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BAB  II 

KAJIAN PUSTAKA 

Berikut ini adalah beberapa landasan teori dari berbagai referensi sebagai 

penunjang agar tercapai hasil yang maksimal dari proses pengerjaan penelitian ini. 

2.1  Database 

2.1.1  Pengertian Database 

Dewasa ini penggunaan database menjadi dominan dalam dunia industri 

dan perbankan. Khususnya dalam dunia industri, untuk memudahkan 

pengoperasian mesin-mesin, banyak orang menggunakan database untuk 

menyimpan data-data yang diperlukan.  

Menurut Connolly dan Begg (2010, p65), basis data adalah kumpulan relasi-

relasi logis dari data dan deskripsi data yang dapat digunakan bersama dan dibuat 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dari definisi di 

atas dapat disimpulkan bahwa database atau basis data adalah kumpulan file-file 

yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain sehingga 

membentuk suatu central data. Apabila terdapat file yang tidak dapat dipadukan 

atau dihubungkan dengan file yang lainnya, berarti file tersebut bukanlah 

kelompok dari satu database, melainkan membentuk satu database sendiri. Selain 

itu, database merupakan landasan bagi pembuatan dan pengembangan program 

aplikasi. Oleh sebab itu, database harus dibuat sedemikian rupa sehingga 

pembuatan program lebih mudah dan cepat. 

2.1.2    Tujuan Database 

Setiap manajemen dalam merancang dan menyusun database harus 

mempunyai tujuan. Di bawah ini merupakan tujuan umum dari perancangan dan 

penyusunan database, yaitu:  
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1. Membuat agar user mudah dalam mendapatkan data. 

2. Menyediakan tempat penyimpanan data yang relevan. 

3. Menghapus data yang tidak diperlukan atau berlebihan. 

4. Melindungi data dari kerusakan fisik. 

5. Memungkinkan perkembangan lebih lanjut di dalam sistem database. 

2.1.3    Ciri-ciri Database 

Adapun ciri-ciri database sebagai berikut: 

1. Sistem dapat menyimpan data ke dalam floopy atau harddisk. 

2. Sistem yang menganut pengolahan data untuk ditambah, dihapus atau 

diubah dengan mudah dan terkontrol. 

3. Data terpisah dari program. 

2.1.4    Keuntungan Database 

Berikut ini merupakan keuntungan dari penggunaan database terhadap 

sistem pemrosesan: 

1. Penggunaan data lebih mudah. 

2. Mengurangi data yang tidak terpakai. 

3. Integritas data dapat selalu terjaga. 

4. Konsistensi data dapat selalu terjaga. 

5. Berbagai data dapat selalu dilakukan oleh setiap user. 

2.1.5   Jenis – jenis Database 

Terdapat beberapa jenis database yang banyak digunakan oleh para 

programmer untuk menyimpan data-data, yaitu: 

1. Text Database 

Text Database merupakan bentuk database yang paling sederhana.  

2. Desktop Program Database 



6 

 

                           Universitas Internasional Batam 
 
 

Meupakan suatu aplikasi yang indipenden/berdiri sendiri, tanpa 

menggunakan browser/koneksi internet. 

3. Database Relasional Management System 

Merupakan suatu konsep penyimpanan data tersruktur. 

4. NoSQL dan Object-oriented 

Penyimpanan data yang tidak terhubung satu sama lainnya. 

5. Design Logika Database 

Merupakan proses menghasilkan model data yang rinci dari suatu data 

database itu sendiri 

Di bawah ini merupakan jenis teknologi database yang termasuk dalam 

kelompok DRMS, antara lain: 

1. MySQL 

MySQL merupakan sebuah sistem perangkat lunak 

2. SQLite 

Suatu sistem manajemen basis data relasional yang memiliki ukuran 

pustaka kode yang relatif lebih kecil. 

3. Microsoft SQL Server 

Suatu sistem basis data relasional yang dirancang untuk aplikasi dengan 

client server yang mampu membuat data mirroring dan clustering. 

4. Oracle 

Digunakan untuk mengelola data secara terbuka komprehensip dan 

terintegrasi. 

5. IBM DB2 
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Merupakan perangkat lunak sistem manajemen data yang 

dikembangkan oleh perusahaan Amerika IBM (International Business 

Machines Coporation). 

6. PostgreSQL atau Postgres 

Sistem  database yang dapat digunakan secara bebas menurut lisensi 

BSD (Berkeley Software Distribution). 

7. MongoDB 

Merupakan orientasi data yang bersifat open source. 

8. WebDNA 

Merupakan pengolah database yang bersifat freeware dikembangkan 

oleh WebDNA Software Corporation. 

9. Apache Derby 

Merupakan pengolah database yang bersifat freeware dikembangkan 

oleh Apache Software Foundation. 

10. Redis 

Suatu teknologi penyimpanan pada data memori yang menggunakan 

metode data penyimpanan “key” -  “value”. 

11. Firebird 

Sistem manajemen basis data relasional yang menawarkan fitur-fitur 

yang terdapat dalam standar ANSI SQL-99 dan SQL-2003. 

2.2 Visual Studio 2010 

2.2.1  Sejarah Visual Basic 2010 

Visual Basic merupakan sebuah bahasa pemrograman dengan turunan 

bahasa BASIC dan menawarkan pengembangan aplikasi komputer berbasis grafik 
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dengan cepat, akses ke basis data menggunakan Data Access Objects (DAO), 

Remote Data Objects (RDO), atau ActiveX Data Object (ADO), serta 

menawarkan pembuatan kontrol ActiveX dan objek ActiveX. Beberapa bahasa 

skrip seperti Visual Basic for Applications (VBA) dan Visual Basic Scripting 

Edition (VBScript), mirip seperti halnya Visual Basic, tetapi cara kerjanya yang 

berbeda. 

Pada tahun 1992 Visual Basic versi 2.0 dirilis untuk meningkatkan dan 

memperbaiki kinerja dari Visual Basic versi 1.0.Pada tahun 1993 Microsoft 

mengeluarkan kembali versi terbaru dari Visual Basic ini yakni Visual Basic 3.0 

yang ditambahkan diantaranya adanya kontrol data yang berfungsi untuk 

mengakses database, dan juga sudah tersedia Jet Engine versi 1.1 yang digunakan 

sebagai tool koneksi database melalui DAO (Data Access Object).Pada tahun 

1995 Visual Basic 4.0 dirilis dan sudah dimasukkan teknologi OLE (Object 

Linking Embedding) serta kemampuan untuk membuat control sendiri (OCX). 

Pada tahun 1997 Visual Basic 5.0 dirilis dengan memasukkan teknologi baru yang 

mendukung COM serta memungkinkan membuat kontrol ActiveX sendiri ataupun 

DLL. 

Pada tahun 1998 Visual Basic 6.0 dirilis dengan teknologi yang lebih 

ditingkatkan lagi khususnya dalam mengakses SQL Server dan mengusung ADO 

(ActiveX Data Object) yang dirancang untuk meningkatkan kinerja dalam 

mengakses database pada perusahan besar. 

Pada tahun 2000 Microsoft memperkenalkan pertama kali teknologi .Net 

tetapi belum banyak menarik minat. Hingga pada tahun 2002 Microsoft merilis 
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Visual Studio .NET 2002 yang dipaket dengan Visual Basic .NET, Visual C++ 

.NET, Visual C# .NET dan Visual J#. NET. 

Pada tahun 2003 Visual Studio 2003 dirilis untuk memperbaiki kinerja dari 

Visual Studio 2002 dengan meluncurkan .NET Framework versi 1.1.Hingga pada 

tahun 2009 Visual Studio sudah pada versi 2010, dimana didalamnya sudah 

ditambahkan bahasa pemrogramana yang baru yaitu F#. 

2.2.2 . Bagian-bagian pada Microsoft Visual Basic 2010 

     Bagian-bagian pada Microsoft Visual Basic 2010 umumnya memiliki 

fungsi sebagai berikut: 

1. Menu Bar, berfungsi untuk pengelolaan fasilitas yang dimiliki oleh Visual 

Studio 2010, sedangkan Tool Bar, berfungsi untuk melakukan perintah khusus 

secara cepat 

2. Form,merupakan objek utama yang berfungsi sebagai Interface (antar muka) 

dari aplikasi yang akan dibuat. Pada Form ini anda bisa meletakkan objek – 

objek yang terdapat dari Toolbox. 

3. ToolBox, berfungsi untuk menyediakan objek-objek atau komponen yang 

digunakan dalam merancang sebuah Form pada aplikasi yang akan dibuat. 

4. Solution Explorer,berfungsi untuk menampilkan project beserta file-file 

pendukung yang terdapat pada sebuah program aplikasi 

5. Properties,berfungsi untuk mengatur property-property yang ada di setiap 

objek yang diletakkan pada sebuah form. 

2.2.3 Design Form 

Salah satu kelebihan dari Visual Basic 2010 adalah anda dapat mendesain 

sebuah aplikasi dengan mudah, karena anda hanyaperlu melakukan Drag and 
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Drop setiap objek yang ada di dalam ToolBox kedalam Form yang akan anda 

buat. Apabila anda ingin sedikit memodifikasi tampilan tersebut, anda bisa 

melakukannya dengan melakukan perubahan pada Properties. Berikut ini adalah 

tahapan proses dalam desain form dan pengaturan Properties dalam sebuah form:   

1. Klik tulisan Button pada ToolBox, kemudian drag gambar tersebut ke dalam 

sebuah form. 

2. Saat ini, Button yang anda masukkan masih terdapat Tulisan “Button1”, 

apabila anda ingin merubah tulisan tersebut, anda bisa mengubahnya pada 

Properties. 

3. Pada Properties, carilah tulisan “Text”,disebelahnya anda akan menemukan 

tulisan “Button1” 

4. Ketika anda merubah tulisan “Button1” menjadi “Click Me!”, secara otomatis 

tulisan dalam tombol tersebut akan berubah menjadi “Click Me!” 

5. Apabila anda ingin menjalankan program tersebut, anda bisa klik Start 

Debugging, yang disimbolkan dengan panah hijau pada toolbar, atau anda 

juga bisa menekan tombol F5 pada keyboard. 

Di bawah ini merupakan contoh Design Form dari suatu program.  

 

Gambar 2.1 Design Form 

Sumber : Diolah dari Data Primer (25 Februari 2016) 



11 

 

                           Universitas Internasional Batam 
 
 

2.2.4 Code Editor  

Code Editor adalah sebuah fitur yang digunakan oleh programmer untuk 

memberikan logika kepada program tersebut supaya program tersebut bisa bekerja 

dan dapat merespon setiap input dari pengguna program tersebut. Sebagai contoh, 

apabila program yang sebelumnya dibuat langsung dijalankan tanpa diberi 

logikanya, maka meskipun anda klik tombol tersebut berkali-kali. Tetap saja 

program tersebut tidak akan bereaksi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan 

untuk masuk ke dalam Code Editor. 

1. Menekan tombol F7 pada keyboard. 

2. Pilih MenuView -> Code. 

3. Menggunakan tombol View Code pada Solution Explorer. 

Berikut ini merupakan contoh gambaran code editor dari suatu program.  

 

Gambar 2.2. Code Editor 

Sumber : Diolah dari Data Primer (25 Februari 2016) 

2.3 Programmable Logic Controller (PLC) 

Pengertian Programmable Logic Controller menurut Capiel (1982) adalah 

sistem elektronik yang beroperasi secara digital dan di-design untuk pemakaian di 

lingkungan industri, dimana sistem ini menggunakan memori yang dapat 
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diprogram untuk penyimpanan secara internal instruksi-instruksi yang 

mengimplementasikan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, urutan, perwaktuan, 

pencacahan dan operasi aritmatik untuk mengontrol mesin atau proses melalui 

modul-modul I/O digital maupun analog. 

Berdasarkan namanya konsep PLC adalah sebagai berikut : 

1. Programmable, menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk        

menyimpan program yang telah dibuat yang dengan mudah diubah-ubah      

fungsi atau kegunaannya. 

2. Logic, menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatik      

dan logic (ALU), yakni melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan,      

mengalikan, membagi, mengurangi, negasi, AND, OR, dan lain sebagainya. 

3. Controller, menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses 

sehingga menghasilkan output yang diinginkan. 

PLC ini dirancang untuk menggantikan suatu rangkaian relay sequensial 

dalam suatu sistem kontrol. Selain dapat diprogram, alat ini juga dapat 

dikendalikan, dan dioperasikan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan di 

bidang pengoperasian komputer secara khusus. PLC ini memiliki bahasa 

pemrograman yang mudah dipahami dan dapat dioperasikan bila program yang 

telah dibuat dengan menggunakan software yang sesuai dengan jenis PLC yang 

digunakan sudah dimasukkan. Alat ini bekerja berdasarkan input-input yang ada 

dan tergantung dari keadaan pada suatu waktu tertentu yang kemudian akan 

menyalakan atau mematikan output-output. 1 menunjukkan bahwa keadaan yang 

diharapkan terpenuhi sedangkan 0 berarti keadaan yang diharapkan tidak 
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terpenuhi. PLC juga dapat diterapkan untuk pengendalian sistem yang memiliki 

output banyak. 

Secara umum fungsi PLC adalah sebagai berikut: 

1. Sekuensial Control. PLC memproses input sinyal biner menjadi output yang 

digunakan untuk keperluan pemrosesan teknik secara berurutan (sekuensial), 

disini PLC menjaga agar semua langkah dalam proses sekuensial berlangsung 

dalam urutan yang tepat. 

2.  Monitoring Plant. PLC secara terus menerus memonitor status suatu sistem 

(misalnya temperatur, tekanan, tingkat ketinggian) dan mengambil tindakan 

yang diperlukan sehubungan dengan proses yang dikontrol (misalnya nilai 

sudah melebihi batas) atau menampilkan pesan tersebut pada operator.  

Sedangkan fungsi PLC secara khusus adalah dapat memberikan input ke 

CNC (Computerized Numerical Control). Beberapa PLC dapat memberikan input 

ke CNC untuk kepentingan pemrosesan lebih lanjut. CNC bila dibandingkan 

dengan PLC mempunyai ketelitian yang lebih tinggi dan lebih mahal harganya. 

CNC biasanya dipakai untuk proses finishing, membentuk benda kerja, moulding 

dan sebagainya. 

Prinsip kerja sebuah PLC adalah menerima sinyal masukan proses yang 

dikendalikan lalu melakukan serangkaian instruksi logika terhadap sinyal 

masukan tersebut sesuai dengan program yang tersimpan dalam memori lalu 

menghasilkan sinyal keluaran untuk mengendalikan aktuator atau peralatan 

lainnya. 



14 

 

                           Universitas Internasional Batam 
 
 

 

Gambar 2.3. PLC Schneider 

Sumber : Diolah dari Data Primer (25 Februari 2016) 

2.4 Miniature Circuit Breaker (MCB) 

MCB (Miniature Circuit Breaker) adalah saklar atau perangkat 

elektromekanis yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian instalasi listrik dari 

arus lebih (over current). Terjadinya arus lebih ini, mungkin disebabkan oleh 

beberapa gejala, seperti: hubung singkat (short circuit) dan beban lebih 

(overload). MCB sebenarnya memiliki fungsi yang sama dengan sekring (fuse), 

yaitu akan memutus aliran arus listrik circuit ketika terjadi gangguan arus lebih. 

Yang membedakan keduanya adalah saat terjadi gangguan, MCB akan trip dan 

ketika rangkaian sudah normal, MCB bisa di ON-kan lagi (reset) secara manual, 

sedangkan fuse akan terputus dan tidak bisa digunakan lagi. 

 Prinsip kerja MCB sangat sederhana, ketika ada arus lebih maka arus lebih 

tersebut akan menghasilkan panas pada bimetal, saat terkena panas bimetal akan 

melengkung sehingga memutuskan kontak MCB (Trip). Selain bimetal, pada 

MCB biasanya juga terdapat solenoid yang akan mengtripkan MCB ketika terjadi 

grounding (ground fault) atau hubung singkat (short circuit). 
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 Namun penting juga untuk di ingat, bahwa MCB juga bisa trip dengan 

panas (over heating) yang diakibatkan karena kesalahan desain/perencanaan 

instalasi, seperti ukuran kabel yang terlalu kecil untuk digunakan dalam arus yang 

tinggi, sehingga menghasilkan panas, yang lama-kelamaan akan melekungkan 

bimetal dan mengtripkan MCB. Oleh karena itu penggunaan kabel instalasi juga 

harus memperhatikan standar maksimum arus (A) kabel yang akan digunakan, 

dan arus kabel tersebut tidak boleh lebih kecil dari arus maksimum 

rangkaian/circuit. 

 Menurut karakteristik Trip-nya, ada tiga tipe utama dari MCB, yaitu: tipe B, 

tipe C, dan tipe D yang didefinisikan dalam IEC 60898. 

1. MCB Tipe B, adalah tipe MCB yang akan trip ketika arus beban lebih besar 

3 sampai 5 kali dari arus maksimum atau arus nominal MCB. MCB tipe B 

merupakan karateristik trip tipe standar yang biasa digunakan pada 

bangunan domestik. 

2. MCB Tipe C, adalah tipe MCB yang akan trip ketika arus beban lebih besar 

5 sampai 10 kali arus nominal MCB. Karakteristik trip MCB tipe ini akan 

menguntungkan bila digunakan pada peralatan listrik dengan arus yang lebih 

tinggi, seperti lampu, motor dan lain sebagainya. 

MCB tipe D, adalah tipe MCB yang akan trip ketika arus beban lebih besar 8 

sampai 12 kali arus nominal MCB. Karakteristik trip MCB tipe D merupakan 

karakteristik trip yang biasa digunakan pada peralatan listrik yang dapat 

menghasilkan lonjakan arus kuat seperti, transformator, dan kapasitor. 
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Gambar 2.4. MCB 

Sumber : Diolah dari Data Primer (25 Februari 2016) 

2.5 Limit  Switch 

Limit switch termasuk saklar yang banyak digunakan di industri. Pada 

dasarnya limit switch bekerja berdasarkan sirip saklar yang memutar tuas karena 

mendapat tekanan plunger atau tripping sirip wobbler. Konfigurasi yang ada di 

pasaran adalah: (a).Sirip roller yang bisa diatur, (b) plunger,(c) Sirip roller 

standar, (d) sirip wobbler,(e) sirip rod yang bisa diatur. Pada saat tuas tertekan 

oleh gerakan mekanis, maka kontak akan berubah posisinya. Contoh aplikasi 

saklar ini adalah pada PMS (Disconecting Switch) untuk menghentikan putaran 

motor lengan PMS. 

 

Gambar 2.5 Limit Switch  

Sumber : Diolah dari Data Primer (25 Februari 2016) 
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2.6 Proximity Sensor 

Proximity Switch atau Sensor Proximity adalah alat pendeteksi yang bekerja 

berdasarkan jarak obyek terhadap sensor. Karakteristik dari sensor ini adalah 

menditeksi obyek benda dengan jarak yang cukup dekat, berkisar antara 1 mm 

sampai beberapa centi meter saja sesuai type sensor yang digunakan. Proximity 

Switch ini mempunyai tegangan kerja antara 10-30 Vdc dan ada juga yang 

menggunakan tegangan 100-200VAC. 

 

Gambar 2.6 Proximity Sensor  

Hampir di setiap mesin mesin produksi sekarang ini menggunakan sensor 

jenis ini, sebab selain praktis sensor ini termasuk sensor yang tahan terhadap 

benturan ataupun goncangan, selain itu mudah pada saat melakukan perawatan 

ataupun perbaikan. Proximity Sensor terbagi dua macam, yaitu: 

2.6.1    Proximity Inductive  

Proximity Inductive berfungsi untuk mendeteksi obyek besi/metal. 

Meskipun terhalang oleh benda non-metal, sensor akan tetap dapat mendeteksi 

selama dalam jarak (nilai) normal sensing atau jangkauannya. Jika sensor 

mendeteksi adanya besi di area sensingnya, maka kondisi output sensor akan 

berubah nilainya. 
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Gambar 2.7 Proximity Inductive 

Sumber : Diolah dari Data Primer (25 Februari 2016) 

2.6.2   Proximity Capacitive 

Proximity Capacitive akan mendeteksi semua obyek yang ada dalam jarak 

sensingnya baik metal maupun non-metal. Jarak diteksi adalah jarak dari posisi 

yang terbaca dan tidak terbaca sensor untuk operasi kerjanya, ketika obyek benda 

digerakkan oleh metode tertentu. 

 

Gambar 2.8 Proximity Capacitive 

2.7 Zebra Printer 

Pengertian printer adalah perangkat elektromekanis yang mengubah teks 

dan dokumen grafis dari bentuk elektronik (digital) ke bentuk fisik. Umumnya 

printer merupakan perangkat tambahan eksternal (external peripheral devices) 

yang terhubung dengan komputer atau laptop melalui kabel atau nirkabel untuk 

menerima input data dan mencetaknya pada kertas. Hingga saat ini, berbagai 

printer telah tersedia dengan berbagai fitur mulai dari mencetak dokumen hitam 
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putih, berwarna, baik dengan kualitas grafis rendah maupun tinggi, serta 

gabungan fungsi dari perangkat lainnya. 

Dari segi kualitas, perangkat printer diidentifikasi dengan fitur-fitur 

bawaannya seperti kualitas warna, kecepatan cetak, resolusi cetak, dll. Dewasa 

ini, bermunculan printer-printer dengan multifungsi, seperti halnya printer 

modern. Printer modern ini datang dengan fungsi multiguna yaitu mereka 

kombinasi printer, scanner, mesin fotokopi, faks, dan lainnya. Untuk memenuhi 

kebutuhan yang berbeda ada berbagai printer yang tersedia dan dapat bekerja di 

berbagai jenis teknologi saat ini. 

Secara umum printer dapat dikategorikan kedalam dua jenis, yaitu printer 

impact dan printer non-impact. Printer impact adalah jenis printer yang digunakan 

untuk membuat surat. Contohnya printer daisy wheel, printer thermal dan printer 

dot matrix. Sedangkan printer non-impact tidak bekerja dengan pita tinta, 

contohnya printer inkjet dan printer laser. 

Proyek Jidoka ZCMC front cap dengan manajemen order dan printing 

label otomatis ini akan menggunakan printer thermal. Printer jenis ini biasanya 

digunakan di kasir pembelanjaan dan mesin fax. Jenis printer ini bekerja dengan 

mengambil gulungan kertas yang berubah menjadi gelap ketika dipanaskan. 

Mekanisme cetaknya dengan menarik kertas yang bersebelahan dengan kepala 

cetak yang berisi pemanas elektronik yang canggih, dan mampu memproduksi 

teks dan grafik sederhana pada kertas. Printer thermal tidak memerlukan tinta, 

toner, atau perlengkapan lainnya, sehingga mudah digunakan dan memeliharanya. 
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Gambar 2.9 Printer Thermal 

Sumber : Diolah dari Data Primer (25 Februari 2016) 

2.8 Barcode 

Barcode dibuat oleh garis yang berbentuk batang dengan urutan dengan 

ketebalan tertentu yang dapat di baca atau di scan menggunakan tipe sensor photo. 

Sensor membaca barcode lalu sebuah sinyal akan terkirim ke computer atau 

jaringan (network). Metode scanning akan menentukan ukuran antar setiap batang 

dan jarak kemudian menterjemahkannya dalam bentuk karakter. 

Setiap pola batang didalam kode direpresentasikan oleh sebuah karakter. 

Semua barcode bermula dengan karakter awal yang unik dan berakhir dengan 

karakter yang unik pula. Dengan demikian peralatan scanning dapat menentukan 

arah kode mana yang di scan, apakah dari muka atau belakang. Hal ini merupakan 

kelemahan suatu barcode dan dinamakan sebagai penjumlahan karakter atau 

checksum character. Karakter ini disisipkan sebelum karakter akhir dalam suatu 

barcode. Cheksum/penjumlahan digit karakter di tabulasikan dari karakter lain 

dalam barcode tersebut dan jika hasil peralatan scanning tidak cocok dengan 

checksum maka ini pertanda ada yang salah. 

Terdapat beberapa standard yang dapat diikuti dalam barcode. Standard ini 

dinamakan dengan symbology atau penyimbolan dan setiap simbol memiliki 

maksud tertentu. Misalnya kebanyakan produk retail menggunakan UPC dan 
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semuanya berupa angka. Ada juga yang dinamakan Code 39 yang berisi 

kombinasi simbol, huruf besar dan angka. Kode ini diterima secara luas diseluruh 

dunia. 

Seiring dengan kemajuan teknologi masa kini, penggunaan barcode pun 

semakin meluas dan berkembang. Barcode ini sering digunakan di toko-toko, 

swalayan atau supermarket untuk membantu dalam melacak barang yang dibeli 

serta memunculkan harga dan data yang sebelumnya sudah diprogram melalui 

entri data; pada kartu-kartu identitas (kartu anggota, SIM, KTP, dll) untuk 

mengidentifikasi pemegang kartu; pelacakan distribusi barang dalam jasa 

persewaan, pengiriman barang dan sebagainya. 

 

Gambar 2.10 Anatomy of Barcode 

Berdasarkan kegunaannya terdapat 6 kategori kegunaan barcode, yaitu : 

1. Barcode untuk keperluan retail. Barcode untuk keperluan retail, salah satu 

contohnya adalah UPC (Universal Price Codes), biasanya digunakan untuk 

keperluan produk yang dijual di supermarket. 

2. Barcode untuk keperluan packaging. Barcode untuk packaging biasanya 

digunakan untuk pengiriman barang, dan salah satunya adalah barcode tipe 

ITF. 
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3. Barcode untuk penerbitan. Barcode untuk keperluan penerbitan, sering 

digunakan pada penerbitan suatu produk, misalkan barcode yang 

menunjukkan ISSN suatu buku. 

4. Barcode untuk keperluan farmasi. Barcode untuk keperluan farmasi biasanya 

digunakan untuk identifikasi suatu produk obat-obatan. Salah satu barcode 

farmasi adalah barcode jenis HIBC. 

5. Barcode untuk keperluan non retail. Barcode untuk kepentingan non retail, 

misalkan barcode untuk pelabelan buku-buku yang ada di perpustakaan. Salah 

satu tipe barcode untuk keperluan non retail ini adalah Code 39. 

Keuntungan penggunaan barcode, antara lain : 

1. Proses Input Data lebih cepat, karena : Barcode Scanner dapat 

membaca/merekam data lebih cepat dibandingkan dengan melakukan proses 

input data secara manual. 

2. Proses Input Data lebih tepat, karena : Teknologi barcode mempunyai 

ketepatan yang tinggi dalam pencarian data. 

3. Penelusuran informasi data lebih akurat karena teknologi barcode mempunyai 

akurasi dan ketelitian yang sangat tinggi. 

4. Mengurangi biaya, karena dapat mengindari kerugian dari kesalahan 

pencatatan data dan mengurangi pekerjaan yang dilakukan secara manual 

secara berulang-ulang. 

5. Peningkatan Kinerja Manajemen, karena dengan data yang lebih cepat, tepat 

dan akurat maka pengambilan keputusan oleh manajemen akan jauh lebih baik 

dan lebih tepat, yang nantinya akan sangat berpengaruh dalam menentukan 

kebijakan perusahaan. 
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6. Memiliki nilai tawar lebih tinggi/prestise serta kemampuan bersaing dengan 

saingan/kompetitor akan lebih terjaga. 

2.9 Local Area Network (LAN) 

LAN atau singkatan dari Local Area Network yaitu serangkaian media 

transmisi hardware dan software yang memberikan antarmuka kepada perangkat 

menjadi sebuah media serta pengatur akses jalur media dengan tepat. Jaringan 

LAN memiliki frekuensi yang kecil, sama halnya dengan jaringan laboratorium 

komputer sekolah maupun kampus yang biasanya tersambung menggunakan 

kabel UTP. Jaringan LAN berfungsi sebagai media penghubung antar komputer 

untuk bertukar data dan informasi sekaligus sebagai jembatan penggunaan 

perangkat komputer bersama (misal : printer). Jaringan LAN mempunyai 

berbagai macam bentuk rangkaian yang disebut dengan topologi. Beberapa 

topologi LAN diantaranya yaitu topologi bus, star, tree dan ring. 

 Proses ini berkembang menjadi proses distribusi yang mana beberapa host 

komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel untuk melayani 

beberapa terminal yang tersambung secara seri di setiap komputer. Dan akhirnya 

pada saat harga komputer mulai menurun, mulailah berkembang suatu jaringan 

lokal yang bisa disebut dengan jaringan LAN. 

 Saat ini LAN rata-rata sudah berbasis pada teknologi IEEE 802.3. Ethernet 

mengandalkan perangkat switch, yang memiliki kecepatan data transfer antara 

10Mbit/s hingga 1000Mbit/s. Di sisi lain, ada juga Ethernet yang menggunakan 

teknologi 802.11b atau biasa disebut dengan jaringan Wi-Fi. Jaringan LAN 

biasanya digunakan oleh Wi-Fi pada saat menjalankan hotspot di sebuah tempat. 
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2.10 Jig and Fixture 

Jig dan fixture adalah piranti pemegang benda kerja produksi yang 

digunakan dalam rangka membuat penggandaan komponen secara akurat. 

Hubungan dan kelurusan yang benar antara alat potong atau alat bantu lainnya, 

dan benda kerja mesti dijaga. Untuk melakukan ini maka dipakailah jig atau 

fixture yang didesain untuk memegang, menyangga dan memposisikan setiap 

bagian sehingga setiap pengeboran, pemesinan dilakukan sesuai dengan batas 

spesifikasi. 

Jig didefinisikan sebagai piranti/peralatan khusus yang memegang, 

menyangga atau ditempatkan pada komponen yang akan dimesin. Alat ini adalah 

alat bantu produksi yang dibuat sehingga ia tidak hanya menempatkan dan 

memegang benda kerja tetapi juga mengarahkan alat potong ketika operasi 

berjalan. Jig biasanya dilengkapi dengan bushing baja keras untuk mengarahkan 

mata gurdi/bor (drill) atau perkakas potong lainnya. Pada dasarnya, jig yang kecil 

tidak dibaut/dipasang pada meja kempa gurdi (drill press table). Namun untuk 

diameter penggurdian diatas 0,25 inchi, jig biasanya perlu dipasang dengan 

kencang pada meja. 

Fixture adalah peralatan produksi yang menempatkan, memegang dan 

menyangga benda kerja secara kuat sehingga pekerjaan pemesinan yang 

diperlukan bisa dilakukan. Blok ukur atau feeler gauge digunakan pada fixture 

untuk referensi/setelan alat potong ke benda kerja (Gambar 1B). Fixture harus 

dipasang tetap ke meja mesin dimana benda kerja diletakkan. 
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Gambar 2.11 Jig and Fixture 

2.11 Method Time Measurement (MTM) 

Method Time Measurement adalah suatu prosedur, yang menganalisa 

metode operasi manual ke dalam bentuk gerakan dasar, diharuskan untuk 

melakukan perhitungan, dan telah ditetapkan waktu standard untuk setiap 

gerakannya, yang ditentukan oleh gerakan alami manusia. Gerakan dasar dari 

MTM terdiri dari 4 bagian, yaitu: 

1. Upper Members Motions 

Anggota tubuh bagian atas, misalkan: Tangan, lengan 

2. Visuals Motions 

Bagian mata atau penglihatan 

3. Leg and Foot Motions 

Bagian Kaki 

4. Body Motions 

Bagian tubuh secara keseluruhan 

Di bawah ini merupakan table gerakan dasar dari MTM. 

Tabel 2.1 Gerakan Dasar, Simbol dan Penjelasan Singkat dalam MTM 

Gerakan Dasar Simbol Penjelasan Singkat 

Reach R 
Adalah gerakan dasar dari jari dan tangan 

--> Biasa digunakan untuk membawa tangan ke tujuan 

Move M 
Adalah gerakan dasar dari jari dan tangan 

--> Biasa digunakan untuk membawa benda ke suatu tempat 

Turn T 
Adalah gerakan dasar memutar tangan 

--> Pada pergelangan tangan 
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Gerakan Dasar Simbol Penjelasan Singkat 

Apply Pressure AP 
Memberikan tekanan pada suatu benda 

--> Resistansi benda, dengan sedikit atau tanpa gerakan 

Grasp G 
Merupakan elemen dari tangan dan jari yang digunakan untuk mengontrol atau 

memegang benda 

Position P 
Merupakan elemen dari tangan dan jari yang digunakan untuk memposisikan, 

mengarahkan, dan menyatukan objek yang satu ke yang lain 

Crank C 
Adalah elemen gerakan melingkar yang digunakan untuk memutar suatu benda ke 

sumbu yang tepat 

Release RL Adalah pergerakan jari yang membuka untuk melepaskan objek 

Disengage D 

Adalah elemen dasar yang digunakan untuk memisahkan 2 benda dengan menjauhkan 

satu sama lain 

 

Reach R 
Adalah gerakan dasar dari jari dan tangan 

--> Biasa digunakan untuk membawa tangan ke tujuan 

Move M 
Adalah gerakan dasar dari jari dan tangan 

--> Biasa digunakan untuk membawa benda ke suatu tempat 

Turn T 
Adalah gerakan dasar memutar tangan 

--> Pada pergelangan tangan 

Apply Pressure AP 
Memberikan tekanan pada suatu benda 

--> Resistansi benda, dengan sedikit atau tanpa gerakan 

Grasp G 
Merupakan elemen dari tangan dan jari yang digunakan untuk mengontrol atau 

memegang benda 

Position P 
Merupakan elemen dari tangan dan jari yang digunakan untuk memposisikan, 

mengarahkan, dan menyatukan objek yang satu ke yang lain 

Crank C 
Adalah elemen gerakan melingkar yang digunakan untuk memutar suatu benda ke 

sumbu yang tepat 

Release RL Adalah pergerakan jari yang membuka untuk melepaskan objek 

Disengage D 
Adalah elemen dasar yang digunakan untuk memisahkan 2 benda dengan menjauhkan 

satu sama lain 

Di dalam MTM, satuan waktunya adalah Time Measurement Unit atau 

disingkat dengan TMU. Dalam 1 jam terdapat 100,000 TMU. 

1 hour =  100 000 TMU = 10,000 DMH 

1 minute =  1666,7  TMU = 166,67 DMH 

1 second =  27,8  TMU = 2.78 DMH 

Terdapat keuntungan-keuntungan dalam menggunakan MTM ini, yaitu: 

1. Tidak ada waktu menggunakan feeling. 
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2. Presisi dan analisa yang detail. 

3. Membantu untuk menghitung proses baru yang belum ada. 

4. Memberikan saran untuk perbaikan ide-ide. 

5. Memudahkan melatih operator. 

6. Membantu dalam membuat konsep dan rancangan bench. 

MTM memiliki software tersendiri yang disebut dengan MTM software. Di 

dalam MTM software ini dapat menghitung waktu dan kapasitas produksi yang 

dihasilkan per jam. Di dalam MTM, ada 5 informasi yang akan diberikan kepada 

user pada akhirnya, yaitu: 

1. Useful Time (UT) 

Waktu yang diperlukan untuk membuat satu produk tanpa tambahan waktu 

untuk aktivitas operator yang tidak mempunyai nilai tambah namun dibayar 

oleh pelanggan. 

2. Non Added Value Time (NAV) 

Waktu untuk aktivitas operator yang tidak mempunyai nilai tambah namun 

dibayar oleh pelanggan. 

3. Design Time (DT) 

Penambahan antara UT dan NAV. Waktu DT adalah waktu yang dibayar oleh 

pelanggan. 

4. Coefficient Design (KD) 

Persentase Koefisien rancangan proses. Normal KD berada pada nilai 85%.  

5. Target Production  

Jumlah produk yang dihasilkan selama 1 jam. 
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Berikut ini adalah contoh tampilan MTM software yang digunakan untuk 

menghitung proses assembly di PT. Schneider Electric Manufacturing Batam. 

 

Gambar 2.12 Tampilan MTM Software 

Sumber : Diolah dari Data Primer (25 Februari 2016) 

Dalam perhitungan MTM memiliki batas deviasi yang diizinkan antara 

perhitungan menggunakan MTM software dan menggunakan stopwatch. Batas 

deviasi yang diizinkan yaitu ± 5%. Nilai deviasi ini adalah ketentuan dari MTM 

corporate Global Schneider Electric yang telah melakukan pengujian.  


