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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bioetanol 

 Secara defenisi ilmu kimia bioetanol adalah sejenis alkohol yang 

merupakan bahan kimia yang terbuat dari bahan baku tanaman yang mengandung 

pati, misalnya ubi kayu, ubi jalar, jagung dan sagu. Secara umum bioetanol dapat 

digunakan untuk berbagai keperluan antara lain sebagai bahan baku industri 

turunan alkohol,campuran miras, bahan dasar industri farmasi, campuran bahan 

bakar kendaraan dan sekarang akan dikembangkan sebagai bahan bakar kendaraan 

(BBM). Khusus untuk yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, bioetanol 

ini harus memiliki kadar/grade sebesar 99,5 % sampai dengan 100 % 

kekeringannya sehingga dengan demikian tidak menimbulkan efek korosi bagi 

mesin. 

Bioetanol sekarang menjadi popular sebagai bahan bakar alternatif yang 

berasal dari tanaman (biofeul) selain tanaman jarak, kelapa sawit. Sekarang sudah 

mulai banyak dikembangkan oleh pengusaha UKM karena dapat dilakukan oleh 

industri skala kecil atau rumahan, dengan modal investasi yang relatif kecil kini 

bioetanol dapat diproduksi oleh siapa saja yang berminat dan dimasa depan bahan 

bakar nabati termasuk bioetanol akan berkembang secara skala kerakyatan dan 

pemasarannya pun tidak sulit kerena bisa langsung digunakan oleh pengguna 

akhir (end user) 

 Bioetanol merupakan bahan bakar dari minyak nabati yang memiliki sifat 

menyerupai minyak premium. Untuk pengganti premium, terdapat alternatif 

gasohol yang merupakan campuran antara bensin dan bioetanol.Adapun manfaat 

pemakaian gasohol di indonesia yaitu : memperbesar basis sumber daya bahan 

bakar cair, mengurangi impor BBM, menguatkan security of supply bahan bakar, 

meningkatkan kesempatan kerja, berpotensi mengurangi kecenderungan 

pemanasan global dan pencemaran udara (bahan bakar ramah lingkungan) dan 

berpotensi mendorong ekspor komoditi baru. Bioetanol tersebut bersumber dari 

karbohidrat yang potensial sebagai bahan baku seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, 

sagu dan tebu. Adapun konversi biomasa tanaman tersebut menjadi bioethanol 

adalah seperti pada table dibawah ini. 
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Tabel  2.1 Konversi biomasa menjadi bioetanol 

Biomassa Jumlah 

Biomassa (kg) 

Kandungan 

Gula/Pati  (kg) 

Jumlah hasil 

Bioetanol 

(liter) 

Biomassa : 

Bioetanol 

Ubi kayu 1.000 240-300 166,6 6,5 : 1 

Ubi jalar 1.000 150-200 125 8  :  1 

Jagung 1.000 600-700 400 2,5  :  1 

Sagu 1.000 120-160 90 12  :  1 

Tetes 1.000 450-520 250 4  :  1 

Tabu 1.000 110 67 15 : 1 

Sumber data : Balai Besar Teknologi Pati-BPPT,2006 

2.2  Ubi Kayu (Mannihot esculenta) 

 Ubi kayu (mannihot esculenta) termasuk tumbuhan berbatang pohon lunak 

atau getas (mudah patah). Ubi kayu berbatang bulat dan bergerigi yang terjadi dari 

bekas pangkal tangkai daun, bagian tengahnya bergabus dan termasuk tumbuhan 

yang tinggi. Ubi kayu bisa mencapai ketinggian 1-4 meter. Pemeliharaannya 

mudah dan produktif. Ubi kayu dapat tumbuh subur di daerah yang berketinggian 

1200 meter di atas permukaan air laut. Ubi kayu memiliki tangkai panjang dan 

helaian daunnya menyerupai telapak tangan, dan tiap tangkai mempunyai daun 

sekitar 3-8 lembar. Tangkai daun tersebut berwarna kuning, hijau atau merah. 

 Ubi kayu dikenal dengan nama cassava (Inggris), kasapen, sampeu, kowi 

dangdeur (sunda); ubi kayu, singkong, ketela pohon (Indonesia); Pohon, bodin, 

ketela bodin, tela jendral, tela kaspo (jawa). 

 Ubi kayu mempunyai komposisi kandungan kimia ( per 100 gram) antara 

lain : - Kalori 146 kal –Protein 1,2 gram – Lemak 0,3 gram – Hidrat arang 34,7 

gram – Kalsium 33 mg – Fosfor 40 mg – Zagt besi 0,7 m Buah ubi kayu 

mengandung ( per 100 gram ) : -Vitamin B1 0,06 mg – Vitamin C 30 mg – dan 75 

% bagian buah dapat dimakan. Daun ubi kayu mengandung ( per 100 gram ) : - 

Vitamin A 11000 SI – Vitamin C 275 mg – Vitamin B1 0,12 mg – Kalsium 165 

mg – Kalori 73 Kal – Fosfor 54 mg – Protein 6,8 gram – Lemak 1,2 gram – Hidrat 

arang 13 gram – Zat besi 2 mg – dan 87 % bagian daun dapat dimakan. Kulit 

batang ubi kayu mengandung tannin, enzim peroksidase, glikosida dan kalsium 

oksalat. 

 Secara teksonomi ubi kayu dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kerajaan : Plantae 
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Devision : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Ordo : Malpighiales 

Suku : Euphorbiaceae 

Subsuku : Crotonoideae 

Tribe : Manihoteae 

Marga : Mannihot 

Spesies : Mannihot esculenta 

 Fungsi singkong (ubi kayu) sudah mulai bergeser, dari penyediaan bahan 

pangan, berpotensi menjadi bahan baku untuk pengembangan bio-ethanol. 

Kebutuhan bio-ethanol sampai dengan 2010 tergolong cukup tinggi, yaitu 

mencapai 1,8 juta kilo liter. Demikian yang dilaporkan mingguan argo indonesia, 

dalam seminar di puslitbang tanaman pangan bogor. 

 Dalam seminar yang berjudul “skenario pengambangan ubi kayu 

mendukung program pengembangan energialternatif bersumber dari bio-ethanol”, 

J. Wargiono mengatakan bahwa untuk mendukung program tersebut perlu 

menggenjot” produksi ubi kayu secara nasional hingga 15 %. Lebih lanjut 

mengatakan bahwa besarnya kebutuhan industri agar pasokannya bahan bakunya 

aman, memang sudah dihitung. Selain itu tidak semua propinsi wajib 

mengembangkan dan mengikuti scenario ini. Jika daerah-daerah tersebut tedapat 

daerah kantung-kantung kemiskinan dan kelaparan, prioritas utama untuk 

mendukung penyediaan bahan pangan. 

2.3  Pati atau Amilum  

 Pati atau amilum adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, 

berwujud bubuk putih, tawar dan tidak berbau. Pati merupakan bahan utama yang 

dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa (sebagai produk 

fotosintesis) dalam jangka panjang. Hewan dan manusia juga menjadikan pati 

sebagai sumber energi yang penting. 

 Pati tersusun dari dua macam karbohidrat, amilosa dan amilopektin, dalam 

komposisi yang berbeda-beda. Amilosa memberikan sifat keras (pera) sedangkan 

amilopektin menyebabkan sifat lengket. Amilosa memberikan warna ungu peket 
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pada tes iodine sedangkan amilopektin tidak bereaksi. Penjelasan untuk gejala ini 

belum pernah bisa tuntas dijelaskan. 

 Dalam bahasa sehari-hari (bahkan kadang-kadang di khazanah ilmiah), 

istilah “pati” kerap dicampuradukkan dengan “tepung” serta “kanji”. “Pati” 

(bahasa Inggris starch) adalah penyusun ( utama) tepung. Tepung bisa jadi tidak 

murni hanya mengandung pati, karena tercampor/dicampur dengan protein, 

pengawet, dan sebagainya. Tepung beras mengendung pati beras, protein, vitamin, 

dan lain-lain bahan yang terkandung pada butir beras. Orang bisa juga 

mendapatkan tepung yang merupakan campuran dua atau lebih pati. Kata tepung 

lebih berkaitan dengan komoditas ekonomis. Kerancuan penyebutan pati dengan 

kanji tampaknya terjadi karena penerjemahan. Kata „to starch‟ dari bahasa inggris 

memang berarti „menganji‟ („memberi kanji‟) dalam bahasa Melayu/Indonesia, 

karena yang digunakan memang tepung kanji. 

 Pati digunakan sebagai bahan yang digunakan untuk memekatkan 

makanan cair seperti sup dan sebagainya. Dalam industri, pati dipakai sebagai 

komponen perekat, campuran kertas dan tekstil, dan pada industri kosmetika. 

2.4  Minyak Tanah 

 Dengan  adanya penghapusan subsidi bahan bahar minyak tanah  kepada 

masyarakat sehingga harga minyak tanah pada tingkat pengecer menjadi begitu 

sulit didapat dan kalaupun ada tetapi itu cukap mahan yang mana sampai sekarang 

berkisar antara Rp 8000-Rp 1000 perliter. Dengan adanya kelangkaan ini, Peneliti 

dari ITS Surabaya menemukan bioetanol dari singkong,atau bahan berkarbohidrat 

tinggi lainnya untuk menggantikan minyak tanah. Dengan menggunakan bioetanol 

ini pengguna dapat menghemat biaya karena perbandingan 1 liternya sama dengan 

9 liter minyak tanah.Kata peneliti bioetanol, Ir Sri Nurhatika MP di surabaya. Ia 

mengatakan, harga satu liter bioetanol Rp 10.000, sedangkan sembilan liter 

minyak tanah berkisar Rp 27.000 dengan asumsi harga Rp 3.000/liter. Tidak 

hanya itu, bioetanol juga dapat dibuat sendiri oleh masyarakat, karena bahan 

pembuat etanol dapat ditemukan di pasar dan cara pembuatannya pun mudah. 

Menurut nurhatika, etanol dapat dibuat dari bahan yang mengandung karbohidrat, 

diantaranya ubi kayu, walur, kelapa sawit, tetes tebu, kacang koro,limbah tahu, 

limbah sampah dan juga dari buah-buahan, bahan yang paling ideal adalah ubi 
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kayu (singkong). itu sangat hemat, karena satu liter minyak bioetanol setara 

dengan sembilan liter minyak tanah biasa. 

2.5 Bensin  

Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang dimaksudkan 

untuk kendaraan bermotor. Bensin tersedia atas tiga jenis yaitu premium, 

Pertamax, dan Pertamax Plus. Ketiganya mempunyai mutu yang berbeda. Mutu 

bahan bakar bensin dikaitkan dengan jumlah ketukan (knocking)  yang 

ditimbulkannya dan dinyatakan dengan nilai oktan. Makin sedikit ketukan makin 

baik mutu bensin, makin tinggi nilai oktannya. 

 Untuk menentukan nilai oktan, ditetapkan dua jenis senyawa sebagai 

pembanding yaitu “isooktana” dan n-heptana. Isooktana menghasilkan ketukan 

paling sedikit, diberi nilai oktan 100, sedangkan n-heptana menghasilkan ketukan  

paling banyak, diberi nilai oktan 0 (nol). Suatu campuran yang terdiri dari 80% iso 

oktana dan 20% n-heptana mempunyai nilai oktan sebesar (80/100 X 100) + 

(20/100 x 0) = 80.  Secara umum, alkana rantai bercabang mempunyai nilai 

oktana lebih tinggi dari pada isomer rantai lurusnya. 

 Pertamax hanya terdiri atas senyawa isooktana dan n-heptana, melaikan 

mutunya atau jumlah ketukan yang dibutuhkan setara dengan campuran isooktana 

dan n-heptana. Premium mempunyai nilai oktan 88 dan pertamax plus 

mempunyai nilai oktan 95. Nilai oktan bensin harus dinaikan sebelum dapat 

digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Hal ini dapat dilakukan dengan 

reforming atau menambahkan zat anti ketukan. Reforming adalah suatu proses 

untuk mengubah alkana rantai lurus menjadi rantai bercabang, dengan demikain 

akan menaikan nilai oktan. 

 Salah satu zat anti ketukan yang hingga kini masih digunakan dinegara 

kita adalah TetraethylLead (TEL). Zat ini dapat menaikan nilai oktan 15 poin, 

tetapi dapat menghasilkan timbale hitam bersama asap kendaraan yang akan 

menempel pada komponen mesin. Untuk mencegah supaya timbale hitam tersebut 

tidak menempel pada komponen mesin dicampurkan pula etilen bromide, 

C2H4Br2. Tetapi hal ini justru menghasilkan timbale bromide yang keluar bersama 

asap kendaraan, yang mana senyawa ini sangat beracun yang dapat merusak otak. 
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Dan pada akhirnya senyawa etilen bromide sekarang siganti menjadi methyl 

tertiary buthyl ether (MTBE)  

2.6 Penelitian Terdahulu 

      Penelitan yang perna dilakukan oleh Mira Amalia Hapsari dan alice 

Pramashinta pada jurusan teknik kimia, universitas diponegoro dengan hasil 

pembahasan diantaranya: 

2.6.1 Pengaruh Volume Enzim terhadap Kadar Glukosa 

 Preoses hidrolisa pati merupakan proses pengubahan molekul pati menjadi 

glukosa yang dilakukan dengan bantuan enzim α-amylase dan enzim 

glukoamylase. Pada penelitian ini pati yang digunakan sebanyak 800 gm dan 

volume enzim divariasi 1,3 dan 5 ml. Berdasarkan gambar 1 menunjukkan kadar 

glukosa naik seiring naiknya konsenterasi enzim yang digunakan pada saat 

hidrolisis. Hal ini desebabkan enzim α-amylase dapat menghidrolisis ikatan α-1,4-

glukosida dan α-1,6-glukosida menghasilkan glukosa. Sehingga kadar glukosa 

yang dihasilkan menjadi semakin besar. 

 

Gambar 1 Pengaruh Penambahan volume Enzim Terhadap Kadar Glukosa 

 Pada gambar 1 menunjukan bahwa dengan volume enzim 1, 3 dan 5 ml, 

dihasilkan glukosa dengan kadar masing-masing 7,6%, 18% dan 26,67%. Higgins 

(1984) menyatakan bahwa kadar glukosa yang baik untuk proses fermentasi 

adalah 16 – 25 %, yang akan menghasilkan crude etanol sebesar 6 -12 %. 

Konsentrasi glukosa di atas 25% akan memperlambat fermentasi. Pada kadar 
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glukosa 26,67 % akan menyebabkan terhambatnya perkembangan saccharomyces 

cereviceae pada proses fermentasi. (Erasmus, 2003). Dari hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa volume enzim 3 ml menghasilkan kadar glukosa terbaik untuk 

fermentasi dapat dilihat pada tabel 2,2,. 

Tabel 2.2 Pengaruh Waktu Fermentasi terhadap Etanol yang dihasilkan 

Waktu 

fermentasi 

(jam) 

Kadar 

crude 

etanol (%) 

Destilasi I Destilasi II 

%Etanol 
Volume 

(mL) 
%Etanol 

Volume 

(mL) 

144 5 30 1760 93 390 

168 6 35 1545 94 420 

192 3 15 726 91 210 

 

Waktu fermentasi selama 144, 168, 192 jam berpengaruh secara signifikan 

terhadap kadar bioetanol yang diperoleh. Pada waktu fermentasi 168 jam 

dihasilkan etanol dengan kadar paling tinggi yaitu 6 %. Hal ini desebabkan pada 

waktu fermentasi 168 jam, saccharimyces cerevisiae memiliki aktivitas paling 

besar atau berada pada fase eksponensial. Fase eksponensial merupakan fase 

untuk pembentukan produk etanol yang terbesar. Sedangkan waktu fermentasi 

192 jam, kadar etanol yang dihasilkan mengalami penurunan karena 

saccharomyces cereviae memasuku  death phase sehingga jumlah mikroba yang 

tumbuh semakin melambat dan tidak ada penambahan jumlah mikroba yang 

mengubah substrat menjadi etanol sehingga etanol yang terbentuk cenderung 

turun. 

 

Gambar 2 Pengaruh Waktu Fermentasi terhadap Yield 
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Pada gambar 2 menunjukkan semakin lama waktu fermentasi maka etanol yang 

dihasilkan juga semakin banyak. Proses fermentasi dilakukan pada kondisi 

anaerob. Dari hasil percobaan, waktu fermentasi selama 192 jam mengalami 

penurunan yield. Hal ini disebebkan kondisi pada saat proses fermentasi 

dimungkinkan tidak sempurna karena adanya sedikit oksigen dalam tangki 

fermentasi menyebabka tumbuhnya Acetobacter aceti yang dapat 

mengkonversikan alcohol menjadi asam asetat yang ditandai dengan bau asam 

pada sampel sehingga terjadi penurunan yield. 

2.6.2  Pengaruh Masa Ragi terhadap Kadar Etanol 

 Pada variable volume enzim dan waktu fermentasi didapatkan hasil 

optimum untuk volume enzim sebanyak 3 mL dan waktu fermentasi selama 168 

jam, oleh karena pada variable pengaruh massa ragi digunakan volume enzim 

untuk hidrolisis sebanyak 3 mL dan waktu fermentasi selama 168 jam. Hasil 

percobaan tentang pengaruh massa ragi terhadap kadar etanol dapat dilihat pada 

tabel 2.3 

 Tabel 2.3 Pengaruh Massa Ragi terhadap Etanol yang dihasilkan 

Massa ragi 

(gr) 

Kadar 

crude 

etanol (%) 

Destilasi I Destilasi II 

%Etanol 
Volume 

(mL) 
%Etanol 

Volume 

(mL) 

5 1 20 1170 88 192 

10 4 30 1140 92 335 

15 6 35 1545 94 420 

 

Pada proses fermentasi, massa ragi berpengaruh pada kadar etanol yang 

dihasilkan. Tabel 2.3 menunjukkan bahwa semakin besar massa ragi yang 

ditambahkan maka semakin tinggi kadar etanol yang dihasilkan.  Hal ini 

disebabkan semakin banyak ragi yang ditambahkan maka mikroorganisme yang 

mengurai glukosa menjadi etanolpun semakin banyak sehingga etanol yang 

dihasilkan kadarnya semakin besar. 
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Bagas merupakan residu padat pada proses pengolahan tebu menjadi gula, 

yang sejah ini masih belum banyak dimanfaatkan menjadi produk yang 

mempunyai nilai tambah (added value). Bagas yang termasuk biomassa 

mengandung  lignoselulosa sangat dimungkinkan untuk dimanfaatkan menjadi 

sumber energy alternative seperti bioetanol atau biogas.(M.Samsuri.dkk, 2007). 

Informasi mengenai konsentrasi optimum pada pembuatan etanol dengan 

menggunakan buah salak tagulandang sampai saat ini belum perna ada 

sebelumnya (Raymond Thamrin, dkk). 

Pemanfaatan biji kapas untuk bahan baku etanol masih jarang dilakukan 

penelitiannya, sehingga akan memberikan nilai tambah yang cukup besar (Isni 

Utami dan Kindriari). 

Bioetanol merupakan salah satu energy alternative pengganti minyak 

bumi. Bahan limbah pertanian dan industry dapat digunakan untuk produksi 

bioetanol. Komponen utama pada limbah pertanian dan industry yang digunakan 

untuk produksi bioetanol adalah lignoselulosa yang terdiri dari selulosa, 

hemiselulosa dan lignin. (Trisna Anindyawati, 2009). 

 

2.7 Desain Eksperimen 

Disain eksperimen adalah suatu perencanaan percobaan secara serentak 

terhadap dua atau lebih faktor (parameter) untuk mempengaruhi rata – rata atau 

variabelitas hasil gabungan dari karakteristik produk atau proses tertentu. Tujuan 

darieksperimen adalah memahami bagaimana mengurangi dan mengendalikan 

variasisuatu produk atau proses dan selanjutnya harus diambil keputusan berkaitan 

denganparameter yang mempengaruhi performansi suatu produk atau proses. 

Dikenal duamacam disain eksperimen yaitu desain eksperimen konvensional dan 

disaineksperimen Taguchi. 

2.7.1 Desain Eksperimen Taguchi 

Metoda Taguchi merupakan suatu metodologi bidang teknik yang 

diperkenalkan pertama kali oleh Dr. Genichi Taguchi dan bertujuan untuk 

memperbaiki kualitas produk dan proses dalam waktu bersamaan menekan biaya 

dansumber daya seminimal mungkin. Dalam metoda taguchi digunakan matrik 
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yangdisebut Ortogonal array untuk menentukan jumlah eksperimen minimal yang 

dapatmemberi informasi sebanyak mungkin semua faktor yang mempengaruhi 

parameter. 

Bagian terpenting dari Orthogonal array terletak pada pemilihan 

kombinasi leveldari variabel – variabel input untuk masing – masing eksperimen. 

Filisofi taguchi terhadap kualitas terdiri dari tiga buah konsep yaitu : 

    a. Kualitas harus didesain kedalam produk dan bukan sekedar 

        memeriksanya, kualitas terbaik dicapai dengan meminimumkan 

        deviasi dari target 

    b. Produk harus didesain sehingga robust terhadap faktor lingkungan 

        yang tidak dapat dikontrol. 

    c. Biaya kualitas harus diukur sebagai fungsi deviasi dari standard 

        tertentu dan kerugian harus diukur pada seluruh sistem. 

Tujuan dari pengembangan proses atau produk adalah untuk meningkatkan 

kemampuan karakteristik produk dalam memenuhi harapan konsumen, sehingga 

dapat dipahami bahwa tujuan dilakukan eksperimen adalah untuk mengetahui 

bagaimana mengurangi dan mengendalikan variasi produk dalam suatu proses 

produksi, dengan mengatur rata – rata dan mengurangi variasi maka kerugian 

akibatproduk atau proses dapat diminimalkan (Ross, 1996). 

Disain eksperimen merupakan evaluasi serentak terhadap dua atau lebih 

faktor (parameter) berkaitan dengan kemampuannya dalam mempengaruhi rata – 

rataatau variabelitas karakteristik produk atau proses. Dalam proses manufacture, 

tujuandilakukan desain eksperimen adalah untuk mencari cara meminimalkan 

penyimpangan karakteristik kualitas dari target. Yaitu dengan cara 

mengidentifikasifaktor – faktor yang berpengaruh, selanjutnya mengubah level 

faktor tersebutsehingga didapat kombinasi yang memberikan hasil optimal. 

Dengan kata lain, darisudut pandang kualitas, eksperimen dilakukan untuk 

mencari kombinasi material,tekanan, temperatur, waktu siklus dan sebagainya 

yang akan bekerja pada prosesuntuk menghasilkan karakteristik kualitas yang 

diinginkan. 

Dalam mendisain suatu eksperimen, taguchi menggunakan pendekatan 

Robust Design yaitu suatu metode untuk meningkatkan produktifitas selama riset 

danpengembangan sehingga produk berkualitas tinggi dapat diproduksi secara 
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cepatdengan biaya yang rendah. Contoh aplikasi metode ini dibidang elektronik, 

otomotif,photografi dan produk – produk jepang lainnya telah terbukti menjadi 

faktor pentingsehingga mereka dapat berkembang dengan pesat dan mendominasi 

pasarinternasional. Robust Design memusatkan perhatiannya pada masalah desain 

prosessuatu produk (Belavendram, 1995) : 

      a) Bagaimana mengurangi variasi fungsi produk pada lingkungan konsumen 

          secara ekonomis 

      b) Bagaimana memastikan keputusan pada saat eksperimen akan terbukti juga 

          pada proses manufaktur dan lingkungan konsumen 

          Menurut taguchi, adanya variabilitas pada fungsi produk disebabkan oleh 

suatu faktor yang disebut dengan faktor noise, ada tiga faktor dari noise,  

diantaranya         

 a) External Noise 

          Adalah faktor – faktor pada lingkungan atau kondisi penggunaan yang 

          mempengaruhi kualitas produk seperti : suhu, kelembapan, debu, getaran, 

dan human error dalam proses produksi 

      b) Internal Noise 

          Adalah faktor – faktor yang menyebabkan produk memburuk selama 

          penyimpanan atau sudah aus karena penggunaan yang sudah lama sehingga 

          sudah tidak mampu lagi mencapai fungsi target. Contohnya pemakaian 

          komponen mesin dan keausan komponen mesin karena usia 

      c) Unit to Unit Noise 

  Adalah faktor – faktor yang menyebabkan perbedaan antara masing – 

masing produk yang telah diproduksi pada spesifikasi yang sama. 

Perbedaan ini tak  terhindarkan dalam proses manufaktur dan mengarah ke 

variasi parameter dari unit ke unit yang lain. 

         Produk yang membuat karakteristik kualitas lebih kokoh (robust) terhadap 

noise (Belavendram, 1995), untuk mengetahui cara mengurangi efek dari 

noise, adatiga tahapan penting dalam robust design yaitu : 

          a) Disain sistem 

              Desain sistem adalah tahap yang fokus pada masalah teknologi, konsep, 

ide, maupun metode baru dikembangkan untuk menghasilkan produk 

baru atau produk yang lebih baik lagi bagi konsumen. Ini adalah tahap 
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penting bagiperusahaan untuk tetap kompetitif dalam ekonomi global 

dan menjadipemimpin pasar. 

          b) Disain Parameter 

              Disain parameter penting untuk meningkatkan keseragaman produk tanpa 

 menghabiskan biaya. Tahap ini bertujuan untuk mengurangi biaya 

produksi dan meningkatkan kualitas produk. Menggunakan suatu metode 

desain 

              eksperimen untuk menentukan kombinasi level parameter yang dapat 

              mengurangi efek noise. Inilah tahap utama dalam robust design. 

          c) Disain toleransi 

              Disain toleransi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dengan 

              menyempitkan toleransi pada proses atau parameter produk untuk 

              mengurangi variasi. Pada tahap ini berusaha mengontrol faktor – faktor 

noise yang mempengaruhi nilai target dengan menggunakan komponen 

yang lebih tinggi tingkatnya yang berakibat meningkatnya biaya, hal ini 

dilakukan apabila tahap disain parameter tidak memberikan hasil yang 

memuaskan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


