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ANALISIS HUMAN ERROR DENGAN MENGGUNAKAN METODE SHERPA DAN
HEART PADA PROSES PRODUKSI SOHUN

(Studi Kasus: UD. Jaya Grup Daleman)

ABSTRAK

UD. Jaya Grup merupakan salah satu tempat produksi sohun di desa Daleman, Tulung,
Klaten. Proses produksi sohun masih konvensional yang banyak melibatkan operator, oleh
karena itu peneliti melakukan analisis human error pada proses produksi sohun pada tiap
stasiun kerja untuk megukur probabilitas terjadinya human error menggunakan metode
SHERPA dan HEART. Metode SHERPA untuk mengidentifikasi error dan HEART untuk
dalam menghitung probabilitas error. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa terdapat 7
stasiun kerja dengan total 24 task ada  29 deskripsi error dimana error tersebut terbagi dalam
3 tipe error yang diklasifikasikan berdasarkan SHERPA error mode yaitu error dalam
pelaksanaan (action error) sebanyak 24 error, error dalam pemeriksaan (checking error)
sebanyak 4 error, dan error dalam penyeleksian (selection error) sebanyak 1 error. Hasil
perhitungan nilai HEP pada proses produksi sohun berkisar diantara 0,0204 hingga 0,1098.
Potensi error terbesar terjadi pada task 3.2 memasukkan air ke dalam bak pelarutan dan task 3.1
memasukkan pemutih ke dalam bak pelarutan dengan nilai HEP 0,1098.
Kata kunci : Produksi sohun, Human Error, SHERPA, HEART

ABSTRACT

UD. Jaya Grup is one of the vermicelli production sites in Daleman village, Tulung, Klaten.
The vermicelli production process is still conventional which involves many operators,
therefore the researcher conducted a human error analysis on vermicelli production process at
each work station to measure the probability of occurrence of human error using the SHERPA
and HEART methods. SHERPA is used to identify errors and HEART for calculating error
probabilities. The results of data processing show that there are 7 work stations with a total of
24 tasks, there are 29 error descriptions where the error is divided into 3 types of errors
classified based on SHERPA error mode, namely an error error of 24 errors, checking errors
(checking error) as many as 4 errors, and errors in selection (selection error) of 1 error. The
results of calculating the HEP value in the vermicelli production process range between 0.0204
to 0.1098. The biggest potential error occurred in task 3.2 to put water into the dissolution bath
and task 3.1 put bleach into the dissolution bath with a HEP value of 0.1098.
Keywords: Production of vermicelli, Human Error, SHERPA, HEART

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan suatu bentuk usaha yang dilihat dari

skalanya, usaha rumah tangga dan usaha kecil hanya memiliki jumlah pegawai antara 1

hingga 19 orang. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah salah satu bentuk usaha yang

telah terbukti memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan
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ekonomi negara. Terdapat banyak jenis UKM di Indonesia, salah satunya adalah ukm

sohun. Sohun merupakan suatu produk bahan makanan kering yang terbuat dari pati aren

dengan bentuk khas (SNI 01 – 3723 -1995). Jenis olahan pangan lainnya yang bentuknya

hampir sama dengan sohun adalah bihun, namun keduanya mempunyai perbedaan

(Astawan, 2004).

Tempat yang yang menjadi fokus penelitian ini adalah UD. Jaya Grup yang berada di

desa Daleman, Tulung, Klaten. Tahapan yang dilakukan pada pengolahan sohun ada stasiun

pertama, yaitu penggilingan dengan menggiling batang pohon aren untuk diambil serbuk

bagian dalam untuk bahan utama pembuatan sohun. Stasiun kedua, stasiun pengendapan

untuk diambil pati arennya. Stasiun ketiga, stasiun pencucian bahan baku pada saat yang

bersamaan ditambahkan air larutan pemutih yang telah mengendap. Selanjutnya dilakukan

pengadukan dan perendaman sampai pati terpisah dengan air. Setelah pati mengendap, air

dalam bak dibuang dan dilakukan pencucian berulang kali. Stasiun keempat, stasiun

pemasakan pati aren  yang dimasak dengan air. Stasiun kelima yaitu stasiun pengekstrusian

(pencetakan). Stasiun keenam adalah penjemuran, proses ini masih mengandalkan sinar

matahari. Stasiun ketujuh adalah stasiun pengemasan. Perilaku atau keputusan manusia

yang tidak tepat dapat berpotensi mengurangi mutu pada sohun dan mengganggu proses

produksi pada pembuatan sohun tersebut (Human Error).

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Human Error Reduction and

Prediction Approach (SHERPA) yaitu metode menganalisa terjadinya human error dengan

menggunakan input hirarki task level dasar. SHERPA cocok diterapkan untuk error yang

berhubungan dengan keahlian dan kebiasaan manusia, lebih detail dan konsisten dan

identifikasi error (Kirwan, 1994). Metode Human Error Assessment and Reduction

Technique (HEART) merupakan salah satu teknik kuantifikasi dalam menghitung

probabilitas. Oleh karena itu peneliti melakukan analisis human error pada proses produksi

sohun pada tiap stasiun kerja untuk megukur probabilitas terjadinya human error.



3

2. METODE

2.1 Hierarchical Task Analysis (HTA)

Data aktivitas kerja pada setiap stasiun kerja di breakdown menjadi sub-task untuk

penentuan identifikasi human error pada operator pembuatan sohun. Penggambaran HTA

seperti sebuah bagan, seperti ditunjukkan pada bagan 1 berikut.

Gambar 1 Hierarchical Task Analysis (HTA)

2.2 Pengolahan Data menggunakan SHERPA

a. Human Error Identification (HEI)

Tahap ini disebut tahap HEI (Human Error Identification). Human error yang

diklasifikasikan ke dalam tabel mode error.

b. Konsekuensi Analisis

Menjelaskan deskripsi dari human error dan menganalisa konsekuensi yang terjadi akibat

human error tersebut.

c. Analisa Ordinal Probabilitas

Menjelaskan probabilitas human error yang mungkin terjadi pada aktivitas kerja dengan

skala low, medium, high.

d. Analisis Strategi

Membuat strategi perbaikan untuk mode error yang terjadi pada stasiun kerja tersebut.

2.3 Pengelohan Data HEART
a. Mengklasifikasikan jenis tugas atau pekerjaan ke dalam Generic Categories yang

terdapat pada tabel HEART.

b. Menggelompokkan kondisi di lapangan yang menjadi faktor penyebab terjadinya error

dikelompokkan dengan (EPCs).

c. Menentukan nilai APoA dari kuesioner yang di sebarkan.

d. Menghitung nilai Human Error Probabiliy (HEP). Probabiliy pada HEART yang

diperoleh melalui rumus sesuai tabel 1.

Task 1 Task 2 Task 3

Process Name

Task 1.1 Task 1.2 Task3.1

Level0

Level1

Level2
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Tabel 1. Contoh Tabel Perhitungan

No.
Task

No. Tabel
(Tabel EPC’s)

Efek

Maksimum (Nilai
EPC’s)

Proporsi

EPC

Nilai Assesed Effect
{((EPC – 1)x APoA) +

1}

Probabilitas Human Error

{GT x EPC’1 x EPC’2 x EPC’3 x
…. EPC(i)}

1.

n

…

n

…

n

…

n

…

n

…

n

2.4 Analisis Hasil Penelitian

Data yang telah dilakukan pengolahan berupa identifikasi setiap aktivitas di stasiun kerja,

data tingkat probabilitas error berdasarkan hasil tabulasi SHERPA dan HEART dilakukan

analisis untuk mendapatkan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hierarchical Task Analysis (HTA)

Hierarchical Task Analysis (HTA) merupakan proses untuk meguraikan suatu kegiatan yang

digunakan untuk mengidentifikasi task kerja menjadi sub-task Berikut HTA proses produksi

sohun.

1. Pengolahan Batang
Aren

1. Membelah Batang
Aren

2. Menggiling Batang
Aren

Gambar 2. HTA Stasiun Pengolahan Batang Aren

2.Pembuatan Pati

1.Menyaring Ampas
Aren

2.Mengendapkan Pati
Aren

Gambar 3. HTA Stasiun Pembuatan Pati

3.Pembuatan Adonan

2.Memasukkan air
kedalam bak

pelarutan

3. Memasukkan
kaporit kedalam bak

pelarutan

1.Memasukkan
tepung aren kedalam

bak pelarutan

4. Menyaring larutan
aren

Gambar  4. HTA Pembuatan  Adonan
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4.Pemasakan Adonan

1. Memasukkan
larutan aren ke dalam
kwali untuk dimasak

2. Mengaduk adonan
mie sohun

Gambar 5. HTA Pemasakan  Adonan

5.Pengepresan

1. Memasukkan
adonan

2. Memasukkan
galvalume ke dalam

mesin pres

3. Mengeluarkan
galvalume berisi

sohun dari mesin pres

Gambar  6. HTA Pengepresan

6.Penjemuran

2. Meletakkan
galvalume dari
penjemuran ke

penjemuran lain

4.
Mengumpulkan
mie sohun yang

sudah kering

1. Meletakkan
galvalume berisi

sohun ke
penjemuran satu

5. Meletakkan
galvalume

kosong

3. Menumpuk
galvalume sohun

yang sudah
kering

7.
Mengumpulkan

tumpukan
galvalume ke
stasiun kerja

6. Membawa
tumpukan sohun

Gambar  7. HTA Penjemuran

7. Pengemasan

1. Mengecek kualitas
sohun

2. Menimbang sohun
seberat 100 gr

3. Mengemas sohun
dalam kemasan

4. Mengemas sohun
dalam kemasan bal/

pak

Gambar  8. HTA Pengemasan

3.2 Pengolahan Data SHERPA

Pengolahan data menggunakan metode SHERPA pada seluruh stasiun kerja proses produksi

sohun dapat dilihat pada tabel 2.



6

Tabel 2. Pengolahan Data SHERPA

No Task
Mode
Error

Deskripsi Error Konsekuensi Perbaikan
Analisis
Ordinal

Level
Kepa
rahan

1.1
Membelah batang
aren

A8

Operator tidak
menggunakan
sepatu

Kaki operator
terkena kapak
saat membelah
batang aren

Memberikan teguran kepada
operator yang tidak
menggunakan sepatu saat
proses berjalan

H 4

1.2
Menggiling
batang aren

S2
Operator salah
memilih kayu

Operator
terkena serpihan
kayu saat proses
penggilingan

Melakukan pengecekan ulang H 4

2.1
Menyaring ampas
aren

A8
Operator tidak
membersihkan
lantai produksi

Lantai menjadi
licin sehingga
operator
terpeleset

Melakukan pembersihan pada
lantai yang basah setiap proses
yang dilakukan selesai

H 4

2.2
Mengendapkan
pati aren

C1

Kesalahan operator
dalam mengawasi
proses
pengendapan

Pengendapan
tidak sempurna

Membuat checklist waktu
pemeriksaan saat proses
pengendapan

L 1

3.1

Memasukkan
tepung pati aren
kedalam bak
pelarutan

A7

Operator
memasukkan
tepung aren yang
kotor

Kualitas sohun
menurun

Melakukan penyaringan ulang M 3

A6
Operator salah
menakar

Adonan sohun
tidak sesuai

Perlu dilakukan evaluasi
terhadap kesesuaian takaran
dan diberikan alat pengukur
takaran sehingga hasilnya
akurat.

M 3

3.2 Memasukkan air
kedalam bak
pelarutan

A4
Operator salah
menakar

Adonan sohun
tidak sesuai

Perlu dilakukan evaluasi
terhadap kesesuaian takaran
dan diberikan alat pengukur
takaran sehingga hasilnya
akurat.

M 3

3.3 Memasukkan
pemutih kedalam
bak pelarutan

A4
Takaran  pemutih
yang digunakan
terlalu banyak

Sohun menjadi
tidak kenyal dan
mudah hancur

Perlu dilakukan evaluasi
terhadap kesesuaian takaran
dan diberikan alat pengukur
takaran sehingga hasilnya
akurat.

M 3

3.4
Menyaring larutan
aren

A8
Operator tidak
membersihkan
lantai produksi

Lantai menjadi
licin sehingga
operator
terpeleset

Melakukan pembersihan pada
lantai yang basah setiap proses
yang dilakukan selesai

H 4

4.1

Memasukkan
larutan aren ke
dalam kwali untuk
dimasak

A8
Operator tidak
membersihkan
lantai produksi

Lantai menjadi
licin sehingga
operator
terpeleset

Melakukan pembersihan pada
lantai yang basah setiap proses
yang dilakukan selesai

H 4

A7
Tangan operator
masuk ke dalam
kwali

Operator
mengalami
cidera

Menggunakan alat pelindung
diri berupa sarung tangan

H 4

4.2 Mengaduk adonan
mie sohun

A7
Operator tidak
disiplin dalam
mengaduk pati

Adonan sohun
menggumpal

Memberikan teguran kepada
operator untuk tetap disiplin
saat proses berjalan

M 3

5.1
Memasukkan
adonan

A1

Operator tidak
cekatan
memasukkan
adonan ke mesin
press

Adonan sohun
menggumpal

Memberikan teguran kepada
operator untuk tetap disiplin
saat proses berjalan

M 3

5.2
Memasukkan
galvalume ke
dalam mesin pres

A7
Tangan operator
masuk ke dalam
mesin press

Operator
mengalami
cidera

Menggunakan alat pelindung
diri berupa sarung tangan

H 4

A8
Operator tidak
membersihkan
lantai produksi

Lantai menjadi
licin sehingga
operator
terpeleset

Melakukan pembersihan pada
lantai yang basah setiap proses
yang dilakukan selesai

H 4
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No Task
Mode
Error

Deskripsi Error Konsekuensi Perbaikan
Analisis
Ordinal

Level
Kepa
rahan

5.3

Mengeluarkan
galvalume berisi
sohun dari mesin
pres

A7
Tangan operator
masuk ke dalam
mesin press

Operator
mengalami
cidera

Menggunakan alat pelindung
diri berupa sarung tangan

H 4

A8 Operator tidak
membersihkan
lantai produksi

Lantai menjadi
licin sehingga
operator
terpeleset

Melakukan pembersihan pada
lantai yang basah setiap proses
yang dilakukan selesai

H 4

6.1
Meletakkan
galvalume berisi
sohun ke
penjemuran satu

A7 Galvalume terjatuh

Benang-benang
sohun
menempel satu
sama lain

Mengulang proses
pengepresan kembali

M 2

6.2

Meletakkan
galvalume dari
penjemuran ke
penjemuran lain

A7 Galvalume terjatuh

Benang-benang
sohun
menempel satu
sama lain

Mengulang proses
pengepresan kembali

M 2

6.3
Menumpuk
galvalume sohun
yang sudah kering

C1
Galvalume yang
berkarat tidak
dipisahkan

Sohun yang
terkena karat
ikut
dikumpulkan

Dilakukan pengecekan
berkala pada galvalume dan
penggantian rutin pada
galvalume yang sudah tidak
layak

M 3

6.4
Mengumpulkan
sohun yang sudah
kering

C1
Sohun yang
terkena karat ikut
dikumpulkan

Memperlambat
waktu proses
pengumpulan
sohun

Dilakukan pengecekan serta
melakukan penggantian rutin
pada galvalume yang sudah
tidak layak

M 3

6.5
Meletakkan
galvalume kosong

A8

Operator tidak
mengumpulkan
galvalume menjadi
satu

Galvalume
berkarat karena
terkena sinar
matahari
ataupun terkena
hujan

Memberikan teguran kepada
operator yang untuk menaati
peraturan yang berlaku

M 3

6.6
Membawa
tumpukan sohun

A4
Tumpukan sohun
yang dibawa
melebihi kapasitas

Sohun terjatuh
Membatasi kapasitas
pengangkutan  sohun

M 3

6.7

Mengumpulkan
tumpukan
galvalume ke
stasiun kerja

A8

Operator tidak
mengumpulkan
galvalume ke
stasiun kerja

Memperlambat
waktu dalam
proses
pengepresan

Adanya kontrol secara
berkala oleh penanggung
jawab lapangan

L 1

7.1
Mengecek
kualitas sohun

C4
Operator tidak
teliti

Sohun dengan
kualitas buruk
ikut terkemas

Mengulang proses
pengecekan kualitas kembali

M 2

7.2
Menimbang
sohun seberat 250
gr

A7
Operator salah
menimbang

Memperlambat
waktu dalam
proses
pengemasan

Melakukan pengulangan
proses pengemasan

L 1

7.3
Mengemas sohun
dalam kemasan

A6
Operator salah
mengemas

Kemasan tidak
sesuai

Melakukan pengulangan
proses penimbangan

L 1

7.4 Mengemas sohun
dalam kemasan
bal/pak

A7
Operator salah
menghitung

Memperlambat
waktu dalam
proses
pengemasan

Melakukan pengulangan
proses perhitungan

L 1

Pengolahan menggunakan SHERPA menunjukkan dari 7 stasiun kerja dengan total 24 task ada

29 deskripsi error dimana error tersebut terbagi dalam 3 tipe error yang diklasifikasikan

berdasarkan SHERPA error mode yaitu error dalam pelaksanaan (action error) sebanyak 24

error, error dalam pemeriksaan (checking error) sebanyak 4 error, dan error dalam

penyeleksian (selection error) sebanyak 1 error.
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3.3 Pengolahan Data HEART

Level terendah dalam HTA yang sudah didapatkan kemudian dihitung probabilitasnya

menggunakan metode HEART . Berikut merupakan contoh pengolahan pada stasiun kerja

proses produksi sohun.

Tabel 3. HEART pada Stasiun Kerja Penggilingan Batang Aren

Stasiun Kerja Penggilingan Batang Aren

Task
Generic

Task
Nilai Human
Unreability

Kalkulasi HEP

1.1 E 0,02

EPC 23 31

0,0248
Total HEART Effect 1,6 1,2

Proportion 0,7 0,3

Assessed Effect 1,42 1,06

1.2 E 0,02

EPC 23 31

0,0231
Total HEART Effect 1,6 1,2

Proportion 0,45 0,2

Assessed Effect 1,27 1,04

Tabel 4. HEART pada Stasiun Kerja Pembuatan Pati

Stasiun Kerja Pembuatan Pati

Task
Generic

Task
Nilai Human
Unreability

Kalkulasi HEP

2.1 E 0,02

EPC 23 31

0,0262Total HEART Effect 1,6 1,2

Proportion 0,95 0,25
Assessed Effect 1,57 1,05

2.2 E 0,02

EPC 17 31

0,027
Total HEART Effect 3 1,2

Proportion 0,325 0,25

Assessed Effect 1,65 1,05

Tabel 3 dan 4 menunjukkan nilai human unreablity adalah 0,02 point hasil generic task E

dimana dideskripsikan sebagai pekerjaan yang rutin, terlatih, memerlukan keterampilan yang

rendah. Nilai total HEART effect diperoleh dari hasil persamaan EPC dan  nilai proportion

diperoleh dari hasil kuesioner APOA yang sudah dirata-rata. Nilai human error probability

(HEP) merupakan hasil perkalian dari nilai human unreability dengan assessed effect.

Hasil perhitungan nilai HEP pada proses produksi sohun berkisar diantara 0,0204 hingga

0,1098. Potensi error terbesar terjadi pada task 3.2 memasukkan air ke dalam bak pelarutan dan

task 3.1 memasukkan pemutih ke dalam bak pelarutan dengan nilai HEP 0,1098. Kedua task

ini memiliki generic task terbesar yaitu 0,09 hasil generic task D dimana dideskripsikan sebagai

pekerjaan yang cukup sederhana, dilakukan dengan cepat atau membutuhkan sedikit perhatian

dan  2 EPC dengan deskripsi error dimana operator salah menakar sehingga meyebabkan

adonan yang dibuat mengalami kegagalan dan tidak bisa digunakan yang menyebabkan
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terhambatnya  proses produksi selanjutnya. Berikut tabel urutan nilai HEP dari yang terkecil ke

yang terbesar.

Tabel 5. Urutan Nilai HEP

No Task HEP

1 3.2 Memasukkan air kedalam bak pelarutan 0,1098

2 3.3  Memasukkan pemutih kedalam bak pelarutan 0,1098

3 3.1  Memasukkan tepung patikedalam bak pelarutan 0,1089

4 3.4 Menyaring larutan aren 0,0480

5 6.5 Meletakkan galvalume kosong 0,0314

6 7.1 Mengecek kualitas sohun 0,0288

7 2.2 Mengendapkan pati aren 0,0270

8 2.1 Menyaring ampas aren 0,0262

9
6.2 Meletakkan galvalume dari penjemuran satu ke penjemuran yang
lain 0,0252

10 1.1 Membelah batang aren 0,0248

11 7.2 Menimbang sohun seberat 250 gr 0,0247

12 6.1 Meletakkan galvalume berisi sohun ke penjemuran satu 0,0241

13 6.4 Mengumpulkan sohun yang sudah kering 0,0238

14 6.6 Membawa tumpukan sohun 0,0238

15 6.7 Mengumpulkan tumpukan galvalume ke stasiun kerja 0,0238

16 5.3 Mengeluarkan galvalume berisi sohun dari mesin pres 0,0237

17 6.3 Menumpuk galvalume sohun yang sudah kering 0,0236

18 5.2 Memasukkan galvalume ke dalam mesin pres 0,0233

19 1.2 Menggiling batang aren 0,0231

20 7.4 Mengemas sohun dalam kemasan bal/pak 0,0221

21 4.2 Mengaduk adonan sohun 0,0212

22 7.3 Mengemas sohun dalam kemasan 0,0211

23 4.1 Memasukkan larutan aren ke dalam kwali untuk dimasak 0,0210

24 5.1 Memasukkan adonan 0,0204

Nilai HEP yang diperoleh ditentukan oleh beberapa faktor dimulai dari nilai generic

task yaitu pemilihan human unreability yang menentukan karakteristik umum pada tiap-tiap

pekerjaan. Pemilihan EPC yang menunjukkan kondisi pada task yang dapat menyebabkan

terjadinya error yang disesuaikan dengan kondisi nyata pada tiap pekerjaan. Semakin besar

nomor EPC yang dipilih makan nilai EPC semakin rendah. Besar nilai yang diperoleh dari

APOA yaitu pembobotan proportion yang merupakan hasil kesioner juga mempengaruhi nilai

HEP.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis pada  24 aktivitas dari 7 stasiun kerja pada proses

produksi sohun yang dilakukan oleh operator maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa terdapat 7 stasiun kerja dengan total 24 task ada

29 deskripsi error dimana error tersebut terbagi dalam 3 tipe error yang diklasifikasikan
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berdasarkan SHERPA error mode yaitu error dalam pelaksanaan (action error) sebanyak

24 error, error dalam pemeriksaan (checking error) sebanyak 4 error, dan error dalam

penyeleksian (selection error) sebanyak 1 error.

2) Hasil perhitungan nilai HEP pada proses produksi sohun berkisar diantara 0,0204 hingga

0,1098. Potensi error terbesar terjadi pada task 3.2 memasukkan air ke dalam bak pelarutan

dan task 3.1 memasukkan pemutih ke dalam bak pelarutan dengan nilai HEP 0,1098. Kedua

task ini memiliki generic task terbesar yaitu 0,09 hasil generic task D dimana dideskripsikan

sebagai pekerjaan yang cukup sederhana, dilakukan dengan cepat atau membutuhkan sedikit

perhatian dan  2 EPC dengan deskripsi error dimana operator salah menakar sehingga

meyebabkan adonan yang dibuat mengalami kegagalan dan tidak bisa digunakan yang

menyebabkan terhambatnya  proses produksi selanjutnya.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis pada  24 aktivitas dari 7 stasiun kerja pada proses

produksi sohun yang dilakukan oleh operator maka terdapat saran sebagai berikut:

1) Perlu dilakukan evaluasi yang lebih lanjut terhadap task yang memiliki nilai human error

probability tertinggi berdasarkan faktor-faktor penyebab human error yang telah

diperoleh.

2) Melakukan program pelatihan dan pengarahan dalam proses produksi sohun untuk

operator yang pada prosesnya dilakukan simulasi secara langsung.
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