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Abstrak
Pengetahuan masyarakat yang rendah tentang material menyebabkan masyarakat
mudah dibuat bingung atau dibohongi dengan informasi yang disampaikan oleh media
massa atau laman internet. Terlebih lagi, saat ini semua orang yang memiliki gawai
komunikasi dapat mengunggah informasi dan/ atau berita apapun pada media sosial atau
laman internet. Sehingga pengetahuan dan kompetensi penulis menjadi sesuatu yang
bias. Kondisi ini menyebabkan masyarakat menerima informasi yang kurang atau
bahkan tidak benar dan kemudian diterima menjadi sesuatu yang benar. Keadaan seperti
ini dapat meyebabkan terjadinya kerugian atau bahkan sampai membahayakan
masyarakat. Kegiatan pelatihan pengenalan dan karakterisasi material ini
diselenggarakan untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat industri untuk
lebih paham tentang material, sehingga dapat memilah informasi yang diterimanya dan
menerapkan informasi tersebut secara benar. Penggunaan dan penerapan informasi yang
benar tersebut diharapkan dapat mencegah msyarakat dalam merugikan diri sendiri
maupun lingkungannya. Pelaksanaan ini mendapat sambutan baik dari masyarakat,
terlihat dari jumlah peserta yang hadir. Peserta memberikan penilaian baik kepada para
narasumber dan berharap agar kegiatan ini dapat lebih sering dilakukan.
Abstract
Inadequate public knowledge regarding material makes people easily confused by all the
information given on social media or websites; since everything can be easily uploaded
on social media or websites. If the knowledge and competence of the authors were
biased, the public might have received incomplete or even incorrect information, which
is then accepted as something trustworthy. This situation can cause losses or even
endanger the community. This material introduction and characterization training
activity was held to help the community, especially the industrial community, understand
more about materials, so they can sort out the information they receive and apply it
correctly. The use and application of correct information are expected to prevent the
community from harming themselves and the environment. This implementation received
a good response from the community, as seen from the number of participants who
attended. Participants assessed the speakers well and hoped that this activity could be
carried out more often.

Kata kunci:
• Kesehatan dan keselamatan kerja
• Material
• Perawatan mesin

Keywords:
• Health safety enviroment
• Machine maintenance
• Materials
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1. PENDAHULUAN
Penggunaan baja ringan pada bagian atap
rumah sudah banyak dimanfaatkan dalam
konstruksi bangunan sebagai material
pengganti kayu (Suseno, 2021). Penggunaan
ini selain membantu mengurangi penggunaan kayu juga akan bertahan lama
terutama terhadap serangan rayap. Tetapi
apakah baja ringan dapat juga digunakan
sebagai baja tulangan dalam pengecoran
beton? Menurut beberapa laman disampaikan bahwa baja ringan tidak dapat
dijadikan tulangan struktur beton karena
beberapa alasan (Purnama, 2021; Suseno,
2021), antara lain:
1. Struktur beton bertulang punya kuat
tekan dan gaya tarik. Gaya tarik dipikul
oleh tulangan. Sejauh ini hanya besi yang
mempunyai nilai kuat tarik bagus dan
tegangan leleh maksimal. Sedangkan
baja ringan seberapa besar kuat tariknya?
Tidak ada lisensi dan uji resmi.
2. Baja ringan bukan besi murni, melainkan
Galvalume yang dilapisi zinc sebagai anti
karat dan tentu saja tidak mempunyai
sifat seperti besi.
3. Baja ringan jika dimasukkan dalam
beton, kemudian bertemu dengan air dan
semen maka akan bereaksi kimia atas
kandungan zinc yang ada, sehingga akan
berkarat hingga melebur perlahan.
Alasan-alasan ini menunjukkan bahwa
pengetahuan masyarakat umum tentang
material, dalam hal ini baja, masih kurang.
Pernyataan bahwa hanya besi yang
mempunyai nilai tarik bagus dan tegangan
leleh maksimal adalah pernyataan yang
keliru, apalagi mengingat bahwa selama ini
yang dikenal
sebagai
besi
beton
sesungguhnya adalah baja. Juga pernyataan
bahwa baja ringan itu bukan besi murni.
Pada dasarnya besi dan baja memang
merupakan dua jenis logam ferrous yang
berbeda. Juga alasan bahwa baja ringan akan
bereaksi secara kimiawi ketika bertemu
dengan air dan semen, sehingga akan

berkarat adalah pernyataan yang keliru
karena yang selama ini material yang
digunakan untuk tulangan beton struktur
adalah baja. Beberapa penelitian yang
dilakukan terhadap penggunaan baja ringan
sebagai tulangan beton struktur menunjukkan bahwa ternyata kekuatan lentur balok
beton bertulang baja ringan memiliki kuat
lentur lebih tinggi dibandingkan balok beton
bertulang baja ulir (Basyaruddin, Khala,
Muslimin, dan Putri, 2021; Hastono, 2013).
Sangat disayangkan bahwa masyarakat lebih
mudah memperoleh penjelasan yang keliru
jika dibandingkan dengan penjelasan yang
sebenarnya.
Untuk menindaklanjuti hal ini, maka
laboratorium Metalurgi Fisik, Jurusan
Teknik Mesin, bekerjasama dengan laboratorium Fisika Fakultas Teknologi Industri,
Universitas Trisakti bersama-sama mengadakan kegiatan webinar yang berjudul
‘Pengabdian kepada Masyarakat Pengenalan
Material Seri 2’ dengan bahan bahasan
standardisasi baja sampai kesehatan kerja.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan
pengetahuan tentang standardisasi baja,
proses pelapisan untuk melindungi logam
dari musuh utamanya, yaitu korosi, serta
teknik perawatan dan bahaya yang ditimbulkan oleh kromiun heksagon. Kegiatan ini
juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat industri dalam membuat
desain dan menentukan jenis proses
produksi yang digunakan dalam menghasilkan suatu komponen sehingga sesuai
dengan standar yang berlaku.
2. METODE
Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa
tahapan, meliputi pengumpulan masalah
atau bahasan yang dibutuhkan oleh industri,
diskusi masalah dan/atau bahasan tersebut
dengan tim untuk menentukan materi yang
akan diberikan, dan kemudian dilanjutkan
dengan pelaksanaan kegiatan. Sasaran
program PkM ini adalah para pekerja dari
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semua jenis industri, dalam hal ini pembuat
keputusan maupun pelaksana, terutama
untuk industri manufaktur. Proses pengumpulan masalah dilakukan dengan melakukan
tanya jawab dengan mitra yang dimiliki oleh
laboratorium Metalurgi Fisik, Jurusan Teknik Mesin, baik secara lisan maupun tertulis
melalui WhatsApp Group (WAG), Google
Form (G-Form) dan/ atau surel. Setelah
diperoleh data masalah dalam industri, tahap
selanjutnya adalah tim melakukan klasterisasi masalah dan/ atau bahasan yang
dibutuhkan. Selanjutnya tim akan mencarikan solusi dan menetapkan materi yang akan
disampaikan.
Dalam kondisi normal, pelaksanaan
kegiatan akan terdiri dari pemberian materi
dan proses pelatihan. Tetapi karena masih
dalam kondisi pandemi, maka kegiatan
dilaksanakan secara daring dan pelatihan
dilakukan dalam bentuk kegiatan seminar
melalui aplikasi. Sebelum kegiatan telah
dibuka pendaftaran melalui Google Form.
Proses evaluasi akan dilakukan dengan
memberikan kuesioner sebelum dan sesudah
pelatihan, yang juga dilakukan dengan
menggunakan Google Form.
3. PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli
2021 dan dilakukan secara daring dengan
menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Total
peserta adalah 36 orang, yang terdiri dari
enam kelompok industri dan satu kelompok
ikatan alumni (Gambar 1).
Kegiatan dilakukan selama satu hari
dan dimulai pada jam 09.15 WIB.
Pemberian materi meliputi standardisasi
baja, bahaya kromium heksavalen di tempat
kerja, proses pelapisan, pengenalan material
komposit dan teknik perawatan. Materi
pertama dan ketiga diberikan oleh Dr. Rianti
Sulamet-Ariobimo, sementara materi kedua
disampaikan oleh Drs. M. Najih, MSc.,
materi keempat oleh Ir. Yusep Mujalis, M.T.
dan materi kelima oleh Yoska Oktaviano,

S.T., MT. Proses tanya jawab dilakukan
setelah semua materi selesai diberikan.
Selanjutnya peseta dapat memperoleh materi
yang diberikan sesudah mengisi kuesioner
umpan balik dalam Google Form yang dapat
diakses melalui tautan yang diberikan pada
saat pelatihan.

Gambar 1. Foto bersama kegiatan pengabdian
kepada masyarakat secara daring

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Survei untuk pendataan awal, selain
menanyakan indentitas yang berupa nama,
alamat surel, nomor WhatsApp (WA) dan
pendidikan akhir, juga menanyakan masa
kerja peserta dalam bidang manufaktur, dan
juga pengalaman para peserta terkait
masalah yang akan dibahas.
Materi tersebut meliputi standardisasi
baja, proses pelapis-an, bahaya kromium
heksavalen di tempat kerja, pengendalian
bahan komposit dan perawatan perawatan
peralatan. Hasil survei di awal adalah
sebagai berikut:
1. Jumlah peserta yang mendaftar adalah 40
orang. Setelah ditelusuri ternyata ada
beberapa peserta yang mendaftar beberapa kali dan setelah dilakukan pendataan
ulang, maka total peserta yang mendaftar
adalah 34 orang.
2. Pendaftar mayoritas laki-laki (97%).
3. Pendidikan pendaftar mayoritas sarjana
(S1) sebanyak 59% dan paling sedikit
adalah diploma 3 (D3) sebanyak 3%.
4. Pengalaman kerja paling dominan adalah
kurang dari 5 tahun sebanyak 50%. Sedangkan yang paling sedikit adalah
peserta dengan pengalaman kerja antara
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15 sampai kurang dari 20 tahun dan lebih
dari 30 tahun, yaitu sama-sama 3%.
5. Terkait pengetahuan para peserta terhadap materi yang disampaikan, dengan
skala penilaian 0 untuk tidak pernah
sampai 5 untuk ahli, maka:
a) Pada materi tentang standardisasi
baja, ditemukan 29% peserta memilih
skala 3 tetapi terdapat 24% pendaftar
memilih skala 0. Sisanya tersebar
pada skala 1, 2, 4 dan 5.
b) Pada materi proses pelapisan, sejumlah 24% pendaftar memilih skala
3 dan 24% lainnya memilih skala 4,
sementara sisanya memilih skala 0, 1,
2 dan 5 dengan persentase tertinggi
pada skala 1, yaitu 32%.
c) Pada materi bahaya kromium heksavalen di tempat kerja, 50% pendaftar
memilih skala 0 dan sisanya terbagi
antara skala 1 sampai 5 dengan
persentase terendah pada skala 4 dan
5, yaitu 0%.
d) Pada materi pengendalian bahan
komposit menunjukkan 44% pendaftar memilih skala 0 dan sisanya
tersebar diantara skala 1 sampai 4
dengan persentase terendah pada
skala 4, yaitu 3%. Walaupun pada
materi ini persentase yang diperoleh
menunjukkan kecenderungan yang
sama dengan materi bahaya kromium
heksasvalen, tetapi pada materi ini
pendaftar cenderung lebih mengetahui dibandingkan dengan materi
yang diberikan sebelumnya.
e) Pada materi perawatan peralatan,
pilihan pendaftar bervariasi mulai dari
skala 0 sampai 5, dengan persentase
tertinggi pada skala 3, yaitu 38%.
Jika dilihat jumlah total persentase dari
skala 0 sampai 2, maka diperoleh urutan
yang diperoleh adalah sebagai berikut:
1. Materi bahaya kromium heksavalen
(88%)
2. Pengendalian bahan komposit (79%)

3. Proses pelapisan (62%)
4. Standardisasi baja (62%)
5. Perawatan peralatan (38%).
Berdasarkan hasil pencatatan berdasarkan aplikasi Zoom Meeting, diperoleh
data jumlah peserta pada saat pelaksanaan
adalah 44 orang selain para narasumber.
Dari 44 orang ini 20 (46%) adalah peserta
yang melakukan pendaftaran. Sedangkan
dari 34 orang mendaftar, yang tidak hadir
adalah 14 orang (41%). Hasil jajak pendapat
ini dapat dilihat secara lengkap pada Gambar
2 dan Gambar 3.
Selain itu, evaluasi yang dilakukan terhadap proses pelaksanaan adalah sebagai
berikut:
1. Acara dimulai 15 menit lebih lambat
karena menunggu para peserta untuk
bergabung dalam ruang Zoom Meeting.
2. Lamanya acara pembukaan bertambah
karena ada rangkaian acara menyanyikan
lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3. Keseluruhan acara selesai 30 menit lebih
lambat dari perencanaan.
4. Hanya 3 orang peserta yang aktif
bertanya saat sesi tanya-jawab.
5. Kestabilan jaringan internet yang beragam.
6. Survei untuk memperoleh umpan balik
dilakukan tanpa menggunakan identitas
untuk mendapatkan penilaian yang lebih
objektif.
Pada survei umpan balik ini ditanyakan
kemampuan setiap instruktur dalam memberikan materi yang meliputi pengetahuan
umum, kejelasan materi yang disampaikan,
cara menyampaikan materi, respon terhadap
pertanyaan, pengelolahan waktu, kualitas
materi dan manfaat dari materi yang
diberikan.
Selain itu, evaluasi yang dilakukan
terhadap proses pelaksanaan adalah sebagai
berikut:
1. Acara dimulai 15 menit lebih lambat
karena menunggu para peserta untuk
bergabung dalam ruang Zoom Meeting.

60

PEMILIHAN MATERIAL PENGGANTI PERKEMBANGAN TEKNIK PERAWATAN PERMESINAN
DAN PENGARUH PROSES PRODUKSI TERHADAP KESEHATAN KERJA
Ariobimo, Najih, Oktaviano, Mujalis
e-ISSN 2721-0634, Vol. 4 No. 1, halaman 57-66, Maret 2022
DOI: https://doi.org/10.25105/jamin.v4i1.10567

2. Lamanya acara pembukaan bertambah
karena ada rangkaian acara menyanyikan
lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3. Keseluruhan acara selesai 30 menit lebih
lambat dari perencanaan.
4. Hanya tiga orang peserta yang aktif
berta-nya saat sesi tanya-jawab.

5. Kestabilan jaringan internet yang beragam.
6. Survei untuk memperoleh umpan balik
dilakukan tanpa menggunakan identitas
untuk mendapatkan penilaian yang lebih
objektif.

Gambar 2. Data peserta kegiatan

Gambar 3. Hasil jajak pendapat sebelum kegiatan
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Pada survei umpan balik ini ditanyakan
kemampuan setiap instruktur dalam memberikan materi yang meliputi pengetahuan
umum, kejelasan materi yang disampaikan,
cara menyampaikan materi, respon terhadap
pertanyaan, pengelolahan waktu, kualitas
materi dan manfaat dari materi yang
diberikan.
Evaluasi menggunakan skala 1 sampai
5 dengan skala 1 mengindentifikasikan
sangat tidak puas dan 5 mengindentifikasikan sangat puas. Hasil evaluasi yang
diperoleh adalah sebagai berikut:
1. Pengetahuan umum
Skala nilai yang diberikan oleh peserta
berkisar antara 3 sampai 5. Perincian
skala 5 sebesar 70,8% untuk perawatan
peralatan, 66,7% untuk proses pelapisan,
58,3% untuk standardisasi baja, 50,0%
untuk bahaya chromium heksavalen dan
45,8% untuk pengendalian bahan komposit. Sedangkan untuk skala 3 sebagai
berikut 8,3% untuk perawatan peralatan
dan standardisasi baja, 4,2% untuk proses
pelapisan dan bahaya chromium
heksavalen dan 16,7% untuk pengendalian bahan komposit.
2. Kejelasan materi yang disampaikan
Skala nilai yang diberikan oleh peserta
berkisar antara 3 sampai 5 untuk standardisasi baja, bahaya kromium heksavalen
dan proses pelapisan. Skala nilai 2
sampai 5 untuk pengendalian bahan
komposit dan perawatan peralatan.
Perincian skala 5 sebesar 66,7% untuk
proses pelapisan, 62,5% untuk perawatan
peralatan, 58,3% untuk standardisasi
baja, 45,8% untuk bahaya kromium
heksavalen dan 41,7% untuk pengendalian bahan komposit. Sedangkan untuk
skala 3 sebagai berikut 4,2% untuk
standardisasi baja, proses pelapisan dan
perawatan peralatan, 8,3% untuk dan
bahaya kromium heksavalen dan 16,7%
untuk pengendalian bahan komposit.
Sementara itu untuk skala 2 adalah 4,2%

untuk pengendalian bahan komposit dan
perawatan peralatan.
3. Cara penyampaian materi
Skala nilai yang diberikan oleh peserta
berkisar antara 3 sampai 5 untuk
standardisasi baja, bahaya kromium
heksavalen dan proses pelapisan. Skala
nilai 2 sampai 5 untuk pengendalian
bahan komposit dan perawatan peralatan.
Perincian skala 5 adalah sebesar
70,8% untuk proses pelapisan, 62,5%
untuk standardisasi baja dan 58,3% untuk
perawatan peralatan, 45,8% untuk
bahaya kromium heksavalen dan 41,7%
untuk pengendalian bahan komposit.
Sedangkan untuk skala 3 adalah 4,2%
untuk standardisasi baja dan proses
pelapisan, 8,3% untuk bahaya kromium
heksavalen dan perawatan peralatan, dan
dan 20,8% untuk pengendalian bahan
komposit. Sementara itu untuk skala 2
adalah 4,2% untuk perawatan peralatan
dan 8,3% untuk pengendalian bahan
komposit.
4. Respon terhadap pertanyaan
Skala nilai yang diberikan oleh peserta
berkisar antara 3 sampai 5 untuk semua
materi. Perincian skala 5 sebesar 66,7%
untuk standardisasi baja dan proses
pelapisan; 54,2% untuk perawatan
peralatan, 45,8% untuk bahaya kromium
heksavalen, dan 41,7% untuk pengendalian bahan komposit. Sedangkan untuk
skala 3 sebagai berikut 8,3% untuk
standardisasi baja dan proses pelapisan,
16,7% untuk bahaya kromium heksavalen dan pengendalian bahan komposit,
dan 4,2% untuk perawatan peralatan.
5. Pengelolahan waktu
Skala nilai yang diberikan oleh peserta
berkisar antara 3 sampai 5 untuk bahaya
kromium heksavalen, proses pelapisan,
pengendalian bahan komposit dan
perawatan peralatan. Skala nilai 2 sampai
5 untuk standardisasi baja.
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Perincian skala 5 yaitu: sebesar 62,5%
untuk proses pelapisan, 54,2% untuk
perawatan peralatan, 45,8% untuk
standardisasi baja dan 41,7% untuk,
bahaya kromium heksavalen dan
pengendalian bahan komposit. Sedangkan untuk skala 3 sebagai berikut 16,27%
untuk standardisasi baja dan bahaya
kromium heksavalen, 12,5% untuk
proses pelapisan, 25% untuk pengendalian bahan komposit dan 4,2% untuk
perawatan peralatan. Skala 2 adalah 4,2%
untuk standardisasi baja.
6. Kualitas materi:
Skala nilai yang diberikan oleh peserta
berkisar antara 3 sampai 5 untuk semua
materi yang diberikan. Perincian skala 5
sebesar 66,7% untuk standardisasi baja
dan proses pelapisan, 58,3% untuk perawatan peralatan, 45,8% untuk bahaya
kromium heksavalen dan 41,7% untuk
pengendalian bahan komposit.
Sedangkan untuk skala 3 adalah 4,2%
untuk standardisasi baja, bahaya kromium heksavalen, proses pelapisan dan
perawatan peralatan, 12,5% untuk
pengendalian bahan komposit.
7. Manfaat dari materi yang diberikan
adalah:
Skala nilai yang diberikan oleh peserta
berkisar antara 3 sampai 5 untuk semua
materi yang diberikan. Perincian skala 5
sebesar 66,7% untuk standardisasi baja
dan proses pelapisan, 62,5% untuk
bahaya kromium heksavalen dan
perawatan peralatan, dan 50% untuk
pengendalian bahan komposit. Sedangkan untuk skala 3 sebagai berikut 4,2%
untuk standardisasi baja, 12,5% untuk
bahaya kromium heksavalen dan
pengendalian bahan komposit, dan 8,3%
untuk perawatan peralatan. Hasil
evaluasi jajak pendapat umpan balik ini
dapat dilihat secara lengkap pada
Gambar 4.

Evaluasi juga dilakukan terhadap
kualitas sarana dan prasarana. Adapun
pertanyaan yang diberikan adalah seberapa
besar kepuasan peserta terhadap media yang
digunakan kali ini, yaitu Zoom Meeting dan
media fasilitas yang diterima oleh peserta.
Jawaban yang diberikan oleh peserta
memiliki skala 3 sampai 5 untuk kedua
jawaban. Pada pertanyaan terkait aplikasi
yang dipakai maka para peserta memberikan
skala 4, sedangkan untuk fasilitas yang
diterima para peserta memberikan penilaian
pada skala 5. Hasil evaluasi tersebut secara
lengkap dapat dilihat pada Gambar 5.
4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari
pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai
berikut:
1. Masyarakat, khususnya masyarakat
industri, mendukung kegiatan ini karena
memperkaya pengetahuan mereka.
2. Berdasarkan masukan para peserta saat
mendaftar, maka berikutnya urutan
materi berdasarkan pengetahuan masyarakat, mulai dari yang kurang diketahui
sampai yang paling diketahui adalah
materi bahaya kromium heksavalen
(85%), pengendalian bahan komposit
(77,5%), proses pelapisan (75%), standardisasi baja (62,5%) dan perawatan
peralatan (37,5%).
3. Dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan perlu dialokasikan waktu untuk
menunggu para peserta bergabung dan
acara pembukaan.
4. Pada saat pelaksanaan kegiatan, model
penyampaian materi perlu dibuat lebih
menarik dan interaktif sehingga 10%
peserta bersedia aktif.
5. Hasil evaluasi terhadap narasumber
menunjukkan bahwa secara umum
narasumber pada kegiatan ini dinilai
kompeten oleh peserta.
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Gambar 4. Hasil umpan balik materi disampaikan
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Gambar 5. Umpan balik sarana dan prasarana kegiatan

Sedangkan saran yang dapat diberikan
adalah:
1. Dilakukan peningkatan pada alat
laboratorium, sehingga kegiatan ini dapat
dilengkapi dengan program pelatihan.
2. Melihat saran yang diberikan oleh para
peserta, maka kegiatan ini dapat dijadikan kegiatan rutin.
3. Melakukan kerjasama dengan perusahaan untuk pelaksanaan pelatihan sesuai
dengan kebutuhan perusahaan.
Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih disampaikan kepada PT
Lambang Jaya, PT Indocement Tunggal
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