
Seminar Nasional IENACO - 2018   ISSN 2337-4349 

 

266 
 

PROTOTIPE PENGAMBILAN DATA LEAN MANUFACTURING SECARA 

TEROTOMASI UNTUK SATU STASIUN KERJA DENGAN MEMANFAATKAN 

TEKNOLOGI RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION 

 

Rispianda, Fayyadl Garishah Aschuri Putra, Fadillah Ramadhan 

Jurusan Teknik Industri, Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung 

Jl. P.H.H Mustofa No.23 Bandung 
Email: rispianda@gmail.com 

 
Abstrak  

Penelitian ini membahas mengenai perancangan prototipe untuk melakukan pengambilan data 

Lean Manufaktur secara terotomasi dengan memanfaatkan teknologi Radio Frequency 

Identification. Penelitian dilakukan dalam empat tahap yaitu pengidentifikasian sistem, 

perancangan perangkat keras, perancangan perangkat lunak, dan pengujian. Hasil dari 

penelitian ini yaitu sebuah prototipe perangkat keras dan perangkat lunak pengambilan data 

Lean Manufaktur yang diharapkan mampu melakukan pengambilan data yang lebih akurat, 

mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengolahan dan pengambilan data, serta 

mengurangi beban kerja operator dalam proses pengambilan dan pengolahan data. 

 

Kata kunci: lean manufaktur , prototipe, radio frequency identification   
 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Lean Manufacturing merupakan suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan 

pemborosan (waste) yang terjadi di lantai produksi dan meningkatkan nilai tambah (value added) 

produk agar memberikan nilai kepada pelanggan (customer value) (Gaspersz, 2007). Namun upaya 

penerapan lean  yang dilakukan  oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia masih belum optimal, 

hal ini dapat dilihat dari rasio antara nilai tambah dengan pemborosan perusahaan-perusahaan 

terbaik di Indonesia yang hanya mencapai angka 10%. Perusahaan yang dikatakan perusahaan 

Lean adalah perusahaan yang memiliki rasio antara nilai tambah dengan pemborosan minimal 30% 

(Gasperzs, 2007). 

Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu pada proses pengambilan 

data Lean. Proses pengambilan data biasanya dilakukan secara manual, secara berkala (tidak setiap 

saat), tidak dilakukan secara aktual atau bahkan tidak dilakukan sama sekali. Hal ini dapat 

berakibat tidak akuratnya informasi yang didapat dari lantai produksi, proses pengambilan data 

yang tidak dilakukan secara cepat. Selain itu data yang diperoleh bukan merupakan data terkini. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Kesulitan dalam pengembangan sistem pengambilan dan pengolahan data Lean 

Manufacturing adalah menghasilkan system yang efisien, responsif, dan reliabel dapat dibantu 

dengan sistem pengambilan dan pengolahan data yang terotomasi. Oleh karena itu perlu dibuat 

suatu rancangan prototipe perangkat keras dan juga perangkat lunak yang dapat digunakan untuk 

memudahkan operator dalam melakukan pengambilan dan pengolahan data. Selain itu, system 

dapat mengidentifikasi pemborosan yang ada pada lantai produksi. Perangkat Radio Frequency 

Identification dapat dimanfaatkan dalam proses pemantauan produk di lantai produksi. Hal ini 

seperti yang pernah dilakukan oleh Liu & Zheng(2012) dan Dai & Zhong (2012).  

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk menghasilkan prototipe sistem 

pengambilan data Lean Manufacturing untuk satu stasiun kerja secara terotomasi pada lantai 

produksi. Perangkat ini diharapkan dapat mengurangi beban tambahan berupa kegiatan input data 

secara manual.  

 

2. METODOLOGI  

 Metodologi penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi Sistem Lean Manufacturing yang Dikembangkan 

Tujuan dari identifikasi sistem agar prototipe dapat menyesuaikan terhadap sistem yang ada 

secara keseluruhan. 
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2. Perancangan Prototipe Perangkat Keras 

Perancangan sistem perangkat keras yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap, yaitu 

identifikasi komponen-komponen perancangan perangkat keras, konfigurasi perancangan 

perangkat keras, perancangan ladder diagram, dan yang terakhir yaitu perancangan wiring 

diagram. 

3. Perancangan Prototipe Perangkat Lunak 

Perancangan sistem perangkat lunak yang dilakukan pada terdiri dari beberapa tahap, yaitu 

perancangan modul perangkat lunak, pembuatan arsitektur perancangan perangkat lunak 

bedasarkan modul, perancangan sistem aliran data perangkat lunak, dan yang terakhir 

algoritma perhitungan waste yang dilakukan. 

4. Implementasi Rancangan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 

Tahap terakhir perancangan prototipe adalah tahap implementasi. Tahap ini terdiri dari set up 

perangkat keras, proses transfer data (data transfer) dari perangkat keras ke perangkat lunak, 

pengembangan program dan database menggunakan Visual Basic For Application, tampilan 

dari interface rancangan perangkat lunak, serta tamplian prototipe secara keseluruhan. 

5. Pengujian Prototipe Data Capture Lean Manufacturing dan Analisis 

Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian terbacanya data pada perangkat keras, 

pengujian data transfer, pengujian fungsi masing-masing modul, pengujian perhitungan 

waste (pemborosan), pengujian fitur tambahan, serta pengujian hasil report rekapitulasi data. 

Setelah seluruh proses pengujian telah dicoba maka akan didapatkan hasil pengujian 

prototipe secara keseluruhan yang selanjutnya akan dianalisis untuk bahan perbaikan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Identifikasi  Sistem yang dikembangkan 

Sebelum penelitian ini dilakukan, sebelumnya sudah ada penelitan mengenanai pembuatan 

prototipe perangkat lunak Lean Manufacturing untuk mengidentifikasi waste yang dilakukan oleh 

Mubarok (2015). Berikut adalah gambaran secara umum sistem prototipe perangkat lunak 

penelitian sebelumnya: 

1. Input yang digunakan dalam prototipe perangkat lunak dalam pengidentifikasian waste yaitu 

data data penjadwalan dan data aktual. 

2. Input data aktual dilakukan secara manual oleh operator kedalam perangkat lunak. 

3. Jenis waste yang dapat diidentifikasi oleh perangkat lunak yaitu jenis waste delay, waste 

inventory, waste transportation, waste overprocess, dan waste defect. 

4. Output yang dihasilkan berupa indikator-indikator pengidentifikasian value stream mapping. 

Pada penelitian ini akan dikembangkan pengambilan data dengan memanfaatkan RFID). 

Rancangan sistem yang diusulkan dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Usulan Rancangan Sistem 

 

 Usulan rancangan sistem yang diusulkan yaitu pemasangan 4 sensor RFID (Radio 

Frequency Identification) pada workstation (stasiun kerja), untuk pengambilan data aktual (actual 

data capture) secara otomatis. Sensor pertama akan dipasang di pintu masuk stasiun kerja (Gate 1), 

sensor kedua akan dipasang saat sebelum benda kerja diproses (Gate 2), sensor ketiga akan 

dipasang setelah benda kerja selesai diproses (Gate 3), dan sensor keempat akan dipasang saat 

benda kerja meninggalkan workstation (Gate 4). 

 Selang waktu antara Gate 1 dengan Gate 2 nantinya akan digunakan untuk menghitung 

delay before process (waktu menunggu sebelum proses) serta waste inventory in, selang waktu 

antara Gate 2 dengan Gate 3 akan digunakan untuk menghitung process time (waktu proses) benda 

kerja serta waste overprocess, dan selang waktu antara Gate 3 dengan Gate 4 akan digunakan 

untuk menghitung delay after process (waktu menunggu setelah proses) serta inventory out. 

Gambaran umum secara sederhana sistem prototipe perangkat lunak yang dikembangkan dapat 

dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Gambaran Umum Sistem Usulan 
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Gambar 2. Gambaran Umum Sistem Usulan (Lanjutan) 
 

3.2 Rancangan Perangkat Keras  

Kebutuhan komponen perangkat keras dapat dilihat pada Tabel 1. Rancangan perangkat 

keras dapat dilihat pada Gambar 3. Output TX pada G1 terhubung dengan input pada Arduino 

Mega dengan pin I.0 (RX 0), Output TX pada G2 terhubung dengan input pada Arduino Mega 

dengan pin I.19 (RX 1), Output TX pada G3 terhubung dengan input pada Arduino Mega dengan 

pin I.17 (RX 2), dan yang terakhir Output TX pada G4 terhubung dengan input pada Arduino Mega 

dengan pin I.15 (RX 3). Koneksi antara ke-4 RFID USB reader serta Arduino Mega semuanya 

terintegrasi ke Laptop melalui USB port. 
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Tabel 1. Kebutuhan Komponen Perangkat Keras 

No. Nama Peralatan Jumlah 

1. RFID reader jenis ID-12 Innovation 4 Unit 

2. RFID USB reader 4 Unit 

3. Unit RFID ISO card jenis GK4001 8 Unit 

4. Arduino Mega 1 Unit 

5. Breadboard 2 Unit 

6. Jumper Wires 4 Unit 

7. USB cable type A/B 5 Unit 

8. Eksternal USB port 1 Unit 

9. Laptop 1 Unit 

 

G1

G2

G4

G3

SUMBER ARUS

SUMBER ARUS

 
 

Gambar 3. Skema Perangkat Keras 

 

3.3 Rancangan Perangkat Lunak  

Arsitektur perangkat lunak dapat dilihat pada Gambar 4. Penjelasan mengenai arsitektur 

perangkat lunak adalah sebagai berikut: 

1. Proses data capture dilakukan oleh perangkat keras, lalu data yang diambil akan ditransfer ke 

Laptop menggunakan Arduino Mega tetapi data masih berformat bit yang hanya bisa dibaca 

oleh sebuah program terminal. Data bit yang didapat akan di transformasi oleh software 

TWedge sehingga data berformat DDE sehingga data bisa terbaca oleh Microsoft Excel. Lalu 

data berformat DDE tersebut akan di transfer menuju pernagkat lunak yang berbasis Microsoft 

Excel. 

2. Modul data log menampilkan data pada database data aktual yang telah di capture oleh 

perangkat keras. 

3. Modul data information mengolah data dari database data aktual serta menampilanya dalam 

bentuk interface, lalu menyimpan data yang telah diolah kedalam database pengolahan waste 

dan produk defect. 

4. Modul data recap merekap data dari database pengolahan waste dan produk defect serta 

menampilanya dalam bentuk sheet, lalu menyimpan data yang telah direkap kedalam database 

rekapitulasi data keseluruhan dan evaluasi. 

5. Modul data evaluation mengevaluasi data dari database rekapitulasi data keseluruhan dan 

evaluasi serta menampilanya dalam bentuk sheet, lalu menyimpan data yang telah dievaluasi 

kedalam database rekapitulasi data keseluruhan dan evaluasi. 
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Gambar 4. Arsitektur Program Perangkat Lunak 

 
Adapun perhitungan terhadap waste adalah sebagai berikut: 

1. Perhitungan waste delay before process dapat menggunakan persamaan 1. 

  

Waste delay before process = actual time in Gate 2 – actual time in Gate 1            (1) 

 

2. Perhitungan waste delay after process dapat menggunakan persamaan 2. 

 

Waste delay before process = actual time in Gate 4 – actual time in Gate 3            (2) 

 

3. Waste inventory dalam kasus ini adalah dengan melakukan penjumlahan barang setengah jadi 

yang mengalami menganggur melebihi waktu yang ditentukan, baik barang setengah jadi yang 

menunggu untuk diproses (inventory in) maupun barang setengah jadi yang menunggu untuk 

ditransportasi setelah diproses (inventory out). 

4. Penentuan waste defect dilakukan secara manual oleh operator, pada modul data information 

operator mengevaluasi sendiri benda kerja apakah benda kerja tersebut defect atau tidak, 

apabila benda kerja terdeteksi defect maka dilakukan pencatatan defect kedalam database. 

5. Perhitungan overprocess dapat menggunakan persamaan 3. 

 

Waste overprocess = standard process time – actual process time             (3) 

 

6. Algoritma perhitungan overproduction dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

Waste overproduction = product made today – target production                          (4) 

 

Tampilan Interface dapat dilihat pada Gambar 5, sedangkan gambaran output perangkat lunak 

dapat dilihat pada Gambar 6.  
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Gambar 5. Tampilan Interface Data Recap 

 

 
 

Gambar 6. Tampilan Interface Data Evaluation 

 
4. KESIMPULAN  

Protipe yang dihasilkan terdiri dari konsep rancangan perangkat keras dan perangkat lunak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rancangan yang dihasilkan dapat membantu proses 

pengambilan data untuk lean manufacturing. Hal ini dapat membantu pengambilan data secara 

online serta dapat mengurangi beban operator dalam melakukan input dan pengolahan data. 

Terdapat kendala bahwa semakin besar jumlah stasiun kerja maka semakin banyak perangkat yang 

dibutuhkan.   
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