif memberikan kenaikan torsi, daya, 
tekanan efektif rata-rata, konsumsi bahan bakar spesifik 
dan efisiensi thermal pada putaran mesin tinggi, yaitu 
pada putaran mesin 7000-9000 rpm dimana untuk busi 
elektroda platinum memberikan kenaikan torsi sebesar 
4,84% dan elektroda iridium sebesar 8,42%, daya untuk 
busi elektroda platinum sebesar 6,43% dan elektroda 
iridium 12,02%, Bmep busi elektroda platinum sebesar 
6,43% dan elektroda iridium 12,02%, sfc busi elektroda 
platinum berkurang sebesar 5,68% dan busi elektroda 
iridium dapat berkurang sfc sebesar 11,43%, efisiensi 
thermal busi elektroda platinum sebesar 6,08% dan 

elektroda Iridium memberikan kenaikan sebesar 13,10%. 
Pemakaian busi elektroda Platinum dan Iridium pada 
putaran mesin rendah 3500–5000 rpm akan menyebabkan 
naiknya kadar gas buang, baik CO maupun HC yaitu 
sebesar 4,56% dan 4,12% pada pemakaian busi elektroda 
Platinum dan 8,41% dan 8,69% pada pemakaian busi 
elektroda Iridium [7]. Penelitian ini memvariasikan 
campuran bahan bakar-ethanol 5%, 10%, 15%, dan 20% 
pada mesin SI-FI 125cc pada putaran 2000, 2500, 3000, 
3500, 4000, 4500, 5000, 5500 rpm. Menunjukkan bahwa 
semakin banyak ethanol yang ditambahkan dengan 
Pertalite akan menghasilkan performa yang menurun 
tetapi sebaliknya dengan penambahan ethanol 15% 
akan menghasilkan performa mesin yaitu torsi, daya, 
konsumsi bahan bakar spesifik, tekanan efektif rata-rata 
dan efisiensi thermal yang optimal sebesar 8,7% terhadap 
Pertalite murni pada putaran mesin 3000-3500 rpm, 
sebaliknya jika penambahan ethanol terlalu besar yaitu 
20% akan menurunkan nilai kalor sehingga energi yang 
dapat dilepaskan bahan bakar juga semakin menurun, 
mengakibatkan performa mesin yang dihasilkan juga 
semakin menurun [8].

Berdasarkan riset sebelumnya, maka penelitian 
sekarang menambahkan variasi yang sebelumnya belum 
dilakukan yaitu penambahan kadar Ethanol 90% dengan 
bahan bakar RON 90 sebesar 35% dan 45% dengan 
pemakaian busi tipe dingin yaitu nikel, platinum dan 
iridium yang diaplikasikan untuk mesin matic 115 cc satu 
silinder pada putaran 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 
rpm, sehingga dengan variasi diatas dapat menghasilkan 
performa yang lebih baik dan ramah lingkungan. 

METODE

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental 
untuk menganalisa pengaruh penambahan ethanol 90% 
pada bahan bakar RON 90 terhadap performasi mesin 
matic 110 cc satu silinder. Dengan menambahkan kadar 
ethanol 90% pada bahan bakar RON 90 yaitu 35% dan 
45% pada putaran mesin 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 
9000 rpm. 

Tabel 1. Spesifi kasi Mesin

Tipe Mesin : 4 langkah, SOHC, 2 Valve dan pendinginan udara
Diameter x langkah : 50,5 x 57,9 mm
Volume langkah : 113,7 cc
Perbandingan kompresi : 8,8 : 1
Kapasitas pelumas mesin : 0,7 liter
Kopling : Otomatis, sentrifugal, tipe kering
Transmisi : V-Belt Otomatis
Pelumasan : Wet-Sump
Sistem Pengapian : DC-CDI
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Pada penelitian ini properties yang diamati ada tiga 
yaitu densitas, nilai kalor, dan viskositas. Properties 
didapat dari hasil pengujian di laboraturium dengan 
standart ASTM dan dapat dilihat pada Tabel 2.

Gambar 1 menunjukkan skema pengujian performa 
mesin, pertama mesin bensin dinyalakan pada putaran 
idle (±3000 rpm) selama 10 menit untuk mencapai 
kondisi steady state atau stasioner. Alat yang digunakan 
antara lain dynotest Chasis, tachometer, buret/gelas 
ukur yang digunakan untuk mengukur volume bahan 
bakar yang dibutuhkan dalam satuan ml, stopwatch yang 
digunakan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan 
untuk konsumsi bahan bakar dalam satuan detik dan 
toolset digunakan sebagai alat bantu untuk memasang 
bagian-bagian yang diperlukan. Pengambilan data yang 
pertama adalah menyiapkan bahan bakar setiap 10 ml, 
selanjutnya pastikan semua perangkat keras (CPU, layar, 
keyboard) sudah berfungsi, naikkan kendaraan yang akan 
di uji pada dynotest chasis, pasang pengikat pada roda 
depan, maupun sisi-sisi rangka kendaraan agar supaya 
pada saat pengujian kendaraan aman dan stabil, kemudian 
atur posisi roda belakang pada roller, lalu nyalakan 
kendaraan, setelah itu lakukan pengujian daya dengan 
cara menarik tuas gas atau throttle kendaraan mulai 
dari rpm rendah sampai rpm tertinggi (maksimal) pada 
kendaraan tersebut, selanjutnya amati hasil pembacaan 
grafik pengujian pada layar monitor, sehingga akan 
didapatkan hasil dari performa pada kendaraan tersebut 
antara lain torsi dan daya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 2 menunjukkan densitas tertinggi terdapat 
pada campuran bahan bakar-ethanol 45% dengan nilai 
sebesar 0,771 gr/cm³, sedangkan densitas terendah 
terjadi pada ethanol 20% sebesar 0,721 g/cm³ yang telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu. Secara keseluruhan 
terlihat bahwa bahan bakar dengan penambahan 
konsentrasi ethanol memiliki densitas yang semakin 
meningkat sejalan dengan meningkatnya kadar ethanol 
yang ditambahkan.

Pada Gambar 3 terlihat nilai kalor tertinggi terdapat 
pada pencampuran bahan bakar-Ethanol 20% sebesar 
37730 kJ/kg, sedangkan nilai kalor terendah terdapat pada 
campuran bahan bakar-ethanol 45% dengan nilai kalor 
sebesar 28099 kJ/kg. Secara keseluruhan terlihat pada 
bahan bakar dengan penambahan konsentrasi ethanol 
memiliki nilai kalor yang semakin menurun karena efek 
dari nilai kalor ethanol yang rendah, sehingga apabila 
ditambahkan ke RON 90 maka nilai kalor total bahan 
bakar yang akan di gunakan akan menjadi rendah, dengan 
penurunan nilai kalor tersebut diharapkan bisa merubah 
performasi mesin yang lebih baik.

Pada Gambar 4 terlihat viskositas tertinggi terdapat 
pada campuran RON 90 dengan ethanol sebanyak 
45% yaitu sebesar 0,56 mm2/s, sedangkan viskositas 
terendah terdapat pada campuran Ethanol 20% yang 
telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebesar 0,51 
mm2/s. Hal tersebut terlihat bahwa bahan bakar dengan 

Tabel 2. Propertis Variasi Bahan Bakar.

fuel Viscosity (mm2/s) Density (g/cm3)
Low Heating Value 

(kJ/kg)
RON 90 + Ethanol 35 % (E35) 0,54 0,764 31951
RON 90 + Ethanol 45 % (E45) 0,56 0,771 28099
Reference ASTMD 445-97 ASTM D-1298 ASTM D-240

Gambar 1 Skema Pengujian performa mesin

Gambar 2 Pengaruh penambahan ethanol terhadap densitas 
bahan bakar

Gambar 3 Pengaruh penambahan ethanol terhadap Nilai Kalor 
bahan bakar



54 Jurnal Saintek, Vol. 16. No. 1 Juni 2019: 51–56

penambahan ethanol, memiliki nilai viskositas yang 
semakin naik sejalan dengan peningkatan kadar ethanol 
yang ditambahkan. Kenaikan ini dikarenakan viskositas 
dari ethanol itu sendiri sudah tinggi, sehingga ketika 
ditambahkan ke RON 90 akan meningkatkan viskositas 
dari bahan bakar tersebut.

Pada Gambar 5 menunjukkan penambahan bahan 
bakar RON 90-ethanol 35% menghasilkan torsi yang 
tertinggi sebesar 5,8 N.m dengan pemakaian busi iridium 
berkisar pada putaran 7000 rpm. Kondisi yang sama 
pada campuran RON 90-ethanol 45% menghasilkan 
torsi maksimal sebesar 6,98 N.m pada penggunaan busi 
iridium dengan putaran 5000 rpm. Adapun kenaikan 
setiap putaran mesin baik menggunakan busi nikel, 
platinum dan iridium, cenderung mengalami kenaikan 
dari setiap putaran sampai mencapai titik maksimum 
dan akan mengalami penurunan setelah mencapai titik 
maksimum tersebut dikarenakan faktor panas dari mesin 
itu sendiri yang mengakibatkan banyak energi yang 
terbuang. Kenaikan torsi diakibatkan oleh tekanan uap 
yang lebih rendah sehingga dengan tekanan uap yang 
lebih rendah akan menaikkan proses pembakaran di 
dalam selinder dan mempercepat kenaikan torsi. Setelah 
7000 rpm sampai dengan 9000 rpm torsi mulai menurun 
yang disebabkan menurunnya tekanan efektif rata-rata 

(Bmep) akibat frekuensi kecepatan piston yang tinggi 
tidak diimbangi oleh lamanya katup terbuka, sehingga 
terjadi penurunan tekanan pembakaran.

Pada Gambar 6 menunjukkan bahwa penambahan 
bahan bakar RON 90-ethanol 35% dengan menggunakan 
busi nikel, platinum dan iridium cenderung mengalami 
kenaikan pada setiap putaran hingga mencapai titik 
maksimum.  Semakin tinggi putaran mesin maka daya 
juga akan semakin tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh 
langkah kerja yang lebih panjang pada waktu yang 
sama. Pada putaran tinggi daya cenderung mengalami 
penurunan, diakibatkan oleh putaran yang semakin tinggi 
mengakibatkan proses saat membuka dan menutup katup 
lebih cepat, sehingga komposisi campuran bahan bakar 
dan udara pada rpm tinggi tidak sempurna. Akibatnya 
tekanan pada piston berkurang dan daya mengalami 
penurunan. Daya tertinggi dihasilkan oleh mesin dengan 
menggunakan bahan bakar RON 90-ethanol 35% sebesar 
4,25 kW dengan menggunakan busi iridium saat putaran 
mesin 7000 rpm yaitu. Daya terendah dihasilkan oleh 
mesin dengan menggunakan busi nikel sebesar 1,87 kW 
saat putaran mesin 4000 rpm. Kondisi serupa dengan 
RON 90-ethanol 45% daya maksimal sebesar 4,40 kW 
dengan busi iridium saat putaran mesin 7000 rpm. 

Gambar 4 Pengaruh penambahan ethanol terhadap Viskositas 
bahan bakar

Gambar 5 Grafi k perbandingan torsi terhadap putaran mesin

Gambar 6 Grafi k perbandingan daya terhadap putaran mesin

Gambar 7 Grafi k perbandingan tekanan efektif rata-rata (Mep) 
terhadap putaran mesin
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Pada Gambar 7 menunjukkan bahwa tekanan efektif 
rata-rata untuk setiap putaran mesin cenderung mengalami 
penurunan. Pada putaran rendah sampai menengah yaitu 
4000-5000 rpm terjadi kenaikan yang disebabkan oleh 
perbandingan nilai tekanan uap dan jenis bahan bakar yang 
digunakan. Dimana bahan bakar yang memiliki tekanan 
uap lebih rendah akan meningkat proses pembakaran di 
dalam ruang bakar sehingga mempercepat kenaikan 
tekanan efektif rata-rata. Pada putaran tinggi 5000-
9000 rpm mengalami penurunan, hal itu disebabkan ada 
penurunan dorongan torak akibat tekanan pembakaran 
tidak maksimal, tekanan efektif rata-rata yang dihasilkan 
menjadi menurun. Jadi tekanan efektif rata-rata dengan 
bahan bakar RON 90-ethanol 35% sebesar 628,88 kPa 
dengan memakai busi iridium pada putaran mesin 5000 
rpm. Begitu juga kenaikan terjadi pada bahan bakar RON 
90-ethanol 45% sebesar 756,86 kPa dengan memakai busi 
iridium pada putaran mesin 5000 rpm.

Pada Gambar 8 menunjukkan adanya penurunan 
konsumsi bahan bakar spesifik yang disebabkan seiring 
dengan perubahan putaran mesin. Untuk putaran mesin 
7000 rpm sampai dengan 9000 rpm cenderung mengalami 
kenaikan. Kemudian putaran mesin antara 4000-7000 rpm 
mengalami heat loss pada mesin dan kemudian terjadi 
peningkatan yang disebabkan oleh friction loss yang 
tinggi. Konsumsi bahan bakar spesifik terkecil didapat 
pada bahan bakar RON 90-Ethanol 35% sebesar 0,462 
kg/kW.jam yang menggunakan busi iridium pada putaran 
mesin 7000 rpm. Kondisi yang sama dengan campuran 
bahan bakar RON 90-ethanol 45% terkecil dengan hasil 
0,432 kg/kW.jam dengan  menggunakan busi iridium 
pada putaran mesin 7000 rpm.

Pada Gambar 9 menunjukkan bahwa penggunaan 
campuran bahan bakar RON 90-ethanol 35%, 
mengalami kenaikan dari putaran rendah 4000 rpm 
yang menggunakan busi iridium paling tinggi sebesar 
23,7% pada putaran 7000 rpm. Pada putaran tinggi 
efisiensi thermal cenderung menurun, hal ini dikarenakan 

komposisi campuran bahan bakar dan udara pada 
rpm tinggi tidak sempurna, akibat tekanan pada piston 
berkurang efisiensi thermal yang dihasilkan menurun 
dengan  pemakaian busi nikel sebesar 10,2% pada putaran 
4000 rpm. Kondisi yang serupa pada percampuran bahan 
bakar RON 90-ethanol 45%, mengalami kenaikan pada 
putaran rendah 4000 rpm. Kenaikan dialami pada busi 
iridium sebesar 27,7% pada putaran 7000 rpm dan hasil 
terendah dengan pemakaian busi nikel sebesar 14,4% 
pada putaran 4000 rpm.

PENUTUP

Kesimpulan
Penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan  

ethanol 35% dan 45% sangat berpengaruh terhadap 
performasi mesin hal tersebut ditunjukkan pada analisa 
daya untuk penambahan ethanol 35% mengalami 
kenaikan 5% pada penggunaan busi nikel, platinum 
dan iridium sedangkan pada campuran 45% mengalami 
kenaikan 15%. Dengan adanya kenaikan daya tersebut 
maka akan berpengaruh juga terhadap kenaikan torsi, 
tekanan efektif rata-rata dan efisiensi thermal karena 
sebanding lurus dengan daya yang dihasilkan. Tetapi 
berbeda dengan yang dihasilkan pada konsumsi bahan 
bakar spesifik, dengan penambahan ethanol 35% 
mengalami penurunan sebesar 14% dan campuran ethanol 
45% sebesar 18%. Sehingga dari apa yang didapat diatas 
menunjukkan sangat pentingnya inovasi penambahan 
bahan bakar yang dapat menaikkan performasi mesin 
serta menghemat bahan bakar yang dipakai.
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ABSTRAK
Kekerasan permukaan material baja sangat diperlukan pada peralatan pengeruk tanah maupun batu-batuan dan salah satunya 

digunakan pada bucket kapal keruk yang sering mengalami bengkok dan patah. Penelitian ini untuk mengkaji kualitas kekerasan 
material baja grade A36 setelah mengalami berbagai perlakuan pengerasan permukaan dengan uji bending dan uji kekerasan. 
Pengerasan permukaan baja grade A36 dilakukan dengan variasi metode hard facing, buttering, dan buttering berlapis. Prosedur 
pengujian menggunakan standar ASME IX. Dari pengujian yang dilakukan didapatkan bahwa metode buttering mempunyai harga 
kuat bending paling tinggi sebesar 14,80 KN dibandingkan dengan metode buttering berlapis 11,56 KN dan hard facing 7,9 KN. 
Nilai kekerasan material dengan metode hard facing 638,033 HV, buttering 630,34 HV dan buttering berlapis 483,883 HV. Hasil 
penelitian dengan pengujian bending dan kekerasan didapatkan sifat keuletan dan kekerasan pada material baja grade A36. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan metode buttering adalah yang paling tepat untuk proses pengerasan permukaan pada 
material bucket kapal keruk karena mempunyai nilai keuletan dan kekerasan yang cukup baik.

Kata kunci: pengelasan hard facing, pengelasan buttering, pengelasan buttering berlapis, kekuatan bending, kekerasan permukaan, 
bucket kapal keruk

ABSTRACT
The surface hardness of steel material is very necessary for land scraping equipment and rocks and one of them is used on 

bucket dredgers which often bending and fracture. This research is to examine the quality of hardness of A36 grade steel material 
after done various surface hardening treatments with bending and hardness testing. Surface hardening of A36 grade steel is carried 
out with variations of hard facing methods, buttering, and layered buttering. The testing procedure uses the ASME IX standard. 
From the tests conducted, it was obtained that the buttering method had the highest bending strength value of 14.80 KN compared 
to the 11.56 KN layered buttering method and hard facing 7.9 KN. Hardness value of material with hard facing method 638,033 HV, 
buttering 630,34 HV and layered buttering 483,883 HV. The results of the research with bending and hardness testing obtained the 
ductility and hardness of A36 grade steel material. So it can be concluded that the buttering method is the most appropriate for the 
surface hardening process on bucket dredge material because it has a fairly good ductility and hardness value.

Keywords: hard facing welding, buttering welding, layered buttering welding, bending strength, surface hardness, bucket dredger

PENDAHULUAN

Kondisi perairan yang penuh bebatuan dan karang 
keras membuat bucket kapal keruk sering mengalami 
bengkok dan aus sehingga waktu kerja untuk pengerukan 
menjadi kurang optimal. Timbulnya masalah seperti ini 
perlu diteliti dengan mengkaji beberapa metode pengerasan 
permukaan logam pada bucket kapal keruk sehingga dapat 
meningkatkan kekuatan dari peralatan bucket. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui kualitas sifat mekanik 
logam bucket kapal keruk setelah mengalami perlakuan 
pengerasan permukaan melalui uji bending dan uji 
kekerasan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan 
untuk pengerasan permukaan menggunakan tiga macam 
variasi, yaitu: metode hard facing dengan menambah 
lapisan keras pada logam induk maksimal 3 layer, metode 

buttering dengan penambahan 2 lapisan keras dan 2 
lapisan lunak pada logam induk sehingga menjadi 4 layer 
dan metode buttering berlapis dengan layer 1 dan 3 lapisan 
lunak, layer 2 dan 4 lapisan keras.

TINJAUAN PUSTAKA

Metode pengerasan pada permukaan logam juga 
dapat dilakukan dengan menggunakan metode induksi 
[1]. Pemanasan induksi yang selama ini digunakan dalam 
proses peleburan logam, merupakan sistem pemanasan 
yang sangat cepat dan efi sien karena kerugian dari proses 
radiasi dapat dikurangi.

Menurut Rifky Ismail [1], pengerasan permukaan 
pada roda gigi menggunakan mesin pemanas induksi 
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dilakukan dengan meletakkan roda gigi di dalam 
kumparan/coil yang dialiri arus listrik sehingga timbul 
medan magnet yang menghasilkan panas. Pemanasan 
secara kontinyu pada roda gigi hingga temperaturnya 
mencapai fase transformasi dan disertai dengan proses 
pendinginan cepat dapat menghasilkan pengerasan pada 
permukaan pada roda gigi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yusuf 
Umardhani [2], nitridasi merupakan metode pengerasan 
permukaan yang berfungsi untuk meningkatkan 
ketahanan sifat mekanik pada baja terhadap laju korosi 
dan keausan. Proses nitridasi setelah dietsa dalam larutan 
garam HCL selama 60 menit, mampu meningkatkan nilai 
kekerasan baja ST 40 dari baja non perlakuan nitridasi 
(raw material) sebesar 150.03 HV menjadi 154.8 HV 
untuk proses nitridasi T = 400°C, 153.8 HV untuk 
nitridasi T = 450°C, dan 158.75 HV untuk nitridasi T = 
500°C.

Baja ASTM Grade A36 termasuk baja karbon rendah 
dengan elemen paduan terdiri dari unsur karbon (C = 0,25 
~ 029%), silikon (Si = 0,28%), mangan (Mn = 1,03%), 
posfor (P = 0,04%), sulfur (S = 0,05%), dan copper (Cu 
= 0,20%). Sifat mekanik pada baja ASTM Grade A36 
adalah sebagai berikut: yield strength = 250 MPa, tensile 
strength = 400 ~ 550 MPa, elongation = 20% dan Charpy 
V impact test = 27 dan 20 (pada energy 1 dan energy 2) 
[3].

Elektrode las untuk pelapisan keras menggunakan 
elektrode terbungkus jenis oksida titan atau titania kapur 
tipe AWS A5.1 E7018 dan DIN 8555 E6-UM 60 yang 
tahan terhadap keausan. Elektrode ini dibuat dari jenis 
titania kapur dan banyak digunakan karena sifatnya yang 
tidak sensitif terhadap retak. Unsur pengeras dan bahan 
senyawa-senyawa logam ditambahkan ke dalam fl ux dari 
elektrode pelapisan keras sehingga diameter elektrode 
menjadi lebih besar [4]. 

Pengelasan logam adalah penyambungan setempat 
menggunakan beberapa batang logam dengan 
menggunakan energi panas. Logam pengisi (filler 
metal) dengan temperatur lebur yang sama dengan titik 

lebur dari logam induk dapat digunakan dalam proses 
penyambungan logam tersebut [5]. Pengelasan (welding) 
adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan 
cara mencairkan sebagian logam induk dalam logam 
pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa 
logam tambahan dan menghasilkan sambungan yang 
kontinyu [6]. 

Pengelasan dengan elektrode terbungkus adalah 
menggunakan kawat elektrode logam (filler metal) 
yang dibungkus fl uks. Jenis pengelasan ini, busur listrik 
terbentuk diantara logam induk dan ujung elektrode, 
karena panas dari busur ini maka logam induk dan ujung 
elektrode tersebut mencair kemudian membeku bersama 
[9]. Skema dari pengelasan shielded metal arc welding 
(SMAW) seperti  pada Gambar 2.

Proses pengelasan listrik SMAW adalah proses 
pengelasan yang menggunakan panas untuk mencairkan 
material dasar dan elektrode. Panas ditimbulkan oleh 
lompatan ion listrik yang terjadi antara katoda dan anoda. 
Proses terjadinya pengelasan karena adanya kontak 
antara ujung elektrode dan material dasar sehingga terjadi 
hubungan pendek yang mengakibatkan terbentuknya 
busur listrik yaitu lompatan ion dan menimbulkan panas. 
Panas akan mencairkan elektrode dan material dasar 
sehingga cairan elektrode dan cairan material dasar akan 
menyatu membentuk logam lasan (weld metal) [11]. 

Struktur mikro pada logam lasan sangat tergantung 
dari kecepatan pendinginan dari suhu daerah austenitik 
sampai ke suhu kamar. Perubahan struktur ini dengan 
sendirinya sifat-sifat mekanik yang dimiliki juga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BM = Base Metal 2) BM = Base Metal 1) 

BM = Base Metal 3) 

Gambar 1. Variasi Spesimen: 1) Hard Facing, 2) Buttering, 3) Buttering Berlapis

Gambar 2. Skema Wiring System Las SMAW [7]
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berubah [10]. Hubungan antara kecepatan pendinginan 
dan struktur mikro yang terbentuk digambarkan dalam 
diagram Continous Cooling Transformation (CCT) pada 
Gambar 3.

Diagram CCT dapat digunakan untuk mengetahui 
pengaruh struktur logam terhadap retak las, keuletan 
dan lain sebagainya, yang kemudian dapat dipakai untuk 
menentukan prosedur dan cara pengelasan. Karena 
itu dengan mengukur waktu pendinginan dari 800oC 
sampai 500oC dan menggabungkan dengan diagram 
CCT dari baja yang sama, maka struktur dan kekerasan 
baja pada daerah HAZ sudah dapat ditentukan. Diagram 
laju transformasi pendinginan dapat berubah karena 
berubahnya temperatur maksimum yang terjadi.

METODE

Metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 
kekerasan material baja grade A36 setelah diberikan 
variasi pengerasan permukaan (hard surfacing) adalah 
dengan menggunakan pengujian bending (bending test) 
dan pengujian kekerasan (hardness test). Pembuatan 
spesimen (test piece) menggunakan standar ASME 
IX (American Society Mechanical Engineering) [8]. 
Langkah-langkah penelitian tentang perbandingan 
kekuatan lapisan pengelasan dengan tiga metode 
hard facing, buttering, dan buttering berlapis dapat 
ditunjukkan pada Gambar 4.

Proses pengelasan spesimen menggunakan SMAW 
sesuai dengan WPS (welding procedure specifi cation) 
adalah sebagai berikut:
• Mesin las diatur arus listrik (120 A) dan tegangan (22 

V) sesuai diameter elektrode yang digunakan.

• Kawat las (elektrode) yang digunakan pada metode 
hard facing, buttering dan buttering berlapis adalah 
menggunakan elektrode tipe AWS A5.1 E7018 dan 
DIN 8555 E6-UM 60.

• Juru las (welder) dengan kecepatan pengelasan rata-
rata 10 cm/menit harus memiliki sertifi kat welder 
minimal posisi 3G (vertikal) untuk menghindari cacat 
las. 

Proses pengujian dilakukan bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh metode hard facing, buttering 
dan buttering berlapis terhadap pengerasan permukaan 
material baja grade A36 berdasarkan sifat mekanik dari 
pengujian bending dan kekerasan (hardness). Pengujian 
bending merupakan salah satu bentuk pengujian untuk 
menentukan mutu keuletan suatu material secara visual. 
Selain itu uji bending digunakan untuk mengukur 
kekuatan material akibat pembebanan dan kekenyalan 
hasil sambungan las baik di weld metal maupun daerah 
HAZ (heat affected zone).

Prosedur pengujian bending dilakukan dengan cara 
meletakkan material uji di atas mesin uji bending dengan 
panjang (L) 150 mm kemudian ditekan dengan alat 
penekan (mandrel) yang berdiameter (4 x tebal spesimen) 
yaitu 40 mm hingga mencapai radius bending 180° [12]. 
Pada pengujian bending digunakan cara side bend yaitu: 
pengujian tekuk pada sisi lasan dengan tujuan dapat 
melihat hasil lasan overlay, untuk mengetahui kondisi 
pada interface dan face hasil lasan. 

Pengujian kekerasan (hardness) dilakukan untuk 
mengetahui nilai kekerasan material pada jenis material 
medium carbon steel yang mengalami proses pengerasan 
pada permukaan. Pengujian kekerasan yang dilakukan 
dengan menggunakan metode vickers. Prosedur pengujian 

Gambar 3. Diagram CCT untuk Baja ASTM 4340
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kekerasan yaitu: spesimen digosok (polisher) pada mesin 
polisher selanjutnya dilakukan proses etsa dengan etching 
reagent (Nital 2%, HNO3 2 ml + alkohol 98 ml) untuk 
melihat secara visual bagian daerah lasan, HAZ dan 
daerah base metal. Pemasangan identor vickers berbentuk 
piramida untuk penekanan spesimen pada masing-masing 
bagian tersebut. Pemberian beban tekan selama 15 detik, 
kemudian diukur diameter beban indentasi pada layar 
mesin (beban indentasi berbentuk persegi) [12].

Hasil pengerasan permukaan dengan proses 
pengelasan SMAW dengan menggunakan metode 
hard facing, buttering, dan buttering berlapis dapat 
ditunjukkan pada Gambar 6.

Hasil pengerasan permukaan pada material baja 
grade A36 dengan tiga metode (hard facing, buttering, 
buttering berlapis), selanjutnya dibuat spesimen uji 
bending dengan bentuk dan dimensi sesuai standar ASME 
IX untuk kemudian dilakukan pengujian bending. Pada 
pengujian bending dari tiga jenis metode pengerasan 
permukaan dengan hard facing, buttering, buttering 
berlapis, masing-masing variasi diambil tiga spesimen 
uji sebagai replikasi pengujian. Contoh spesimen hasil 
yang telah selesai dilakukan pengujian side bend seperti 
ditunjukkan pada Gambar 7.

ANALISA DATA

Data yang didapatkan dari mesin uji bending pada 
pengujian tekuk dapat diketahui nilai rata-rata uji 
tekuk dari setiap metode pengelasan untuk pengerasan 
permukaan.

Seperti yang data hasil uji bending yang dilakukan 
pada spesimen metode hard facing terjadi patah 
keseluruhan, material bersifat getas sehingga antara 
weld metal dengan base metal mengalami patah setelah 
diuji bending. Kondisi spesimen patah dikarenakan base 
metal terpengaruh elektrode hard facing sehingga base 
metal ikut menjadi getas spesimen uji membentuk sudut 
rata-rata ά = 51° dan nilai dari mesin uji bending bahwa 
beban maksimal rata-rata yang mampu diterima spesimen 
sebesar 7,9 KN. Pada metode buttering, spesimen 
mengalami patah open crack pada weld metal, material 
uji melengkung membentuk sudut rata-rata yang besar 
yaitu ά = 98,33°. Dari bentuk sudut tekuk yang dihasilkan 
material uji buttering mempunyai keuletan yang lebih 
tinggi jika dibandingkan pada material uji yang lain, hal 
ini dikarenakan terdapat lapisan lunak pada permukaan 
base metal sehingga dapat menambah kuat bending dan 
didapatkan nilai dari mesin uji bending bahwa beban 
maksimal rata-rata yang mampu diterima adalah 14,80 
KN. Pada metode buttering berlapis mengalami patah 
open crack pada weld metal, material uji dilengkungkan 
hingga membentuk sudut rata-rata ά = 78,66° dan 
didapatkan nilai dari mesin uji bending bahwa beban 
maksimal yang mampu diterima adalah 11,56 KN.

Dari Tabel 1. data hasil pengujian bending dapat 
digambarkan ke dalam grafi k hubungan antara variasi 
pengerasan permukaan dengan beban bending dan sudut 
bending dari tiga metode pengelasan, seperti ditunjukkan 
pada Gambar 8.

Dari Gambar 8. hasil pengujian bending, data 
menunjukkan bahwa metode hard facing nilai beban 
bending sebesar 7,9 KN dengan sudut bending sebesar 51° 
sedangkan pada metode buttering didapatkan nilai 14,80 
KN dengan sudut bending sebesar 98,33° dan pada metode 
buttering berlapis didapatkan nilai 11,56 KN sudut bending 
sebesar 78,66°. Maka dapat disimpulkan bahwa spesimen 
dengan metode buttering memiliki sifat mekanik paling 
baik dibandingkan dengan metode yang lain.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 5. Metode dan Dimensi Spesimen Uji Bending Menurut 
ASME IX

 
 
 
 
 
 
 
 

1) 2) 

3) 

Gambar 6. Pengerasan Permukaan dengan: 1) Hard Facing, 
2) Buttering dan 3) Buttering Berlapis 

1) 2) 

3) 

Gambar 7. Hasil Uji Side Bend Pada Spesimen: 1) Hard Facing, 
2) Buttering dan 3) Buttering Berlapis
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Pengujian kekerasan pada sisi logam las diambil 
beberapa titik pada base metal, HAZ dan tiap-tiap lapisan 
weld metal untuk mengetahui kekerasan pada setiap layer 
setelah dilakukan pengelasan dengan menggunakan tiga 
metode pengerasan permukaan. Pengujian kekerasan 
menggunakan cara Vickers dengan menggunakan identor 

Tabel 1. Data Hasil Pengujian Bending

No. Metode Kode Replikasi Beban 
(KN) Sudut (ά) Hasil Beban 

rata-rata (KN)
Sudut

rata-rata (ά)

1 Hard Facing

A 10,26 38° Crack

7,9 51°B 5,9 70° Crack

C 7,54 45° Crack

2 Buttering

A 10,36 70° Crack

14,80 98,33°B 24,52 145° Crack

C 9,54 80° Crack

3 Buttering 
Berlapis

A 12,46 72° Crack

11,56 78,66°B 12,13 80° Crack

C 10,11 84° Crack

Gambar 8. Grafi k Hasil Pengujian Bending

Tabel 3. Nilai Kekerasan Vickers Pada Spesimen Metode 
Buttering

Metode dan Hasil Pengujian

Beban (P) = 10 kgf Indentor = 
Piramida Intan Waktu : 15 detik

Daerah
d pada garis (mm) Nilai Kekerasan 

Vickers (DPH) 

d1 d2 (d1+d2)/2 HV = 1,854 P/d2

BM 0,330 0,310 0,320 181,05

HAZ 0,310 0,305 0,308 196,07

WM 1 0,277 0,276 0,277 242,50

WM 2 0,251 0,248 0,250 297,83

WM 3 0,192 0,197 0,195 490,08

WM 4 0,170 0,169 0,170 645,31
Tabel 2. Nilai Kekerasan Vickers pada Spesimen Metode Hard 

Facing

Metode dan Hasil Pengujian

Beban (P) = 10 kgf Indentor = 
Piramida Intan Waktu : 15 detik

Daerah
d pada garis (mm) Nilai Kekerasan 

Vickers (DPH) 

d1 d2 (d1+d2)/2 HV = 1,854 P/d2

BM 0,350 0,337 0,344 157,13

HAZ 0,250 0,230 0,240 321,88

WM 1 0,217 0,212 0,215 402,95

WM 2 0,176 0,179 0,178 588,45

Tabel 4. Nilai Kekerasan Vickers Pada Spesimen Metode 
Buttering Berlapis

Metode dan Hasil Pengujian

Beban (P) = 10 kgf Indentor = 
Piramida Intan Waktu : 15 detik

Daerah
d pada garis (mm) Nilai Kekerasan 

Vickers (DPH) 

d1 d2 (d1+d2)/2 HV = 1,854 P/d2

BM 0,312 0,342 0,327 173,39

HAZ 0,301 0,313 0,307 197,36

WM 1 0,305 0,306 0,306 198,65

WM 2 0,166 0,174 0,170 641,52

WM 3 0,233 0,223 0,228 356,65

WM 4 0,173 0,179 0,176 598,53
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bahwa spesimen metode buttering memiliki kuat tekuk 
(bending) paling tinggi dibandingkan kedua metode 
pengerasan permukaan yang lain. Hasil uji kekerasan 
(hardness test) didapatkan nilai kekerasan spesimen 
metode hard facing sebesar 638,033 HV, sedangkan pada 
metode buttering sebesar 630,34 HV dan pada metode 
buttering berlapis sebesar 483,883 HV. Dari uji kekerasan 
dapat disimpulkan bahwa metode hard facing dan metode 
buttering mempunyai kekerasan paling tinggi dengan 
selisih 7,693 HV sedangkan metode buttering berlapis 
mempunyai kekerasan paling rendah.

Secara umum dari hasil uji tekuk dan uji kekerasan, 
dapat direkomendasikan bahwa metode buttering yang 
paling tepat untuk pengerasan permukaan pada peralatan 
bucket. Hal ini didasari dari hasil pengujian yang telah 
dilakukan menunjukkan bahwa metode buttering 
memiliki sifat keuletan, kekerasan, homogenitas material 
logam lebih baik dibandingkan dengan metode yang 
lain. Sifat-sifat mekanik tersebut sangat dibutuhkan 
pada peralatan bucket kapal keruk, karena harus mampu 
menahan beban bending, tidak mudah patah dan bengkok 
ketika dioperasikan.
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(alat penekan) piramid intan dengan waktu selama 15 detik 
dan beban sebesar 10 Kgf menghasilkan panjang diagonal 
d1 dan d2 yang dipakai untuk menghitung nilai kekerasan 
material. Data pengujian kekerasan pada ketiga metode 
pengerasan permukaan dapat dilihat pada Tabel 2, 3 dan 4.

Dari data hasil pengujian kekerasan pada sisi 
logam las (weld metal), HAZ, dan logam induk (base 
metal) dapat diketahui bahwa dengan metode buttering 
mempunyai kenaikan nilai kekerasan permukaan secara 
bertahap. Hal ini cukup baik jika digunakan untuk 
bucket kapal keruk karena pada permukaan paling luar 
mempunyai kekerasan paling tinggi sedangkan pada 
bagian dalam logam las masih memiliki elastisitas yang 
cukup baik. Untuk memudahkan analisa nilai kekerasan 
pada sisi logam las dari tiga variasi metode pengelasan 
dapat ditunjukkan pada Gambar 9.

Dari analisa data yang dilakukan dapat diketahui 
bahwa untuk pengerasan kulit dengan metode buttering 
adalah yang paling tepat untuk pengerasan permukaan 
karena mempunyai sifat mampu keras yang cukup baik 
jika dibandingkan dengan metode yang lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil pengujian tekuk (bending test) didapatkan nilai 
metode hard facing sebesar 7,9 KN, sedangkan metode 
buttering sebesar 14,80 KN dan metode buttering berlapis 
sebesar 11,56 KN. Dari uji tekuk dapat disimpulkan 

Gambar 9. Grafi k Nilai Pengujian Kekerasan


