


Volume 15, Nomor 1, Juni 2018

 Urban Heat Island di Kota Bandung dan Faktor Pendorongnya
 (Urban Heat Island in Bandung and its Primary Driver )

 Analisis Strategi Optimalisasi Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan: Studi Kasus Pelabuhan 
Semayang, Balikpapan

 (Optimization of Port Facilities and Equipments: A Case Study of Port of Semayang, 
Balikpapan)

 Akar Penyebab Sisa Material Besi Beton pada Proyek Konstruksi (Studi Kasus pada Satu 
Perusahaan Kontraktor Gred 7)

 (The Main Cause of Waste Materials 'Steel Base' in Construction Project (A Case Study in 
a 7 Grade General Contractor))

 Uji Kelayakan Metode Load Balance Per-Connection Classifi er, Nth, Equal Cost Multi Path, 
dan Policy-Based Routing Menggunakan Mikrotik Routerboard

 (Feasibility Test of Load Balance Per-Connection Classifi er, Nth, Equal Cost Multi Path and 
Policy-Based Routing Method using Mikrotik Routerboard)

 Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Pasir Silika dengan menggunakan Metode EOQ 
Probabilistic Model di PT. Liku Telaga

 (Control Analysis of Supllying Silica Sandland Raw Material using EOQ Probabilistic Model 
in PT. Liku Telaga)

 Analisis Bakteri Escherichia Coli dan Logam Timbal pada Es Batu Minuman Jus Buah di 
Banjarbaru

 (Analysis Escherichia Coli Bacteria and Lead Metal on Ice Cube of Fruit Juice in 
Banjarbaru)

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) Wilayah VII

J. Saintek Vol. 15 No. 1 Hal. 1–33 Surabaya
Juni 2018

ISSN
1693-8917



ISSN: 1693-8917

SAINTEK
Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Teknik dan Rekayasa

Volume 15, Nomor 1, Juni 2018

Diterbitkan oleh Kopertis Wilayah VII sebagai terbitan berkala yang menyajikan informasi dan analisis 
persoalan ilmu-ilmu Teknik dan Rekayasa.

Kajian ini bersifat ilmiah populer sebagai hasil pemikiran teoretik maupun penelitian empirik. Redaksi 
menerima karya ilmiah/hasil penelitian atau artikel, termasuk ide-ide pengembangan di bidang ilmu-ilmu Teknik 
dan Rekayasa. Untuk itu SAINTEK mengundang para intelektual, ekspertis, praktisi, mahasiswa serta siapa saja 
berdialog dengan penuangan pemikiran secara bebas, kritis, kreatif, inovatif dan bertanggung jawab. Redaksi 
berhak menyingkat dan memperbaiki karangan itu sejauh tidak mengubah tujuan isinya. Tulisan-tulisan dalam 
artikel SAINTEK tidak selalu mencerminkan pandangan redaksi. Dilarang mengutip, menterjemahkan atau 
memperbanyak kecuali dengan izin redaksi.

Prof. Dr. Ir. Suprapto, DEA
(Koordinator Kopertis Wilayah VII)

Dr. Widyo Warsono, M.Pd 
(Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VII)

/
Prof. Dr. Ir. Achmadi Susilo, MS.; Prof. Dr. Djwantoro Hardjito, M.Eng.; 

Dr. Antok Supriyanto, M.MT.; Drs. Budi Hasan, SH., M.Si.; 
Suhari, S.Sos.; Suyono, S.Sos., M.Si.; 

Thohari, S.Kom.; Muhammad Machmud, S.Kom., M.Kom

   
Dhani Kusuma Wardhana, S.I.Kom; Vita Oktaviyanti, A.Md

Indra Zainun Muttaqien, ST., M.Kom.; Soetjahyono

Alamat Redaksi:
Kantor Kopertis Wilayah VII Seksi Sistem Informasi

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya
Telp. (031) 5925418-19, 5947473 psw. 120 Fax. (031) 5947479

Situs Web: http//www.kopertis7.go.id, E-mail: jurnal@kopertis7.go.id





ISSN: 1693-8917

SAINTEK
Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Teknik dan Rekayasa

Volume 15, Nomor 1, Juni 2018

Dicetak oleh (printed by): Airlangga University Press. (345/10.17/AUP-A16E). Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya 60115, Indonesia. 
Telp. (031) 5992246, 5992247, Fax. (031) 5992248. E-mail: aupsby@rad.net.id; aup.unair@gmail.com

Kesalahan penulisan (isi) di luar tanggung jawab AUP

DAFTAR ISI (CONTENTS)

   Halaman (Page)

 1 Urban Heat Island di Kota Bandung dan Faktor Pendorongnya
 (Urban Heat Island in Bandung and its Primary Driver )

Aris Budhiyanto .........................................................................................................................  1–4

 2 Analisis Strategi Optimalisasi Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan: Studi Kasus Pelabuhan 
Semayang, Balikpapan

 (Optimization of Port Facilities and Equipments: A Case Study of Port of Semayang, 
Balikpapan)
Hasan Iqbal Nur, Irwan Tri Yunianto dan Disembryan Aditya Pamungkas .......................  5–12

 3 Akar Penyebab Sisa Material Besi Beton pada Proyek Konstruksi (Studi Kasus pada Satu 
Perusahaan Kontraktor Gred 7)

 (The Main Cause of Waste Materials 'Steel Bar' in Construction Project (A Case Study in a 7 
Grade General Contractor))
Tirsa Endeli Tumbelaka, Djwantoro Hardjito ........................................................................  13–17

 4 Uji Kelayakan Metode Load Balance Per-Connection Classifi er, Nth, Equal Cost Multi Path, 
dan Policy-Based Routing Menggunakan Mikrotik Routerboard

 (Feasibility Test of Load Balance Per-Connection Classifi er, Nth, Equal Cost Multi Path and 
Policy-Based Routing Method using Mikrotik Routerboard)
Khusaini Dwi Cahyono, Mimin F Rohmah, Sugianto ............................................................  18–23

 5 Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Pasir Silika dengan menggunakan Metode EOQ 
Probabilistic Model di PT. Liku Telaga

 (Control Analysis of Supllying Silica Sandland Raw Material using EOQ Probabilistic Model 
in PT. Liku Telaga)
Nailul Izzah, Suparno, Ahmad Kholis ......................................................................................  24–29

 6 Analisis Bakteri Escherichia Coli dan Logam Timbal pada Es Batu Minuman Jus Buah di 
Banjarbaru

 (Analysis Escherichia Coli Bacteria and Lead Metal on Ice Cube of Fruit Juice in 
Banjarbaru)
Norsita Agustina, Novi Rahmawanti, Novrian Dony ..............................................................  30–33





PANDUAN UNTUK PENULISAN NASKAH

Jurnal ilmiah SAINTEK adalah publikasi ilmiah 
enam bulanan yang diterbitkan oleh Kopertis Wilayah 
VII. Untuk mendukung penerbitan selanjutnya redaksi 
menerima artikel ilmiah yang berupa hasil penelitian 
empiris dan artikel konseptual dalam bidang Ilmu Teknik 
dan Rekayasa, termasuk bidang Ilmu Pertanian.

Naskah yang diterima hanya naskah asli yang belum 
pernah diterbitkan di media cetak dengan gaya bahasa 
akademis dan efektif. Naskah terdiri atas:
1.  Judul naskah maksimum 15 kata, ditulis dalam bahasa 

Indonesia atau bahasa Inggris tergantung bahasa 
yang digunakan untuk penulisan naskah lengkapnya. 
Jika ditulis dalam bahasa Indonesia, disertakan pula 
terjemahan judulnya dalam bahasa Inggris.

2.  Nama penulis, ditulis di bawah judul tanpa disertai 
gelar akademik maupun jabatan. Di bawah nama 
penulis dicantumkan instansi tempat penulis bekerja.

3.  Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa 
Inggris tidak lebih dari 200 kata diketik 1 (satu) spasi. 
Abstrak harus meliputi intisari seluruh tulisan yang 
terdiri atas: latar belakang, permasalahan, tujuan, 
metode, hasil analisis statistik, dan kesimpulan, 
disertakan pula kata kunci e.

4.  Artikel hasil penelitian berisi: judul, nama penulis, 
abstrak, pendahuluan, materi, metode penelitian, 
hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar 
pustaka.

5. Artikel konseptual berisi: judul, nama penulis, abstrak, 
pendahuluan, analisis (kupasan, asumsi, komparasi), 
kesimpulan dan daftar pustaka.

6.  Tabel dan gambar harus diberi nomor secara berurutan 
sesuai dengan urutan pemunculannya. Setiap gambar 
dan tabel perlu diberi penjelasan singkat yang 
diletakkan di bawah untuk gambar. Gambar berupa 
foto (kalau ada), disertakan dalam bentuk mengkilap 
(gloss).

7.  Pembahasan berisi tentang uraian hasil penelitian, 
bagaimana penelitian yang dihasilkan dapat 
memecahkan masalah, faktor-faktor apa saja yang 
memengaruhi hasil penelitian dan disertai pustaka 
yang menunjang.

8. Daftar pustaka, ditulis sesuai aturan penulisan 
Vancouver, disusun berdasarkan urutan kemunculannya 
bukan berdasarkan abjad. Untuk rujukan buku 
urutannya sebagai berikut: nama penulis, editor 
(bila ada), judul buku, kota penerbit, tahun penerbit, 
volume, edisi, dan nomor halaman. Untuk terbitan 
berkala urutannya sebagai berikut: nama penulis, judul 
tulisan, judul terbitan, tahun penerbitan, volume, dan 
nomor halaman.

Contoh penulisan Daftar Pustaka:
1.  Grimes EW, A use of freeze-dried bone in 

Endodontic, J. Endod, 1994: 20: 355–6
2. Cohen S, Burn RC, Pathways of the pulp. 5th ed., St. 

Louis; Mosby Co 1994: 127–47
3. Morse SS, Factors in the emergence of infectious 

disease. Emerg Infect Dis (serial online), 1995 Jan-
Mar, 1(1): (14 screen). Available from:

 URL: http//www/cdc/gov/ncidod/EID/eid.htm.
Accessed Desember 25, 1999.

Naskah diketik 2 (dua) spasi 12 pitch dalam program 
MS Word dengan susur (margin) kiri 4 cm, susur kanan 
2,5 cm, susur atas 3,5 cm, dan susur bawah 2 cm, di atas 
kertas A4.

Setiap halaman diberi nomor halaman, maksimal 
12 halaman (termasuk daftar pustaka, tabel, dan gambar), 
naskah dikirim melalui E-mail jurnal@kopertis 7.go.id.

Redaksi berhak memperbaiki penulisan naskah tanpa 
mengubah isi naskah tersebut. Semua data, pendapat 
atau pernyataan yang terdapat pada naskah merupakan 
tanggung jawab penulis. Naskah yang tidak sesuai dengan 
ketentuan redaksi akan dikembalikan.

Redaksi/Penerbit:
Kopertis Wilayah VII 
d/a Seksi Sistem Informasi
Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya
Telp. (031) 5925418-19, 5947473 psw. 120
Hp. 08155171928 (Suyono)
Fax. (031) 5947479
E-mail: jurnal@kopertis7.go.id
Homepage: www.kopertis7.go.id.





1

Urban Heat Island di Kota Bandung dan Faktor Pendorongnya 

(Urban Heat Island in Bandung and its Primary Diver)

Aris Budhiyanto
Universitas Kristen Petra Surabaya

Bandung merupakan salah satu kota besar di pulau Jawa yang terkenal dengan lingkungannya yang sejuk. Namun, beberapa 
laporan menunjukkan adanya peningkatan suhu yang sangat signifi kan di Bandung terkait dengan perkembangan kota tersebut, 
sehingga mengakibatkan fenomena urban heat island (UHI). Tujuan dari studi ini adalah mengidentifi kasi faktor utama yang 
memengaruhi fenomena UHI tersebut. Hasil studi menunjukkan peningkatan kepadatan bangunan rendah menjadi faktor utama 
penyebab fenomena UHI karena bangunan-bangunan tersebut meningkatkan banyaknya bahan bangunan berat yang menyerap 
panas pada siang hari dan memancarkannya kembali saat malam hari. 

Kata kunci: urban heat island, Bandung, lingkungan termal, faktor pendorong

Bandung is one of big cities in Java that is well-known for the cool environment. However, some recent reports state that the air 
temperature in Bandung rises signifi cantly associated to the physical development, leading an urban heat island (UHI) phenomenon 
there. The aim of this study is to identify the primary driver of UHI in Bandung. The result shows the development of the density 
of lowrise buildings is the primary driver as it increases the heavyweight building material that absorbing heat and emitting it on 
night. 

Keywords: urban heat island, Bandung, thermal environment, primary driver

Urban Heat Island (UHI) adalah fenomena di mana 
suhu udara di daerah perkotaan lebih tinggi beberapa 
derajat dari daerah pinggiran kota. Fenomena ini 
terlihat jelas pada sore dan malam hari, di mana suhu 
udara daerah pinggiran kota lebih cepat turun daripada 
daerah perkotaan. Hal ini disebabkan daerah perkotaan 
menyimpan energi panas lebih lama daripada daerah 
pinggiran kota. Energi panas tersebut dilepaskan saat 
malam hari sehingga menyebabkan perbedaan kapasitas 
penurunan suhu permukaan lahan antara daerah 
perkotaan dengan daerah pinggiran kota. Selain itu, 
daerah perkotaan menerima energi panas dari kendaraan 
dan bangunan lebih tinggi dari daerah pinggiran kota (1).

 

Gambar 1. Gambar UHI (kiri) dan Perbedaan Suhu Udara antara Perkotaan dan Pinggiran Kota (kanan), (Sumber: Coutts, Beringer, 
Jimi, & Tapper, 2009)

Penelitian UHI di Bandung oleh Tursilowati (2005), 
Wonorahardjo (2012) dan BMKG Bandung (2013) 
menunjukkan indikasi peningkatan suhu udara rata-rata 
selama 25 tahun (2). Gambar 2 menunjukkan selama 25 
tahun, suhu rata-rata di kota Bandung naik selama 1°C. 
Studi ini bertujuan untuk mengetahui faktor utama yang 
memengaruhi fenomena UHI di kota Bandung.

    

Para ahli berpendapat bahwa perubahan lingkungan 
termal dipengaruhi oleh (Wonorahardjo, 2007; 
Priyadarsini & Wong, 2005):
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Gambar 2. Suhu Rata-Rata Bandung Tahun 1987–2012 
(Sumber: Paramita & Fukuda, 2014)

Gambar 3. Simulasi Bentuk Kawasan Urban dan Geometri 
Kawasan UPI (Sumber:Paramita & Fukuda, 2014)

1. Pergantian natural land cover (LC) dengan 
perkerasan, bangunan, dan infrastruktur lain.

2. Material yang digunakan (urban surface material) 
memiliki nilai thermal properties yang dapat 
meningkatkan panas yang disimpan material tersebut.

3. Pengurangan jumlah pohon dan tanaman sehingga 
mengurangi efek pendinginan alami dari pembayangan 
dan penguapan air (evapotranspiration).

4. Peningkatan jumlah bangunan tinggi sehingga 
membentuk jalur-jalur jalan sempit (urban canyon) 
yang memerangkap udara panas dan menghambat 
aliran udara (geometry eff ect).

5. Peningkatan buangan panas dari kendaraan, pabrik 
dan AC serta kegiatan manusia lainnya yang 
menambah panas lingkungan (anthropogenic heat).

Gambar 4. Simulasi Bentuk Kawasan Urban dan Geometri Kawasan Tamansari (Sumber: Paramita & Fukuda, 2014)

6. Peningkatan polusi udara yang membentuk lapisan 
greenhouse gas di udara.

Sedangkan faktor pencahayaan dan radiasi langit 
tidak berpengaruh terhadap panas yang dihasilkan oleh 
permukaan lahan dan peningkatan suhu udara (3). 

 

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah 
metode studi literatur. Pencarian data dilakukan melalui 
eksplorasi berbagai paper mengenai UHI di beberapa 
lokasi yang memiliki perbedaan karakteristik, baik dari 
segi land cover maupun tata guna lahannya. Berdasarkan 
beberapa kasus tersebut, diambil kesimpulan mengenai 
faktor utama penyebab UHI. 

   

Kawasan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
Kawasan UPI dipilih karena memiliki luas lahan yang 

paling besar dibandingkan dengan universitas lain di 
Bandung. Di kawasan ini banyak ditemukan bangunan 
bertingkat menengah (3–6 lantai). UPI berada di Bandung 
utara, di mana lokasinya lebih tinggi dibandingkan 
daerah Bandung lainnya. Hasil analisa hubungan suhu 
udara dengan geometri kawasan, kepadatan bangunan, 
dan rasio kelangsingan bangunan menunjukkan bahwa 
rasio kelangsingan bangunan berpengaruh paling tinggi 
terhadap suhu udara (2). Dalam kasus UPI, bentuk 
bangunan (ketinggian dan kelangsingan bangunan) 
memengaruhi perubahan suhu udara. 

Menurut Halliday (2007) dalam Wonorahardjo 
(2012), bentuk bangunan terkait erat dengan orientasi 
dan material bangunan. Material dinding, umumnya 
berupa bata dan beton termasuk dalam bahan bangunan 
berat. Material jenis ini bersifat menyimpan panas 
jika dihadapkan ke timur atau barat. Penggunaan 
material tersebut dalam jumlah yang besar akan sangat 
memengaruhi suhu udara lingkungan, karena dapat 
menyerap panas dan memancarkannya kembali ke 
lingkungan dalam jumlah yang besar pula. 

Kawasan Tamansari
Kawasan Tamansari merupakan daerah pemukiman 

dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Hasil 
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Gambar 5. Simulasi Bentuk Kawasan Urban dan Geometri 
Kawasan Cigondewah (Sumber: Paramita & Fukuda, 
2014)

Gambar 6. Analisa Perbandingan Lingkungan Termal Kawasan CBD dan Perumahan (Sumber: Wonorahardjo, 2007)

analisa hubungan suhu udara dengan geometri kawasan, 
kepadatan bangunan, rasio kelangsingan bangunan 
menunjukkan bahwa kepadatan bangunan berpengaruh 
paling tinggi terhadap suhu udara (2). Dalam kasus 
Tamansari, land cover yang umumnya berupa bangunan 
dan perkerasan memengaruhi perubahan suhu udara. 

Kepadatan bangunan terkait erat dengan volume 
bangunan dan volume material yang digunakan. Semakin 
padat daerah tersebut, semakin banyak bangunan dan 
penggunaan bahan bangunan berat, seperti bata dan beton. 
Kepadatan bangunan juga berdampak pada meningkatnya 
luas lahan yang digunakan sebagai jalan raya. Material 
aspal yang digunakan sebagai surface material jalan raya 
mampu menyerap panas dalam jumlah yang besar untuk 
selanjutnya dipancarkan kembali. 

Kawasan Cigondewah
Cigondewah merupakan daerah industri yang terletak 

di pinggir kota Bandung. Di daerah ini banyak ditemukan 
sawah dan kepadatan bangunan masih sangat rendah. 
Land cover daerah ini sebagian besar adalah lahan 
terbuka hijau. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 
suhu udara di kawasan ini paling rendah dibandingkan 
dengan kawasan lainnya. Hasil analisa hubungan suhu 
udara dengan geometri kawasan, kepadatan bangunan, 
rasio kelangsingan bangunan menunjukkan bahwa 
geometri kawasan berpengaruh paling tinggi terhadap 
suhu udara (2). 

Bentuk geometri kawasan dapat juga dipahami 
sebagai perbandingan besarnya radiasi yang diterima 
oleh permukaan lahan dibandingkan dengan radiasi yang 
dipancarkan ke lingkungan (Watson & Johnson, 1987 
dalam Gál, Rzepa, Gromek, & Unger, 2007). Karena 
kawasan ini mayoritas terdiri dari lahan hijau, material 
permukaan lahan yang berupa tanaman menjadi faktor 
utama yang memengaruhi rendahnya suhu udara. 

Kawasan Asia Afrika dan Perumahan di Belakang Gedung 
Sate

Kawasan Asia Afrika merupakan kawasan 
perdagangan dengan gedung bertingkat yang cukup 
banyak. Kawasan ini merupakan pusat kegiatan 
perdagangan (CBD) kota Bandung. Sedangkan kawasan 
perumahan di belakang Gedung Sate merupakan 
kawasan perumahan yang cukup padat dengan ketinggian 
bangunan rendah (Wonorahardjo, 2007). 

Kawasan perdagangan Asia Afrika mempunyai nilai 
kepadatan FAR yang lebih tinggi dibanding kawasan 
perumahan di belakang Gedung Sate, tetapi suhu udara 
di kawasan Asia Afrika lebih rendah dibanding kawasan 
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perumahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 
intensifi kasi lahan secara vertikal tidak menyebabkan 
kenaikan suhu udara. Dibandingkan dengan kawasan 
perdagangan Asia Afrika, luas dinding/m3 ruang di 
kawasan perumahan lebih besar, menyebabkan suhu 
udara kawasan perumahan tersebut lebih tinggi dari 
kawasan perdagangan Asia Afrika. 

Sama halnya dengan luasan dinding, perbandingan 
luasan atap menunjukkan hasil yang sama. Di kawasan 
yang luas atap/m3 ruang lebih besar, suhu udara 
cenderung lebih tinggi. Hal ini menunjukkan semakin 
padat kawasan, proses pendinginan kawasan semakin 
lambat. Karakteristik fi sik kawasan terkait erat dengan 
penggunaan material bangunan. Semakin banyak bahan 
bangunan berat yang digunakan, semakin tinggi suhu 
udara rata-rata kawasan tersebut. Hal ini dikarenakan 
bahan bangunan tersebut cenderung menyimpan panas 
dan melepaskan kembali ke udara secara perlahan 
sehingga menimbulkan efek pemanasan lingkungan 
(Wonorahardjo, 2007).

 

Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa di daerah 
perkotaan, kepadatan dan bahan bangunan sangat 
berpengaruh terhadap lingkungan termal. Semakin padat 
dan luas kawasan yang tertutupi oleh bangunan, semakin 
tinggi suhu udara dan semakin rendah penurunan 
suhu udara kawasan tersebut. Demikian juga dengan 
penggunaan material bangunan, di mana penggunaan 
bahan bangunan berat menyebabkan suhu udara lebih 
tinggi. Ditinjau dari bentuk bangunan, bentuk bangunan 
tidak berdampak signifikan terhadap kenaikan suhu 
udara. Bentuk bangunan langsing dan berlantai banyak 
tidak berpengaruh terhadap kenaikan suhu udara 
bangunan. Semakin langsing dan tinggi bangunan yang 
ada di kawasan tersebut, semakin rendah suhu udara rata-
ratanya. 

Lebih lanjut, Rinner & Hussain (2011) menegaskan 
bahwa UHI disebabkan oleh lingkungan buatan manusia, 
di mana lahan alami digantikan oleh material penutup 
lahan yang memiliki kemampuan menyerap panas sangat 
tinggi seperti beton dan aspal. Termasuk juga di dalam 
lingkungan buatan adalah material selubung bangunan, 
seperti atap, dinding, juga jalan, tempat parkir, taman, dan 
area rekreasi, semua yang menggunakan material berat 
dan plesteran. Material bangunan berat yang menutupi 
permukaan lahan tersebut tidak hanya menyerap panas, 
tetapi juga menghalangi penguapan/evaporasi dari 
tanah yang mampu menurunkan suhu udara. Semakin 
berkurangnya lahan terbuka berarti semakin sedikit 
penguapan dari tanah dan semakin tinggi suhu udara di 
daerah tersebut. 

 

Berdasarkan eksplorasi, disimpulkan bahwa faktor 
utama yang menyebabkan meningkatnya UHI kota 
Bandung adalah meningkatnya kepadatan bangunan 
rendah, sehingga mendorong meningkatnya bahan 
bangunan berat dan material yang memiliki nilai albedo 
tinggi. Meskipun demikian, faktor pendorong fenomena 
UHI tidak dapat dipandang secara terpisah antara satu 
faktor dengan faktor lainnya, karena masing-masing 
faktor memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal itu 
dikarenakan meningkatnya jumlah bangunan tidak hanya 
berakibat perubahan natural land cover menjadi jalan 
dan perkerasan yang menggunakan material berat, tetapi 
juga mengurangi area terbuka hijau dan meningkatkan 
jumlah manusia yang berimplikasi pada meningkatnya 
anthropogenic heat. 
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Semenjak tahun 2013 muatan petikemas dari Pelabuhan Semayang mulai dialihkan ke Kaltim Kariangau Terminal (KKT). 
Dengan dialihkannya muatan petikemas tersebut, fasilitas dan peralatan yang dimiliki oleh Pelabuhan Semayang tidak dapat 
dioperasikan secara maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah optimalisasi fasilitas dan peralatan Pelabuhan Semayang dengan 
penentuan jenis layanan muatan. Dalam pemilihan muatan tersebut, digunakan analisis matriks BCG dengan hasil menunjukkan 
bahwa muatan yang terpilih yaitu muatan barang umum (general cargo) yang berada pada kategori star dengan pangsa pasar 
0,919 dan pertumbuhan industri sebesar 3,98%, sedangkan muatan petikemas hanya berada di kuadran question marks dan 
penumpang di kuadran dog. Berdasarkan hasil analisis hubungan antara kapasitas fasilitas dan peralatan dengan proyeksi arus 
barang dan penumpang, gudang berkapasitas 858.755 ton per tahun mencapai titik maksimum pada tahun 2032 dengan arus 
muatan 884.325 ton, sedangkan 2 HMC yang digunakan berkapasitas total 804.825 ton per tahun mencapai titik maksimum pada 
tahun 2023 dengan arus muatan 824.564 ton. Didapatkan optimalisasi fasilitas dan peralatan Pelabuhan Semayang yaitu dengan 
pengembangan gudang dengan luas 380 m2, penambahan 1 unit HMC 35 ton, pemanfaatan lapangan penumpukan seluas 2.570 m2 
untuk off shore supply base.

Kata kunci: optimalisasi, fasilitas dan peralatan pelabuhan

Pelabuhan dalam aktivitasnya mempunyai peranan 
penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan 
perdagangan, serta merupakan bisnis usaha yang dapat 
memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Hal 
ini membawa adanya konsekuensi terhadap pengelolaan 
bisnis usaha pelabuhan tersebut agar pengoperasiannya 
dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga 
membuat pelayanan pelabuhan menjadi lancar, aman 
dan cepat. Pada dasarnya pelayanan yang diberikan 
oleh pelabuhan adalah pelayanan terhadap kapal dan 
pelayanan terhadap muatan, baik itu barang maupun 
penumpang. Dapat dikatakan juga bahwa pelabuhan 
sebagai salah satu infrastruktur transportasi yang dapat 
membangkitkan kegiatan perekonomian suatu wilayah.

Di wilayah Kalimantan Timur, tepatnya berada di 
Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Selatan, 
Kota Balikpapan, terdapat pelabuhan umum yang 
menjadi salah satu penunjang perekonomian wilayah 
tersebut, yaitu Pelabuhan Semayang. Pelabuhan yang 
berdiri di atas lahan seluas 30.35 Ha saat ini melayani 
muatan general cargo, petikemas, dan penumpang. Pada 
awalnya muatan petikemas juga termasuk ke dalam bisnis 
usaha di Pelabuhan Semayang, akan tetapi pada tahun 
2013 muatan petikemas mulai dialihkan ke perusahaan 
Kaltim Kariangau Terminal (KKT).

Pembangunan Kaltim Kariangau Terminal (KKT) 
dikarenakan pengembangan lapangan penumpukan 
tidak bisa dilakukan lagi di Pelabuhan Semayang. Di 
Pelabuhan Semayang hanya bisa melayani sekitar 50.000 
TEUs, sedangkan tercatat di tahun 2007 arus petikemas 
sudah mencapai 78.836 TEUs. Kendala lain sehingga 
tidak dikembangkannya Pelabuhan Semayang lagi yaitu 
karena sempitnya jalan akses dari dan ke Pelabuhan 
Semayang.

Saat ini Pelabuhan Semayang masih melayani 
muatan petikemas, tapi hanya sebagian kecil saja yaitu 
petikemas impor, selebihnya beralih ke PT. KKT. Sejak 
dialihkannya muatan petikemas ke PT. KKT, muatan/
barang yang dilayani oleh Pelindo 4 cabang Balikpapan 
khususnya pada Divisi Pelayanan Barang & Aneka 
Usaha (PBAU) mengalami penurunan. Dengan kata lain, 
maka fasilitas dan peralatan yang dimiliki oleh Pelindo 
4 cabang Balikpapan tidak tergunakan secara maksimal, 
sedangkan fasilitas dan peralatan tersebut masih dalam 
kondisi baik dan memenuhi standar. Perlu dilakukan 
tindakan untuk dapat mengoptimalkan fasilitas dan 
peralatan pelabuhan sehingga dapat digunakan secara 
efektif dan efisien, karena nantinya akan berdampak 
juga pada pendapatan perusahaan. Untuk itu diperlukan 
strategi dalam optimalisasi fasilitas dan peralatan yang 
ada.
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Metode pengumpulan data dalam penelitian adalah 
metode pengumpulan data secara langsung (primer), 
dan tidak langsung (sekunder). Pengumpulan data 
ini dilakukan dengan mengambil data terkait dengan 
permasalahan dalam penelitian. Tahap analisis dalam 
penelitian ini adalah:
1. Analisis Sisi Permintaan (Demand Side)
 Analisis sisi permintaan dilakukan untuk meramalkan 

arus muatan sampai akhir tahun proyeksi. Perhitungan 
yang dilakukan dalam analisis demand side yaitu 
dengan mencari korelasi antara kondisi perekonomian 
Balikpapan (PDRB) dengan arus muatan.

2. Analisis Sisi Penawaran (Supply Side)
 Perhitungan yang dilakukan dalam analisis sisi 

penawaran yaitu menghitung kapasitas produksi dari 
fasilitas dan peralatan yang dimiliki oleh Pelabuhan 
Semayang.

3. Analisis Matriks BCG
 Analisis matriks BCG dilakukan untuk dapat 

mengetahui kondisi atau posisi dari unit bisnis yang 
dijalankan oleh Pelabuhan Semayang, apakah unit 
bisnis tersebut berada pada kuadran star, question 
mark, cash cow, atau dog.

4. Analisis Hubungan Kapasitas dengan Proyeksi 
Permintaan Muatan

 Analisis hubungan antara kapasitas dan proyeksi 
permintaan muatan dilakukan untuk mengetahui 
kondisi dari kapasitas fasilitas dan peralatan 
pelabuhan untuk masing-masing muatan terhadap 
proyeksi permintaan muatan.

 Tahap pemilihan jenis muatan merupakan muatan 
mana yang akan dipilih untuk dapat dikembangkan 
fasilitas dan peralatannya.

  

Fasilitas dan Peralatan 
Pelabuhan Semayang hanya memiliki satu dermaga, 

yaitu dengan panjang total dermaga mencapai 489 
meter, lebar 21 meter dan kedalaman 13 mlws. Dermaga 
untuk barang mempunyai panjang 269 meter, sedangkan 
dermaga untuk kapal penumpang sendiri mempunyai 
panjang 220 meter. Total luas area keseluruhan dari 
lapangan penumpukan adalah 10.568 m2, dengan luas 
efektif yaitu 5.284 m2. Sedangkan untuk gudang sendiri 
memiliki luas area sebesar 2.450 m2, dengan luas efektif 
yaitu 1.225 m2. Untuk fasilitas penumpang, memiliki luas 
area yang tersedia yaitu 2.500 m2.

Terminal penumpang tersebut terdapat ruang tunggu 
yang berkapasitas 1.300 orang. Pelabuhan Semayang 
memiliki dua alat bongkar muat dengan menggunakan 
HMC (Harbour Mobile Crane) berkapasitas 35 ton 
dengan produktivitas bongkar muat 65 ton/jam dan HMC 
berkapasitas 25 ton dengan produktivitas bongkar muat 

Tabel 1. Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan Semayang

Dermaga
Panjang 489 Meter
Lebar 21 Meter
Kedalaman 13 mlws

Lapangan Penumpukan
Area 10.568 m2

Gudang
Area 2.450 m2

Terminal Penumpang
Area 2.500 m2

Kapasitas 1.300 Orang
Peralatan

HMC 35 Ton 1 unit
HMC 25 Ton 1 unit
Forklift 7 Ton 1 unit
Forklift 3 Ton 2 unit
Tronton 30 Ton 2 unit

Sumber: Pelabuhan Semayang, Balikpapan

40 ton/jam. Peralatan penunjang yang dimiliki oleh 
Pelabuhan Semayang yaitu forklift dengan kapasitas 7 ton 
dan 3 ton. Pelabuhan ini memiliki forklift 7 ton sebanyak 
1 unit dan 3 ton sebanyak 2 unit.

Arus Muatan Pelabuhan Semayang
Arus Muatan Petikemas

Pada tahun 2013 menunjukkan bahwa petikemas 
pada tahun tersebut yaitu 21.325 TEUs. Di tahun 2013 
juga petikemas di Pelabuhan Semayang mulai dialihkan 
ke Kariangau Kaltim Terminal (KKT). Pada tahun 2014 
petikemas mengalami penurunan sebanyak 67% dari 
tahun 2013, yaitu menjadi 4.226 TEUs. Kemudian tahun 
2015 jumlah petikemas yaitu sebanyak 2.802 TEUs. 
Dan pada tahun 2016 tercatat sebanyak 2.808 TEUs. 
Pertumbuhan rata-rata muatan petikemas yaitu -29%.

Arus Muatan General Cargo
Dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 ke tahun 2014 

arus muatan mengalami penurunan. Dan pada tahun 
2014 menuju 2016 muatan barang umum (general cargo) 
mulai mengalami peningkatan, meskipun tidak signifi kan 
dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4% atau setara 
dengan sekitar 44.000 ton per tahun. Muatan barang 
umum yang masuk ke Pelabuhan Semayang umumnya 
barang dalam box/bag, tiang/pipa besi, suku cadang 
kendaraan bermotor, perlengkapan alat berat (misalkan: 
grab, ban) dan lain sebagainya.

Arus Penumpang
Arus penumpang yang naik (embarkasi) ataupun 

turun (debarkasi) melalui terminal penumpang Pelabuhan 
Semayang mengalami naik-turun, pertumbuhan rata-rata 
dari penumpang yaitu -4%. Pada tahun 2013 tercatat 
total sebanyak 492.256 orang. Pada tahun 2014, total 
penumpang mengalami penurunan sebanyak 14% yaitu 



Nur dkk.: Analisis Strategi Optimalisasi Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan 7

sumber : Pelabuhan Semayang Balikpapan

Gambar 2. Arus Muatan General Cargo (Sumber: Pelabuhan 
Semayang, Balikpapan)

menjadi 371.964 orang. Kemudian tahun 2015 total 
penumpang kembali mengalami kenaikan dari tahun 
sebelumnya yaitu sebanyak 500.127 orang. Dan pada 
tahun 2016 tercatat sebanyak 382.117 orang yang naik 
dan turun melalui terminal penumpang Pelabuhan 
Semayang.

  

Analisis Sisi Permintaan (Demand Side)
Pada pembahasan sisi permintaan (demand side) 

ini yang dimaksud adalah potensi muatan yang masuk 
ke Pelabuhan Semayang, yaitu muatan barang umum 
(general cargo), petikemas, penumpang dan muatan 
off shore supply base. Untuk menghitung proyeksi dari 
masing-masing muatan, dilakukan dengan mencari 
korelasi antara arus muatan yang masuk ke Pelabuhan 
Semayang (untuk barang) dengan Produk Daerah 
Regional Bruto (PDRB) dari daerah tersebut yaitu 
Balikpapan.
1. Proyeksi Permintaan Petikemas
 Proyeksi petikemas Pelabuhan Semayang memiliki 

tren menurun sebesar 29%. Pada tahun 2017 
diperkirakan banyaknya petikemas untuk skenario 
pesimis yaitu 2.431 TEUs, untuk skenario moderate 
2.442 TEUs, dan skenario optimis yaitu 2.454 

Gambar 1. Arus Muatan Petikemas (sumber: Pelabuhan 
Semayang, Balikpapan)

Gambar 3. Arus penumpang (sumber: Pelabuhan Semayang, 
Balikpapan)

TEUs. Diakhir tahun proyeksi, muatan petikemas 
diperkirakan sebanyak 4 TEUs untuk skenario 
pesimis, moderate, dan optimis.

2. Proyeksi Permintaan General Cargo
 Pada tahun 2017 diperkirakan volume muatan general 

cargo sebanyak 604.517 ton untuk skenario pesimis, 
607.379 ton untuk skenario moderate dan 610.212 
juta ton untuk optimis. Di akhir tahun proyeksi yaitu 
tahun 2036, volume muatan general cargo mencapai 
1,1 juta ton pada skenario pesimis, untuk moderate 
sebanyak 1,2 juta ton dan 1,24 ton untuk skenario 
optimis.

Gambar 3. Proyeksi Permintaan Petikemas Pelabuhan 
Semayang

Gambar 4. Proyeksi Permintaan General Cargo Pelabuhan 
Semayang
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3. Proyeksi Permintaan Penumpang
 Pada akhir tahun proyeksi yaitu 2036 diperkirakan 

permintaan penumpang di Pelabuhan Semayang 
sebanyak 136.984 orang pada skenario pesimis, 
168.897 orang untuk moderate, dan 207.793 orang 
untuk optimis.

4. Proyeksi Permintaan Potensi Muatan Offshore di 
Pelabuhan Semayang

 Berdasarkan proyeksi pada akhir tahun proyeksi 
muatan ini sebanyak 58.191 ton untuk skenario 
pesimis, 66.726 ton untuk moderate, dan 76.077 ton 
untuk optimis dengan pertumbuhan rata-rata yaitu 
7,7% per tahun.

Analisis Sisi Penawaran (Supply Side)
Sisi penawaran (supply side) adalah seberapa besar 

kapasitas produksi yang terpasang di suatu pelabuhan 

Tabel 2. Kapasitas Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan Semayang

Muatan Fasilitas Pokok Luasan (m2) Kapasitas Peralatan B/M Jumlah Produktivitas Kapasitas 
(/Tahun)

Petikemas Lapangan 
Penumpukan 10.568 51.431

HMC 25 Ton
HMC 35 Ton

1 Unit 10 TEUs/
crane/jam 76.650 TEUs

General Cargo Gudang 2450 858.755 1 Unit
45 Ton/Jam 306.600 Ton
65 Ton/Jam 498.255 Ton

Penumpang Terminal 
Penumpang 2500 1.300 Orang

Gambar 5. Proyeksi Permintaan Penumpang

Gambar 6. Proyeksi Permintaan Muatan Offshore Supply 
Base

Tabel 3. Pembagian Persentase Pendapatan Pelabuhan 
Semayang

Unit Bisnis Pendapatan
Miliar Rp %

Layanan Barang Umum 11.298 92%
Layanan Petikemas 0.155 1%
Layanan Penumpang 0.884 7%

Gambar 7. Matriks BCG Unit Bisnis Pelabuhan Semayang

untuk dapat menampung permintaan dalam periode 
tertentu.

Kapasitas dermaga yang dimiliki sebesar 804.825 ton 
per tahun untuk barang umum dan 76.650 TEUs untuk 
petikemas. Kapasitas lapangan penumpukan sebesar 
51.431 TEUs atau jika dikonversikan ke satuan ton yaitu 
846.553 ton. Kapasitas gudang sebesar 858.755 ton per 
tahun. Diasumsikan luas efektif yang terpakai yaitu 50% 
dari luas total 2.450 m2. Terminal penumpang dapat 
menampung sebanyak 1.300 orang.

Strategi Pemilihan Jenis Muatan
1. Matriks BCG (Boston Consulting Group)
 Layanan barang umum yang berada di kuadran star 

memiliki arti bahwa unit bisnis tersebut membutuhkan 
adanya investasi untuk dapat mempertahankan 
posisi tersebut dan untuk mendukung pertumbuhan 
lebih lanjut. Maka strategi yang disarankan untuk 
unit bisnis ini yaitu dengan menambah investasi dari 
fasilitas dan peralatan layanan barang umum untuk 
dapat dikembangkan lagi.
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 Layanan penumpang berada dikategori dog. Kategori 
ini memiliki arti bahwa unit bisnis tersebut memiliki 
pangsa pasar dan pertumbuhan industri ke depan 
akan sangat terbatas. Unit bisnis pada kategori ini 
biasanya hanya memberikan kontribusi keuntungan 
atau pendapatan yang rendah. Maka strategi yang 
disarankan yaitu dengan menjalankan bisnis usahanya 
tetap seperti yang ada saat ini (do nothing).

 Layanan petikemas yang berada di kuadran dog 
memiliki arti bahwa unit bisnis ini memiliki 
pertumbuhan industri yang rendah dan pangsa 
pasarnya juga rendah. Berdasarkan data yang 
diperoleh dari hasil survei, muatan petikemas 
memiliki penurunan tren di Pelabuhan Semayang 
dikarenakan muatan tersebut telah dialihkan ke KKT. 
Sehingga strategi yang disarankan untuk optimalisasi 
fasilitas dan peralatan dari layanan petikemas ini 
yaitu dengan memanfaatkan sebagian lahan untuk 
digunakan sebagai off shore supply base.

 Muatan untuk off shore supply base (OSB) memiliki 
potensi yang cukup untuk mengoptimalkan fasilitas 
Pelabuhan Semayang, dikarenakan muatan ini 
berada di kuadran star. Muatan ini memiliki potensi 
dengan pertumbuhan industri yang memungkinkan 
untuk terus berkembang, dan juga pangsa pasar 
di Balikpapan untuk muatan ini hanya berada di 
Pelabuhan Semayang.

2. Analisis Hubungan Kapasitas dengan Proyeksi 
Permintaan Muatan
a. Kapasitas Gudang-Proyeksi Permintaan Barang 

Umum
 Berdasarkan Gambar 8, pada tahun 2032 kapasitas 

gudang telah mencapai kapasitas maksimumnya, 
yaitu volume muatan barang umum yang masuk 
ke gudang yaitu sebanyak 884.325 ton. Selisih 
antara kapasitas maksimum gudang dengan 
volume muatan yang harus ditampung di gudang 
pada akhir tahun proyeksi (tahun 2036) yaitu 
106.625 ton.

Gambar 8. Kapasitas Gudang-Proyeksi Permintaan Barang 
Umum

Gambar 9. Kapasitas Lapangan Penumpang dan Proyeksi 
Arus Petikemas

Gambar 10. Kapasitas Terminal dan Proyeksi Permintaan 
Penumpang

b. Kapasitas Lapangan Penumpukan dan Proyeksi 
Permintaan Petikemas

 Pada akhir tahun proyeksi, tahun 2036 
diproyeksikan muatan petikemas yang ada di 
lapangan penumpukan sebanyak 4 TEUs. Hal itu 
berarti bahwa nantinya muatan petikemas tidak 
lagi ada di Pelabuhan Semayang, karena muatan 
tersebut telah dialihkan ke Kariangau Kaltim 
Terminal (KKT).

c. Kapasitas Terminal Penumpang dan Proyeksi 
Permintaan Penumpang

 Pada awal tahun proyeksi, tahun 2017 arus 
penumpang diproyeksikan sebanyak 363.011 
orang per tahun untuk skenario pesimis, sedangkan 
untuk moderate sebanyak 366.832 orang per 
tahun, dan 370.653 orang per tahun untuk optimis. 
Sedangkan pada tahun 2036 diproyeksikan arus 
penumpang sebanyak 136.984 orang per tahun 
untuk skenario pesimis, 168.897 orang per tahun 
untuk skenario moderate dan untuk optimis yaitu 
207.793 orang per tahun.

d. Kapasitas HMC dan Proyeksi Permintaan Barang 
Umum

 Berdasarkan gambar 11 ini, total kapasitas dari 
kedua alat tersebut telah mencapai titik maksimum 
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Gambar 11. Kapasitas HMC dan Proyeksi Permintaan Barang 
Umum

yaitu di tahun 2023. Dengan total kapasitas dari 
dua alat tersebut sebesar 804.825 ton per tahun, 
pada tahun 2023 diproyeksikan volume barang 
umum mencapai angka 824.564 ton per tahun 
pada skenario optimis. Sedangkan di akhir tahun 
proyeksi, tahun 2036 volume muatan barang 
umum diproyeksikan sebanyak 1.096.036 ton per 
tahun untuk skenario pesimis, 1.166.547 ton per 
tahun untuk skenario moderate dan 1.238.688 ton 
per tahun untuk skenario optimis.

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, 
maka fasilitas dan peralatan yang dipilih untuk 
dioptimalkan adalah jenis muatan barang umum 
(general cargo). Muatan barang umum terpilih 
dikarenakan berdasarkan analisis yang dilakukan 
dengan matriks BCG, jenis muatan tersebut 
berada di kategori star dengan koordinat 0,92 
(sumbu x) dan 4 (sumbu y). Muatan barang umum 
lebih berpotensi daripada jenis muatan yang lain 
di Pelabuhan Semayang.

Gudang berkapasitas 858.755 ton per tahun 
diproyeksikan akan mencapai titik maksimum pada tahun 
2032 dengan arus muatan 884.325 ton. Kemudian alat 
bongkar muat yang digunakan berkapasitas total 804.825 
ton per tahun juga mencapai titik maksimum pada tahun 
2023 dengan arus muatan 824.564 ton. Karenanya, perlu 
adanya pengembangan untuk fasilitas dan alat bongkar 
muat tersebut.

Optimalisasi Fasilitas dan Peralatan
1. Pengembangan Gudang
 Diperoleh luasan gudang (A) yang dibutuhkan 

yaitu 380 m2. Total luas gudang setelah adanya 
pengembangan yaitu menjadi 2.830 m2. Kapasitas 
gudang yang awalnya sebesar 858.755 ton per tahun, 
setelah pengembangan gudang kapasitas tersebut 
menjadi 991.949 ton per tahun.

2. Optimalisasi Alat Bongkar Muat
 Opsi 1 yaitu optimalisasi alat bongkar muat dengan 

menambahkan jam kerja yang semula 21 jam menjadi 
24 jam sehari. Kapasitas awal sebelum adanya 

Gambar 12. Kapasitas Gudang Setelah Pengembangan

Gambar 13. Optimalisasi Alat Bongkar Muat

penambahan jam kerja yaitu 804.825 ton per tahun, 
setelah jam kerja ditambah menjadi 24 jam, kapasitas 
alat tersebut menjadi 919.800 ton per tahun.

 Opsi 2 yaitu penambahan satu unit HMC 25 ton, dapat 
menambah kapasitas alat bongkar muat sebanyak 
306.600 ton per tahun sehingga kapasitas alat setelah 
penambahan menjadi 1.111.425 ton per tahun pada 
tahun 2018. Dengan penambahan satu unit HMC 25 
ton tidak dapat melayani hingga akhir tahun proyeksi.

 Opsi 3 yaitu penambahan 1 unit HMC 35 ton, dengan 
penambahan alat tersebut, kapasitas alat yang awalnya 
804.825 ton per tahun bertambah 498.225 ton per 
tahun, total kapasitas yang dimiliki menjadi 1.303.050 
ton per tahun. Sehingga dengan penambahan 1 
unit HMC 35 ton, arus muatan barang umum yang 

Gambar 14. Kapasitas Lapangan Penumpukan-Proyeksi 
Permintaan Muatan OSB
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diproyeksikan dapat dilayani sampai pada tahun 
2036.

3. Pemanfaatan Lapangan Penumpukan Sebagai 
Off shore Supply Base

 Lapangan penumpukan yang disediakan sebagai 
offshore supply base memiliki luasan 2.570 m2 
dengan kapasitas 94.753 ton atau 37 ton/m3. Gambar 
14 menunjukkan bahwa setiap tahun, jumlah muatan 
mengalami kenaikan rata-rata sebesar 7,7%. Pada 
tahun 2036 diproyeksikan arus muatan OSB sebanyak 
58.191 ton untuk skenario pesimis, 68.726 ton untuk 
skenario moderate dan untuk optimis yaitu 76.077 
ton.

 Dengan adanya muatan suplai anjungan lepas pantai 
tersebut dapat meningkatkan tingkat utilitas lapangan 
penumpukan sebanyak 3–6%. Seperti contohnya 
pada akhir tahun 2036 diproyeksikan tingkat utilitas 
lapangan penumpukan sudah 0%, dengan adanya 
off shore supply base tingkat utilitasnya menjadi 6%.

4. Investasi Fasilitas dan Peralatan
 Untuk dapat membangun gudang dengan luasan 

380 m2, dengan pendekatan HSPK biaya yang 
dibutuhkan yaitu 61,2 juta rupiah dari total 
keseluruhan pekerjaan. Kemudian biaya tersebut 
dikalikan dengan luasan gudang yang dibutuhkan, 
maka total biaya yang harus dikeluarkan untuk 
investasi pengembangan gudang seluas 380 m2 adalah 
23,3 miliar rupiah. Sedangkan untuk penambahan alat 
HMC 35 ton, biaya yang dibutuhkan yaitu 2,7 miliar 
rupiah. Sehingga total investasi yang dibutuhkan yaitu 
sebesar 26 miliar rupiah.

5. Biaya dan Pendapatan Pemanfaatan Lapangan 
Penumpukan

 Biaya yang dibutuhkan untuk menyewakan sebagian 
lahan lapangan penumpukan tersebut yaitu sebesar 
69,1 juta rupiah. Pendapatan dalam satu tahun untuk 

 

Gambar 15. Perbandingan YOR Sebelum dan Sesudah 
Digunakan sebagai OSB

lapangan penumpukan yaitu 171,2 juta rupiah atau 
14,3 juta rupiah per bulan.

Analisis Sensitivitas
1. Sensitivitas Nilai Tanah terhadap Pendapatan
 Didapatkan pendapatan dari sewa lahan lapangan 

penumpukan yaitu 128,4 juta rupiah per tahun jika 
nilai tanah pada saat tersebut sebesar 1,5 juta rupiah 
per meter persegi, dan diperoleh pendapatan sebesar 
214 juta rupiah per tahun jika nilai tanah pada saat 
tersebut sebesar 2,5 juta rupiah per meter persegi.

2. Sensitivitas Luasan Terpakai terhadap Pendapatan
 Diperoleh pendapatan sebesar 68,5 juta rupiah per 

tahun untuk luasan yang dibutuhkan sebesar 40% 
dari lahan yang disediakan. Jika luasan yang terpakai 
sebesar 60% dari lahan yang tersedia, pendapatan 
yang diperoleh yaitu 102,7 juta rupiah per tahun. 
Pendapatan sebesar 137 juta rupiah per tahun jika 
lahan terpakai sekitar 80%. Dan pendapatan Rp 171,2 
juta rupiah per tahun untuk lahan yang disediakan 
terpakai 100%.

 

 

Gambar 16. Sensitivitas Nilai Tanah terhadap Pendapatan

 

Gambar 17. Sensi t iv i tas  Luasan Terpakai  terhadap 
Pendapatan
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Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis, dapat 
disimpulkan sebagai berikut:
1. Jenis muatan yang terpilih untuk mengoptimalkan 

fasilitas dan peralatan Pelabuhan Semayang adalah 
barang umum (general cargo). Muatan barang 
umum berada di kuadran star, dengan pangsa pasar 
relatif 0,92 dan pertumbuhan industri sebesar 4%. 
Kemudian gudang berkapasitas 858.755 ton per tahun 
diproyeksikan mencapai titik maksimum pada tahun 
2032 dengan arus muatan 884.325 ton. Kemudian 
alat bongkar muat yang digunakan berkapasitas total 
804.825 ton per tahun juga mencapai titik maksimum 
pada tahun 2023 dengan arus muatan 824.564 ton.

2. Didapatkan optimalisasi fasilitas dan peralatan 
Pelabuhan Semayang beserta nilai investasinya, yaitu:
a. Pengembangan gudang dengan luasan 380 m2, 

investasi sebesar 23,3 miliar rupiah;
b. Penambahan satu unit alat HMC kapasitas 35 ton, 

investasi sebesar 2,7 miliar rupiah;

c. Investasi total yang dibutuhkan yaitu 26 miliar 
rupiah;

d. Memanfaatkan lapangan penumpukan seluas 
2.570 m2 untuk muatan off shore supply base.

3. Pendapatan total tiap tahun yang diperoleh dari 
terpakainya sewa lapangan penumpukan yang 
disediakan sebagai off shore supply base yaitu berkisar 
antara 128,4 juta rupiah sampai 214 juta rupiah, 
dengan nilai sewa tanah per meter persegi yaitu 1,5 
juta rupiah sampai 2,5 juta rupiah.

 

1. H. Velsink. Ports and Terminals. Netherlands, 2012. 
2. Keputusan Menteri Perhubungan No. 68 Tahun, 2011.
3. Kota Balikpapan dalam Angka, Balikpapan: BPS Kota Balikpapan, 

2016.
4. Lasse, D. Manajemen Kepelabuhan. Jakarta: Rajawali Pers, 
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Akar Penyebab Sisa Material Besi Beton pada Proyek Konstruksi 
(Studi Kasus pada Satu Perusahaan Kontraktor Gred 7)

(The Main Cause of Waste Materials 'Steel Bar' in Construction Project (A Case 
Study in a 7 Grade General Contractor))
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Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
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Waste material menjadi perhatian khusus dalam proyek konstruksi saat ini. Setiap proyek konstruksi pasti akan menghasilkan 

sisa material. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari akar penyebab sisa material besi beton pada proyek-proyek konstruksi di 
Surabaya, dengan studi kasus pada satu perusahaan kontraktor Gred 7. Data penelitian diperoleh melalui pembagian kuesioner dan 
wawancara terhadap para pelaku konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat lima akar penyebab sisa material besi beton, 
di antaranya karena kesalahan dalam perhitungan saat pemesanan material, kurangnya pengetahuan staff  yang berdampak pada 
metode kerja dan perencanaan site, terbatasnya lahan proyek, terjadinya sisa karena kesalahan dalam proses pemotongan, serta 
kurangnya konsentrasi dan koordinasi antar pihak-pihak terkait.

Kata kunci: Sisa material, besi beton, proyek konstruksi, analisa akar penyebab

Waste material is becoming a particular concern in the current construction projects. Each construction project will defi nitely 
generate waste material. This study aimed to determine the root causes of steel bar waste in construction projects in Surabaya, 
through a case study on a grade 7 construction company. Data were collected by questionnaire survey and interviews. The results 
of this research show that there are fi ve dominant factors causing the steel bar material wastage, i.e. miscalculated during material 
order process, lack of staff  knowledge and skill on work methods and site planning, error during cutting process, and lack of 
concentration and coordination among stakeholders.

Keywords: waste material, steel bar, construction project, factor analysis

Proyek konstruksi merupakan salah satu sektor 
penghasil limbah terbesar di dunia. Aktivitas dan 
proses konstruksi adalah pengguna material, energi dan 
penghasil polusi terbesar dalam skala global [1]. Sektor 
konstruksi merupakan salah satu pengguna sumber daya 
alam terbesar dan salah satu sektor yang memproduksi 
polusi terbesar untuk lingkungan dan alam [2]. Setiap 
proyek tentunya akan menghasilkan sisa material yang 
berbeda-beda, tergantung dari jenis proyeknya.

Evaluasi dari beberapa penelitian sebelumnya 
didapatkan bahwa material besi beton merupakan 
material yang paling sering tersisa pada proyek 
konstruksi. Penelitian yang dilakukan oleh Formoso et al. 
[3] mendapatkan material besi beton menempati urutan 
pertama dalam persentase sisa material, yaitu sebesar 
20% dari total biaya sisa material. Penelitian lain dari 
Tam [4] mendapatkan persentase sisa material besi beton 
adalah 21,1% dari total biaya sisa material. Intan et al. 
[5] mendapatkan bahwa material besi beton merupakan 

material dengan nilai sisa terbesar, yaitu 34,68% dari total 
harga sisa material. Penelitian lain oleh Angka [6] yang 
khusus meneliti sisa material besi beton mendapatkan 
bahwa komposisi biaya sisa material besi beton mencapai 
52,38% dari total biaya sisa material. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang paling 
dominan, serta menganalisa akar penyebab terjadinya 
sisa material besi beton pada proyek konstruksi di 
Surabaya, dengan studi kasus seluruh proyek yang sedang 
dilaksanakan oleh sebuah perusahaan kontraktor Gred 7.

Jenis-jenis proyek konstruksi yang sedang dikerjakan 
ketika penelitian ini dilaksanakan adalah proyek 
pembangunan hotel, gudang, offi  ce, offi  ce and warehouse, 
mall, gereja dan ruko.

Penelitian ini dibatasi hanya pada pekerjaan 
pembesian, karena penelitian ini difokuskan pada satu 
jenis material saja. Penelitian ini tidak memberikan 
usulan model standard operating procedure karena 
penelitian ini hanya terbatas pada analisa faktor dan 
identifi kasi akar penyebab sisa material besi beton.
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Faktor Penyebab Sisa Material Besi Beton
Waste material konstruksi merupakan sesuatu yang 

bersifat melebihi dari apa yang direncanakan, yaitu 
dapat berupa hasil pekerjaan maupun kuantitas material 
yang tersisa/tercecer/rusak yang tidak dapat digunakan 
lagi sesuai dengan fungsinya [7]. Waste dalam bidang 
konstruksi dapat diartikan sebagai kehilangan atau 
kerugian dalam hal sumber daya, yang meliputi material, 
waktu dan modal, baik secara langsung atau tidak 
langsung, yang menyebabkan pengeluaran biaya tanpa 
menambah nilai produk yang dihasilkan [3].

Construction waste dapat digolongkan menjadi 
dua kategori besar, yaitu direct waste yang merupakan 
sisa material karena material rusak dan tidak dapat 
digunakan lagi, dan indirect waste yang merupakan sisa 
material dalam bentuk kehilangan biaya atau terjadinya 
kelebihan pemakaian volume material. Jenis sisa material 
berdasarkan golongan direct waste di antaranya adalah 
site storage waste (sisa penyimpanan), fi xing waste (sisa 
pemasangan), conversion waste (sisa perubahan bentuk), 
dan cutting waste (sisa pemotongan) [8].

Pada penelitian proyek ruko di Surabaya didapatkan 
bahwa faktor-faktor penyebab sisa material secara umum 
dapat diklasifikasi berdasarkan pada empat tahapan 
pekerjaan, yaitu tahap desain, tahap pengadaan material, 
tahap penanganan material, dan tahap pelaksanaan. 
Pada tahap desain, sering terjadi perubahan desain yang 
menyebabkan ukuran ruangan berubah, yang kemudian 
memengaruhi ukuran panjang besi beton, pendetailan 
gambar yang rumit dan informasi yang salah atau kurang 
lengkap membuat pekerjaan harus dibongkar karena 
salah dalam pelaksanaan. Pada tahap pengadaan material 
sering terjadi kesalahan dalam pembelian material, karena 
ketidaktelitian kontraktor dan pemesanan material yang 
berlebihan karena salah estimasi. Pada tahap penanganan 
material, cukup sering terjadi penerimaan material cacat/
rusak karena ketidaktelitian pekerja dan material yang 
tercecer di lapangan karena kelalaian pekerja. Dan 
pada tahap pelaksanaan, kadang terjadi pembongkaran 
pekerjaan karena salah dalam pelaksanaan, pekerjaan 
yang dilakukan pada saat cuaca buruk, dan pemotongan 
material yang tidak direncanakan sebelumnya dengan 
baik [5]. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hartono 
et al. [9] mendapatkan faktor penyebab sisa material 
sebagian besar sama dengan penelitian yang diadakan 
oleh Intan et al. [5], namun pada penelitian ini terdapat 
tambahan faktor pada tahap penanganan material, yaitu 
kurang baiknya penataan site sebelum pekerjaan dimulai.

Khusus untuk material besi beton, ada tiga penyebab 
utama terjadinya sisa di lapangan, di antaranya 
kesalahan saat proses pemotongan karena pekerja 
kurang berpengalaman dan tidak adanya perencanaan 
pemotongan, material berkarat karena penyimpanan 
yang kurang diperhatikan, dan penggunaan produk 
prefabricated tertentu [10]. Menurut penelitian lain, 

ada tiga faktor penyebab material besi beton tersisa, 
yaitu karena potongan-potongan pendek yang tidak bisa 
digunakan lagi, ukuran diameter yang tidak seragam 
akibat kesalahan fabrikasi, dan kelalaian pekerja dalam 
memeriksa material yang datang sehingga beberapa 
material tidak dapat digunakan [3]. Faktor yang paling 
berpengaruh untuk mengurangi sisa material besi beton 
adalah pemberian fasilitas education and training dari 
pihak perusahaan agar pekerja dapat lebih memahami 
lingkup pekerjaannya dan penetapan standar dalam 
manajemen pembelian material [4].

Persyaratan Kontraktor Gred 7
Dalam bidang jasa kontraktor di Indonesia, kontraktor 

dikategorikan ke dalam 7 kelas atau gred. Pengelompokan 
tersebut diterapkan untuk membatasi nilai pekerjaan 
yang dapat dikerjakan oleh kontraktor pada setiap 
kelas, agar terjadi pemerataan dalam proses tender. 
Syarat untuk kontraktor gred 7 menurut Peraturan LPJK 
Nasional No. 10 Tahun 2013 [11], di antaranya adalah 
telah berpengalaman melaksanakan minimal 3 pekerjaan 
konstruksi gred 6 dengan nilai pekerjaan minimal Rp. 32 
Miliar selama 7 tahun, dan memiliki divisi terpisah untuk 
perencanaan, operasional, keuangan, dan administrasi 
personalia, serta memiliki sertifi kat ISO. Kontraktor gred 
7 dapat menangani proyek dengan nilai lebih besar dari 1 
Miliar rupiah sampai dengan tidak terbatas.

Konsep Six-Sigma dengan Metode DMAIC
Six-Sigma merupakan metode perbaikan kualitas 

berbasis statistik yang dilakukan secara komprehensif 
dengan pendekatan metode DMAIC (Defi ne-Measure-
Analyze-Improve-Control) yang dibagi dalam 5 tahapan. 
Tahap Defi ne merupakan tahap pertama dalam metode 
DMAIC. Dalam tahap ini dilakukan pendefinisian 
masalah, penetapan sasaran dan tujuan, serta penyusunan 
rencana tindakan untuk aktivitas peningkatan kualitas. 
Tahap Measure dilakukan dengan mencari data-data yang 
dapat memberikan petunjuk tentang akar masalah. Tahap 
Analyze dilakukan dengan mengidentifi kasi masalah dan 
menentukan sumber penyebab dari setiap masalah yang 
terjadi dengan analisis diagram sebab-akibat. Pada tahap 
Improve ditetapkan rencana tindakan dengan mencari 
usulan perbaikan untuk peningkatan kualitas. Tahap 
Control adalah tahap terakhir yang dilakukan untuk 
membantu memfokuskan perhatian perusahaan dengan 
pembuatan model standard operating procedure sebagai 
bentuk perbaikan dari hasil pengamatan yang dilakukan.

Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan 

pada beberapa proyek konstruksi yang dilaksanakan oleh 
satu perusahaan kontraktor umum gred 7 yang berpusat 
di kota Surabaya. Pada saat penelitian ini dilakukan, 
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yaitu pada bulan September 2015 sampai Juni 2016, 
terdapat 25 proyek konstruksi yang sedang dikerjakan 
perusahaan tersebut, yang terdiri dari 8 proyek hotel, 3 
proyek gudang, 5 proyek offi  ce and warehouse, 2 proyek 
offi  ce, 2 proyek mall, 2 proyek gereja dan 3 proyek ruko, 
dengan lokasi yang berbeda-beda. Pengumpulan data 
dilakukan melalui pembagian kuesioner dan wawancara 
terhadap responden terpilih, yaitu seluruh Koordinator 
Proyek, Project Manager, Site Engineer, Site Manager 
dan Pelaksana pada 25 proyek tersebut. Pembagian 
kuesioner dan wawancara dilakukan untuk mendapatkan 
faktor-faktor paling dominan penyebab terjadinya sisa 
material besi beton. Penelitian kemudian dilanjutkan 
dengan wawancara untuk mencari akar penyebab, diikuti 
dengan analisis diagram sebab-akibat. 

 

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, 
peneliti meninjau setiap proses pekerjaan pembesian 
yang dibagi dalam 4 tahapan yaitu Tahap Desain, Tahan 
Pengadaan, Tahap Penanganan dan Tahap Pelaksanaan. 
 Tahap Desain Struktur

 Desain struktur merupakan proses awal dalam proyek 
konstruksi. Proses desain struktur dilakukan oleh 
pihak perencana yang ditunjuk oleh owner untuk 
dapat mendesain bangunan sesuai dengan konsep 
yang diinginkan oleh owner. 
 Tahap Pengadaan

 Tahap Pengadaan terdiri dari 4 proses pekerjaan, 
di antaranya yaitu proses perhitungan kebutuhan 
pembesian, proses pemesanan material besi beton 
kepada supplier, proses pengiriman material besi 
beton ke lapangan dan proses pengecekan material 
besi beton yang datang. 

 Setelah proses desain struktur selesai, pihak owner 
menunjuk kontraktor yang akan melaksanakan 
pekerjaan konstruksi. Pemilihan kontraktor dapat 
melalui proses tender maupun penunjukan langsung. 
Pihak kontraktor kemudian membuat penawaran harga 
kepada owner berdasarkan desain yang disepakati, 
pembuatan penawaran pada umumnya dilakukan oleh 
bagian estimator pada perusahaan kontraktor.

 Pada saat kontraktor berhasil memenangkan tender 
atau ditunjuk secara langsung oleh owner, proses 
selanjutnya adalah proses pemesanan material. 
Material besi beton merupakan salah satu material 
penting yang harus segera dipesan dikarenakan harga 
besi beton sering mengalami fl uktuasi. Pada umumnya 
sebelum besi beton dipesan, perusahaan kontraktor 
memiliki satu divisi untuk menghitung kembali 
kebutuhan besi beton sesuai dengan kebutuhan di 
lapangan. Namun perusahaan yang diteliti tidak 
memiliki divisi tersebut sehingga volume material 
yang dipesan didasarkan pada volume seperti yang 
tertera pada BQ (Bill of Quantity).

 Proses ketiga dan keempat adalah proses pengiriman 
dan pengecekan material besi beton di lapangan. 
Pengiriman besi beton dilakukan oleh supplier 
yang ditunjuk oleh kontraktor. Saat material tiba di 
lapangan, Divisi Logistik melakukan pengecekan. 
Apabila material yang dikirim tidak sesuai dengan 
yang dipesan maka Divisi Logistik berhak untuk 
menolak dan mengembalikannya ke supplier.
 Tahap Penanganan

 Tahap penanganan terbagi dalam 2 proses yaitu 
perencanaan site dan penyimpanan besi beton. 
Sebelum aktivitas pekerjaan konstruksi dimulai, 
dilakukan perencanaan site dengan menata pos-pos 
untuk memudahkan aktivitas proyek. Selanjutnya 
untuk penyimpanan material, material besi beton 
ditempatkan pada area yang sudah disediakan sesuai 
dengan site plan. 
 Tahap Pelaksanaan

 Tahap pelaksanaan digolongkan ke dalam 3 proses 
pekerjaan, yaitu pekerjaan pemotongan, perakitan 
dan pengecoran. Pemotongan besi beton dilakukan 
sesuai dengan gambar kerja yang telah disepakati. 
Proses pemotongan material seharusnya didahului 
dengan proses perencanaan pemotongan besi beton 
(bar bending schedule), namun pada perusahaan 
yang diteliti, proses perencanaan pemotongan tidak 
dilakukan terlebih dahulu. Setelah proses pemotongan 
dilakukan, material besi beton kemudian dirakit pada 
area fabrikasi sesuai dengan gambar kerja untuk 
kemudian diletakkan pada posisinya dan dilakukan 
pengecoran.

Kuesioner disusun berdasarkan hasil identifikasi 
faktor-faktor penyebab sisa material besi beton yang 
didapatkan pada beberapa penelitian sebelumnya yang 
dikelompokkan berdasarkan 4 tahapan seperti yang sudah 
disebutkan. Data hasil pembagian kuesioner dianalisa 
secara statistik dengan bantuan software SPSS versi 17.0. 
Peneliti mengambil faktor-faktor penyebab sisa material 
besi beton dengan nilai mean > 3,5. 

Dari hasil pembagian kuesioner kepada responden 
yang terpilih dari setiap proyek, ditemukan 8 faktor 
penyebab material besi beton tersisa yang sebagian besar 
disebabkan oleh kesalahan pada proses pemotongan, 
kesalahan saat pelaksanaan dan kurangnya perencanaan 
dalam bekerja. 

Untuk mencari akar penyebab sisa material besi beton, 
peneliti melakukan wawancara kepada para pimpinan 
perusahaan tersebut. Dari hasil wawancara didapatkan 
akar penyebab tersisanya material besi beton adalah 
sebagian besar dikarenakan pengalaman dan pendidikan 
pekerja yang kurang, serta tidak adanya training dari 
perusahaan untuk membekali pekerja. Rangkuman faktor 
penyebab dan akar penyebab sisa material besi beton 
terlampir pada Tabel 1.

Akar penyebab yang didapatkan dari hasil wawancara 
dianalisa dengan analisis diagram sebab-akibat untuk 
mendapatkan akar penyebab yang paling memberikan 
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Tabel 1. Rangkuman Faktor Penyebab dan Akar Penyebab Sisa Material Besi Beton Hasil Kuesioner dan Wawancara

No. Faktor Penyebab Akar Penyebab

4.1a Pekerjaan dibongkar/diperbaiki akibat dari pekerja salah dalam 
pelaksanaan karena ceroboh/tidak teliti dalam bekerja.

koordinasi kurang
pekerja tidak bisa berkonsentrasi

4.2a Sisa hasil pemotongan tidak dapat digunakan (Cutting Waste) karena 
tidak ada perencanaan Bar Bending Schedule.

staff  tidak tahu membuat bar bending schedule
tidak ada SOP dari perusahaan

4.2b Sisa hasil pemotongan tidak dapat digunakan (Cutting Waste) karena 
pekerja ceroboh saat proses pemotongan.

koordinasi kurang
pekerja tidak bisa berkonsentrasi

4.2c Sisa hasil pemotongan tidak dapat digunakan (Cutting Waste) karena 
pekerja tidak berpengalaman dalam pekerjaan pembesian.

pekerja masih belajar
upah pekerja murah
pendidikan pekerja rendah
tidak ada training dari kantor
tidak sesuai dengan ilmu yang dimiliki
pekerja tidak memiliki motivasi utk maju

4.1b Pekerjaan dibongkar/diperbaiki akibat dari pekerja tidak memiliki 
pengalaman dalam pekerjaan pembesian.

pekerja masih belajar
upah pekerja murah
pendidikan pekerja rendah
tidak ada training dari kantor
tidak sesuai dengan ilmu yang dimiliki
pekerja tidak memiliki motivasi utk maju

2.5
Pemesanan material besi beton melebihi kebutuhan karena 
salah estimasi menyebabkan penggunaan menjadi tidak efi sien 
(Pemotongan tidak efi sien).

estimator salah perhitungan
kebutuhan material tidak dihitung lagi saat dipesan
permintaan lapangan berlebihan

3.1c Material besi beton sering tercecer (Fixing Waste) karena penataan 
site kurang efektif. pekerja kurang pengetahuan

3.1a Material besi beton sering tercecer (Fixing Waste) karena tidak 
tersedia area untuk penyimpanan material.

lahan terbatas
tidak ada lahan disekitar proyek
biaya sewa lahan mahal

Gambar 1. Diagram Sebab-Akibat Faktor-Faktor Penyebab Sisa Material Besi Beton

pengaruh bagi permasalahan sisa material besi beton. 
Diagram sebab-akibat digunakan untuk mengelompokkan 
akar penyebab berdasarkan proses pekerjaan pembesian 
seperti pada Gambar 1. 

Terdapat lima proses pada diagram dalam Gambar 1 
dengan penjelasan sebagai berikut:

 Proses 2 – Proses Perhitungan kebutuhan pembesian 
dan Pemesanan besi beton

 Pada proses ini, akar permasalahan yang sering 
terjadi berkaitan dengan kesalahan dalam perhitungan 
saat akan memesan material. Pada perusahaan 
yang diteliti, prosedur pemesanan material belum 
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diterapkan dengan baik dan tidak ada perhitungan 
kembali untuk volume material yang akan dipesan. 
Volume material dipesan sesuai dengan volume yang 
ada pada BQ, sedangkan volume tersebut bukan 
volume kebutuhan material yang akurat.
 Proses 6 – Proses Perencanaan site 

 Akar penyebab pada proses perencanaan site adalah 
kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh staff 
sehingga sebagian besar staff  tidak memahami cara 
menyusun metode kerja dan merencanakan site pada 
proyek.
 Proses 7 – Proses Penyimpanan besi beton 

 Akar penyebab pada proses penyimpanan besi beton 
sebagian besar disebabkan oleh kurangnya lahan yang 
tersedia pada proyek. Akar penyebab ini merupakan 
akar penyebab dari faktor eksternal yang tidak dapat 
dikontrol oleh perusahaan.
 Proses 8 – Proses Pemotongan besi beton 

 Akar penyebab sisa material besi beton paling banyak 
terjadi pada proses pemotongan material. Faktor 
pekerja merupakan faktor utama penyebab sisa 
material besi beton pada proses ini. 
 Proses 8 dan 9 – Proses Perakitan dan Pengecoran 

besi beton 
 Pada proses ini, kurangnya konsentrasi pekerja dan 

koordinasi antar pihak-pihak terkait menjadi faktor 
yang menyebabkan material besi beton tersisa.

  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka 
didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya sisa material besi 

beton paling sering terjadi pada tahap pelaksanaan, 
yaitu terjadinya pembongkaran akibat kecerobohan 
pekerja dan sisa material yang tidak dapat digunakan 
lagi karena kesalahan dalam proses pemotongan. 

2. Akar penyebab tersisanya material besi beton pada 
proyek konstruksi adalah pekerja yang kurang 
berpengalaman dan kemampuan staff yang tidak 
sesuai dengan posisi yang ditempati. Selain itu, 
hal yang paling berpengaruh terhadap sisa material 
besi beton pada perusahaan ini adalah kurangnya 
kesadaran dari pimpinan perusahaan dalam 
manajemen pekerja dan metode pekerjaan.
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Uji Kelayakan Metode Load Balance Per-Connection Classifier, Nth, 
Equal Cost Multi Path, dan Policy-Based Routing menggunakan 
Mikrotik Routerboard

(Feasibility Test of Load Balance Per-Connection Classifier, Nth, Equal Cost 
Multi Path and Policy-Based Routing Method using Mikrotik Routerboard)

Khusaini Dwi Cahyono, Mimin F Rohmah, Sugianto
Teknik Informatika, Universitas Islam Majapahit Mojokerto
E-mail: miminfr@gmail.com

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh pada tingkat kebutuhan layanan akses data. 
Salah satu kendala yang sering dihadapi dalam akses data adalah banyaknya request dari para pengguna jaringan yang dapat 
menyebabkan overload di salah satu jalur koneksi karena beban trafi k yang ditangani setiap jalur koneksi tidak berimbang. Solusi 
yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan menerapkan teknik load balancing yang berfungsi untuk 
membagi dan menyeimbangkan beban trafi k pada dua atau lebih jalur koneksi yang ada. Penelitian ini menganalisis perbandingan 
karakteristik dan keunggulan, dari empat metode load balancing yaitu Per Connection Classifi er (PCC), Nth, Equal Cost Multi 
Path (ECMP) dan Policy-Based Routing (PBR). Metode penelitian yang dipakai yaitu dengan menerapkan keempat metode tersebut 
menggunakan Mikrotik Routerboard pada suatu topologi jaringan dengan 4 router yang tersambung dengan metode routing OSPF. 
Pengujian yang dilakukan adalah dengan melakukan download data yang sediakan pada server menggunakan layanan FTP server 
dengan aplikasi FileZilla. File uji yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 fi le yang memiliki besaran dan jenis fi le 
yang berbeda yakni .exe (±6,5 MB), .mp4 (±15,5 MB) dan .zip (±25,5 MB). Parameter yang digunakan sebagai pembanding adalah 
Throughput, delay dan Jitter. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode ECMP adalah metode load balancing yang 
paling baik digunakan pada topologi jaringan yang memiliki bandwidth yang lebih besar pada salah satu jalurnya dengan rata-rata 
nilai Throughput 0,684 Mbps sedangkan Nth adalah metode Load balance yang terbaik jika digunakan pada topologi yang memiliki 
bandwidth yang seimbang dengan nilai rata-rata Throughput 0,448 Mbps.

Kata kunci: Load balance, Per connection classifi er, Nth, Equal Cost Multi Path, Policy- Based Routing 

 
The rapid progress of information and communication technology is very infl uential on the level of data access services needs. 

One of the obstacles that is often encountered in data access is the number of requests from network users that can cause overload 
on one connection path because the traffi  c load handled in every connection line is not balanced. Solutions can be to overcome to 
the obstacles by applying load balancing technique that serves to divide and to balance the traffi  c load on two or more existing 
connection lines. This study analyzes the comparison of characteristic and superiority, from four load balancing methods, namely 
Per Connection Classifi er (PCC), Nth, Equal Cost Multi Path (ECMP) and Policy-Based Routing (PBR). The research method is 
used is to apply the four methods using Mikrotik Routerboard on a network topology with 4 routers connected to the OSPF routing 
method. Testing is done by downloading data provided on the server using the FTP server service with FileZilla application. The 
test fi les used in this study use 3 fi les that have diff erent sizes and fi le types ie .exe (± 6.5 MB), .mp4 (± 15.5 MB) and .zip (± 25.5 
MB). Parameters used as a comparison are Throughput, delay and Jitter. The results obtained from this study indicate that the 
ECMP method is the best load balancing method used on network topology that has a larger bandwidth on one path with an average 
Throughput value of 0.684 Mbps while Nth is the best Load balance method if used on Topology that has a balanced bandwidth with 
an average value of Throughput of 0.448 Mbps.

Keywords: Load balance, Per connection classifi er, Nth, Equal Cost Multi Path, Policy-Based Routing 

Transfer data melalui media jaringan komputer pada 
saat ini menjadi hal yang dianggap harus tersedia, baik 
pada perusahaan mikro maupun makro bahkan pada 
lingkup instansi pemerintah, pelayanan publik, maupun 
tingkat sekolah. Penyediaan web server dianggap 
mampu memberikan akses sharing data yang lebih 

mudah dan praktis. Load balance adalah teknik untuk 
mendistribusikan beban trafi k pada dua atau lebih jalur 
koneksi secara seimbang, agar trafik dapat berjalan 
optimal, memaksimalkan Throughput, memperkecil 
waktu tanggap dan menghindari overload pada salah 
satu jalur koneksi (Hary Nugroho, 2014). Load balance 
mempunyai beberapa metode diantaranya seperti Per 
Connection Classifi er (PCC) yang memiliki kemampuan 
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melakukan per address pair Load balance, Nth (bilangan 
ke-n) yang mampu membagi traffi  c berdasarkan paket, 
Equal Cost Multi Path (ECMP) yang konfi gurasinya 
berdasarkan pada Administrative distance dan cost 
suatu tujuan dan Policy-Based Routing (PBR) yang 
memiliki kelebihan dalam manajemen dan kendali untuk 
mengarahkan trafi k. Dari uraian diatas penulis tertarik 
membandingkan ke-empat metode Load balance tersebut 
diatas untuk melakukan analisis dan menentukan metode 
terbaik untuk transfer data. Tujuan utama dari penelitian 
ini adalah menentukan metode Load balance terbaik 
untuk transfer data, sehingga beberapa orang tidak akan 
kebingungan dalam menentukan metode Load balance 
yang akan diterapkan pada jaringan komputer miliknya.

 

Load Balance
Load balance adalah teknik untuk mendistribusikan 

beban trafik pada dua atau lebih jalur koneksi 
secara seimbang, agar trafik dapat berjalan optimal, 
memaksimalkan Throughput, memperkecil waktu 
tanggap dan menghindari overload pada salah satu jalur 
koneksi (Harry Nugroho, Moch Rezka Utama, 2014).

Per Connection Classifi er
PCC merupakan metode yang dikembangkan oleh 

Mikrotik dan mulai diperkenalkan pada Mikrotik Router 
OS versi 3.24. PCC mengambil bidang yang dipilih dari 
header IP, dan dengan bantuan dari algoritma hashing 
mengubah bidang yang dipilih menjadi 32-bit. Nilai 
ini kemudian dibagi dengan denominator tertentu dan 
sisanya kemudian dibandingkan dengan remainder 
tertentu, jika sama maka paket akan ditangkap. Rules 
dapat dibuat dengan memilih informasi dari src-address, 
dst-address, src-port, atau dst-port dari bagian header IP. 
Header IP memiliki fi eld yang berisi beberapa bidang, 
dua diantaranya adalah alamat IP sumber (src-address) 
paket dan alamat IP tujuan (dst-address) dari paket 
tersebut. Paket TCP dan UDP juga memiliki header yang 
berisi port sumber dan port tujuan (Hafi zh, 2011).

Nth
Nth bukanlah sebuah singkatan, melainkan Nth 

adalah sebuah integer (bilangan ke-N). Nth menggunakan 
algoritma round robin yang menentukan pembagian 
pemecahan connection yang akan di-mangle ke rute yang 
dibuat untuk Load balance.

Equal Cost Multi Path
Umumnya ECMP diterapkan pada saat akan membagi 

traffic yang akan menuju Internet melalui beberapa 
ISP, dan ECMP cukup dilakukan dengan melakukan 
konfi gurasi default route dengan menggunakan beberapa 
gateway sekaligus. Meskipun nantinya Router Mikrotik 
akan memiliki beberapa gateway sekaligus namun nilai 

Administrative Distance dari masing-masing gateway itu 
adalah sama.

Policy Based Routing
PBR merupakan salah satu metode Load balance 

yang memungkinkan user memiliki kendali atau 
manajemen yang lebih baik untuk mengarahkan traffi  c 
yang akan menuju Internet. Administrator jaringan bisa 
saja mengarahkan client dengan IP Address tertentu untuk 
menggunakan sebuah ISP jika ingin menuju Internet. 
Sedangkan client dengan IP Address yang berbeda akan 
menggunakan ISP yang berbeda pula.

Quality of Service
Quality of Service (QoS) adalah kemampuan sebuah 

jaringan untuk menyediakan layanan yang lebih baik lagi 
bagi layanan trafi k yang melewatinya. QOS merupakan 
sebuah sistem arsitektur end to end dan bukan merupakan 
sebuah feature yang dimiliki oleh jaringan. Quality of 
Service suatu network merujuk ke tingkat kecepatan dan 
keandalan penyampaian berbagai jenis beban data di 
dalam suatu komunikasi. Quality of Service digunakan 
untuk mengukur tingkat kualitas koneksi jaringan TCP/IP 
internet atau intranet (Ningsih, 2004).

Throughput
Throughput adalah kemampuan sebenarnya suatu 

jaringan dalam melakukan pengiriman data. Biasanya 
Throughput selalu dikaitkan dengan bandwidth dalam 
kondisi yang sebenarnya. Bandwidth lebih bersifat fi x 
sementara Throughput sifatnya adalah dinamis tergantung 
trafi k yang sedang terjadi (Daryanto, 2010).

Throughput =   ............................. (2.1)

Delay
Delay adalah waktu tunda yang terjadi dalam proses 

pengiriman suatu paket dari titik awal ke titik tujuan. 
Dalam sebuah jaringan delay dapat menjadi sebuah acuan 
untuk menilai kualitas jaringan. Semakin kecil nilai delay 
yang dihasilkan maka semakin baik jaringan tersebut. 
Delay dapat dirumuskan sebagai berikut:

Delay = waktu paket diterima-waktu paket dikirimkan ... (2.2)

Jitter
Jitter adalah variasi delay antara blok-blok yang 

berurutan yang nilainya sangat dipengaruhi oleh beban 
trafi k dan besarnya tumbukan antar paket dalam sebuah 
jaringan. Semakin besar beban trafik dalam sebuah 
jaringan akan menyebabkan semakin besar peluang 
terjadinya tumbukan antar paket dalam jaringan tersebut 
dan hal ini menyebabkan nilai Jitter-nya semakin besar. 
Jitter dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

Jitter =   ................................... (2.3)
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Desain dan Perancangan Topologi
Gambar 1 menggambarkan topologi yang akan 

dimplementasi dan dianalisis dengan memanfaatkan 
jaringan Load balance dengan protokol yang berbeda. 
Di dalam topologi terdapat empat Router Mikrotik dan 
5 PC, satu bertindak sebagai Server dan empat lainnya 
bertindak sebagai Client. Router Mikrotik yang akan di 
gunakan berjumlah empat, satu sebagai Router server, 
satu sebagai Router client, dan dua Router sebagai 
penyedia jalur untuk di Load balance.

Kemudian keempat Router Mikrotik tersebut akan 
diberi alamat dan dikonfi gurasi agar saling terhubung. 
Setelah semua terhubung, kemudian akan dikonfi gurasi 
menggunakan metode Load balance PCC, Nth, ECMP 
dan PBR secara bergantian (tidak berjalan bersamaan). 
Load balance digunakan karena merupakan sistem untuk 
mengurangi beban traffi  c pada jaringan.

 

Topologi 1

 

Topologi 2

Gambar 1. Topologi Jaringan untuk 4 Metode

Topologi 1 menggunakan bandwidth sebesar 2 
Mbps pada jalur A dan bandwidth 1 Mbps pada jalur B, 
kemudian untuk topologi 2 menggunakan bandwidth 
yang berimbang yakni 1 Mbps pada jalur A dan 1 Mbps 
pada jalur B. Kemudian ada 5 PC, PC server untuk 
menyediakan data dan PC client untuk mengambil data 
yang sudah disediakan oleh PC Server. Untuk proses 
transfer fi le ini, menggunakan software Filezilla Server 
pada PC server dan pada sisi client menggunakan 
browser Chrome dan Internet Download Manager 
sebagai software pemaksimal proses download data. 
Proses transfer dibagi menjadi 3 sesi, pertama, satu fi le 
.exe berukuran ±6,5 MB, satu fi le video berukuran ±15,5 
MB, dan satu fi le .zip berukuran ±25,5 MB di-download 
dari PC server ke 4 PC client secara bersamaan, apakah 
4 PC Client mendapatkan sumber daya yang seimbang, 
proses download dilakukan secara bergantian. Pada 
proses monitoring trafi k penulis menggunakan aplikasi 
Network Analysis Tools, dalam hal ini adalah Wireshark. 
Wireshark akan digunakan untuk me-monitoring 
datangnya data dari PC server ke PC client. Pada saat 
proses transfer dimulai, maka secara otomatis software 
Wireshark ini me-monitoring semua aktivitas yang ada 
pada trafi k jaringan. Setelah proses transfer selesai, maka 
data dari Wireshark ini akan diproses lebih lanjut untuk 
di analisis dan dapat diketahui hasilnya.

  

Analisis Throughput
Setelah dilakukan analisis pada seluruh client pada 

setiap metode maka dilakukan analisis untuk menentukan 
nilai Throughput tertinggi dari hasil analisis ke-
empat metode menggunakan nilai rata-rata yang sudah 
didapatkan.

Tabel 1. Rata-rata Throughput 4 Metode Topologi 1

Metode
Rata-rata Throughput pada 

Topologi 1 (Mbps) Rata-rata
File 1 File 2 File 3 

PCC 0,533 0,661 0,643 0,612
Nth 0,388 0,554 0,633 0,525

ECMP 0,844 0,559 0,647 0,684
PBR 0,416 0,635 0,677 0,576

Pada tabel 1 dapat dilihat pada fi le uji 1 nilai rata-rata 
Throughput yang didapatkan sangat bervariasi pada setiap 
metodenya dengan nilai rata-rata Throughput tertinggi 
diperoleh pada metode equal cost multi path (ECMP), 
sedangkan pada file uji 2 dan 3 ke-empat metode 
cenderung memiliki rata-rata Throughput yang hampir 
sama yakni pada kisaran 0,5 Mbps dan 0,6 Mbps. Pada 
gambar 4.9 merupakan grafi k perbandingan nilai rata-rata 
Throughput pada ke-empat metode yang telah di uji.
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Pada topologi 2 hasil rata-rata Throughput ke-empat 
metode mengalami perbedaan yang cukup signifi kan, 
hal ini menandakan nilai Throughput pada metode Load 
balance sangat dipengaruhi oleh jumlah bandwidth 
termasuk pada performa dari metode Load balance itu 
sendiri. Berikut data lengkap hasil rata-rata Throughput 
ke-empat metode Load balance yang tersaji pada tabel 2.

Pada tabel 2 dapat dilihat nilai rata-rata Throughput 
pada ke-empat metode Load balance dengan 3 fi le uji 
memiliki variasi nilai yang sama dan tidak memiliki 
perbedaan yang cukup signifikan. Pada gambar 3 
merupakan grafik dari nilai rata-rata Throughput 
ke-empat metode Load balance pada topologi 2. 

0

0.5

1

PCC Nth ECMP PBR

Throughput (Mbps) 

File 1 File 2 File 3

Gambar 2. Grafi k Throughput 4 Metode Topologi 1

Tabel 2. Rata-rata Throughput 4 Metode pada Topologi 2

Metode
Rata-rata Throughput pada 

Topologi 2 (Mbps) Rata-rata
File 1 File 2 File 3 

PCC 0,324 0,445 0,502 0,424
Nth 0,306 0,530 0,508 0,448

ECMP 0,279 0,449 0,503 0,410
PBR 0,332 0,344 0,474 0,383

0
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0.6
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Throughput (Mbps) 
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Gambar 3. Grafi k Throughput 4 Metode Topologi 2

Analisis Delay
Setelah dilakukan analisis pada seluruh client pada 

setiap metode maka dilakukan analisis untuk menentukan 
nilai rata-rata delay terkecil dari hasil analisis ke-empat 
metode menggunakan nilai rata-rata yang sudah 
didapatkan.

Pada tabel 3 terlihat nilai delay terendah terjadi pada 
saat pengujian menggunakan fi le uji 3 dimana metode per 
connection classifi er dan metode Nth memiliki nilai yang 
sama rendahnya yakni pada angka 0,0100 second hal ini 
menunjukkan bahwa besaran fi le tidak mempengaruhi 
nilai dari rata-rata delay. Pada gambar 4 merupakan 
gambar grafi k dari nilai rata-rata delay pada ke-empat 
metode menggunakan topologi 1.

Pada topologi 2 hasil rata-rata delay ke-empat metode 
mengalami perbedaan yang cukup signifikan, hal ini 
menandakan nilai delay pada metode Load balance 
sangat dipengaruhi oleh jumlah bandwidth termasuk pada 
performa dari metode Load balance itu sendiri. Berikut 
data lengkap hasil rata-rata delay ke-empat metode Load 
balance yang tersaji pada tabel 4.

Pada tabel 4 dapat dilihat nilai rata-rata delay terkecil 
didapati pada metode Nth dengan nilai 0,0124 second 
menggunakan fi le uji 2 dan 3, hal ini menandakan jenis 
dan besaran fi le tidak terlalu berpengaruh pada pengujian 
delay. Pada gambar 5 merupakan grafi k dari nilai rata-rata 
delay ke-empat metode Load balance pada topologi 2. 

Tabel 3. Rata-rata delay 4 Metode pada Topologi 1

Metode
Rata-rata delay pada Topologi 1 

(second) Rata-rata
File 1 File 2 File 3 

PCC 0,0196 0,0111 0,0100 0,0136
Nth 0,0230 0,0132 0,0100 0,0154

ECMP 0,0165 0,0142 0,0109 0,0139
PBR 0,0191 0,0130 0,0114 0,0145
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Gambar 4. Grafi k Rata-Rata Delay 4 Metode pada Topologi 1

Tabel 4. Rata-rata delay 4 Metode pada Topologi 2

Metode
Rata-Rata Delay pada Topologi 2 

(Second) Rata-rata
File 1 File 2 File 3 

PCC 0,0218 0,0145 0,0137 0,0167
Nth 0,0242 0,0124 0,0124 0,0163

ECMP 0,0284 0,0154 0,0154 0,0197
PBR 0,0213 0,0183 0,0198 0,0198

Analisis Jitter
Setelah dilakukan analisis pada seluruh client pada 

setiap metode maka dilakukan analisis untuk menentukan 
nilai rata-rata Jitter terkecil dari hasil analisis ke-empat 
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Gambar 5. Grafi k Rata-Rata Delay 4 Metode Topologi 2

metode menggunakan nilai rata-rata yang sudah 
didapatkan.

Pada tabel 4.31 terlihat nilai Jitter terendah terjadi 
pada saat pengujian menggunakan file uji 3 dimana 
metode policy based routing memiliki nilai terendah 
yakni pada angka 0,00701 second hal ini menunjukkan 
bahwa besaran fi le tidak memengaruhi nilai dari rata-rata 
Jitter, dapat disimpulkan bahwa metode terbaik dari segi 
Jitter dengan pembagian bandwidth yang berbeda adalah 
Per connection classifi er. Pada gambar 4.21 merupakan 
gambar grafi k dari nilai rata-rata Jitter pada ke-empat 
metode menggunakan topologi 1.

Pada topologi 2 hasil rata-rata Jitter ke-empat metode 
mengalami perbedaan yang cukup signifikan, hal ini 
menandakan nilai Jitter pada metode Load balance 
sangat dipengaruhi oleh jumlah bandwidth termasuk pada 
performa dari metode Load balance itu sendiri. Berikut 
data lengkap hasil rata-rata Jitter ke-empat metode Load 
balance yang tersaji pada tabel 6. 

Pada tabel 6 dapat dilihat nilai rata-rata Jitter terkecil 
didapati pada metode policy based routing dengan nilai 
0,00035 milisecond menggunakan fi le uji 3, sehingga 
metode yang memiliki nilai rata-rata Jitter terendah 
adalah metode policy based routing. Hal ini dapat 

Tabel 5. Rata-rata Jitter 4 Metode pada Topologi 1

Metode
Rata-rata Jitter pada Topologi 1 

(ms) Rata-rata
File 1 File 2 File 3 

PCC 0,04603 0,00738 0,03246 0,02862
Nth 0,16250 0,01346 0,01209 0,06269

ECMP 0,05635 0,03715 0,01210 0,03520
PBR 0,08190 0,11750 0,00701 0,06880

0

0.2

PCC Nth ECMP PBR

Rata-rata jitter (milisecond) 

File 1 File 2 File 3

Gambar 6. Grafi k Rata-Rata Jitter 4 Metode pada Topologi 1

disimpulkan bahwa pembagian jalur berdasarkan grup 
dapat mengurangi nilai Jitter pada pengiriman paketnya. 
Pada gambar 7 merupakan grafi k dari nilai rata-rata Jitter 
ke-empat metode Load balance pada topologi 2. 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada 
implementasi dan analisis Load balance pada jaringan 
berbasis mikrotik didapatkan beberapa poin kesimpulan 
sebagai berikut:
1. Metode terbaik jika berdasarkan Throughput data 

penelitian dengan lebar bandwidth yang berbeda 
(lebih besar) pada salah satu jalurnya adalah Equal 
Cost Multi Path karena mampu menangani pembagian 
beban trafi k secara merata pada dua jalur gateway.

2. Metode terbaik jika berdasarkan data Throughput 
dan rata-rata delay dengan lebar bandwidth yang 
sama pada kedua jalurnya adalah Nth karena mampu 
membagi data menjadi paket-paket yang dikirim 
melalui jalur yang disediakan.

3. Pada pengujian berdasarkan nilai dari rata-rata Delay 
dan Jitter metode terbaik dengan lebar bandwidth 
yang berbeda (lebih besar) pada salah satu jalurnya 
adalah Per Connection Classifier karena mampu 
menspesifi kasikan gateway untuk tiap paket data yang 
masih berhubungan dengan data yang sebelumnya 
sudah dilewatkan pada salah satu gateway.

4. Pada pengujian berdasarkan nilai dari rata-rata Jitter 
metode terbaik dengan lebar bandwidth yang sama 
pada kedua jalurnya adalah Policy-based Routing 
karena metode policy-based routing melakukan 
pembagian jalur berdasarkan grup client sehingga 
dapat mengurangi antrean yang berpengaruh pada 
nilai Jitter pada pengiriman paketnya.

Tabel 6. Rata-rata Jitter 4 Metode pada Topologi 2

Metode
Rata-rata Jitter pada topologi 2 

(milisecond) Rata-rata
File 1 File 2 File 3 

PCC 0,12458 0,02254 0,02513 0,05742
Nth 0,07310 0,00829 0,01637 0,03259

ECMP 0,04472 0,00368 0,02552 0,02464
PBR 0,01305 0,00659 0,00035 0,00666

0

0.2

PCC Nth ECMP PBR

Chart Title 

File 1 File 2 File 3

Rata-rata jitter (milisecond) 

Gambar 7. Grafi k Rata-Rata Jitter 4 Metode pada Topologi 2
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Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Pasir Silika 
dengan menggunakan Metode EOQ Probabilistic Model di PT. 
Liku Telaga

(Control Analysis of Supplying Silica Sandland Raw Material using EOQ 
Probabilistic Model in PT. Liku Telaga) 

Nailul Izzah, Suparno, Ahmad Kholis
Sekolah Tinggi Teknik Qomaruddin Gresik

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kuantitas order yang optimal dan ekonomis , safety stock , serta reorder point untuk 
bahan baku pasir silika. Penelitian ini dilakukan di PT. Liku Telaga. Metode yang digunakan adalah EOQ probabilistic model, 
adapun penyelesaian masalah dilakukan dengan cara pengumpulan data terkait data biaya simpan, biaya pesan, demand produksi, 
serta lead time kedatangan bahan baku. Dalam perhitungan dengan metode EOQ probabilistic model untuk mencari nilai order 
yang ekonomis, safety stock dan reorder point. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai kuantitas order yang ekonomis sebesar 
2018,71 dengan total biaya sebesar Rp 5.993.840.533,56 dan nilai siklus pemesanan sebesar 4 siklus pemesanan atau 89 hari setiap 
kedatangan dalam 1 tahun serta lead time 69 hari. Untuk nilai safety stock bahan baku pasir silika dengan service level 99,9% 
didapatkan sebesar 48,62 ton, dengan nilai reorder point sebesar 1.610,78 ton.

Kata kunci: EOQ Probabilistic Model, Safety Stock, Reorder Point

This study aims to determine the optimal order quantity and economically, safety stock, and reorder point for raw materials of 
silica sand. This research was conducted at PT. Liku Telaga. The method used is EOQ probabilistic model, while the problem solving 
is done by collecting data related to data storage cost, message cost, production demand, and lead time of arrival of raw materials. 
In the calculation by EOQ method probabilistic model to fi nd the value of economic order, safety stock, and reorder point. From the 
calculation result obtained economic quantity order equal to 2018.71 with total cost equal to 5.993.840.533.56 rupiahs and order 
cycle value equal to 4 order cycle or 89 days each arrival in 1 year and lead time 69 days. For safety stock value of raw material of 
silica sand with service level 99.9% got equal to 48.62 ton, with value of reorder point equal to 1.610.78 ton.

Keywords: EOQ Probabilistic Model, Safety Stock, Reorder Point

Latar Belakang 
Berkembangnya dunia bisnis di dunia menyebabkan 

perusahaan harus bersaing secara sehat sehingga 
eksistensinya tetap bertahan dalam bisnis itu sendiri. 
Dengan adanya persaingan tersebut setiap perusahaan 
harus merencanakan pengendalian terhadap persediaan 
bahan baku agar produksi tetap berjalan lancar sehingga 
kebutuhan customer terpenuhi. Perencanaan persediaan 
bahan baku harus dilakukan dengan tepat, kesalahan 
menentukan besarnya investasi (modal yang tertanam) 
dalam mengontrol bahan baku yang terlalu besar jika 
dibandingkan kebutuhan perusahaan akan menambah 
beban bunga, biaya pemeliharaan, biaya penyimpanan 
dalam gudang, dan kemungkinan terjadinya penyusutan 
serta kualitas yang tidak bisa dipertahankan, sehingga 
semua beban biaya tersebut akan mengurangi keuntungan 
perusahaan, demikian pula sebaliknya, persediaan 
bahan baku yang terlalu kecil dalam perusahaan akan 

mengakibatkan kemacetan dalam produksi sehingga 
perusahaan akan mengalami kerugian juga.

PT. Liku Telaga adalah perusahaan yang bergerak di 
bidang manufaktur dengan memproduksi bahan-bahan 
kimia dasar antara lain yaitu asam sulfat, aluminium 
sulfat, dan sodium silicate. Dalam hal ini penulis 
melakukan penelitian pada kegiatan produksi sodium 
silicate yang berupa cullet dimana dalam produksi 
tersebut membutuhkan bahan baku pasir silika. Dalam 
pelaksanaan proses produksi tersebut harus selalu tersedia 
bahan baku pasir silika yang dibutuhkan demi kelancaran, 
akan tetapi PT Liku Telaga memiliki permasalahan 
dalam perencanaan untuk mendatangkan bahan baku 
yakni pasir silika terkait lead time kedatangan yang tidak 
menentu. Dari data yang didapat yakni data pengadaan 
bahan baku pasir silika pada periode 1 tahun ke belakang 
(april 2015 s/d juni 2016) tercatat perusahaan mengalami 
keterlambatan penerimaan barang dikarenakan lead time 
yang awalnya diasumsikan sebesar 20 hari (dari lead 
time rata-rata) tersebut pernah mengalami keterlambatan 
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sampai 69 hari. Dari 15 kali pengadaan material tersebut 
dengan rata-rata lead time 23 hari dan standar deviasi 18 
hari, kemudian hal ini berdampak terhadap kondisi stok 
bahan baku pasir silika tersebut yang terjadi kekurangan 
(Stockout/shortage) dengan adanya kekurangan bahan 
baku pasir silika tersebut menjadi pemicu terhadap 
membengkaknya biaya pengadaan (Ordering Cost), untuk 
kasus ini tercatat bahwa perusahaan harus mengeluarkan 
biaya pengadaan tambahan (yang seharusnya tidak perlu 
dikeluarkan) akibat mendatangkan pasir silika secara 
mendadak dan urgent.

Kajian Pustaka
Persediaan

Persediaan didefinisikan sebagai barang yang 
disimpan untuk digunakan atau dijual pada periode 
mendatang. Persediaan dapat berbentuk bahan baku 
yang disimpan untuk proses, komponen yang diproses, 
barang dalam proses pada proses manufaktur dan barang 
jadi yang disimpan untuk dijual. Persediaan memegang 
peranan penting agar perusahaan dapat berjalan dengan 
baik (Kusuma, 2009:131).

Haming dan Nurnajamuddin (2007:4) persediaan 
(inventory) diartikan sebagai sumber daya ekonomi fi sik 
yang perlu diadakan dan dipelihara untuk menunjang 
kelancaran produksi, meliputi bahan baku (raw 
material), produk jadi (fi nish product), komponen rakitan 
(component), bahan pembantu (substance material), 
dan barang sedang dalam proses pengerjaan (working in 
process inventory).

Begitu pula persediaan (Inventory) berdasarkan 
Nasution dan Prasetyawan (2008:112) suatu sumber daya 
menganggur (idle resource) yang menunggu proses lebih 
lanjut berupa kegiatan produksi pada sistem kegiatan 
pemasaran pada sistem distribusi ataupun kegiatan 
konsumsi pangan pada sistem rumah tangga.

Deterministic models
Model ini digunakan apabila jumlah permintaan dan 

waktu lead time yang dimiliki adalah konstan.

Gambar 1. Model Persediaan yang Ideal (Sumber: Tersine, 
Richard J., Principles Of Inventory and Materials 
Management, p. 206) 

Untuk menentukan nilai quantitas order yang 
ekonomis adalah:

Q =  

Keterangan:

D = jumlah permintaan per periode 

Ch = biaya simpan per periode 

Cr = biaya pemesanan per periode 

Q = kuantitas pesanan yang optimal 

Probabilistic Models
Model ini digunakan apabila jumlah permintaan dan 

waktu lead time yang dimiliki berubah-ubah. Berikut 
adalah gambar 2 yang menggambarkan model persediaan 
pada masa sekarang.

Gambar 2. Model Persediaan pada Masa Sekarang (Sumber: 
Tersine, Richard J., Principles of Inventory and 
Materials Management, p. 206)

Probabilistic models dapat diklasifi kasikan dalam 3 
kategori, sebagai berikut:
1) Jumlah permintaan konstan dan lead time berubah-

ubah Karena jumlah permintaan (Q) konstan dan lead 
time (L) berubah-ubah,

2) Jumlah permintaan berubah-ubah dan lead time 
konstan

3) Jumlah permintaan dan lead time berubah-ubah

Formulasi EOQ Probabilistik Model:

EOQ =  

Dimana: 

Cr = Procurement/Ordering Cost

D = average demand per-tahun 

Ch = Holding Cost 

E(Co) = Ekspektasi biaya oportunitas
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Persediaan Pengaman (Safety Stock)
Persediaan pengaman adalah persediaan minimal yang 

harus ada atau harus diperhatikan dalam perusahaan. Hal 
ini dilakukan untuk menghindari kehabisan persediaan 
bahan baku yang disebabkan oleh ketidakpastian tingkat 
pemakaian dan ketidakpastian waktu kedatangan 
persediaan agar kelangsungan proses produksi dalam 
perusahaan selalu terjamin. Formulasi safety stock:

SS = Z x SDL
Dimana:
SS = Safety stock
Z = Service level
SDL = Standard deviasi demand selama lead time

Titik Pemesanan (Reorder Point)
Titik pemesanan kembali terjadi apabila jumlah 

persediaan dalam stock berkurang terus sehingga kita 
harus menentukan berapa banyak batas minimal tingkat 
persediaan yang harus dipertimbangkan sehingga tidak 
terjadi kekurangan persediaan. Reorder point dapat dicari 
dengan formulasi sebagai berikut ini:

ROP = (D x L) + SS
Dimana :
ROP = Reorder Point (titik pemesanan)
D  = Demand (permintaan)
L = Lead time (waktu tunggu)
SS = Safety stock (stok aman bahan baku) 

Total Incremental Cost (TIC)
Total Incremental Cost (TIC) adalah sejumlah 

biaya tambahan yang mungkin terjadi jika perusahaan 
mengambil satu tindakan alternatif karena adanya 
selisih biaya total. Cara untuk mencari nilai TIC adalah 
melakukan perhitungan untuk tiap-tiap alternative lead 
time dengan memasukkan nilai Demand (D), kuantitas 
order (Q), biaya simpan (Ch) dan biaya pesan (Cr), 
ekspektasi biaya oportunitas [E(Co)] ,dan ekspektasi 
biaya simpan [E(Ch)] .Total incremental cost (TIC) dapat 
dirumuskan sebagai berikut:

TIC = D/Q x [Cr+E(Co)] + Q/2 x Ch + E(Ch)
Dimana : 
TIC = Total Incremental Cost 
D = Demand
Q = Kuantitas order
Ch = Biaya simpan
Cr = Biaya ekspektasi
E(Co) = Biaya ekspektasi oportunitas
E(Ch) = Ekspektasi biaya simpan

Total Cost (TC)
Total Cost (TC) adalah biaya keseluruhan yang 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu 

produk dalam satu periode. Biaya total dapat dirumuskan 
sebagai berikut:

TC = TIC + Cb x D
Dimana:
TC = Total cost
TIC = Total incremental cost
Cb = Harga barang
D = Demand 

 

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, karena 
data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan 
sumber data angka yang didapat dari manajemen PT. Liku 
Telaga terkait data lead time dan data demand produksi. 
Subjek penelitian ini adalah produksi sodium silicate 
dengan bahan baku pasir silika di PT. Liku Telaga. Data 
yang digunakan adalah data primer dan sekunder, data 
primer mencakup data biaya simpan, biaya pesan, asumsi 
biaya oportunitas. Sedangkan data sekunder mencakup 
data lead time dan demand. Adapun periode pengambilan 
data (lead time) bahan baku pasir silika ini adalah 1 tahun 
(April 2015 s/d Juni 2016). Selain data lead time data 
yang dibutuhkan dalam penentuan kuantitas pesanan 
yang ekonomis pada persediaan bahan baku adalah 
data demand untuk proses produksi (Juni 2015 s/d Juni 
2016). Dalam hal ini data diakses dan diambil dari sistem 
informasi SAP (system application and product) dengan 
otorisasi departemen terkait yakni departemen PIC 
(planning inventory control).

Analisa dan Pembahasan
Pengumpulan Data 
a. Data primer yang dikumpulkan antara lain:

• Biaya simpan :  20% dari harga bahan baku yakni 
0.2 x Rp. 700.000 = Rp. 140.000

• Biaya pesan :  Dari beberapa biaya dengan total 
biaya mencapai Rp. 35.000.000

• Service level  :  Hasil wawancara dengan manager 
PT. Liku telaga, service level 
pemenuhan bahan baku pasir 
silika ditentukan 99,9% 

b.  Data sekunder yang dikumpulkan antara lain:
• Data demand 
 Pengumpulan data ini digunakan untuk 

menentukan nilai average demand dan standar 
deviasi dari demand kemudian nilai tersebut 
dimasukkan dalam formulasi guna mencari nilai 
quantity yang ekonomis, nilai safety stock, dan 
nilai re-order point yang optimal. Untuk data 
demand yang dikumpulkan berasal dari demand 
proses produksi.
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• Data lead time
 Data lead time yang digunakan untuk melengkapi 

perhitungan nilai kuantitas yang ekonomis. Bahan 
baku pasir silika didatangkan dari Bangka Belitung 
dengan estimasi waktu mulai dari pemesanan 
hingga kedatangan di perusahaan memiliki waktu 
lead time yang bervariasi. Data lead time yang 
dikumpulkan adalah sebagai berikut pada Tabel 1.

Pengolahan Data
Pengolahan data untuk mencari nilai rata-rata dan 

standar deviasi.
• Average demand =   

    =   

    = 22,64 ton 

• Standar deviasi = 
ẋ ²

 

    =  

    =  

    = 1,894 Ton

• Pengolahan data lead time:
 Dari data lead time yang didapat yakni pada Tabel 

1 kemudian diolah untuk mencari nilai frekuensi 
dari tiap-tiap alternative nilai lead time yang disertai 
dengan nilai probabilitas. Nilai lead time yang 
dicari dari perhitungan hari dari pemesanan sampai 
dengan hari dimana bahan baku pasir silika sampai di 

Tabel 1. Data Lead Time

Tanggal Pesan Tanggal 
Kedatangan

Jumlah 
(Kg)

Lead Time 
(Hari)

10-April-2015 18-Juni-2015 505.750 69
19-Agustus-2015 4-September-2015 1.095.340 16
12-Oktober-2015 4-Desember-2015 1.012.630 53
10-Januari-2016 10-Februari-2016 400.000 31
20-Februari-2016 2-Maret-2016 1.000.000 11

9-Maret-2016 17-Maret-2016 237.440 8
25-Maret-216 18-April-2016 500.000 24
2-April-2016 25-April-2016 300.000 23
27-April-2016 9-Mei-2016 200.000 12
10-Mei-2016 18-Mei-2016 150.000 8
10-Mei-2016 19-Mei-2016 500.000 9
19-Mei-2016 25-Mei-2016 400.000 6
23-Mei-2016 31-Mei-2016 500.000 8
10-Juni-2016 14-Juli-2016 537.110 34
20-Juni-2016 18-Juli-2016 500.000 28

Sumber: PT. Liku Telaga

perusahaan. Adapun hasil perhitungan disajikan pada 
tabel 2.

• Perhitungan Biaya Oportunitas 
 Biaya oportunitas didapat dari perhitungan antara 

perbedaan nilai biaya kehilangan kesempatan untuk 
melakukan produksi dengan kapasitas penuh yakni 
mencapai 30 ton/hari dibandingkan produksi di 
saat keadaan bahan baku mengalami kekurangan 
(shortage) yakni dengan kapasitas 15 ton/hari. Jadi 
kehilangan kesempatan jika terjadi kekurangan bahan 
baku (shortage) ialah 30–15 ton dengan harga cullet 
sebesar Rp. 3.500/Kg

 Maka berikut rincian perhitungan biaya yang harus 
dikeluarkan dikarenakan kehilangan kesempatan 
untuk meraih kapasitas penuh dalam produksi. 

 Estimasi jumlah kehilangan 
  =  (produksi dengan kapasitas penuh – produksi 

dengan kekurangan bahan baku)
  =  (30–15) ton/hari = 15 ton/hari
    Harga cullet per Kg = Rp. 3.500

 Maka biaya kehilangan yang terjadi ialah 
  = Rp.3.500 Kg x 15 ton x 1000 Kg
  = Rp. 52.500.000/hari

 Untuk biaya pengadaan darurat nilainya berdasarkan 
perhitungan ongkos angkut dan biaya lain-lain terkait 
pengadaan bahan baku pasir silika secara darurat. 
Berdasarkan data dari manajemen PT. Liku Telaga dan 
hasil wawancara dengan manajer perusahaan, biaya 
pengadaan darurat sebesar Rp. 1000 Kg. Sedangkan 
dari permintaan produksi tiap hari mencapai 22,64 
ton. Jadi biaya pengadaan darurat 

  = (22,64 ton x Rp 1000 x 1000 Kg)
  = Rp. 22.640.000

Tabel 2. Hasil Perhitungan Lead Time yang Disertai dengan 
Nilai Probabilitas

No. Lead Time 
(Hari)

Frekuensi 
Distribusi

Banyak 
Kejadian

1 6 0.066666667 1
2 8 0.2 3
3 9 0.066666667 1
4 11 0.066666667 1
5 12 0.066666667 1
6 16 0.066666667 1
7 23 0.066666667 1
8 24 0.066666667 1
9 28 0.066666667 1
10 31 0.066666667 1
11 34 0.066666667 1
12 53 0.066666667 1
13 69 0.066666667 1

Total 1 15
Sumber: Perhitungan dengan Excel
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 Jadi opportunity cost ialah 
  =  biaya kehilangan kesempatan untuk meraih 

kapasitas penuh pada produksi + biaya 
pengadaan darurat

  = Rp. 52.500.000 + Rp.22.640.000
  = Rp. 75.140.000

• Perhitungan Nilai Ekspektasi Biaya
 Setelah nilai probabilitas terhadap alternatif tiap-tiap 

lead time diketahui dalam bentuk probabilistik, 
kemudian pengolahan data dilanjutkan dengan 
perhitungan terhadap nilai ekspektasi holding cost, 
dan nilai opportunity loss yang mana nilai ekspektasi 
holding cost akan memiliki nilai jika lead time 
aktual < lead time perkiraan, sedangkan ekspektasi 
opportunity loss akan terdapat nilainya jika lead time 
aktual > lead time perkiraan.

 Untuk mencari nilai holding cost dan opportunity loss 
adalah dengan melakukan perhitungan terhadap nilai 
holding cost dan opportunity loss pada tiap-tiap lead 
time alternatif, sebagaimana pada contoh dibawah ini:

 Nilai ekspektasi opportunity cost untuk lead time 
perkiraan 8 hari dan lead time aktual 11 hari adalah:

  =  (lead time aktual – lead time perkiraan) x 
opportunity loss

  = (11–8) x Rp. 75.140.000
  =  Rp. 225.420.000 (pada tabel dinyatakan 

225 dalam juta)

 Nilai ekspektasi holding cost untuk tiap lead time 
perkiraan 12 dan lead time actual 8 hari adalah:

  =  (lead time perkiraan–lead time actual) x 
holding cost

  =  (12–8) x Rp. 3.169.600 
  =  Rp. 12.678.400 (pada tabel dinyatakan 

12,68 dalam juta)

 Dari perhitungan nilai-nilai parsial diatas kemudian 
akan dilakukan perhitungan secara komprehensif 
untuk menentukan nilai ekspektasi holding cost dan 
opportunity loss sebagai contoh salah satu perhitungan 
sebagai berikut:

 Untuk nilai total ekspektasi opportunity cost dengan 
lead time perkiraan 11 hari adalah:

  =  𝛴 (probability tiap lead time x opportunity 
cost tiap lead time)

  =  (0.066666667x75) + (0.066666667x376) + 
(0.066666667x902) + (0.066666667x977) + 
(0.066666667x1277) + (0.066666667x1503) 
+ (0.066666667x1728) + (0.066666667x3156) 
+ (0.066666667x4358) 

  = 956,78 (dalam juta)

 Untuk nilai total ekspektasi holding cost dengan lead 
time perkiraan 11 hari adalah:

  =  𝛴 (probability tiap lead time x holding cost 
tiap lead time)

  =  0.066666667x15,85 + 0,2x9,51 + 
0.066666667x6,34 

  = 3,38 (dalam juta)

• Perhitungan Nilai Order Kuantitas yang Ekonomis 
dengan Metode EOQ Probabilistic Model

 Formulasi dari model economic order quantity 
probabilistic (EOQ) model dijadikan sebagai landasan 
untuk menentukan pesanan yang ekonomis guna 
menyelesaikan permasalahan pada penelitian ini.

 EOQ probabilistic model (LT 69)

  EOQ =  

   =  

   = 22,64 2.018,71 ton

 Formulasi untuk mencari nilai EOQ probabilistik 
diatas juga dilakukan pada setiap alternatif lead time 
dari data yang didapat dari perusahaan. Kemudian 
nilai tersebut digunakan untuk menentukan nilai 
total cost sehingga ditemukannya nilai total cost 
yang paling mínimum, adapun biaya tersebut 
mempresentasikan biaya persediaan.

 Setelah nilai Q diketahui selanjutnya dilakukan 
pencarian nilai total incremental cost dan total cost 
dengan formulasi sebagai berikut:

 TIC  =  D/Q x (Biaya Pesan + Ekspektasi 
biaya oportunitas) + (Q/2 x biaya 
simpan) + ekspektasi biaya simpan

 Perhitungan TIC pada salah satu alternatif lead time 
yang didapat adalah:

 TIC (Lt 69) =  22,64/2018,71 x (Rp. 35.000.000 + 
Rp. 0) + (2018,71/2x Rp. 140.000) + 
Rp. 146.858.133,87)

 TIC (Lt 69) = Rp. 288.560.533,56
 TIC (Lt 69) = Rp. 288.560.533,56

 Pada setiap lead time yang didapatkan dilakukan 
perhitungan dengan formulasi yang sama sehingga 
diketahui nilai TIC pada setiap lead time. Setelah 
nilai TIC pada setiap lead time diketahui berikutnya 
dilakukan perhitungan untuk nilai total cost (TC) 
yakni biaya persediaan dijumlahkan dengan biaya 
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yang dikeluarkan untuk jumlah pembelian bahan baku 
pasir silika sesuai dengan kebutuhan 1 tahun. TC = 
Total Incremental Cost + (Harga Barang x Demand 
dalam 1 Tahun). Perhitungan TC pada salah satu 
alternatif lead time yang didapat adalah:

 TC(Lt69) =  Rp.288.560.533,56+(8150,4xRp. 
700.000)

   =  Rp. 5.993.840.533,56
 Dari hasil perhitungan diatas didapat bahwa 

alternatif lead time yang mampu meminimalkan 
biaya persediaan (total cost) adalah alternatif lead 
time 69 hari dengan nilai order kuantitas sebanyak 
2.018,71 ton dengan total cost (TC) sebesar Rp. 
5.993.840.533,56 dan total incremental cost (TIC) 
sebesar Rp. 288.560.533.56 Setelah ditemukannya 
nilai order kuantitas tersebut siklus pemesanan dapat 
dihitung sebagai berikut:

Siklus Pemesanan = Demand per Tahun / EOQ
   = 22,64 ton x 360 hari/tahun / 2018.71
   = 4,04 siklus
Interval Pemesanan = 1/ 4,04 x 360 hari 
   = 89,17 hari
   = 89 hari 
Safety stock =  Z (99,9) x √(lead time alternatif ) x 

standar deviasi demand 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Jumlah Pemesanan, Total 
Incremental Cost, dan Total Cost

Lead Time 
(hari)

Jumlah 
Pemesanan

Total Incremental 
Cost Total Cost

6 12.242.95 859.386.824.64 6.564.666.824.64
8 11.429.88 802.736.880.56 6.508.016.880.56
9 11.275.76 792.763.257.51 6.498.043.257.51
11 10.746.05 757.693.643.13 6.462.973.643.13
12 10.498.96 741.617.486.30 6.446.897.486.30
16 9.568.90 682.249.229.78 6.387.529.229.78
23 7.936.26 579.480.091.78 6.284.760.091.78
24 7.712.63 565.684.330.91 6.270.964.330.91
28 6.915.17 518.158.974.87 6.223.438.974.87
31 6.389.09 488.204.235.40 6.193.484.235.40
34 5.964.15 465.983.212.73 6.171.263.212.73
53 3.661.60 356.549.570.19 6.061.829.570.19
69 2.018.71 288.560.533.56 5.993.840.533.56

Sumber: Perhitungan dengan Excel

   = 3,09 x √69 x 1,894
   = 48,62
Reorder Point =  (Lead Time x Average Demand) + 

Safety Stock
    = (69 x 22,64 ) + 48,62
   = 1562,16 + 48,62
   = 1.610,68 ton

 

Dari hasil perhitungan dan pengolahan data didapat 
kesimpulan sebagai berikut: 
a. Kuantitas order yang ekonomis ialah sebesar 

2018,71 ton.
b. Dari nilai Q tersebut pemesanan dalam 1 tahun akan 

dapat dilakukan sebanyak 4 siklus pemesanan, jika 
dinyatakan dalam hari kerja kedatangan pasir silika 
dilakukan tiap 89 hari. 

c. Nilai safety stock dengan service level 99,9% ialah 
sebesar 48,62 ton pasir silika yang tersimpan agar 
tidak terjadi kekurangan bahan baku, sedangkan dari 
adanya nilai safety stock tersebut maka nilai reorder 
point yang didapat ialah sebesar 1.610,68 ton, nilai 
reorder point ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan 
serta perhitungan dengan menggunakan alternatif 
lead time 69 hari, yang merupakan alternatif lead 
time yang menghasilkan nilai Q (Jumlah pemesanan) 
yang ekonomis yakni jumlah pemesanan yang mampu 
meminimalisir nilai total incremental cost serta total 
cost. 
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Kualitas es yang digunakan pada minuman jus buah yang banyak dikonsumsi di kala panas masih menimbulkan tanda 
tanya bagi masyakarat. Minuman yang dikonsumsi berpotensi mengganggu kesehatan apabila mengandung bakteri dan logam 
berat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kualitas air pada es batu yang digunakan pada minuman jus buah dilihat dari 
kandungan bakteri E.Coli dan logam Pb (timbal). Sample pada penelitian ini diambil di 5 tempat di kota Banjarbaru. Bakteri E Coli 
dianalisa dengan menggunakan Plate Count, sedangkan logam Pb di analisa dengan menggunakan Spektroskopi Serapan Atom 
(SSA). Dari hasil uji didapatkan bahwa 2 sampel mengandung E.coli di atas batas kelayakan konsumsi, sedangkan 3 sampel lainnya 
memenuhi syarat kelayakan konsumsi. Sedangkan cemaran logam Pb dari ke 5 sample berada di atas batas kelayakan konsumsi.

Kata kunci: E.coli, Logam Pb, Es Batu

The quality of ice used in fruit juice drinks are widely consumed in times of heat still raises a question mark for the people. 
Drinks consumed potentially disrupt health when it contaminate bacteria and heavy metals. Research aims to analyze water quality 
on ice cubes used in fruit juice drinks seen from the content of E.coli bacteria and metal Pb (lead). The sample in this study was 
taken in 5 places in Banjarbaru city. E Coli bacteria were analyzed using Plate Count, while Pb metal was analyzed by Atomic 
Absorption Spectroscopy (SSA). From the test results obtained that 2 samples containing E.coli above the limit of consumption 
feasibility, while the other 3 samples meet the requirements of consumption feasibility. While Pb metal contamination of the 5 
samples is above the limit of consumption feasibility.

Keywords: E.coli, Pb Metal, Ice

Diare merupakan penyebab kedua kematian pada 
anak-anak di dunia dimana dilaporkan dari jumlah 780 
juta anak di dunia, 760.000 per tahun anak dengan umur 
kurang dari 5 tahun memiliki tingkat risiko terserang 
diare lebih besar (1) sedangkan di Indonesia penyebab 
kematian terbesar pada tahun 2007 (2). Menurut 
dana Departemen Kesehatan dari tahun 2000–2010 
kecenderungan kejadian penyakit diare meningkat dari 
301/1000 penduduk menjadi 411/1000 penduduk di tahun 
2010 (3). Makanan dan minuman yang terkontaminasi 
oleh bakteri dan cemaran logam merupakan penyebab 
penularan penyakit Diare. Untuk menghindari hal 
tersebut, minuman yang beredar harus sesuai dengan 
nilai baku mutu yang ditetapkan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia No. 492/MenKes/Per/IV/2010 (4). 
Suhu lingkungan yang hangat ini menyebabkan mayoritas 
masyarakat sering menggunakan es batu sebagai produk 
pangan pelengkap yang penyajiannya ditambahkan pada 
minuman. Usaha es batu masih termasuk ke dalam usaha 
rumah tangga sehingga kualitasnya belum terjamin. 

Dari tampilan cara penyimpanan dan cara perlakuan 
mengundang pertanyaan apakah es tersebut aman untuk 
dikonsumsi. Es batu yang mengandung Escherichia coli 
masih ditemukan di daerah lain (5), sementara kandungan 
Pb masih ditemukan di dalam air minum kemasan walau 
masih lebih rendah dari standar baku (6).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas 
es batu (adanya bakteri E.coli dan kandungan logam Pb) 
yang digunakan penjual minuman jus buah di daerah 
Banjarbaru. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 
adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang 
kualitas es batu yang digunakan dalam pembuatan 
minuman jus buah dan meningkatkan kesadaran 
masyarakat baik untuk konsumen maupun pedagang.

 

Es batu yang digunakan untuk pembuatan jus buah 
diambil dari 5 (pada tabel 1) lokasi di kota Banjarbaru 
yang berada di tempat keramaian pada Oktober 2016.
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Es batu kemudian diletakkan ke dalam wadah 
yang telah disterilkan dan dibiarkan mencair pada 
suhu ruangan (kurang dari 24 jam). Sampel kemudian 
dilakukan pengujian dengan menggunakan Plate Count 
untuk menguji bakteri E.coli dan logam Pb dengan 
menggunakan AAS.

  

Kandungan E.coli dalam Es Batu Minuman Jus Buah
Dua hal yang bisa menyebabkan minuman dapat 

menimbulkan penyakit yaitu mengandung komponen 
beracun (bahan kimia beracun dan logam berat) dan 
terkontaminasi mikroorganisme patogen dalam jumlah 
cukup untuk menimbulkan penyakit (Salmonella thyposa, 
Shigella dysentriae, Escherichia coli, dan lainnya).

E.coli merupakan bakteri kemoorganotropik, 
mempunyai tipe metabolism fermentasi dan respirasi, 
mati pada suhu 60°C selama 30 menit, tidak bisa bertahan 
pada tempat yang kering dan kena pembasmi hama, 
relatif peka terhadap panas, segera hancur oleh suhu 
pasteurisasi dan pemanasan dan juga merupakan bakteri 
fakultatif anaerob, dimana bakteri ini dapat bertahan 
hingga 60°C selama 5 menit dan suhu 55°C selama 60 
menit. E.coli dapat tumbuh dengan baik pada suhu 37oC 
pada media yang mengandung 1 % pepton (sebagai 
sumber karbon dan nitrogen).

Pada tabel 2 terlihat hasil Uji E. Coli menunjukkan 
bahwa sampel yang diambil di Jl. Rahayu Banjarbaru 
dan Jl. Kemuning (dua tempat) tidak terkontaminasi 
oleh bakteri E.coli. Dalam hal ini air bahan baku yang 
digunakan dalam pembuatan es tersebut merupakan air 
yang telah dipanaskan pada suhu minimal 60°C selama 
30 menit atau telah mendidih atau air tersebut telah 
di-treatment dengan cara lain yang dapat membunuh 
bakteri E. Coli. Begitu juga kehigienisan pembuat es 
batu dan pendistribusiannya (jika pembeli membeli ke 

Tabel 1. Lokasi Sampling

No. Lokasi
1. Jl. Rahayu Banjarbaru
2. Jl. Kemuning
3. Jl. Kemuning (berbeda dengan No. 2)
4. Pasar Banjarbaru
5. Minggu Raya Lapangan Murjani

Tabel 2. Hasil Uji E.coli menggunakan Plate Count

No. Hasil 
(satuan CFU/100 ml)

Hasil (satuan 
CFU/100 ml)

1. Jl. Rahayu Banjarbaru 0
2. Jl. Kemuning 0
3. Jl. Kemuning (berbeda dengan No. 2) 0
4. Pasar Banjarbaru 2x102

5. Minggu Raya Lapangan Murjani 2x102

pemasok batu es). Berbeda dengan sampel yang diambil 
di Pasar Banjarbaru dan Minggu Raya Lapangan 
Murjani terkontaminasi oleh bakteri E. coli. Menurut 
Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/MENKES/
PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, 
E.coli harus 0 kolon/ml (4). E.coli merupakan bakteri 
yang dijadikan indikator dalam pencemaran es batu 
karena keberadaannya dalam air atau makanan dianggap 
memiliki korelasi yang tinggi dengan ditemukannya bibit 
penyakit patogen (7). Sifat E.coli yang tidak akan mati 
dalam proses pembekuan menyebabkan saat es mencair 
sangat dimungkinkan bakteri E.coli tersebut hidup 
kembali (8). 

Bakteri patogen ini bisa terdapat dalam es batu 
disebabkan oleh air bahan baku yang tidak higienis dan 
bersih, permukaan pembungkus es batu yang digunakan 
kemungkinan telah tercemar serta pendistribusian es 
batu yang kurang baik dan bersih. Mengonsumsi es batu 
yang mengandung bakteri patogen dapat menyebabkan 
penyakit pada manusia seperti enteric, gangguan 
kesehatan berupa gangguan pada saluran pencernaan 
dengan gejala mual, perut mulas, muntah dan diare 
(9). Jika di dalam 100 ml air minum terdapat 500 sel 
bakteri E.coli maka dapat dimungkinkan akan terjadi 
gastroenteritis yang segera diikuti oleh demam typhus. 
Pada tabel 1 di atas terlihat bahwa pada sampel nomor 4 
dan 5, es batu yang digunakan pada minuman jus buah 
mengandung 200 sel bakteri dalam 100 ml air. Hal ini 
menunjukkan bahwa es tidak layak konsumsi walaupun 
belum sampai menyebabkan gastroenteritis. Kondisi 
seperti ini sangat berbahaya untuk anak-anak karena E. 
coli pada keadaan tertentu dapat mengalahkan mekanisme 
pertahanan tubuh sehingga selanjutnya E. coli dapat 
menyebabkan diare ataupun penyakit lainnya. 

Kandungan Logam Timbal (Pb) 
Timbal (plumbum /Pb) atau yang sering disebut 

dengan timah hitam merupakan satu unsur logam berat 
berwarna abu-abu gelap berupa serbuk yang bersifat 
toksik. Biasanya digunakan sebagai bahan pelapis 
pipa-pipa dan campuran pipa. Pb ini memberikan sifat 
yang resisten terhadap bahan korosif dan mengalami 
penyusutan yang sangat rendah.

Terkontaminasinya air dengan timbal adalah 
ketika air tersebut mengalir melalui pipa ledeng atau 
kran kuningan yang mengandung timbal (10). Timbal 
dapat menimbulkan gangguan fungsi pada berbagai 
sistem organ seperti mempengaruhi sistem syaraf 
dan ginjal, sehingga menyebabkan anemia dan kolik, 
mempengaruhi fertilitas, menghambat pertumbuhan janin 
atau memberikan efek kumulatif yang dapat muncul 
kemudian. Timbal mampu berkompetisi dengan ion 
bervalensi dua seperti kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) 
terhadap binding site ion tersebut, sehingga penyerapan 
mineral tersebut dapat terganggu (11). 

Berdasarkan gambar 1 terlihat bahwa ke-5 sampel es 
batu mengandung timbal yang melebihi batas maksimum 
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Gambar 1. Sampel 1 (es batu dari penjual minuman jus buah 
yang berlokasi di Jl. Rahayu Banjarbaru), Sampel 2 
dan 3 (es batu dari penjual minuman jus buah yang 
berlokasi di Jl. Kemuning), Sampel 4 (es batu dari 
penjual minuman jus buah yang berlokasi di Pasar 
Banjarbaru) dan Sampel 5 ( es batu dari penjual 
minuman jus buah yang berlokasi di Minggu Raya 
Lapangan Murjani Banjarbaru). Kontrol adalah batas 
konsentrasi logam Pb yang diperbolehkan sesuai 
Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/MENKES/
PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air 
minum

yang diperbolehkan, yaitu 0,01 mg/L (4). Tingginya 
kadar Pb dalam es batu sangat dimungkinkan akibat dari 
air bahan baku pembuatan es batu sudah mengandung 
Pb yang tinggi. Bila es ini dikonsumsi terus menerus 
oleh konsumen terutama anak-anak, hal ini sangat 
berbahaya terlebih bila anak kekurangan zat besi (Fe), 
kalsium (Ca), dan zinc (Zn) dalam tubuhnya. Keracunan 
Pb dari penggunaan air berkisar dari 0,04–1 ppm 
atau lebih, dimana 0,1 ppm saja sudah mengakibatkan 
kehidupan akan terganggu. Anak-anak merupakan korban 
utama ketoksikan timbal karena langsung berpengaruh 
terhadap kecerdasan (IQ) anak-anak yang menyebabkan 
penurunan prestasi belajar, walaupun kadar timbal di 
dalam darah mereka tidak dianggap toksik, susah dalam 
belajar, hiperaktif, masalah dalam bersikap seperti kurang 
peduli dan aggressive, rusak alat pendengaran dan lemah 
pertumbuhan (12).

Keracunan timbal sendiri ada beberapa bentuk, yaitu 
keracunan akut, subakut dan kronis. Keracunan timbal 
dalam bentuk kronis lebih sering terjadi dibandingkan 
keracunan akut. Keracunan kronis dapat terjadi pada 
orang yang minum air yang dialirkan melalui pipa timbal, 
sehingga sebaiknya sebelum digunakan biarkan air kran 
mengalir kira-kira satu menit sebelum digunakan.

Timbal (Plumbum) beracun baik dalam bentuk logam 
maupun garamnya. Garamnya yang beracun seperti 
timbal sulfide (PbS), timbal karbonat (timbal putih), 
timbal tetraoksida (timbal merah), timbal monoksida 
(PbO), dan timbal asetat (PbCH3COO), yang merupakan 
penyebab keracunan yang paling sering terjadi karena 
timbal asetat adalah salah satu jenis timbal yang mudah 
larut dalam air. Toksisitas senyawa Pb tergantung dari 
daya larut dalam air dan ukuran partikelnya, yang mana 

semakin kecil ukuran partikel maka semakin mudah 
diserap. 

Penyerapan Pb ke dalam tubuh dapat melalui beberapa 
cara. Senyawa Pb anorganik masuk melalui paru-
paru dan saluran pencernaan, sedangkan garam antara 
Pb dengan asam organik misalnya Pb berupa stearat, 
diserap melalui kulit. Terdapat tiga kelompok bagian 
tubuh yang didominasi Pb berdasarkan cepat/lambatnya 
perubahan yaitu perubahan Pb yang cepat, terjadi pada 
darah dan jaringan lunak, menengah (intermediate) pada 
kulit dan otot serta yang lama/lambat pada sumsum 
tulang dan gigi. Gejala keracunan akibat Pb-anorganik 
misalnya kebodohan, iritasi, sakit kepala, dan kehilangan 
memori serta dapat berlangsung ke arah koma dan 
meninggal, sedangkan Pb organik dapat menyebabkan 
gangguan psikologis seperti halusinasi, mengkhayal dan 
merangsang kegembiraan (13). Pb dalam darah dapat 
menyebabkan anemia karena dapat mengurangi umur 
eritrosit dan menghambat sintesa hemoglobin.

Dari hasil yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa 
dari kriteria bakteri E.coli, 3 sampel lainnya memenuhi 
syarat kelayakan konsumsi sedangkan cemaran logam 
Pb dari ke 5 sampel berada di atas batas kelayakan 
konsumsi. Dalam hal ini ke 5 es batu yang digunakan 
tidak layak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu dibutuhkan 
kecermatan dari masyarakat baik penghasil es batu 
maupun konsumen termasuk stakeholder terkait untuk 
menyikapi masalah ini.
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