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Abstrak 

Sistem  informasi  pergudangan  CV.  Karya  Nugraha  adalah  sistem  yang  sudah  terkomputerisasi 
dengan database (Akbar dan Putro, 2018). Tahap penelitian dimulai dengan analisis terhadap sistem 
kondisi  pergudangan  saat  ini.  Tujuannya  untuk  mengidentifikasi  kebutuhan  sistem  pergudangan 
bahan baku. Hasilnya untuk mengefisiensikan waktu kerja dan memudahkan pengguna dalam 
menginput  atau  memperoleh data  yang  dibutuhkan. Oleh  karena  itu penelitian  kali ini,  
peneliti berusaha melakukan perancangan sistem informasi pergudangan dengan menggunakan QR 
(Quick Respone) Code. Perancangan ini didukung oleh berbagai tools diantaranya software package 
xampp, pemograman dengan MySQL dan sublime text. Terdapat tiga langkah utama dalam 
penelitian ini. Pertama, menambahkan alur pada flowmap dan diagram konteks yang ada dengan 
proses perancangan QR Code agar ada gambaran alurnya seperti apa. Kedua, menambahkan tabel 
dalam ERD (Entity Relationship Diagram), Sequence Diagram   dan Use case Diagram agar QR 
Code tersebut terhubung dengan database dan menempel gambar QR Code tersebeut ke masing-
masing bahan baku. Ketiga, merancang tampilan web database-nya. Sebelumnya proses penginputan 
bahan baku di gudang memerlukan waktu sekitar dua sampai tiga jam dengan adanya 
perancangan QR Code ini hanya memerlukan waktu 5 sampai 10 menit karena hanya menggunakan 
smartphone dan aplikasi pembaca QR Code dengan sekali memencet tombol yang ada pada aplikasi 
tersebut semua informasi tentang bahan baku tersebut sudah ada pada layar smartphone-nya. Web 
interface-pun sudah tertera informasi bahan bakunya, cara mengakses web interface data barang 
harus register terlebih dahulu, lalu seterusnya bisa log in. Setelah log in muncul tampilan kedua 
yaitu informasi data barang dari mulai nama bahan baku, jenis, jumlah sampai dengan simbol QR 
Code-nya. 
 
Kata Kunci: sistem informasi, pergudangan, QR Code. 

 
Pendahuluan 
Raw Material  Storage  menyimpan  setiap  material  yang  dibutuhkan/digunakan  untuk  proses 
produksi, seringkalo disebut pula stock room karena fungsinya sebagai penyimpan stock untuk 
kebutuhan tertentu [5].  Gudang dan manajemen pergudangan penting bagi perusahaan karena 
dapat  mempengaruhi  pendapatan  perusahaan.  Sebagai  contoh,  pergudangan  yang  tidak  baik 
dapat  menyebabkan  adanya  barang  kadaluarsa  maupun  kehilangan  barang  sehingga  dapat 
mengurangi pendapatan perusahaan [1]. 
 
Sistem informasi pergudangan di CV. Karya Nugraha merupakan sistem yang sudah terintegrasi 
dalam dengan  database [2]. Database pada penelitian [2] tersebut terdapat enam tabel yaitu, 
tabel data barang, pembelian barang, pengiriman barang, purchasing, supplier dan tabel produksi 
Tebel tersebut saat ini sudah terintegrasi dengan bagian yang terkait di perusahaan. Penelitian [2] 
menunjukkan   bawah   terdapat   efisiensi   waktu   kerja  dan   memudahkan   pengguna   dalam 
menginput  atau  memperoleh  data  yang  dibutuhkan.  Hasil  penelitian  [2]  juga  menunjukkan 
bahwa diperlukan kebutuan non fungsional yaitu komputer minimal Dual core dengan sistem 
operasi  minimal  windows  2000  disertai  software  package  xampp,  microsoft  acsses,  mozila 
firefox  dan  sprinter.  Selain  itu  disarankan  bahwa  diperlukan  pengembangan  sistem  dengan 
menggunakan teknologi Barcode Scanner berbasis QR Code. 
 
CV.  Karya  Nugraha  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  manufaktur  yang 
memproduksi alat-alat kesehatan atau alat-alat medis. Produk yang dimaksud diantaranya adalah 
Verlos Bed, Gynaecological  Chair, Gynaecological Examination Table, Emergency Stretcher 
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dan Infusion Stand. CV. Karya Nugraha berdiri pada tahun 2004 yang bertempat di Jalan Raya 
Cibeber Km. 11  Cibungur-Cianjur. Perusahaan ini merupakan sub kontrak dari PT. Sarandi 
Karya Nugraha (SKN) yang bertempat di kawasan Sentris industri Blok E No. 9 Cibatu-Cisaat, 
Sukabumi, Jawa Barat. 
 
Dari penelitian [2] diketahui sistem informasi pergudangan bahan baku di CV. Karya Nugraha 
diproses secara manual. Proses pencatatan dan pengecekan bahan baku yang sampai digudang 
dilakukan dengan menulis  spesifikasi barang yang masuk maupun yang keluar dari gudang, 
sehingga sering mengalami ketidakuratan dalam mendata bahan baku di gudang dan hal tersebut 
berdampak tidak baik ke semua bagian di perusahaan.  Sistem tersebut membuat terjadinya 
penumpukan barang pada saat ada barang yang akan masuk ke gudang. Tak jarang pemimpin 
harus  turun  ke  lapangan  untuk  membantu  proses  pengecekan  bahan  baku  di  gudang  dan 
membantu kegiatan produksi. 
 
Peneliti membuat perancangan sistem informasi pergudangan dengan software package xammp. 
Hasilnya  adalah  sebuah  database  pergudangan  di  CV.  Karya  Nugraha  untuk  memudahkan 
pengguna dalam menginput dan memperoleh data yang dibutuhkan. Sistem informasi yang telah 
dibuat tersebut dirasa kurang dan perlu adanya penelitian lebih lanjut, karena untuk memudahkan 
pengecekan dan penempatan jenis bahan baku serta aktivitas  penginputan bahan baku  yang 
efektif di gudang dengan QR Code. 
 
Oleh karena itu penelitian ini berusaha melanjutkan penelitian yang sudah dilakukan [2] yaitu 
tentang  perancagan  sistem  informasi  pergudangan  dengan  ditambahkan  menggunakan  QR 
(Quick Respone) Code. QR Code merupakan teknik yang mengubah data tertulis menjadi kode- 
kode 2 dimensi yang tercetak kedalam suatu  media yang lebih ringkas [4]. QR Code mampu 
menyimpan semua jenis data, seperti data angka/numerik,  alphanumeric, biner, kanji/Ana dan 
memiliki tampilan yang lebih kecil daripada barcode (Musthofa, Mutrofin dan Murthado, 2016). 
 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi sistem 
informasi pergudangan yang berjalan saat ini di CV. Karya Nugraha, mengetahui perancangan 
sistem  informasi  pergudangan  berbasis  QR  Code  di  CV.  Karya  Nugraha,  dan  mengetahui 
seberapa efisien penggunaan sistem ini dengan menggunakan web interface. 
 
Metodologi Penelitian 
1. Pengumpulan Data 

Data  yang  diperoleh  dari  CV.  Karya  Nugraha  dan  PT.  Sarandi  Karya  Nugraha  akan 
dikumpulan  dan  selanjutnya  diolah  untuk  nantinya  bisa  diusulkan  dan  diterapkan  oleh 
perusahaan.  Pengumpulan  data   ini   dilakukan  selama  3  bulan.  Pengumpulan  data  ini 
dilakukan dengan wawancara dan observasi  langsung terhadap orang yang bersangkutan, 
seperti operator, bagian kantor, dan pemilik perusahaan. Untuk  data sekunder adalah data 
yang dikumpulkan atau hasil penelitian pihak lain. Data sekunder berupa data  persediaan 
bahan  baku  di  CV.  Karya  Nugraha  serta  data  dari  sub  kontraknya  PT.  Sarandi  Karya 
Nugraha dan data yang diperoleh dengan membaca buku-buku yang mempunyai korelasi 
dengan penelitian ini. 

2.  Analisis Sistem Pergudangan Saat Ini 
Analisis Sistem Pergudangan saat ini dilakukan untuk mengetahui sistem yang berjalan saat 
ini,  menguraikan  aktivitas-aktivitas  di  CV.  Karya  Nugraha.  Gambaran  sistem  saat  ini 
memberikan pandangan secara umum pada setiap aktivitas-aktivitas di CV. Karya Nugraha 
terutama di bagian manajamen pergudangan yang dimana sistem informasi dengan database 
yang  sudah  terintegrasi  dengan  semua  bagian  di  perusahaan.  Analisa  sistem  ini  harus 
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dilakukan  untuk  menguraikan  kelemahan-kelemahan  yang  ada  pada  sistem  manajemen 
pergudangan saat ini. 

3.  Analisis Kebutuhan Sistem 
Setelah melakukan analisis sistem pergudangan yang berjalan saat ini dilakukan Analisis 
kebutuhan sistem, karena kelemahan-kelemahan tersebut sudah terlihat. Tujuan dari analisis 
ini untuk melengkapi atau  menambahkan apa saja yang masih dirasa kurang dari sistem 
yang berjalan saat ini. Analisis kebutuhan ini terbagi menjadi dua, yaitu: 
1. Kebutuhan Fungsional, kebutuhan yang dihasilkan dari perancangan program ini. 
2. Kebutuhan Non-Fungsional, perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam perancangan 

program labelling QR Code ini. 
4.  Perancangan Sistem 

Perancangan database ini adalah upaya untuk perbaikan sistem informasi pergudangan 
bahan baku dengan menggunakan software package xampp dan software MySQL sebagai 
perantaranya. 

5.  Perancangan Program Labelling QR Code 
Perancangan program labelling ini mencakup database yang telah dirancang, interface dan 
penulisan kode  program. Sesuai dengan langkah-langkah dari metodologi penelitian yang 
dibuat. Perancangan database telah selesai dibuat, maka selanjutnya dilakukan perancangan 
user  interface  dan  mengintegrasikannya  dengan  database  dan  menyesuaikan  tabel-tabel 
yang  sudah  ada.  Selanjutnya  dilakukan  labelling  QR  Code.  Tujuannya  adalah  untuk 
menyampaikan  informasi  dengan  cepat  dan  mengintegrasikannya  dengan  web  interface 
sehingga informasi tersebut ada di tampilan web dan pengguna dapat mengaksesnya. 

6.  Perancangan User Interface 
Perancangan  user  interface  ini  dilakukan  untuk  memudahkan  pengguna  mengakses 
kebutuhan   informasi  terkait  bahan  baku  atau  manajemen  pergudangan   yang  sudah 
terintegrasi ke semua bagian  melalui database yang telah dirancang. Sehingga pengguna 
memahami sistem yang akan dihasilkan. Desain user interface ini meliputi: 
1. Mendesain tampilan utama yang didalamnya ada form log in untuk mengidentifikasi 

pengguna. 
2. Mendesain layar tampilan menu-menu dan pesan-pesan dalam program sistem informasi 

pergudangan bahan baku. 
3. Mendesain layout input dan output. 
4.  Mendesain form report. 

 
Hasil dan Perancangan 
Analisis Sistem Pergudangan Saat Ini 
Analisis ini menjelaskan mengenai prosedur yang berjalan saat ini di CV. Karya Nugraha 
yang dimulai dari pembelian bahan baku ke subkontraktor yaitu PT. Sarandi Karya Nugraha 
sampai laporan bahan baku yang sampai di CV. Karya Nugraha. 
 
Prosedur tahap pertama dimulai dari operator gudang mengecek persediaan bahan baku di 
database  sistem   informasi  pergudangan   yang  dibutuhkan  untuk  keperluan  produksi. 
Kemudian bagian purchasing PO kebutuhan persediaan bahan baku  ke PT. Sarandi Karya 
Nugraha dengan mengirimkan report persediaan bahan baku yang ada dalam database sistem 
informasi pergudangan lalu subkontrak menerima order dan mengecek persediaan di gudang 
mereka dan menginput jenis dan jumlah bahan baku yang akan dikirimkan ke CV. Karya 
Nugraha dan menge-mail daftar bahan baku dan jumlahnya ke bagian purchasing CV. Karya 
Nugraha.  Bagian purchasing menginput daftar bahan ku beserta jumlahnya ke database 
sistem informasi pergudangan. Dengan demikian bagian-bagian lain yang ada di perusahaan 
bisa mengaksesnya dan mengetahui daftar dan jumlah bahan baku yang akan dikirim dari 
subkontrak. 
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Analisis Kebutuhan Sistem 
Analisis  kebutuhan  informasi  adalah  sistem  informasi  apa  saja  yang  dibutuhkan  untuk 
mendukung penelitian ini. Analisis kebutuhan informasi terbagi ke dalam dua bagian, yaitu 
analisis kebutuhan fungsional  dan analisis kebutuhan non-fungsional. Berikut adalah hasil dari 
analisis kebutuhan fungsional : 
a.  Analisis Kebutuhan Fungsional 

Hasil dari analisis diperoleh sebagai berikut : 
1. Diperlukan adanya pelatihan tentang teknologi informasi kepada pegawai. 
2. Dibutuhkan operator gudang yang teliti untuk pelabelan bahan baku agar tidak keliru 

dalam  penginputan dan penempatan bahan baku. 
3. Dibutuhkan perancangan sistem informasi pergudangan database yang terintegrasi 

dengan QR Code. 
4. Diperlukan  ahli  teknologi  informasi  untuk  merancang  database  web  server  dan 

mengintegrasikannya ke QR Code. 
b. Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

Hasil analisis kebutuhan non-fungdional terbagi dalam 2 hal, yaitu: 
1. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk diaplikasikan adalah sebgai berikut : 
a. Sistem operasi windows Xp/7/8/10 b. Microsoft Access 2003/2007/2010 c. Software 

package xampp d. Mozilla Firefox 
2. Kebutuhan Perangkat Keras yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Processor minimal Dual Core 
b. Ruang penyimpanan data/Harddisk c. RAM minimal 2 GB 
d. VGA card ninimal 1 GB 
e. Flashdisk minimal 4 GB 
f. Monitor, keyboard, CD ROM, mouse, dan printer g. Barcode Scanner 
h. Smartphone OS minimal Android 4.3.1 Jelly Bean i. Printer 

 
Perancangan Sistem  
a. Context Diagram 

Diagram konteks adalah level tertinggi dari dalam sebuah diagram aliran data yang hanya 
memiliki sebuah  lingkaran atau proses yang memodelkan hubungan antara sistem dengan 
terminator. Gambar diagram konteks bisa dilihat di Gambar 1. 

b. Entity Relationship Diagram 
Entity  Relationship  Diagram  berfungsi  untuk  menggambarkan  hubungan  antar  tabel 
berdasarkan Data Flow Diagram (DFD) yang telah dibuat. Tabel yang ada di dalam ERD ini 
diantaranya, Data barang, peembelian barang, Purchasing, produksi, supplier, labelling QR 
dan pengiriman barang. ERD yang sudah dirancang dijelaskan di Gambar 2. 
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Gambar 1. Context Diagram 

 

 

 
 
Perancangan Program Labelling QR Code 
QR Code  (Quick  Respone)  adalah  salah  satu  barcode  scanner  yang  berbentuk  kotak. 
Barcode ini bisa  di aplikaksikan di handphone/Smartphone. Pada tahap ini peneliti akan 
melabeli dengan QR Code tersebut  ke bahan baku yang sudah diterima dan disimpan di 
gudang. Cara membuat QR Code sebagai kode barang berikut : 
1. Buka internet lalu ketik di search engine www.qr-code-generator.com. 
2. Lalu click feature text dan ketik di kolom message : KODE_BARANG :KB01 

JENIS_BAHAN_BAKU :PIPA SS NAMA_BAHAN_BAKU :PIPA BULAT 1 INCH  
JUMLAH_UNIT :10 

3. Click Create QR Code. 
4. Kemudian click download. 

Maka muncul gambar seperti yang ditunjukkan di Gambar 3. 

http://www.qr-code-generator.com/


Seminar Nasional VII Manajemen & Rekayasa Kualitas 2018  

B1 - 6 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gambar 3. QR Code kode barang. 
 

Tabel 1. Bahan baku yang di-labeli QR Code. 
 

Kode 
Barang 

Jenis Barang Nama Barang Jumlah 
Unit 

QR Code 

KB01 PIPA SS PIPA BULAT 1 INCH 10  

KB02 BESI BESIPLAT STAINLESS 10  

KB03 PIPA SS PIPA SS BULAT 1 INCI 20  

KB04 PIPA PIPA SS D1/4 INCH 5  

KB05 BESI 
ASSENTAAL 

BESI 
ASSENTAAL(SS41) 

30  

 
Perancangan User Interface 
Tampilan pada Gambar 4 adalah web database daftar barang dimana setelah user melakukan log 
in akan muncul tampilan seperti pada Gambar 5. 
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Gambar 4. Database dengan QR Code. 
 

 

 
 

Gambar 5. Input QR Code data barang. 
 
Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam menganalisis sistem informasi pergudangan di 
CV. Karya Nugraha, maka didapat beberapa kesimpulan yang diperoleh bahwa : 
1. Kegiatan   pergudangan   di   CV.   Karya   Nugraha   terutama   di   gudang   bahan   baku. 

Penginputan bahan baku sudah terkomputerisasi dan punya database sendiri untuk data 
barang.  Pengecekan bahan baku pun mudah dilakukan. Namun dalam hal penginputan 
bahn baku masih  memerlukan waktu yang agak lama karena harus dinput satu persatu 
begitu pula dengan bahan baku  yang diambil untuk keperluan produksi tidak otomatis 
berkurang dalam database tersebut. 

2. Perancangan  sistem  informasi  pergudangan   dengan  QR   Code   ini   pada  penelitian 
sebelumnya  sudah  dibuat  database  data  barangnya.  Pertama  menambahkan  alur  pada 
flowmap dan diagram konteks yang ada dengan dengan proses perancangan QR Code agar 
ada  gambaran  alurnya  seperti  apa.  Kedua   menambahkan  tabel  dalam  ERD  (Entity 
Relationship Diagram) agar QR Code tersebut terhubung dengan database dan menempel 
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gambar QR Code tersebeut ke masing-masing bahan baku. Ketiga  merancang tampilan 
web database-nya untuk bisa mengakses data dari QR Code tersebut. 

3. Code dengan web interface tersebut sebelumnya proses penginputan bahan baku di gudang 
memerlukan waktu sekitar dua sampai tiga jam dengan adanya perancangan QR Code ini 
hanya memerlukan waktu 5 sampai 10 menit karena hanya menggunakan smartphone dan 
aplikasi  pembaca  QR  Code  dengan  sekali  memencet  tombol  yang  ada  pada  aplikasi 
tersebut semua informasi tentang bahan baku tersebut sudah ada pada layar smartphone- 
nya.  Web  interface-pun  sudah  tertera  informasi  bahan  bakunya,  cara  mengakses  web 
interface data barang harus register terlebih dahulu, lalu seterusnya bisa log in. 
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Abstrak 

Dalam revolusi industri keempat, sistem otomasi masih menjadi komponen penting dalam 
mengoptimalkan kinerjanya. Dalam sistem otomasi, vision sensor diperlukan untuk mengenali 
bentuk, ukuran dan atau warna objek. Supaya dapat berfungsi dengan baik, vision sensor perlu 
dilengkapi sistem pencahayaan yang dapat diatur secara otomatis sesuai dengan kebutuhan sistem. 
Salah satu sistem pencahayaan standar yang banyak digunakan dalam indutri adalah lampu tabung 
model T8 yang saat ini sudah mengadopsi teknologi LED. Sayangnya sistem pencahayaan LED 
model tabung jenis T8 yang dapat diredupkan (dimmable) dan sistem peredupnya (dimmer) agak sulit 
didapatkan dan dengan biaya yang relatif tinggi. Dalam penelitian ini dirancang, dibuat dan diuji 
sistem peredup cahaya LED maupun lampu pijar. Sistem peredup tersebut menggunakan pembangkit 
sinyal kotak yang siklus kerjanya dapat dikendalikan oleh tegangan listrik, kemudian gelombang 
kotak tersebut digunakan untuk mengendalikan saklar elektronik yang menghubungkan sumber 
listrik jala-jala 220VAC dengan LED model tabung jenis T8 18W.   Berdasarkan pengujian 
kecerahan cahaya LED terhadap siklus kerja saklar sistem peredup tersebut, didapatkan karakteristik 
kecerahan cahaya LED naik landai hampir proporsional dari 0 ke sekitar 230 Lux saat siklus kerja 
saklarnya naik dari 0 ke sekitar 0.47, kemudian kecerahan cahaya LED naik terjal hampir 
proporsional dari sekitar 230 Lux ke sekitar 3650 Lux saat siklus kerja saklarnya naik dari sekitar 
0.47 ke sekitar 0.83, kecerahan cahaya LED turun curam dari sekitar 3650 Lux ke sekitar 1 Lux saat 
siklus kerja saklarnya naik dari sekitar  0.83  ke  0.99.  Kesimpulannya adalah bahwa  sistem  
peredup  dalam  penelitian  ini  dapat digunakan pada rasio siklus kerja sinyal kotaknya antara 0 
sampai sekitar 0.8 untuk mengatur kecerahan cahaya lampu LED. 
 
Kata Kunci: peredup cahaya LED, LED T8, vision sensor, otomasi industri. 

 
Pendahuluan 
Dalam  revolusi  industri  keempat,  sistem  otomasi  masih  menjadi  komponen  penting  dalam 
mengoptimalkan  kinerja  sistem  industri  tersebut  [3].  Dalam  sistem  otomasi  vision  sensor 
diperlukan  untuk  mengenali  bentuk,  ukuran  dan  atau  warna  objek.  Supaya  dapat  berfungsi 
dengan  baik,  vision  sensor  perlu  dilengkapi  sistem  pencahayaan  yang  dapat  diatur  secara 
otomatis  sesuai  dengan  kebutuhan  sistem  [2].  Salah satu sistem pencahayaan standar yang 
banyak digunakan dalam industri adalah lampu tabung model T8 yang saat ini sudah 
mengadopsi teknologi LED yang lebih hemat energi dengan color rendering index (CRI) yang 
semakin baik. Sayangnya sistem pencahayaan LED model tabung jenis T8 yang dapat 
diredupkan (dimmable) dan sistem peredupnya (dimmer) agak sulit didapatkan dan dengan 
biaya yang relatif tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk  mendapatkan sistem peredup cahaya 
LED maupun lampu pijar yang  mudah  digunakan  di  lapangan  dengan  harga  yang  relatif  
terjangkau.  Pada  penelitian terdahulu, Hui Qin Wang dan Shi Lei Bai dalam artikel  
prosiding seminar MATEC Web of Conferences tahun 2016 dengan judul Development of 
Wireless Dimming  Control System for LED  Stage  Light  menyatakan  menggunakan  metode  
PWM  untuk  memanipulasi  keluaran regulator arus sehingga nyala lampu LED dapat diatur 
[1]. Metode PWM yang sama juga akan digunakan untuk memanipulasi keluaran sistem 
peredup lampu yang digunakan dalam penelitian ini. 

mailto:widura@itenas.ac.id
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mailto:yanztar17@gmail.com
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Metodologi Penelitian 
Penelitian ini dimulai dengan mengamati rancangan lampu LED model tabung jenis T8 yang 
banyak beredar di pasaran. Sebagai perwakilan lampu LED model tabung jenis T8 18 Watt non- 
dimmable merek Inlite (LED ND) dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan 
spesifikasi yang tertera pada kemasannya LED ND dapat menghasilkan cahaya yang stabil jika 
dipasok tegangan listrik bolak-balik (AC) sebesar antara 150 sampai 250 Volt. Berikut ini adalah 
diagram blok dan skematik rangkaian lampu LED ND berdasarkan pengamatan hasil bongkaran 
produk tersebut. 
 
 

 
Gambar 1. Diagram Blok dan Skematik Rangkaian Lampu Led Nd Sebelum Dimodifikasi 

 
Gambar 1 memperlihatkan keberadaan modul regulator arus searah (DC) konstan yang memasok 
arus  listrik  ke  modul  LED  18  Watt  di  dalam  tabung  lampu  tersebut.  Sehingga perubahan 
tegangan catu daya dalam jangkauan spesifikasi tidak akan mempengaruhi pasokan arus tersebut 
yang berimbas pada stabilnya cahaya dari LED tersebut. 
 
Lampu  LED  ND  tidak  dapat  digunakan  dalam  sistem  pencahayaan  yang  dapat  diredupkan 
menggunakan  sistem peredup konvensional. Kebanyakan sistem peredup lampu memanipulasi 
siklus  kerja  tegangan  catu   daya  AC  untuk  merubah  besaran  tegangan  efektifnya  untuk 
meredupkan cahaya lampu. Berdasarkan hasil pengujian awal dalam penelitian ini, lampu LED 
ND menyala stabil pada pengaturan siklus kerja peredup relatif tinggi, lalu mati seketika ketika 
pengaturan siklus kerja peredupnya diturunkan perlahan. Hal ini disebabkan oleh  reaksi dari 
modul regulator arus DC yang mematikan sistemnya ketika mendapatkan catu daya yang kurang. 
 
Supaya lampu LED ND dapat digunakan dalam sistem pencahayaan yang dapat diredupkan, 
perlu dilakukan modifikasi. Berikut ini adalah diagram blok dan skematik rangkaian lampu LED 
ND hasil modifikasi (LED D). 
 

 
Gambar 2. Diagram Blok dan Skematik Rangkaian Lampu Led D Hasil Modifikasi
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Gambar 2 memperlihatkan rangkaian yang terdiri dari komponen elektronik kapasitor C1, modul 
dioda D1,  induktor  L1  dan  L2,  yang menggantikan  tempat  modul  regulator arus  DC  pada 
rancangan  aslinya.  Kapasitor C1 berfungsi membatasi arus AC yang masuk menuju modul 
LED1. Modul dioda D1 berfungsi menyearahkan arus AC menjadi arus DC. Induktor L1 dengan 
inti berbahan besi silikon berfungsi menyaring gejolak frekuensi rendah dari arus DC yang akan 
masuk ke modul LED1, sedangkan induktor L2 dengan inti berbahan feritberfungsi menyaring 
gejolak frekuensi tinggi dari arus DC tersebut. 
 
Pengujian hasil modifikasi lampu  LED  D pada sistem pencahayaan  yang dapat  diredupkan 
menggunakan  sistem  peredup  konvensional  menunjukan  bahwa  lampu  LED  D  cahayanya 
meredup sedikit dipengaruhi siklus kerja peredup  pada pengaturan siklus kerja peredup relatif 
tinggi, lalu mati seketika ketika pengaturan siklus kerja peredupnya diturunkan perlahan. Hal ini 
disebabkan  oleh  sistem  peredup  konvensional  2  kutub  yang  digunakan  pada  pengujian  ini 
menggunakan komponen utama thysistor atau TRIAC yang catudayanya  tergantung dari arus 
yang melalui beban. Pada beban resistif yang relatif besar peredup jenis ini akan berfungsi 
dengan baik. Tetapi pada beban dengan karakteristik dioda berdaya rendah seperti LED D, 
saat siklus kerja peredupnya rendah, arus bebannya menurun, diikuti kenaikan impedansi beban, 
arus bebannya akan turun dengan cepat, sistem peredupnya akan berhenti bekerja seketika. 
 
Pengujian berikutnya dilakukan menggunakan sistem peredup dengan 2 kutub yang kinerjanya 
tidak dipengaruhi beban. Sistem peredup tersebut menggunakan pembangkit sinyal kotak 
berfrekuensi 1300 Hz yang siklus kerjanya dapat dikendalikan oleh tegangan listrik masukan 0 
sampai 5 Volt, kemudian  gelombang kotak  tersebut  digunakan untuk  mengendalikan saklar 
elektronik yang menghubungkan sumber listrik jala-jala 220 VAC dengan LED D.  Berikut ini 
adalah diagram blok dan skematik rangkaian peredup cahaya lampu LED D yang dimaksud. 
 

 
Gambar 3. Diagram Blok dan Skematik Rangkaian Peredup Cahaya Lampu Led Model Tabung 

Jenis T8 18 W Saat Pengujian Karakteristik 
 
 
Pada  Gambar  3,  pembangkit  gelombang  kotak  dibangun  menggunakan  komponen  utama 
rangkaian  terintegrasi  (IC1)  pembangkit  sinyal  PWM  K7500B,  frekuensi  sinyal  PWMnya 
ditentukan oleh nilai  komponen  hambatan  R1  dan  kapasitor C3,  sedangkan  siklus  kerjanya 
ditentukan oleh tegangan  dari  potensio  VR1. Kapasitor C2 digunakan untuk  menstabilkan 
operasi saat sistem mulai aktif. Resistor R2 digunakan untuk memberikan tegangan acuan 5 Volt 
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ke masukan membalik penguat operasi internal IC1 untuk mematikan penguat tersebut. Catu 
daya IC1 dipasok oleh tegangan DC 9 Volt dari baterai. Kapasitor C4 dan C5 digunakan 
untuk mengurangi lonjakan tegangan catu daya akibat variasi beban sistem. Resistor R3 
digunakan untuk   membatasi   arus   keluaran   pembangkit   sinyal   kotak.   Diode D2 
digunakan   untuk mengalirkan arus yang disimpan oleh lilitan primer trafo T1 saat siklus 
kerja keluaran sistem tersebut mati. Diode ZD1 digunakan untuk membatasi tegangan masukan 
lilitan primer trafo T1 tidak lebih dari 10 Volt. Trafo T1 digunakan untuk menyalurkan sinyal 
kotak ke kaki gerbang transistor  MOSFET  Q1  sekaligus  menghalangi  arus  antara  bagian  
pembangkit  sinyal  kotak dengan bagian saklar elektronik. Diode ZD2 dan ZD3 digunakan 
untuk membatasi tegangan keluaran lilitan sekunder utama trafo T1 tidak lebih dari 10 Volt. 
Diode D3, LED2, LED3 dan kapasitor C6 digunakan untuk mengatur dan menstabilkan 
tingkat logika low dan logika high sinyal kotak yang masuk ke kaki gerbang transistor 
MOSFET Q1 terhadap tegangan ambang konduksi Q1. Resistor R4 digunakan untuk 
membuang muatan listrik sisa pada C6 saat sistem pembangkit sinyal mati. 
 
Pada bagian saklar elektronik dalam gambar 3, modul dioda D4 digunakan untuk menyarahkan 
tegangan  AC  dari  jala-jala  menjadi  tegangan  DC  untuk  menyalakan  unit  LED  yang  dapat 
diredupkan (LED D), sedangkan transistor Q1 berguna untuk menyambungkan dan memutuskan 
arus dari modul diode D4 ke LED D sesuai  dengan  sinyal kotak yang diterimanya pada kaki 
gerbangnya. Semakin tinggi rasio siklus kerja sinyal kotak tersebut, semakin besar arus efektif 
yang mengalir melewati LED D, semakin cerah cahaya yang dihasilkan LED D. 
 
Metode pengujian karakteristik kecerahan cahaya LED D terhadap siklus kerja saklar sistem 
peredupnya  dilakukan  dengan  mengamati  siklus  kerja  sinyal  kotak  dari  rangkaian  peredup 
cahaya tersebut menggunakan osiloskop merek GW model GOS-653G yang terhubung dengan 
lilitan sekunder trafo T1 pada gambar 3 dan mengukur kecerahan cahaya LED D menggunakan 
luxmeter merek VICTOR model 1010A yang ditempelkan pada lubang bukaan kemasan penutup 
lampu LED D kedap cahaya, sambil mengubah  nilai rasio siklus kerja sinyal kotak tersebut 
dengan mengubah posisi kontak potensio VR1 pada gambar 3.  Pengujian dilakukan dengan 
mengatur siklus kerja sinyal kotak tersebut pada posisi minimum, kemudian rasio siklus kerjanya 
dinaikan  perlahan  sampai  posisi  maksimum,  kemudian  diturunkan  perlahan  sampai  
posisi minimum kembali. 
 
Hasil dan Analisis 
Dari proses pengujian, didapatkan data siklus kerja sinyal kotak sistem peredup cahaya berikut 
kecerahan cahaya lampu LED D yang ditampilkan dalam bentuk grafik pada gambar di bawah 
ini. 
 

 
  

Gambar 4. Grafik Hasil Pengujian Karakteristik Kecerahan Cahaya Led D Terhadap Siklus Kerja 
Saklar Sistem Peredup 
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Berdasarkan grafik hasil pengujian karakteristik kecerahan cahaya LED D terhadap siklus kerja 
saklar sistem  peredup tersebut pada gambar 4, kecerahan cahaya LED D naik landai hampir 
proporsional dari 0 ke sekitar  230  Lux saat siklus kerja saklarnya naik dari 0 ke sekitar 0.47, 
kemudian kecerahan cahaya LED D naik terjal  hampir proporsional dari sekitar 230 Lux ke 
sekitar 3650 Lux saat siklus kerja saklarnya naik dari sekitar 0.47  ke sekitar 0.83, kecerahan 
cahaya LED D turun curam dari sekitar 3650 Lux ke sekitar 1 Lux saat siklus kerja saklarnya 
naik dari sekitar 0.83 ke 0.99. Terdapat perbedaan berarti karakteristik antara saat pengujian 
siklus kerja naik dan saat pengujian siklus kerja turun pada siklus kerja sekitar 0.83 sampai 0.99, 
di mana kecerahan cahaya LED D turun curam ketika siklus kerja sinyal kotaknya naik dari 0.88 
ke 0.94, sebaliknya kecerahan cahaya LED D naik terjal ketika siklus kerja sinyal kotaknya turun 
dari  0.88  ke 0.83.  Hasil analisis menunjukkan bahwa  secara umum  karakteristik  kecerahan 
cahaya LED D terhadap siklus kerja saklar sistem peredup tersebut tidak proporsional. 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem peredup dalam penelitian ini 
dapat  digunakan  pada  rasio  siklus  kerja sinyal  kotaknya  antara 0  sampai  sekitar 0.8  untuk 
mengatur kecerahan cahaya lampu LED D. 
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Abstrak 
Beberapa jenis produk, khususnya beberapa jenis makanan dan minuman, membutuhkan refrigerasi 
untuk menjaga kualitas produknya dalam proses penyimpanan dan distribusi hingga sampai ke 
tangan konsumen. Proses ini seringkali disebut sebagai logistik rantai dingin. Dalam logistik rantai 
dingin ini, menjaga suhu penyimpanan agar tidak melebihi batas suhu tertentu menjadi penentu 
dalam menjaga kualitas produk. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pemantauan suhu dalam 
penyimpanan dan distribusi. Beberapa industri kecil makanan dan minuman membutuhkan sistem 
pemantauan tersebut dengan kendala biaya investasi yang terbatas. Makalah ini membahas tentang 
perancangan dan pengembangan prototipe sistem pemantauan suhu untuk rantai dingin, dengan 
menggunakan sensor, sistem mikrokontroler, dan sistem informasi online yang membutuhkan biaya 
investasi relatif terjangkau untuk industri kecil. Sistem mikrokontroler yang digunakan berbasis 
Arduino dan sistem informasinya berbasis web. Identifikasi kebutuhan sistem dalam perancangan dan 
uji cobanya dilakukan di sebuah industri kecil minuman air kelapa segar dalam kemasan. Hasil uji 
coba menunjukkan bahwah sistem ini telah mampu digunakan untuk tujuan mendukung penjaminan 
kualitas produk terkait catatan historis suhu penyimpanan setiap lot produk. 
 
Kata Kunci: logistik rantai-dingin, otomasi, sistem pemantuan suhu 

 

Pendahuluan 
Logistik rantai-dingin (cold-chain logistics) adalah suatu sistem yang melibatkan kebutuhan 
suhu dingin untuk menjaga kualitas produk dari mulai penyimpanan pasca produksi, distribusi, 
sampai dengan produk dikonsumsi [4]. Salah satu jenis produk yang membutuhkan rantai dingin 
ini adalah produk makanan dan minuman. Saat ini semakin berkembang industri-industri kecil 
makanan dan minuman yang produknya membutuhkan logistik rantai dingin. 
 
Dalam pengamatan pada beberapa perusahaan kecil produsen dan penjualan minuman segar 
dalam kemasan di Bandung, penyimpanan di produsen maupun titik penjualan telah 
menggunakan teknologi refrigerasi, tetapi dalam  proses pengirimannya biasanya masih 
menggunakan alat simpan pengisolasi panas sederhana. Dengan demikian proses pengiriman 
yang menyebabkan produk berada di luar refrigerator menjadi celah penurunan kualitas produk. 
Jika waktu pengiriman terlalu lama, misal akibat kemacetan sistem transportasi, maka bisa 
terjadi kenaikan suhu lot produk di atas batas yang dipersyaratkan sehingga kualitas produk telah 
mulai berkurang saat sampai di konsumen atau di titik penjualan. Bahkan dalam penyimpanan di 
refrigerator, terkadang masalah pada refrigerator atau pasokan listrik bisa menyebabkan lot 
produk yang disimpan menurun kualitasnya. Seandainya suhu dapat dipantau selama 
penyimpanan dan pengiriman, tentu informasi histori suhu dapat menjadi salah satu penentu 
terjaminnya kualitas produk. Hal ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan kredibilitas 
penjual. Oleh karena itu sangat diperlukan sistem pemantauan suhu yang dapat memberikan 
informasi histori suhu penyimpanan suatu produk sejak selesai diproduksi sampai dengan ke 
tangan konsumen. 
 
Saat ini sudah ada beberapa teknologi untuk mendukung pemantauan suhu dalam logistik rantai 
dingin [2, 5]. Walaupun demikian, perusahaan-perusahaan kecil makanan dan minuman masih 
terkendala untuk menggunakan teknologi-teknologi tersebut, di antaranya adalah akibat 
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kurangnya ketersediaan vendor teknologi dan terbatasnya biaya investasi. Oleh karena itu 
dibutuhkan suatu sistem pemantauan suhu yang mudah diperoleh dan terjangkau secara biaya. 
 
Dalam makalah ini, dikembangkan suatu sistem pemantauan suhu yang dapat digunakan oleh 
perusahaan-perusahaan kecil makanan dan minuman yang membutuhkan logistik rantai dingin. 
Sistem pemantauan ini menggunakan komponen-komponen teknologi yang mudah diperoleh dan 
terjangkau dari sisi biaya, yaitu sistem mikrokontroler Arduino [1]  dan program berbasis web. 
Untuk mendapatkan masukan-masukan kebutuhan yang lebih spesifik dan melakukan uji coba, 
sistem dikembangkan untuk studi kasus sebuah perusahaan produsen air kelapa segar dalam 
kemasan di Bandung. 
 

Metodologi Penelitian 
Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Tahap pertama 
adalah identifikasi masalah dan studi pustaka. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi masalah 
terkait kebutuhan sistem pemantauan suhu pada logistik rantai-dingin, khususnya pada studi 
kasus yang dilakukan di perusahaan produsen air kelapa segar dalam kemasan. Untuk 
mempertajam identifikasi masalah dan memberikan ide pencarian solusi, dilakukan studi pustaka 
yang relevan dalam bidang teknologi terkait pemantauan rantai-dingin. 
 
Tahap kedua adalah analisis dan perancangan sistem. tahap ini terdiri dari analisis sistem, 
perancangan konseptual, perancangan rinci, serta implementasi rancangan. Analisis sistem 
adalah melakukan identifikasi sistem relevan pada studi kasus yang diamati, khususnya terkait 
aliran informasi. Perancangan konseptual adalah menghasilkan rancangan sistem secara global. 
Rancangan sistem akan dilakukan dengan metode IDEF0 [3]. Perancangan rinci adalah 
menghasilkan rancangan sistem mekatronika yang dibutuhkan secara rinci, serta rancangan 
program untuk sistem informasi berbasis web. Implementasi rancangan adalah membangun 
prototipe sistem sesuai dengan rancangan yang telah dihasilkan 
 
Tahap ketiga adalah pengujian sistem dan analisis hasil pengembangan. Pada tahap ini, prototipe 
yang telah dibangun akan diuji coba dengan menggunakan beberapa skenario, baik berupa 
skenario hipotetik maupun skenario implementasi di perusahaan studi kasus. 
 
Tahap keempat adalah penarikan kesimpulan dan saran. Analisis hasil pengujian akan 
memberikan kesimpulan terkait sistem yang dikembangkan. Berbagai kebutuhan pengembangan 
lanjutan akan diidentifikasi dalam bentuk saran penelitian lanjutan.  
 

Perancangan dan Pengembangan Sistem 

1. Identifikasi Sistem 
Perusahaan yang diamati merupakan produsen air kelapa segar dalam kemasan. Sistem yang 
diamati terdiri dari tiga pelaku utama, yaitu: produsen, distributor, dan pelanggan. Aliran 
informasi yang diamati dalam perusahaan studi kasus ditampilkan dalam Gambar 1. Walaupun 
aliran tersebut adalah spesifik untuk perusahaan yang diamati, namun diduga kuat beberapa 
perusahaan sejenis memiliki pola yang tidak jauh berbeda. Titik kritis rantai-dingin berada pada 
dua tempat, yaitu saat penyimpanan di pihak produsen, dan saat pengiriman ke pelanggan. 
Pelanggan yang dimaksud dapat berupa konsumen akhir, atau dapat juga berupa toko yang 
menjadi titik penjualan produk. 
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Gambar 1. Aliran informasi pada perusahaan yang diamati 

2. Perancangan Konseptual 
Rancangan konseptual sistem dalam Integrated Definition for Function Modeling (IDEF0) 
disajikan dalam Gambar 2 dan Gambar 3.  
 

Sistem pemantauanID batch simpan Data riwayat temperatur

Operator

Prosedur penyimpanan

A0

 
Gambar 2. IDEF0 pada level 0 
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Data tanggal masuk 
barang

ID batch kirim
A1

A2

A3

Operator

Data suhu

Data suhu

 
Gambar 3. IDEF0 pada level 1 

 

3. Rancangan Modul-modul Penyusun Sistem 
Sistem otomasi pemantauan suhu yang akan dibangun ditampilkan pada Gambar 4. Sensor suhu 
LM35 akan dihubungkan dengan Arduino dan akan dilakukan pemograman agar LM35 bisa 
mambaca temperatur. Selain LM35, Arduino juga dihubungkan dengan ESP8266 yang berfungsi 
untuk menghubungkan Arduino dengan internet sehingga data temperatur yang didapat oleh 
sensor bisa dikirim ke website. Selain dilakukannya pemograman untuk Arduino dilakukan juga 
pemograman untuk website agar dapat menerima data dari Arduino, menyimpan data, 
menampilkan data dan dapat diakses secara online. 
 

Sensor suhu 
LM35

Arduino

Program 
Arduino

Modul ESP 
8266

Website

InternetProgram 
Website

Smart phone

Komputer

 
 

Gambar 4. Modul-modul penyusun sistem 
 

4. Rancangan Algoritma Program 
Rancangan program terdiri dari program untuk mikrokontroler dan program untuk web. Program 
untuk mikrokontroler terdiri dari program pendektesian suhu dan program pengiriman data. 
Program untuk web server terdiri dari program penerimaan data dan program penampilan data. 
Rancangan algoritma program dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Algoritma DeteksiSuhu //Posisi: mikrokontroler 

Do  
 BacaInputSensorSuhu 
 KonversiData 
 KirimDataKeDataBase 

Loop While Not(Stop Sistem) 
Return 

 

 
Algoritma KirimDataKeDataBase //Posisi: mikrokontroller 

Do  
KoneksiDenganWebServer 
Do 

If AdaData Then 
LakukanKirimData 

Else 
Return 

EndIf 
While PengirimanSukses 
DiskoneksiDenganWebServer 

Loop While True 
Return 

 
 

 
Algoritma TerimaData //Posisi: web program 

Do While AdaDataDikirim 
TerimaData 
SimpanData 

Loop 
Return 

 
 

 
Algoritma TampilkanData //Posisi: web program 

Input(IDProduk,IDBatch) 
CariTanggalMasukProduk 
BacaDataSuhuDariDatabase 
TampilkanData 

Return 
 

Gambar 5. Algoritma program 

5. Rancangan Sistem Mekatronika 
Sistem ini dibangun menggunakan sistem mikrokontroler Arduino Uno karena ketersediaannya 
di pasar dengan harga yang relatif terjangkau. Idealnya, untuk ukuran yang lebih kompak, dapat 
digunakan Arduino Nano atau Arduino Micro dengan biaya yang tidak jauh berbeda dengan 
Arduino Uno. Wiring diagram sistem Arduino yang dikembangkan ditampilkan dalam Gambar 
6. Sensor LM53 berfungsi sebagai sensor suhu, sedangkan modul ESP8266 adalah sistem Wi-Fi 
mikro untuk menghubungkan Arduino dengan internet. Sebagai alternatif, ESP8266 dapat 
diganti dengan modul Arduino GSM Shield untuk komunikasi melalui jaringan telepon seluler. 

 
Gambar 6. Wiring diagram sistem mekatronika pendeteksi suhu 
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6. Pengembangan Prototipe 
Program untuk mikrokontroler diimplementasikan melalui Arduino IDE dengan bahasa C++ 
untuk Arduino. Untuk program web, digunakan basis data MySQL dan pemrograman 
menggunakan perangkat lunak Sublime Text. Web program dapat diakses menggunakan browser 
standar, baik pada PC maupun pada smartphone. Beberapa contoh tampilan web program dapat 
dilihat di Gambar 7, Gambar 8, Gambar 9, dan Gambar 10. 
 

 
Gambar 7. Tampilan laman penyimpanan produk 

 

 
Gambar 8 Tampilan grafik suhu penyimpanan 

 

 
Gambar 9 Tampilan laman pengiriman barang 
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Gambar 12 Tampilan laman data pemantauan suhu untuk rangkaian seluruh kegiatan 

Pengujian 
Pengujian sistem dilakukan dengan mengembangkan beberapa skenario-skenario di antaranya 
sebagai berikut: 
x Skenario pertama adalah perusahaan mendapatkan pemesanan produk dari tiga konsumen. 

konsumen pertama memesan 100 produk. Konsumen kedua 150 produk dan konsumen 
ketiga adalah 50 produk dalam waktu bersamaan. konsumen pertama dan kedua dikirim 
dengan menggunakan fasilitas perusahaan sedangkan konsumen ketiga dikirim melalui 
pihak ketiga.  

x Skenario kedua adalah ketika proses pengiriman mengalami kemacetan dan suhu melebihi 
batas maka akan ada peringatan yang muncul berupa suara. Selain itu tindakan untuk 
mencegah kenaikan temperatur tidak bisa dilakukan, sehingga perusahaan akan 
menyampaikan data tersebut kepada konsumen. 

x Skenario ketiga dijalankan dengan menjalankan sistem pada sampel sistem nyata di 
perusahaan, dari mulai suatu lot selesai produksi (pengemasan), penyimpanan, sampai 
dengan pengiriman lot produk. 

  
Hasil dari pengujian yang dilakukan pada skenario pertama menunjukan bahwa sistem dapat 
memisahkan lot simpan (ID batch simpan) menjadi beberapa lot kirim (ID batch kirim). Pada 
skenario kedua menunjukan bahwa sistem akan mengeluarkan pemberitahuan berupa suara 
ketika temperatur di atas batas atas. Pada pengujian ketiga percobaan dilakukan di perusahaan 
pada saat pengiriman sistem telah berjalan dengan baik, data suhu tercatat secara otomatis, 
sistem menyediakan informasi seperti jumlah produk dalam lemari pendingin, tanggal produk 
masuk pada lemari pendingin, tanggal produk sampai pada konsumen. Data dapat diakses secara 
online sehingga dapat mempermudah pemantauan dan penggunaannya untuk analisis kondisi 
kualitas produk. 

Kesimpulan 
Penelitian ini telah menghasilkan sistem pemantauan suhu secara otomatis pada saat 
penyimpanan produk maupun pengirimannya dengan menggunakan sensor suhu yang 
terintegrasi dengan Arduino serta menampilkan data melalui laman web. Berdasarkan uji coba 
yang telah dilakukan, sistem dapat melakukan pemantauan pada saat penyimpanan dan 
perjalanan distribusi produk dan berhasil melakukan pengiriman data suhu pada web. Data 
penyimpanan maupun pengiriman dapat dipisahkan sesuai dengan lot simpan dan lot kirim. 
Pengembangan dan pengujian yang dilakukan di sebuah perusahaan produsen minuman air 
kelapa segar dalam kemasan menunjukkan bahwa perusahaan dapat menggunakan sistem yang 
dikembangkan. 
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Penelitian yang disajikan dalam makalah ini masih membutuhkan beberapa penelitian lanjutan, 
di antaranya sebagai berikut: 
x Rancangan fisik sistem yang lebih kompak dan rigid untuk penggunaan yang lebih praktis 

dan handal. 
x Pengembangan sistem dengan menggunakan RFID. 
x Pengembangan sistem dengan menggunakan teknologi berbasis Internet of Things, sesuai 

dengan perkembangan industri dalam era Revolusi Industri 4.0. 
x Penelitian dalam bentuk eksperimen tentang pengaruh suhu dan lama waktu berlangsung 

suhu-suhu tersebut terhadap kualitas produk. 
x Integrasi sistem pemantauan dengan hasil-hasil penelitian tentang pengaruh suhu dan lama 

waktu terhadap kualitas produk. 
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ANALISIS PERSEPSI MANFAAT, KEMUDAHAN PENGGUNA, SIKAP   DAN 
KEPUASAN TERHADAP PENERIMAAN TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS WEB  
 

Yani Iriani 1)  
Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Widyatama1) 

Jl. Cikutra  No 204A Bandung 
Telepon (022) 7272215 ekst 137 

E-mail: yani.iriani@widyatama.ac.id1) 

Abstrak 
Industri penyamakan kulit di Sentra Sukaregang Kabupaten Garut merupakan salah satu UKM yang 
berlokasi di Jalan Ahmad Yani Garut yang memproduksi bahan garmen, gloves dan aneka kerajian 
dari kulit. Permasalahan yang sering terjadi adalah kekurangan  bahan baku, hal ini disebabkan 
kurangnya koordinasi antara stakeholder mengakibatkan proses produksi tidak berjalan dengan baik 
yang mengakibatkan sering terjadinya pembatalan pemesanan yang dilakukan oleh calon pembeli. 
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada pada saat ini, maka dibutuhkannya suatu 
pembangunan aplikasi sistem rantai pasok berbasis Web dengan menggunakan pendekatan Supply 
Chain Management.Namun kenyataan dilapangan, banyak implementasi aplikasi berbasis Web ini 
gagal disebabkan bukan karena faktor teknis namun lebih pada faktor sumberdaya manusia. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh Persepsi Manfaat yang dirasakan (PU) dan 
Persepsi Mudah Penggunaannya (PEU) terhadap Sikap (ATU) dalam Penerimaan Teknologi 
Informasi (ATI) dan mengukur tingkat Kepuasan (EUCS) terhadap penerimaan TI.  Hasil penelitian 
Variabel Persepsi Manfaat yang dirasakan (PU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sikap 
Menggunakan TI (ATU.) Variabel Persepsi Kemudahan Penggunaannya (PEU) pengaruh positif 
tetapi tidak signifikan terhadap Sikap Menggunakan TI (ATU). Variabel Sikap Menggunakan TI 
(ATU) pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan TI (ATI).  Kepuasan pemakai Akhir 
Komputer (EUCS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan TI (ATI)  

 
Kata Kunci: Supply Chain Management, Penerimaan Teknologi Informasi, berbasis Web 

 

Pendahuluan 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam memajukan 
perekonomian Indonesia. Saat ini, UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah 
maupun pendapatan Negara Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah unit usaha UKM, Jumlah 
pelaku usaha industri UKM Indonesia termasuk paling banyak di antara negara lainnya, terutama 
sejak tahun 2014. Jumlah UKM di Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun 2015, 
2016 hingga tahun 2017 jumlah pelaku UKM di Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan. 
(data UMKM 2015, 2016, 2017). Menurut Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah pada tahun 2014, terdapat sekitar 57,8 juta pelaku UMKM di Indonesia. Di 2017 serta 
beberapa tahun ke depan diperkirakan jumlah pelaku UKM akan terus bertambah. Selama ini 
UKM telah memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PBD) sebesar 57-60% dan 
tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (Profil Bisnis 
UMKM oleh LPPI dan BI tahun 2015). Pada tahun 2016, Presiden RI menyatakan UMKM yang 
memiliki daya tahan tinggi akan mampu untuk menopang perekonomian negara, bahkan saat 
terjadi krisis global. Namun sayangnya peningkatan cukup besar yang terjadi pada usaha mikro 
ini, tidak serta merta juga dapat meningkatkan daya saing UMKM itu sendiri. Menyadari 
pentingnya kontribusi UMKM dalam meningkatkan perekonomian yang positif dan 
meningkatkan daya saing di Indonesia, maka alasan ini penelitian dilakukan. Pemanfaatan 
teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, juga banyak diupayakan untuk 
meningkatkan daya saing UKM dengan menekankan pada pengelolaan informasi sisi hilir 
(konsumen/pasar), yang disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya daya saing 
UKM, dan juga pada sisi hulu (pemasok). Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam 
implementasi manajemen rantai pasok adalah adanya kolaborasi antara entitasnya seperti mitra 
dalam sistem rantai pasok; UKM itu sendiri, pemasok, dan penyalur. Oleh karena itu, UKM 
perlu berkolaborasi supaya dapat memecahkan permasalahan bersama tersebut [5]. Menurut [8] 
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menemukan bahwa meski adopsi teknologi informasi di UKM berdampak pada daya saing, 
namun dalam penerapan dan pengembangannya mengalami keterbatasan sumberdaya dan 
manusia.  
 
Sentra Sukaregang Kabupaten Garut merupakan salah satu kawasan home industry yang 
memproduksi kerajinan kulit terbesar di Jawa Barat. Hal tersebut ditandai dengan maraknya  
produksi  kulit  dari  Sukaregang  Kabupaten  Garut  yang  tersebar diberbagai  kota  Jawa  
Barat  seperti  Bandung,  Cirebon  dan  Sukabumi  dengan produk kulit  andalannya seperti  
jaket  kulit,  sepatu  kulit,  ikat  pinggang kulit, dompet kulit bahkan sampai tas kulit yang 
kini menjadi trend baru dikalangan anak muda Bandung. Dalam pemenuhan permintaan kulit 
yang begitu tinggi seringkali dihadapkan pada kesenjangan komunikasi antara pengguna atau 
pelanggan dengan (produsen) pengrajin dimana pelanggan menganggap bahan baku yang 
dipasok tidak memenuhi preferensi (kualitas, kuantitas, ketepatan waktu) dan dijual harga tinggi 
sementara produsen (pengrajin) menganggap bahwa harga penjualan yang mereka terima tidak 
menutupi biaya produksi, sehingga para pelaku-pelaku usaha dituntut untuk melakukan sebuah 
upaya. Bentuk upaya yang dilakukan adalah mengatur jumlah pasokan kulit agar terjadi 
kesesuaian antara jumlah permintaan konsumen dengan kulit  yang dihasilkan 
 
Permasalahan yang timbul berkenaan dengan penggunaan teknologi informasi menurut yaitu 
karena rendahnya penggunaan teknologi informasi tersebut secara kontinu [6]. Selain itu 
buruknya kualitas teknis sistem teknologi informasi juga menjadi salah satu akibat kegagalan 
dalam penggunaan sistem informasi teknologi suatu perusahaan. Beberapa penelitian 
menunjukkan penyebab kegagalan tersebut terletak pada aspek keperilakuan (behavioral) 
individu sebagai pengguna sistem informasi. Hal ini dikarenakan adanya interaksi antara sistem 
teknologi informasi tersebut dengan individu-individu sebagai pengguna sistem teknologi 
informasi.  Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem informasi di UKM 
adalah Sikap, Norma Subjektif, Persepsi Penggunaan Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan [11] 
Penulis menggunakan Theory of Reasoned Action (TRA) dan Technology Acceptance Model 
(TAM). Penelitian yang membahas tentang  Pengaruh Technology Acceptance Model (TAM) dan 
Electronic Word Of Mouth (EWOM) Terhadap Kepuasan Pelanggan [7]. Sedangkan faktor-
faktor lain yang mempengaruhi Sistem Informasi Akuntasi adalah harapan kinerja, harapan 
usaha dan faktor sosial [9]. 
 
Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian tersebut di atas adalah perbedaan pada 
model penelitian sebagai dasar teorinya. Dalam penelitian ini ada tiga model yang digunakan 
sebagai dasar teorinya, yaitu: Theory of Reasoned Action (TRA), End User Computing 
Satisfaction (EUCS) dan Technology Acceptance Model (TAM). Lokasi penelitian ini di 
Kabupaten Garut dan para pelaku UKM yang menjadi sampel dalam penelitian ini 
 
Tujuan penggunaan model TAM dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan meramalkan 
penerimaan TI  serta memberi kemudahan dalam merubah disain dari sistem sebelumnya atau 
para pemakai mempunyai pengalaman dengan suatu sistem. TAM meramalkan penerimaan 
pemakai berdasar kepada, kepercayaan,  tingkah laku, manfaat yang dirasakan (perceived 
usefulness (PU)) dan merasa mudah penggunaannya (perceived easy of use (PEU)) dimana 
keduanya akan    menentukan sikap dan niat ke arah penggunaan   IT [3]. Penelitian yang  
menggambarkan tentang kepuasan pemakai akhir komputer (EUCS) sebagai pemakai akhir 
dengan suatu sistem informasi secara keseluruhan dan cenderung melakukan evaluasi 
berdasarkan pengalaman mereka terkait dengan sistem informasi itu [2]. Dalam penelitian ini 
peneliti juga akan menggunakan model EUCS Doll dan Torkzadeh [4] karena merupakan  salah 
satu model  yang paling terkenal dan sering diuji. Instrumen EUCS mencakup lima komponen: 
isi, ketelitian, format, kemudahan dalam penggunaan, dan ketepatan waktu. Menurut [1],  Theory 
of Reasoned Action (TRA) merupakan model yang secara umum menjelaskan dan memprediksi 
tujuan berperilaku/behavioral intentions, pada berbagai seting. Model ini didasarkan bahwa manusia 
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membuat keputusan rasional didasarkan atas informasi yang tersedia pada mereka. Berdasarkan latar 
belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi pengaruh Persepsi Manfaat yang dirasakan (PU) dan Persepsi Mudah 
Penggunaannya (PEU) terhadap Sikap (ATU) dalam Penerimaan Teknologi Informasi (ATI) dan 
mengukur tingkat Kepuasan (EUCS) terhadap penerimaan TI. 
 
Metodologi penelitian  
Pеnеlitian ini mеrupakan pеnеlitian pеnjеlasan (еxplanatory rеsеarch) dеngan pеndеkatan 
kuantitatif. Pеnеlitian dilakukan di Industri Penyamakan Kulit Sentra Sukaregang Kabupaten 
Garut dengan subjek penelitian ialah. Didapat sampеl 80 orang rеspondеn dеngan pеngumpulan 
data mеnggunakan kuеsionеr yang dianalisis mеnggunakan Analisis Regresi Berganda. Dalam 
menentukan sampel untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan Dalam 
metode judgement sampling. Metode yang digunakan  judgement sampling merupakan salah satu 
dari metode purposive sampling. Metode judgement sampling yaitu suatu metode yang 
melibatkan pilihan-pilihan dari subyek yang memiliki tempat paling menguntungkan atau posisi 
terbaik yang menyediakan informasi yang dibutuhkan [10]. Pada dasarnya metode judgement 
sampling merupakan metode yang mempergunakan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria 
tertentu dalam pemilihan sampelnya. Pertimbangan terhadap sampel yang dipilih dalam 
penelitian ini para UKM di Sentra Sukaregang Kabupaten Garut yang menggunakan teknologi 
informasi. Penelitian ini merupakan extended replications yaitu akan menganalisis tentang Pengaruh 
Sikap, Norma Subjektif  dan Kepuasan terhadap Penerimaan Teknologi Informasi pada UKM (Industri 
Penyamakan Kulit di Sentra Sukaregang Kabuapaten Garut) dengan menggunakan  Model Penerimaan 
Teknologi (Technology Acceptance Model (TAM) yang dikemukan [3] dan Kepuasan Pemakaian Akhir 
Komputer (End-User Computing Satisfaction (EUCS) yang dikemukakan [4] dan model Theory of 
Reasoned Action [1]. Model penelitian tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. 
 

Technology Acceptance 
Model (TAM)

End User Computing 
Satisfaction (EUCS)

· Attitude 
Toward Using 
(ATU)

Perceived Easy of use (PEU)

User friendlness (UF)
Kehandalan Sistem (KHS)

Perceived Usefullness  (PU)

· Penerimaan Organisasi 
(PO)

· Kepuasan staf (KS)
· Kepuasan UKM (KU)

· Timeliness (TL)
· Content (CN)
· Accuarcy (AC)
· Format (FM)
· Easy of Use (EU)

Acceptance TI (ATI)

 

  
Gambar 1 : Kerangka Pikir Pengembangan  TAM, TRA dan EUCS 

 
 

Variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian ini adalah variabel bebas, variabel terikat. 
Adapun variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai 
berikut : 
A. Variabel  Independen (Variabel Bebas)  

Adalah variabel yang diduga secara bebas berpengaruh terhadap variabel dependen, yang 
meliputi : 

· Perceived Usefulness (PU) 
· Perceived Easy of use (PEU) 
· Attitude toward Using (ATU). 
· End User Computing Satisfaction (EUCS) 
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B. Dependent Variable (Variabel Terikat) 
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu Penerimaan 
Teknologi Informasi (Acceptance TI)/ (ATI) 
 
Penentuan skor untuk item-item pernyataan tersebut terhadap masalah yang diteliti 
menggunakan scala likert. Alternatif penilaian terdiri dari 5 pilihan dimana tingkat gradasi 
sangat positif sampai dengan sangat negatif, yaitu Sangat Setuju  (skor 5), Setuju (skor 4), 
Ragu-ragu (skor 3)  Tidak Setuju (2) Sangat Tidak Setuju (skor 1). Tabel 1 merupakan 
variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

 
Tabel 1.  Variabel Terukur/Indikator/Manifes 

Kelompok Variabel Variabel   
Perceived 
usefulness 
(PU) 

Penerimaan  
Teknologi (PT) 

PT1. Kebijakan Manajemen 
PT2. Keuntungan yang diperoleh 
PT3. Dukungan keuangan 
PT4. Dukungan teknik   
PT5. Dukungan  pelaksanaan training 

 Kepuasan  
 Pengguna/Use  
 (KU) 

KU1. Kemudahan mengoperasikan tugas   sehari-hari 
KU2 Pelayanan cepat 
KU3. Tepat waktu 
KU4. Handal 
KU5. Informasi akurat 
KU6. Penerapan biaya 
KU7 Tingkat keamanan 

Perceived ease of use (PEU) Kehandalan 
 Sistem 
 (KHS) 

KHS1. Mampu mendukung operasional 
KHS2. Informasi up todate 
KHS3. Kesalahan berkurang 
KHS4. Informasi yang berarti 

 User friedliness  
(UF) 

UF1. Mudah untuk dioperasikan 
UF2. Dukungan bantuan menu/icon 

End User  
Computing  
Satisfaction 
 (EUCS) 

Content 
 

CN1. Sistem menyediakan informasi yang dibutuhkan 
CN2. Isi sistem sudah sesuai  yang dibutuhkan 
CN3. Sistem menyediakan laporan 
CN4. Sistem menyediakan informasi yang cukup 

 Accuracy AC1. Sistem akurat  
AC2. Puas dengan keakuratan sistem tersebut 

 Format FM1.Output sistem dapat menjelaskan format sistem 
FM2.Format sistem mudah dibersihkan? 

 Ease of Use EU1. Sistem user friendly  
EU2. Sistem easy to use  

 Timeliness TL1. Informasi yang dibutuhkan tepat waktu 
TL2. Informasi selalu diperbaharui 

Attitude Toward 
Using  (ATU) 

 SKP. Perilaku / sikap Individu Terhadap TI 

Acceptance TI  KPS. Keputusan Menerima atau menolak TI 
 

Dengan memperhatikan  model penelitian, kerangka teoritis dan tahapan penelitian yang telah  
diformulasikan sebelumnya, maka hipotesis penelitiannya adalah: 
H1 :Persepsi  Manfaat Pengguna (PU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sikap (ATU)  
H2 : Persepsi  Kemudahan Pengguna (PEU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sikap 

(ATU)  
H4 :Kepuasan (EUCS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Teknologi 

Informasi (ATI)  
H5 : Persepsi  Manfaat Pengguna (PU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan 

Teknologi Informasi (ATI) melalui Sikap Pengguna (ATU) 
H6 :Persepsi Kemudahan Pengguna (PEU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Penerimaan Teknologi Informasi (ATI) melalui Sikap Pengguna (ATU) 
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Hasil dan Perancangan 
Analisis Validitas dan Reliabilitas 
Kuesioner yang berisi 32 item pertanyaan ini sudah digunakan oleh beberapa peneliti terdahulu, 
yang mana keabsahan dan kesahihannya telah terbukti memadai. Jumlah responden dalam 
penelitian ini adalah 60 responden yang terdiri dari 26 responden kelompok usaha penyamak dan 34 
responden pengrajin. Hasil perhitungan analisis validitas yang diperoleh dari SPSS menunjukkan 
bahwa semua variabel mempunyai nilai korelasi di atas 0.3 maka dapat disimpulkan bahwa 
semua variabel tersebut telah valid untuk dijadikan alat ukur, hasil selengkapnya dapat dilihat 
pada lampiran dan hasil perhitungan analisis reliabilitas yang diperoleh dari SPSS ver. 21 pada 
tabel 4.2, sebagai berikut. Pengujian validitas menggunakan teknik one shot methods yaitu 
dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel dan didapatkan hasil sebagai berikut. 
 

Tabel 2. Hasil Analisis Reliabilitas 

No. Item Pertanyaan 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item 
Total Correlation 

Alpha If Item 
Deleted 

1. PT1 123.1000        402.4101         .4601            .9227 
2. PT2 123.1583        405.8151         .4416            .9229 
3. PT3 122.7500        404.3739         .4384            .9229 
4. PT4 122.8417        407.6470         .3745            .9235 
5. PT5 123.0083        401.7898         .5007            .9223 
6. KU1 123.0333        401.0745         .5409            .9220 
7. KU2 122.7917        400.9562         .5346            .9220 
8. KU3 122.7500        410.2227         .3473 .9237 
9. KU4 122.7500        404.7101         .4956            .9225 
10. KU5 122.9500        410.4681         .3505            .9237 
11. KU6 123.2250        398.4952         .5718            .9216 
12. KU7 123.0583        409.1142         .3586            .9237 
13. KHS1 123.0917        407.3277         .4377            .9216 
14. KHS2 123.0750        399.8683         .5839 .9216 
15. KHS3 123.3250        401.7170         .4677            9227 
16. KHS4 123.0750        403.7506         .5298            .9222 
17. UF1 123.0667        399.1384         .5550            9222 
18. UF2 123.2083        403.2251         .5167            .9222 
19. CN1 122.5167        410.8905         .3867            .9234 
20. CN2 122.1750        402.1792         .3661            .9241 
21. CN3 122.4417        413.8957         .3552            .9238 
22. CN4 123.0083        401.7898         .5007            .9223 
23. AC1 123.2917        408.9646         .3162            .9241 
24. AC2 121.7417        391.0167         .5515            9218 
25. FM1 121.8083        12.8733         .5480            9218 
26. FM2 122.4750        12.8733         .3507            .9237 
27. EU1 121.8583        02.8728         .5840   .9214 
28. EU2 121.8667        02.8728         .4827            .9225 
29. TL1 121.7750        397.3691         .4940            .4940            
30. TL2 123.1583        396.4369         .4852            .9226 
31. SKP 122.4417        393.0050         .5944            9212 
32. KPS 122.4500        398.6529         .4630            .9228 

Sumber :Data Diolah, 2018 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S – S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 60.0                    N of Items = 32 
Alpha  = .9245 
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Hasil dari perhitungan analisis reliabilitas menunjukkan bahwa angka reliabilitas dalam 
kuesioner adalah sebesar 0.9245, angka reliabilitas ini sudah mendekati 1 sehingga variabel-
variabel tersebut reliabel untuk dijadikan alat ukur. 
 

Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Berganda 
(Pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi) 

Variabel Dependen Model Unstandardized 
Coefficient (B) 

Thitung 
 

Sig. 
 Ket 

Attitude toward Using 
(ATU). 

 

Constanta 5,098 4,370 0,000 Sig 
PU 0,334 1,636 0,026 Sig 

PEU 0,153 2,234 0,067 Sig 
 
Dari tabel di atas dapat disimpulkan, bahwa: 

a. Persepsi Manfaat (PU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap menggunakan  
(ATU), hal ini dapat dilihat pada nilai signifikansi yaitu 0,026 < 0,05.  
H1 : Persepsi Manfaat mempunyai pengaruh positif dan   signifikan terhadap Sikap 
Menggunakan  (ATU) sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis (H1) terbukti.  

b. Persepsi Kemudahan Penggunaan (PEU) berpengaruh positif namun tidak signifikan 
terhadap Sikap Menggunakan  (ATU) , hal ini dapat dilihat pada nilai signifikansi yaitu 
0,067 > 0,05.  
H2 : Persepsi Kemudahan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Sikap yang 
Menggunakan  (ATU), sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis (H2) tidak terbukti.  

 
Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Sederhana 

(Pengaruh varibel Kepuasan terhadap variabel Penerimaan Teknologi Informasi) 

Model 
Unstandardized 

T Sig. 
Coefficient (B) 

T 
 

Sig. 
 

Constanta 6,033 4,370 0,000 
Kepuasan 0,330 1,638 0,016 

 
Berdasarkan tabel 4, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi ini memiliki t hitung sebesar 
1,638 dengan p = 0,016 < 0,05 menunjukkan variabel kepuasan UKM  berpengaruh signifikan 
terhadap variabel Penerimaan Teknologi Informasi, maka H5 diterima berarti bahwa hipotesis 
diterima. Hasil penelitian ini berarti semakin tinggi kepuasan untuk penerimaan dalam menggunakan 
Teknologi Informasi di UKM Sentra Sukaregang 
 

Tabel 5 Pengaruh Kemudahan Penggunaannya (PEU) Terhadap Penerimaan Teknologi 
Informasi (ATI) dengan Sikap (ATU) Pengguna sebagai Variabel Mediasi  

Model 
Unstandardized 

T Sig. 
Coefficient (B) 

T 
 

Sig. 
 

Kemudahan terhadap Sikap Pengguna  
Constanta 8,433 4,370 0,000 
Kemudahan 0,335 2,435 0,024 
Kemudahan terhadap Penerimaan TI    
Constanta 6,361 2,233 0,000 
Kemudahan 0,214 2,167 0,032 
Kemudahan, Sikap terhadap Penerimaan TI   
Constanta 5,473 2,789 0,000 
Kemudahan 0,112 1.017 0,025 
Sikap 0,324 3.678 0,003 
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Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 5, pada persamaan pertama pengaruh kemudahan terhadap 
Sikap Pengguna  diperoleh  unstandardized coefficients sebesar 0,335 dengan dengan signifikansi 
0,024, pada persamaan kedua Kemudahan penggunaan terhadap Penerimaan TI (ATI) diperoleh   
Unstandardized coefficients sebesar 0,214 dengan dengan signifikansi 0,032 dan pada persamaan 
ketiga pengaruh Kemudahan, Sikap terhadap Penerimaan TI diperoleh  unstandardized coefficients 
sebesar 0,112 dan 0,324 dengan dengan signifikansi masing-masing 0,025 dan  0,003 artinya variabel 
Sikap Pengguna memediasi secara sempurna Kemudahan terhadap Penerimaan TI (ATI).   
 

Tabel 6 Pengaruh Manfaat yang dirasakan pengguna (PU) Terhadap Penerimaan Teknologi 
Informasi (ATI) dengan Sikap (ATU) Pengguna sebagai Variabel Mediasi  

Model 
Unstandardized 

T Sig. 
Coefficient (B) 

T 
 

Sig. 
 

Manfaat terhadap Sikap Pengguna  
Constanta 6,738 3,350 0,001 
Manfaat 0,235 2,172 0,003 
Manfaat terhadap Penerimaan TI    
Constanta 3,351 1,433 0,003 
Manfaat 0,455 3,378 0,002 
Manfaat, Sikap terhadap Penerimaan TI   
Constanta 5,467 2,569 0,000 
Manfaat 0,203 1.964 0,034 
Sikap 0,230 2.415 0,017 
 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 6, pada persamaan pertama pengaruh manfaat terhadap 
Sikap Pengguna  diperoleh  unstandardized coefficients sebesar 0,235 dengan dengan signifikansi 
0,003, pada persamaan kedua Manfaat penggunaan terhadap Penerimaan TI (ATI) diperoleh   
Unstandardized coefficients sebesar 0,455 dengan dengan signifikansi 0,002 dan pada persamaan 
ketiga pengaruh Manfaat, Sikap terhadap Penerimaan TI diperoleh  unstandardized coefficients 
sebesar 0,203 dan 0,230 dengan dengan signifikansi masing-masing 0,034 dan  0,017 artinya variabel 
Sikap Pengguna memediasi secara sempurna antara Manfaat  terhadap Penerimaan TI (ATI).  

 
Kesimpulan  
1. Persepsi Manfaat yang Dirasakan (PU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sikap 

Menggunakan TI (ATU) yang dibuktikan oleh nilai koefisien sebesar 0,334 dan nilai signifikansi 
yaitu 0,026. Hasil penelitian mendukung hipotesis (H2) yang menyatakan bahwa Persepsi 
Manfaat yang Dirasakan (PU) pengaruh positif dan signifikan terhadap Sikap Menggunakan 
TI (ATU). 

2. Persepsi kemudahan penggunaan (PEU) pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 
Sikap Menggunakan TI (ATU) yang dibuktikan oleh nilai koefisien sebesar 0.153 dan nilai 
signifikansi 0,067. Hasil ini menolak hipotesis (H2) yang menyatakan bahwa Persepsi 
kemudahan penggunaan (PEU) pengaruh positif dan signifikan terhadap Sikap Menggunakan 
TI (ATU). 

3. Kepuasan pemakai Akhir Komputer (EUCS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Penerimaan Teknologi Informasi. Semakin tinggi kepuasan para pelaku UKM dalam 
menggunakan Teknologi Informasi, maka semakin tinggi pula dalam penerimaan teknologinya 

4. Variabel mediasi sikap penggunaan memediasi secara parsial antar persepsi kemudahan 
penggunaan/perceived ease of use (PEU) terhadap Penerimaan Teknologi Informasi (PTI), begitu 
pula mediasi sikap penggunaan memediasi secara parsial antar persepsi manfaat (PU) terhadap 
Penerimaan Teknologi Informasi (PTI). 
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Abstrak 

Financial Technology (fintech) memiliki peran untuk mempercepat perluasan jangkauan layanan 
keuangan dengan menggunakan teknologi dan software. Perkembangan teknologi fintech 
menyebabkan masyarakat secara cepat bergerak menjadi masyarakat digital dunia. Salah satu 
teknologi fintech di Indonesia yang sedang berkembang di bidang pembayaran adalah GoPay untuk 
memudahkan pelanggan Go-Jek melakukan transaksi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat 
pengaruh teknologi fintech go-pay tehadap prilaku generasi millennial Kota Bandung dalam 
penggunaan teknologi Go-Pay, menggunakan pendekatan model Unified Theory of Acceptance and 
Uses of Technology (UTAUT 2). Terdapat empat variabel yang mempengaruhi secara positif dan 
signifikan terhadap penggunaan fintech Go-Pay yaitu Hedonic Motivation (0,441), Social Influence 
(0,418), Habit (0,307), dan Behaviour Intention (0,171). Variabel moderasi gender pria hanya 
memoderasi Hedonic Motivation terhadap Behavior Intention, dan variabel Habit terhadap Use 
Behavior. Sementara variabel moderasi gender wanita memoderasi Social Influence terhadap 
Behavior Intentions, Hedonic Motivation terhadap Behavior Intention, serta Behavior Intention 
terhadap Use Behavior. 
 
Kata Kunci: millennial, go-pay, fintech, UTAUT 2 

 
 
Pendahuluan 
Saat ini teknologi informasi telah berkembang sangat pesat, bidang finansial juga mendapat 
pengaruh ke arah yang lebih moderen dan efisien. Akibat perkembangan teknologi informasi ini, 
maka muncul teknologi yang mengarah pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi moderen 
di bidang jasa yang bernama Financial Technology (fintech). Teknologi fintech memberikan 
potensi yang dapat menguntungkan berbagai pihak yang berada dalam industri keuangan. Fintech 
bersama pelaku bisnis e-commerce dan juga perusahaan start-up merupakan pemain utama 
dalam perekonomian digital. Dengan fintech, proses transaksi keuangan menjadi lebih praktis 
dan aman. 
 
Beberapa hal yang dapat dikatagorikan ke dalam bidang fintech, antara lain proses pembayaran, 
transfer uang, penjualan dan pembelian saham, proses peminjaman uang secara P2P, dan lain-lain. 
Model  bisnis  e-commerce  berkembang  tidak  hanya  di  sektor  jual  beli  produk,  tetapi  juga 
berkembang juga pada layanan bisnis lainnya, antara lain pelayanan transportasi seperti Grab, Go- 
Jek, kemudian pelayanan keuangan seperti Go-Pay, Modalku, Uang Teman, dan T-Cash. Lembaga 
riset International Data Corporations (IDC) mengumumkan daftar perusahaan startup fintech 
yang diprediksi  akan  berkembang  pesat  melampaui  fintech  lainnya  di  Indonesia.  Di  
kategori pembayaran, go-pay  adalah  salah  satu  layanan  fintech  yang  diprediksi  akan  
mengalami perkembangan pesat. 
 
Go-Pay adalah salah satu produk fintech berupa fitur dompet virtual atau e-wallet yang dihadirkan 
Go-Jek untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pada aplikasi Go-Jek. 
Transaksi-transaksi yang dapat dibayar menggunakan Go-Pay antara lain membayar driver Go- 
Jek, membeli pulsa, membeli tiket bioskop, dan layanan lainnya yang terdapat dalam aplikasi. 
Dengan  mengusung  konsep  speed,  simplicity,  dan  security,  Go-Pay  menawarkan  berbagai 
kemudahan bagi pelanggannya. Speed, dengan menyediakan sistem top-up yang sederhana 

mailto:intanr@itenas.ac.id1
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dan cepat melalui driver, ATM, mobile banking, dan internet banking. Simplicity, integrasi 
langsung untuk semua transaksi layananan di dalam aplikasi Go-Jek dengan menggunakan 
saldo Go-Pay. 
 

 
Security, dengan tingkat keamanan yang tinggi dengan pembayaran non tunai, semua saldo Go- 
Pay pelanggan akan tersimpan dengan aman pada sistem aplikasi Go-Jek. Go-Jek 
menargetkan kedepannya Go-Pay dapat digunakan dalam cakupan lebih luas sebagai bagian 
dari cita-cita pemerintah yaitu menciptakan casless society. Menurut Asosiasi Financial 
Technologi Indonesia (AFTECH) pada akhir tahun 2017, target terbesar pasar fintech di 
Indonesia adalah generasi milenial kelas menengah yaitu penduduk yang lahir antara tahun 
1980an sampai 2000an [5].  Generasi ini muncul dengan ditandai oleh peningkatan penggunaan 
dan keakraban dengan media dan teknologi digital. Generasi millennial saat ini dapat ditemukan 
di kamus, kantor, dan di rumah dengan profesi sebagai siswa, pekerja, karyawan, bahkan 
sebagai orang tua [6]. 
 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat penggunaan 
fintech pada generasi millennial di Bandung berdasarkan pendekatan model Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT 2). Diharapkan penelitian ini dapat 
memberikan manfaat  bagi  pelaku  bisnis  fintech  yang  menargetkan  pasar  di  kalangan  
generasi  millenial. Penelitian ini dibatasi hanya untuk pengguna Go-Pay dalam range umur 17-
37 tahun. 
 
Model yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari model UTAUT2 yang merupakan 
model adopsi perilaku penerimaan teknologi hasil pengembangan model UTAUT pertama [7]. 
Model UTAUT dihasilkan dari penggabungan delapan teori yaitu Technology Acceptance Model 
(TAM),  Theory  Of  Planned  Behavior  (TPB),  kombinasi  model  TAM  dan  TPB,  Theory Of 
Reasoned Action (TRA), Social Cognitive Theory (SCT), Motivational Model (MM), Model Of 
PC Utilization (MPCU), dan Innovation Diffusion Theory (IDT). Model UTAUT2 terdiri dari 
variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel bebas yang digunakan adalah effort 
expectancy, social influence, performance expectancy, hedonic motivation, facilitating 
conditions, habit dan price value. Sedangkan variabel terikatnya adalah behavior intention dan 
use behavior. Pada variabel bebas dipengaruhi oleh variabel moderat yang meliputi age, gender, 
dan experience. 
 
Metodologi Penelitian 
Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, dimana penelitian ini membantu 
menggeneralisasi hasil penelitian berdasarkan analisis  statistik.  Responden penelitian adalah 
orang-orang berumur 17-37 tahun, yang pernah atau menggunakan Go-Pay dalam pembayaran 
transaksi di aplikasi Go-Jek. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode probality sampling 
melalui teknik cluster sampling. Adapun pembagian cluster dalam penelitian ini adalah 
Bandung Timur, Bandung Barat, Bandung Utara, Bandung Selatan, dan Bandung Tengah, 
dengan rumus proporsi berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing wilayah. Kuesioner 
disebarkan secara langsung kepada responden (offline) dan juga disebarkan secara online. 
Kuesioner yang telah diisi responden kemudian dikumpulkan dan dilihat kelayakannya, dan 
akhirnya didapat 100 kuesioner yang dapat digunakan selanjutnya untuk diolah dan dianalisis. 
Pengolahan data penelitian ini menggunakan bantuan software SmartPLS 3.0. 
 
Pada penelitian ini, variabel moderat age dan experience dari model UTAUT 2 tidak digunakan. 
Variabel age tidak digunakan karena pertimbangan penelitian ini dikhususkan pada responden 
yang homogen yakni generasi millennial umur 17-37 tahun di tahun 2018. Sedangkan variabel 
experience lebih tepat digunakan dalam penelitian dengan pendekatan longitudinal yang 
merupakan penelitian jangka panjang dan memakan waktu yang lama.  
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Berikut gambar model yang digunakan dalam penelitian ini. 

 
Gambar 1. Model Penelitian 

 
Hasil Penelitian 
Pada outer model dilakukan pengujian model dengan melakukan uji validitas dengan analisis 
convergent validity yang mempresentasikan nilai faktor loading dan Average Variance Extracted 
(AVE). Kemudian ditahap selanjutnya dilakukan pengujian discriminant validity untuk mengukur 
sejauhmana suatu variabel berbeda dengan variabel lainnya. Hasil pengujian validitas konvergen 
dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. 
 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Konvergen dan Validitas Diskriminan 
 

No. 
 

Variabel 
 

Indikator Outer 
Loading 

 

AVE Akar AVE  

Keterangan 
 

1 
 
Performance 
Expectancy 

PE1 0,840  
0,692 

0,832 Valid 
PE2 0,851 Valid 
PE3 0,803 Valid 

 
2 

 

Effort 
Expectancy 

EE1 0,955  
0,888 

0,942 Valid 
EE2 0,926 Valid 
EE3 0,946 Valid 

 

3 
 

Social Influence SI1 0,870  

0,766 0,875 Valid 
SI2 0,881 Valid 

 

4 Facilitating 
Conditions 

FC1 0,820  

0,764 0,874 Valid 
FC2 0,926 Valid 

 

5 Hedonic 
Motivation 

HM1 0,928  

0,874 0,935 Valid 
HM2 0,942 Valid 

 

6 
 

Price Value PV1 0,915  

0,854 0,924 Valid 
PV2 0,933 Valid 

 

7 
 

Habit HB1 0,890  

0,752 0,867 Valid 
HB2 0,845 Valid 

 

8 Behavior 
Intention 

BI1 0,868  

0,736 0,858 Valid 
BI2 0,847 Valid 

9 Use Behavior UB1 1,000 1,000 1,000 Valid 
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Berdasarkan  Tabel  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  dari  hasil  pengujian  validitas  konvergen 
didapatkan outer loading dan AVE dengan nilai ≥ 0,5. Hasil tersebut menunjukkan seluruh 
variabel dan indikator dinilai valid. Nilai faktor loading lebih besar dari 0,5 maka dianggap 
sudah cukup signifikan untuk menunjukkan bahwa suatu indikator memiliki convergent validity 
[4]. Kemudian discriminant validity diukur dengan cara membandingkan nilai akar kuadrat AVE 
masing-masing variabel dengan variabel lainnya. Data dikatakan memiliki validitas 
discriminant yang baik jika nilai akar AVE untuk setiap variabel lebih besar daripada korelasi 
antar variabel. Setelah pengujian validitas konvergen, maka dilanjutkan dengan pengujian 
reliabilitas yang diukur menggunakan composite reliability (CR) dan cronbach alpha (CA). 
Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 2 berikut di bawah ini. 

Tabel 2. Uji Reliabilitas 
 

Variabel Composite 
Reliability 

Cronbach’s 
Alpha 

 

Keterangan 
Performance Expectancy (PE) 0,871 0,781 Reliabel 
Effort Expectancy (EE) 0,959 0,937 Reliabel 
Social Influence (SI) 0,868 0,695 Reliabel 
Facilitating Conditions (FC) 0,866 0,703 Reliabel 
Hedonic Motivation (HM) 0,933 0,856 Reliabel 
Price Value (PV) 0,921 0,829 Reliabel 
Habit (HB) 0,859 0,673 Reliabel 
Behavior Intention (BI) 0,848 0,641 Reliabel 
Use Behavior (UB) 1,000 1,000 Reliabel 

 
Reliabilitas dapat dihitung dengan metode internal consistency.  Internal consistency pada 
penelitian ini diuji dengan membandingkan nilai composite reliability dan cronbach alpha. 
Nilai CR dan CA yang dapat diterima adalah > 0,60 [3]. Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat 
semua nilai CR dan CA > 0,60, maka dapat disimpulkan semua indikator variabel penelitian ini 
adalah reliabel. 
Berikut hasil pengolahan data path coefficients yang dapat dilihat pada Tabel 3. 
 

Tabel 3. Hasil Path Coefficients 
 

No. 
 

Hubungan Variabel Original 
Sample 

 

Keterangan 
 

T-Statistics 
 

Keterangan 
 

1 Performance Expectancy 
>> Behavior Intention 

 

0,101 
 

Berpengaruh Positif 
 

0,993 
 

Tidak Signifikan 
 

2 Effort Expectancy >> 
Behavior Intention 

 

0,160 
 

Berpengaruh Positif 
 

1,356 
 

Tidak Signifikan 
 

3 Social Influence>> 
Behavior Intention 

 

0,173 
 

Berpengaruh Positif 
 

2,225 
 

Signifikan 
 

4 Facilitating Conditions >> 
Use Behavior 

 

0,010 
 

Berpengaruh Positif 
 

0,098 
 

Tidak Signifikan 
 

5 Hedonic Motivation >> 
Behavior Intention 

 

0,441 
 

Berpengaruh Positif 
 

4,177 
 

Signifikan 
 

6 Price  Value  >>  Behavior 
Intention 

 

0,073 
 

Berpengaruh Positif 
 

0,681 
 

Tidak Signifikan 
7 Habit >> Use Behavior 0,418 Berpengaruh Positif 3,276 Signifikan 

 

8 Behavior Intention >> Use 
Behavior 

 

0,307 
 

Berpengaruh Positif 
 

2,501 
 

Signifikan 
 
Berdasarkan hasil path coefficients pada Tabel 3 dinyatakan bahwa terdapat empat hipotesis 
yang signifikan dengan nilai T-Statistics > 1,96 dan empat hipotesis yang tidak signifikan 
karena nilai T-Statistics < 1,96 yaitu variabel performance expectancy, effort expectancy, 
facilitating condition, dan price value. Nilai original sample digunakan untuk mengetahui 
hubungan antar variabel yang diteliti.  Nilai original sample menunjukkan pengaruh positif jika 
bernilai positif, dan tidak berpengaruh positif jika bernilai negatif. Pada Tabel 3 dinyatakan 
bahwa nilai original sample semua hubungan variabel bernilai positif. Artinya seluruh 
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No. 

 
Hipotesis Nol (H0) 

 
Hipotesis Alternatif (H1) 

 
Kesimpulan 

 
 

1 
H0 Tidak   ada   pengaruh   signifikan 

positif performance expectancy 
terhadap behavioral intentions 

H1 Ada pengaruh  signifikan 
positif  performance 
expectancy   terhadap 
behavioral intentions 

 
 

Terima H0 

 
2 

H0 Tidak   ada   pengaruh   signifikan 
positif effort expectancy terhadap 
behavioral intentions 

H1 Ada pengaruh   signifikan 
positif  effort expectancy 
terhadap behavioral intentions 

 
Terima H0 

 
3 

H0 Tidak   ada   pengaruh   signifikan 
positif social influence terhadap 
behavioral intentions 

H1 Ada pengaruh signifikan 
positif  social  influence 
terhadap behavioral intentions 

 
Terima H1 

 
 

4 
H0 Tidak   ada   pengaruh   signifikan 

positif facilitating  condition 
terhadap   perilaku penggunaan 
fintech 

H1 Ada pengaruh signifikan 
positif facilitating condition 
terhadap perilaku penggunaan 
fintech 

 
 

Terima H0 

 
5 

H0 Tidak   ada   pengaruh   signifikan 
positif hedonic motivation 
terhadap behavioral intentions 

H1 Ada pengaruh  signifikan 
positif  hedonic motivation 
terhadap behavioral intentions 

 
Terima H1 

 
6 

H0 Tidak   ada   pengaruh   signifikan 
positif price value terhadap 
behavioral intentions 

H1 Ada pengaruh signifikan 
positif price value terhadap 
behavioral intentions 

 
Terima H0 

 
7 

H0 Tidak   ada   pengaruh   signifikan 
positif habit terhadap perilaku 
penggunaan fintech 

H1 Ada pengaruh signifikan 
positif habit terhadap perilaku 
penggunaan fintech 

 
Terima H1 

 

hubungan variabel memiliki pengaruh signifikan positif. Adapun hasil pengujian inner model 
dapat dilihat pada Gambar 2. 
 

 
Gambar 2. Hasil Pengujian Inner Model 

 
Adapun hasil dari seluruh pengujian hipotesis penelitian berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat pada 
Tabel 4 di bawah ini. 

 
Tabel 4. Hipotesis Penelitian 
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Tabel 4. Rangkuman Uji Hipotesis Penelitian (lanjutan) 

 

No. 
 

Hipotesis Nol (H0) 
 

Hipotesis Alternatif (H1) 
 

Kesimpulan 
 
 

8 
H0 Tidak  ada  pengaruh  signifikan positif

 behavioral intentions 
terhadap perilaku penggunaan fintech 

H1 Ada pengaruh signifikan positif 
behavioral intentions terhadap perilaku 
penggunaan fintech 

 
 
Terima H1 

 
Variabel Hedonic Motivation memiliki nilai koefisien path terbesar, yakni 0,441. Pengguna 
teknologi fintech Go-Pay khususnya generasi millenial sudah merasakan kesenangan yang dapat 
dinikmati setelah melakukan pembayaran non tunai melalui Go-Pay. Kesenangan yang didapat 
berupa point dalam Go-Points yang nilainya lebih besar daripada transaksi dengan pembayaran 
tunai. Point tersebut dapat dikumpulkan dan ditukarkan menjadi voucher pembelian produk atau 
makanan. Selain itu dengan pembayaran menggunakan Go-Pay konsumen bisa mendapatkan 
diskon pembelian tiket pesawat dan kereta api, diskon reservasi hotel, diskon ataupun cashback 
pembelian makanan dan minuman di tempat tenant-tenant yang bekerjasama dengan Go-Jek. Dari 
kesenangan yang mereka dapat biasanya disebarkan melalui posting di sosial media sehingga 
mendorong keluarga, teman, ataupun rekan kerja ingin mencoba dan merasakan kesenangan 
tersebut. 
 
Nilai koefisien path terbesar kedua didapat oleh variabel Habit sebesar 0,418. Penggunaan aplikasi 
Go-Pay sangat membantu keseharian para pengguna, karena lengkapnya fasilitas pelayanan yang 
ditawarkan Go-Jek. Contohnya digunakan untuk membayar pembelian barang ataupun makanan, 
membayar driver Go-Ride dan Go-Car yang mengantar konsumen sampai ke tujuan, membeli tiket 
bioskop tanpa perlu mengantri, membayar pengiriman barang, dan membayar jasa-jasa lainnya 
yang terdapat dalam aplikasi Go-Jek. 
 
Koefisien path terbesar selanjutnya didapat dari variabel Social Influence. Generasi millennial 
terdorong menggunakan teknologi fintech karena adanya dorongan dari orang sekitar, yakni dari 
keluarga, teman dan rekan kerja, dan lain-lain. Dorongan tersebut bisa karena word of mouth 
secara langsung, dan dari postingan di media sosial yang disebarkan oleh orang sekitar. 
 
Kemudian pengujian yang melibatkan variabel moderator Gender dilakukan dengan melihat 
pengaruh Gender yang terdiri dari kategori Pria dan Wanita. Adapun hasil uji pengaruh moderator 
“Gender” menggunakan bootstrapping dapat dilihat pada Tabel 5. 
 

Tabel 5. Pengaruh Moderator Variabel Gender 
 

Hubungan Variabel T-Statistics 
Pria 

 

Keterangan T-Statistics 
Wanita 

 

Keterangan 
Performance Expectancy >> 
Behavior Intention 

 

0,270 
 

Ditolak 
 

0,682 
 

Ditolak 
Effort Expectancy >> Behavior 
Intention 

 

1,516 
 

Ditolak 
 

0,793 
 

Ditolak 
Social Influence>> Behavior 
Intention 

 

0,540 
 

Ditolak 
 

2,518 
 

Diterima 
Facilitating Conditions >> Use 
Behavior 

 

0,477 
 

Ditolak 
 

0,217 
 

Ditolak 
Hedonic   Motivation   >>   Behavior 
Intention 

 

2,188 
 

Diterima 
 

2,805 
 

Diterima 
Price Value >> Behavior Intention 0,754 Ditolak 0,964 Ditolak 
Habit >> Use Behavior 3,160 Diterima 1,807 Ditolak 
Behavior Intention >> Use Behavior 0,269 Ditolak 2,618 Diterima 

 
Berdasarkan Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa variabel moderator Gender kategori pria yang 
memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen karena memiliki nilai 
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T-Statistics > 1,96  yaitu variabel Hedonic Motivation terhadap Behavior  Intention, dan 
Habit terhadap Use Behavior. Sedangkan variabel moderator Gender kategori wanita yang 
memoderasi hubungan  antara variabel  independen  dan  variabel  dependen  yaitu  variabel  
social  influence terhadap Behavior Intention, Hedonic  Motivation terhadap Behavior 
Intention, dan Behavior Intention terhadap Use Behavior. Penarikan kesimpulan atas hipotesis 
yang melibatkan variabel moderator Gender dapat dijelaskan melalui Gambar 3. 

 
 

 
Gambar 3. Hasil Pengujian Hipotesis yang Melibatkan Variabel Gender 

 
Kesimpulan 
Berdasarkan tujuan penelitian mengenai faktor-faktor apa saja  yang mempengaruhi  generasi 
millenial  dalam  penggunaan  fintech  Go-Pay pada aplikasi  Go-Jek  di  Bandung,  maka dapat 
disimpulkan: 
1.   Terdapat  empat  faktor  dalam  pendekatan  modifikasi  UTAUT  2  dalam  penelitian  ini 

bernilai positif  signifikan yang mempengaruhi generasi millennial berniat berprilaku 
(behavioral intentions) untuk menggunakan Go-Pay di Bandung yaitu Hedonic Motivation, 
Social Influence, Habit,  dan Behavior Intention. Hedonic Motivation memiliki pengaruh 
yang paling besar, dengan nilai koefisien path 0,441, sementara disusul koefisien path 
variabel Habit sebesar 0,418. Pengaruh terbesar ketiga dan keempat adalah variabel 
Behavior Intention dan Social Influence, masing-masing dengan nilai koefisien path 0,307 
dan 0,173. 

2.   Berdasarkan  hasil  temuan  dari  nilai  koefisien  path  terbesar,  maka  sebaiknya  fintech 
berbasis pembayaran lebih mengutamakan aspek hedonis yang menyenangkan dan dapat 
dinikmati oleh konsumen fintech tersebut. Adapun faktor-faktor yang bernilai positif tetapi 
tidak signifikan bisa diusulkan untuk prioritas perbaikan oleh manajemen perusahaan 
fintech. Faktor-faktor tersebut antara lain Effort Expectancy, Performance Expectancy, 
Price Value, dan Facilitating Condition. 

3.   Variabel moderator Gender kategori pria yang memoderasi hubungan antara variabel 
independen  Hedonic  Motivation  terhadap  variabel  dependen  Behavior  Intention,  dan 
variabel independen Habit terhadap variabel independen Use Behavior karena memiliki 
nilai T-Statistics > 1,96. 
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4.   Variabel moderator Gender kategori wanita yang memoderasi hubungan antara variabel 
independen Social Influence terhadap variabel dependen Behavior Intention, variabel 
independen  Hedonic  Motivation  terhadap  variabel  dependen  Behavior  Intention,  dan 
variabel independen Behavior Intention terhadap variabel dependen Use Behavior karena 
memiliki nilai T-Stastistics > 1,96. 

5.   Variabel Behavior Intention memiliki koefisien determinasi (R-Square) sebesar 0,594 yang 
menunjukkan  bahwa variabel  independen performance expectancy,  effort expectancy, 
social  influence,  hedonic  motivation,  dan  price  value  mampu  menjelaskan  variabel 
behavior  intention  sebesar  59,4%.  Artinya, variabel tersebut dapat digunakan untuk 
memprediksi faktor yang mempengaruhi minat generasi millennial dalam penggunaan 
fintech Go-Pay pada aplikasi Go-Jek di Kota Bandung. 

6.   Variabel Use Behavior memiliki nilai R-Square sebesar 0,463 yang menunjukkan variabel 
independen  facilitating  condition,  habit,  dan  behavior  intention  mampu  menjelaskan 
perilaku  penggunaan  fintech  Go-Pay sebesar 46,3%.  Artinya, variabel tersebut dapat 
digunakan untuk memprediksi faktor yang mempengaruhi perilaku generasi millennial 
dalam penggunaan fintech Go-Pay pada aplikasi Go-Jek di kota Bandung. 
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RANCANGAN PROTYPE PERANGKAT LUNAK PENJADWALAN TINDAK 
PERAWATAN PENCEGAHAN BERBASIS KEANDALAN 

 
Rispianda1)  

Adrian2) 
Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional1,2) 

Jl. P.H.H. Mustofa No 23 Bandung 
Telepon (022) 7272215 ekst 137 
E-mail: rispianda@gmail.com1) 

 
Abstrak 

Perusahaan telah menerapkan kebijakan tindak perawatan pencegahan (preventive maintenance) 
pada seluruh mesin yang dimilikinya. Adapun sejumlah besar kejadian kerusakan pada selang 
interval PM masih ditemukan pada level subsistem. Pada penelitian ini, penjadwalan PM diurai 
menjadi level subsistem. Interval penjadwalan ditentukan menggunakan metode Least-cost Preventive 
Maintenance Interval. Keluaran dari penelitian ini adalah alat bantu penjadwalan PM dalam bentuk 
perangkat lunak berupa web application. Perangkat lunak dikembangkan dengan menggunakan 
metodologi Waterfall Model dan prinsip Object-Oriented Modelling. Hasilnya, penjadwalan dalam 
perangkat lunak dapat menghasilkan penghematan total biaya perawatan dibandingkan kebijakan 
perusahaan. 
 
Kata Kunci: Tindak perawatan, teori keandalan, pengembangan perangkat lunak, Least-cost 
Preventive Maintenance Interval  

 
Pendahuluan 
PT X merupakan salah satu pelaku industri manufaktur dengan kompetensi inti di bidang desain, 
pengembangan, dan manufaktur produk aviasi. Perusahaan telah menerapkan kebijakan tindak 
perawatan pencegahan (preventive maintenance atau PM) pada level mesin. Tindakan PM 
dilakukan pada level mesin yang berarti tindak PM dilakukan pada seluruh subsistem pada mesin 
terlepas dari failure history masing-masing subsistem. Setiap subsistem dikenai tindakan PM 
dengan frekuensi tetap dalam suatu tahun. Dari data yang diperoleh, pada selang waktu PM, 
masih ditemukan kerusakan yang sebagian besar ditemukan pada level subsistem. Kondisi 
tersebut menandakan adanya variansi performansi pada level subsistem.  
Nilai selang waktu pelaksanaan PM ditentukan oleh perusahaan secara intuitif karena belum 
adanya alat bantu analisis performansi. Di sisi lain, subsistem yang lebih sering rusak berpeluang 
membutuhkan tindak perawatan pencegahan yang lebih intensif. Adapun jika tindak perawatan 
pencegahan semakin sering dilakukan, maka akan mengurangi jam produktif serta menambah 
total biaya perawatan. Output dari penelitian ini adalah menghasilkan alat bantu penjadwalan 
kegiatan perawatan pencegahan berdasarkan hasil analisis performansi subsistem dengan turut 
mempertimbangkan total biaya perawatan. Interval ditentukan menggunakan metode Least-cost 
Preventive Maintenance Interval [1]. Alat bantu yang dihasilkan berupa perangkat lunak. 
Perangkat lunak dikembangkan dengan metodologi Waterfall Model [4]. 

Metode Penelitian 
Metodologi penelitian adalah sebagai berikut: 
1) Tahap Analisis Sistem, System analysis merupakan tahap analisis kebutuhan sistem dalam 

pengembangan perangkat lunak. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap: 
� Kebijakan Tindak perawatan pencegahan 
� Sistem Manajemen Perawatan 
� Strukturisasi Kebutuhan Sistem  

2) Tahap Perancangan Sistem dan Perangkat Lunak. Pada tahapan ini dilakukan hal-hal sebagai 
berikut: 
� Evaluasi Data Masukan 
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� Algoritma Penentuan Interval Waktu Penjadwalan 
� Identifikasi Use Case 
� Perancangan Perangkat Lunak  

3) Pengujian Perangkat Lunak. Pada tahap ini dilakukan pengujian fungsi perangkat lunak [5].  

HASIL DAN PERANCANGAN 
Data kerusakan diperoleh dari hasil proses ekspor yang dilakukan pada CMMS milik 
perusahaan. Hasil identifikasi data dapat dilihat pada Tabel 1. Informasi pada Tabel 1 
menunjukkan bahwa detil data tindak perawatan mencapai level subsistem. Jobtype 
menunjukkan jenis tindak perawatan yang dilakukan, yakni bernilai salah satu dari “PM”, “CM” 
(corrective maintenance), atau “PR” (preventive replacement). Status menunjukkan kondisi 
mesin atau subsistem saat tindak perawatan dilakukan. Atribut data status dapat bernilai “ON” 
atau “OFF”. 

Tabel 1. Hasil Identifikasi Data 
Kolom Keterangan Tipe Data 

Codification Kode mesin Nominal 
Description Deskripsi mesin Nominal 

Manufacturer Vendor mesin Nominal 
FacilityType Jenis fasilitas Nominal 
SubSystem Nama subsistem Nominal 

Status Status mesin Nominal 

IssuedDate Tanggal dan waktu dimulainya tindak 
perawatan Ratio 

DeliveryDate Tanggal dan waktu selesainya tindak 
perawatan Ratio 

TotDowntime Lama waktu downtime Ratio 
TotMTTR Lama waktu perbaikan Ratio 
JobType Jenis tindak perawatan Nominal 

 
Setiap baris data yang ada belum mengandung nilai time between failures (TBF), sehingga 
diperlukan pengumpulan data nilai TBF terlebih dahulu. Nilai TBF menunjukkan selang waktu 
sejak mesin atau subsistem beroperasi dalam kondisi normal hingga terjadinya kerusakan [2] [3]. 
Kerusakan (failure) didefinisikan sebagai peristiwa hilangnya (termination) kemampuan objek 
dalam melaksanakan fungsi sebagaimana objek tersebut dirancang dan dibangun. 

Pada data historis tindak perawatan dalam CMMS, kejadian tersebut ditandai oleh adanya tindak 
CM dengan status “OFF”. Adapun, data historis yang ada tidak hanya mengandung jenis 
kejadian tersebut, sehingga berakibat kepada diperlukannya penapisan data masukan (input data 
censoring). Proses penapisan mengikuti diagram pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram Penapisan Data Masukan 
 

Algoritma penentuan interval waktu penjadwalan untuk masing-masing subsistem adalah sebagai 
berikut: 
1. Kumpulkan data tanggal terjadinya kerusakan. 
2. Jika jumlah data ≥ 4, lanjut ke langkah (3). Lainnya, lanjut ke langkah (10). 
3. Hitung nilai time between failures (TBF) untuk setiap kejadian kerusakan. 
4. Identifikasi distribusi data dengan melakukan uji statistik Goodness of Fit (GoF).  

Pengujian dilakukan dengan metode pengujian Kolmogorov-Smirnov untuk distribusi 
normal, pengujian Bartlett untuk distribusi eksponensial, dan pengujian Mann untuk 
distribusi Weibull. 

5. Eliminasi distribusi yang tidak lulus uji GoF. Jika tidak ada distribusi yang lulus uji 
statistik GoF, lanjut ke langkah (10). Lainnya, lanjut ke langkah (6). 

6. Jika hanya terdapat satu distribusi yang lulus uji GoF, distribusi tersebut terpilih untuk 
menggambarkan distribusi data kerusakan, lalu lanjut ke langkah (8). 

7. Jika terdapat lebih dari satu distribusi yang lulus uji GoF, hitung nilai Pearson Product 
Moment (r) data terhadap setiap distribusi. Pemilihan jenis distribusi dilakukan 
berdasarkan nilai r tertinggi. 

8. Estimasi parameter distribusi menggunakan metode Least Square Parameter Estimator. 
9. Perhitungan Interval waktu penjadwalan. 
10. Jika sampai tahap ini belum ditemukan nilai interval waktu penjadwalan, berarti (a) jumlah 

data tidak memadai atau (b) distribusi data tidak dapat digambarkan menggunakan 
distribusi normal, lognormal, eksponensial, atau Weibull. Maka, interval waktu 
penjadwalan mengikuti kebijakan default dari perusahaan, yaitu pada 2000 dan 4000 jam 
operasional. 

11. Selesai. 
 
Use cases pada level global disesuaikan dengan tujuan penelitian untuk kemudian diurai menjadi 
use case yang lebih rendah. Tiga buah visualisasi use case pada level global, yaitu melakukan 
analisis keandalan, meninjau ulang hasil perhitungan, dan melakukan penjadwalan secara 
berturut-turut dapat dilihat pada Gambar 2, Gambar 3, dan Gambar 4. 
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Gambar 2. Use Case #1: Melakukan Analisis Keandalan Subsistem 
 

 

 
 
Gambar 3. Use Case #2: Meninjau Ulang Hasil Uji Statistik Data Waktu Kerusakan dan Data Waktu 

Perbaikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seminar Nasional VII Manajemen & Rekayasa Kualitas 2018 

B5 - 5 
 

 

 
 

Gambar 4. Use Case #3: Membuat Kalender Penjadwalan Tindak Perawatan Pencegahan 

Perusahaan telah memiliki satu buah server yang selama ini digunakan untuk kepentingan 
CMMS. Adapun setiap personil Departemen Maintenance memiliki satu buah komputer. Maka, 
topologi yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak adalah client-server. Adapun 
perancangan arsitektur perangkat lunak dilakukan berdasarkan prinsip Object-Oriented 
Modelling. Objek dirancang sesuai dengan kebutuhan dalam use case. Contoh model objek hasil 
perancangan dapat dilihat pada Gambar 5. 
 

 

 
 

Gambar 5. Model Objek  Machine 
 
Perangkat lunak terbagi menjadi dua bagian, yakni Data Explorer dan Tasks. Laman Data 
Explorer berisikan daftar mesin dan subsistem berikut hasil analisis keandalan, analisis data 
waktu kerusakan, dan analisis downtime. Cuplikan tampilan Data Explorer dapat dilihat pada 
Gambar 6. Laman Tasks berisikan aksi yang dapat dilakukan setelah dilakukan analisis 
keandalan terhadap masing-masing subsistem. Pada saat ini, jenis task yang dapat dilakukan 
adalah penjadwalan tindak perawatan pencegahan. Cuplikan rancangan tampilan kalender hasil 
penjadwalan tindak perawatan dapat dilihat pada Gambar 7. 
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Gambar 6. Tampilan Data Explorer 
 
 

 
 

Gambar 7. Tampilan Kalender Penjadwalan Tindak Perawatan Pencegahan 
 

Verifikasi hasil perhitungan dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan dalam Excel 
dan perangkat lunak. Hasil perhitungan dalam Excel dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil 
perhitungan dalam perangkat lunak dapat dilihat pada Gambar 8. Hasil perhitungan dalam 
perangkat lunak bersifat akurat sesuai dengan hasil perhitungan dalam Excel, sehingga pengujian 
disimpulkan berhasil. 
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Tabel 2. Hasil Perhitungan dalam Excel 

Kode 
Subsistem Set Data 

Biaya Perawatan per Jam (Rupiah) 
500, 1000, 
2000, 4000 

1000, 2000, 
4000 2000, 4000 4000 

A1 
Normal 

(Increasing 
Failure Rate) 

2492,5 3195 3140 3842,5 

B1 

Lognormal 
(Increasing-
Decreasing 

Failure Rate) 

3250 3952,5 4655 4600 

C1 
Eksponensial 

(Constant 
Failure Rate) 

220 165 110 812,5 

D1 
Weibull 

(Decreasing 
Failure Rate) 

4007,5 3195 3140 2327,5 

E1 
Weibull 

(Increasing 
Failure Rate) 

2492,5 3195 3140 3085 

 
 

 
 

Gambar 8. Hasil Perhitungan dalam Perangkat Lunak 
 

Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Kebijakan tindak perawatan pencegahan block maintenance policy yang semula dilakukan 

pada level mesin dengan interval 2000 dan 4000 jam operasional diurai menjadi level 
subsistem dan opsi interval waktu pelaksanaan tindak perawatan pencegahan untuk setiap 
subsistem dapat memiliki nilai yang bervariasi. 

2. Variabel keputusan dalam Least-Cost Preventive Maintenance Interval adalah nilai interval 
waktu pelaksanaan, sehingga ditentukan fungsi pembatas interval waktu pelaksanaan tindak 
perawatan pencegahan yang disesuaikan dengan Preventive Maintenance Instruction yang 
dimiliki perusahaan, yakni 500, 1000, 2000, dan 4000 jam operasional. 
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