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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Bab I merupakan bab pengantar yang mencangkup latar belakang, pokok 

permasalahan, tujuan penelitian dilakukan, pembatasan masalah, dan sistematika 

penulisan untuk memberikan gambaran umum mengenai laporan yang ditulis. 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman modern seperti saat ini, banyak terjadi perkembangan di 

dunia, salah satunya adalah perkembangan di bidang pendidikan. Dunia 

pendidikan juga berusaha untuk mengikuti perkembangan yang ada demi 

meningkatkan mutu pembelajaran. Salah satu organisasi yang terus melalukan 

perubahan adalah BKSTI (Tim Kurikulum BKSTI 2019). BKSTI (Badan 

Kerjasama Penyelenggara Pendidikan Tinggi Teknik Industri Indonesia) adalah 

organisasi di Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan keilmuan teknik 

industri. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan teknik industri di 

Indonesia, BKSTI terus memperbaharui kurikulum inti, dengan perbaikan 

kurikulum terbaru yang disosialisasikan pada tahun 2019. Di dalam kurikulum inti 

tersebut, BKSTI merekomendasikan media pembelajaran integratif dengan beban 

2 sks yang akan diambil mahasiswa sebelum melakukan kerja praktek maupun 

tugas akhir. 

 Program Studi Teknik Industri Universitas Pelita Harapan merespon 

perubahan kurikulum inti yang ada dengan menambahkan praktikum terintegrasi 

pada kurikulumnya. Praktikum terintegrasi yang disarankan oleh BKSTI adalah 



 

2 

 

praktikum terintegrasi minimal, yang mengadopsi model referensi praktikum 

terintegrasi (Ma’ruf 2019) Praktikum terintegrasi minimal ini mencangkup hanya 

beberapa topik yang dianggap BKSTI memenuhi kompetensi dasar yang wajib 

dimiliki oleh mahasiswa TI. BKSTI menyarankan topik-topik yang dapat dibagi 

menjadi 7 modul terpisah yaitu: perencanaan proses, analisis metode kerja, 

evaluasi ergonomi berdasarkan antropometri dan biomekanika, standarisasi kerja, 

peramalan dan permintaan pasar, perencanaan sistem produksi dan perakitan, dan 

perencanaan dan pengendalian produksi. Dengan adanya mata kuliah Praktikum 

Terintegrasi, maka dibutuhkan perancangan dan pembuatan modul praktikum 

tersebut agar dapat digunakan dalam proses pembelajaran mahasiswa TI UPH. 

 

1.2 Pokok Permasalahan  

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah ketidak tersediaannya 

modul praktikum yang dapat menunjang keberlangsungan mata kuliah baru di 

prodi Teknik Industri UPH, yaitu mata kuliah Praktikum Terintegrasi. Oleh 

karena itu perlu dirancang dan dibuat modul praktikum terintegrasi yang 

disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa TI UPH serta sarana dan prasarana 

yang dimiliki oleh program studi Teknik Industri UPH. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah membuat modul Praktikum Terintegrasi yang 

sesuai dengan kurikulum baru BKSTI sehingga dapat digunakan oleh program 

studi Teknik Industri UPH. 
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1.4 Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah; 

1. Sistem produksi yang digunakan dalam modul praktikum ini adalah make 

to stock (MTS). 

2. Uji coba modul praktikum terintegrasi hanya menggunakan satu kelompok 

yang terdiri dari 5 orang mahasiswa, dikarenakan keterbatasan waktu. 

3. Uji coba modul hanya mencangkup kegiatan praktikum di kelas, dan tidak 

mencangkup tugas diluar kelas. 

4. Uji coba untuk modul proses produksi hanya dilakukan oleh satu 

mahasiswa karena membutuhkan waktu yang lama. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika laporan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

BAB I. Pendahuluan 

Bab I adalah bab yang berisikan pendahuluan dari penelitian. 

Pendahuluan bertujuan untuk memaparkan masalah yang mendasari 

penelitian ini. Bab 1 akan membahas mengenai latar belakang dilakukannya 

penelitian, tujuan penelitian, pokok permasalahan penelitian, pembatasan 

masalah yang bertujuan untuk memfokuskan penelitian, dan sistematika 

laporan unutk memberikan gambaran umum setiap bab yang ada dalam 

laporan penelitian. 
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BAB II. Tinjauan Pustaka 

Bab 2 adalah bab yang berisi mengenai tinjauan pustaka. Bab ini 

memaparkan teori yang berhubungan dengan praktikum terintegrasi, yaitu 

direktori pendidikan tinggi teknik industri Indonesia, praktikum terintegrasi, 

garis besar serta capaian dari praktikum terintegrasi, dan pembelajaran 

konsep praktikum terintegrasi. 

BAB III. Metode Penelitian 

Bab 3 berisi langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian beserta 

dengan penjelasan setiap langkah tersebut. Langkah-langkah akan dijelaskan 

sesuai dengan urutan penelitian dari rumusan masalah hingga kesimpulan 

dan saran dari penelitian. Bab III akan dilengkapi dengan diagram alir 

metode penelitian yang berisikan inti dari setiap langkah metode penelitan 

yang dipakai. 

BAB IV. Pembuatan Modul Praktikum 

Bab IV merupakan bab yang akan membahas mengenai pembuatan 

modul praktikum. Modul praktikum dalam mata kuliah praktikum 

terintegrasi, terdiri dari 8 (delapan) buah modul praktikum, antara lain 

modul 1 (perencanaan proses), modul 2 (analisis metode kerja), modul 3 

(evaluasi ergonomi berdasarkan antropometri dan biomekanika), modul 4 

(proses produksi), modul 5 (standarisasi kerja), modul 6 (peramalan dan 

permintaan pasar), modul 7 (perencanaan sistem produksi dan perakitan), 

dan modul 8 (perencanaan dan pengendalian produksi). 
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BAB V. Uji Coba Modul Praktikum Terintegrasi 

Pada bab ini, akan dibahas mengenai hasil uji coba modul praktikum 

terintegrasi yang telah dilakukan mahasiswa. Uji coba modul dilakukan 

untuk mengevaluasi modul dan menentukan perbaikan-perbaikan yang harus 

dilakukan agar setiap modul dapat mudah dimengerti dan digunakan oleh 

mahasiswa. 

BAB VI. Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan akhir dari penelitan yang diambil dari hasil 

analisa pada bab-bab sebelumnya. Selain kesimpulan, bab ini juga 

memaparkan saran yang diharapkan dapat membantu dalam penelitian 

selanjutnya. 
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