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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Analisis Keterlambatan 

Dalam pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan pertimbangan dari jumlah 

plan produksi dan persentase keterlambatan yang terjadi pada bagian Machine Cabinet 

Up. Pemilihan sampel tersebut dengan menggunakan tabel 5.1. 

 

Tabel 5. 1 Persentase Keterlambatan 

Model Aktual Plan 
Keterlambatan 

(unit) 

Keterlambatan 

(%) 
Kumulatif 

B1 556 763 207 35% 35% 

U1J 137 263 126 21% 56% 

B2 334 458 124 21% 77% 

UP PART 86 183 97 16% 95% 

B113 40 54 14 2% 93% 

P118GC 47 60 13 2% 98% 

P121 30 38 8 1% 99% 

PPR 28 34 6 1% 100% 

B3 407 386 0 0% 100% 

B121 338 251 0 0% 100% 

P116 13 8 0 0% 100% 

P121GC 75 60 0 0% 100% 

 

      Pada tabel 5.1 merupakan data keterlambatan yang terjadi pada produksi bulan juli di 

bagian Machine Cabinet Up. Data diatas berasal dari data Plan Scheduling Indeks dan 

Schedule dari setiap kelompok kerjanya. Dari data tersebut menunjukan jumlah 

keterlambatan kabinet dalam satuan unit yang terbanyak pada model piano B1 yaitu 

sebesar 207 unit dalam satu bulan. Sehingga apa bila kita tarik rata-rata perharinya 

dimana jumlah hari kerja pada bulan juli sebanyak 22 hari sebesar 9 unit perhari. 
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Sedangkan pada model piano lainnya, hasil produksi yang didapatkan lebih dari plan yang 

telah ditentukan. Dimana terdapat 4 model piano yang memiliki hasil produksi yang 

melebihi target yang diinginkan. Model piano yang memiliki hasil produksi melebihi 

jumlah target yang terbesar yaitu model piano B121 sebesar 87 unit dalam satu bulan.  

      Dari hasil tersebut, menunjukan model B1 memiliki jumlah keterlambatan terbesar. 

Sehingga model piano yang dijadikan sampel model piano B1 dengan harapan dapat 

meminimalisasi jumlah keterlambatan yang terjadi. Minimalisasi dengan menggunakan 

penjadwalan Tabu Search. Dengan menggunakan metode ini, penjadwalan pada PT 

Yamaha Indonesia menjadi lebih teratur dengan jumlah unit yang sesuai dengan plan 

produksi. 

 

5.2. Analisis Hasil Pengolahan Metode Algoritma Tabu Search 

Langkah awal yang dilakukan dalam pengolahan tabu search yaitu memunculkan solusi 

awal, dimana solusi awal yang diangkat pada penelitian ini berdasarkan sistem  produksi 

yang terjadi pada PT Yamaha Indonesia, yaitu dengan konsep First Come First Serve. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada operator yang ada pada bagian Machine Cabinet 

Up, mereka melakukan produksi pada barang-barang yang tersedia saat itu. Dikarenakan 

supply dari bagian cutiing sizer tidak tentu dalam satu harinya harus mengirim apa saja 

dan dengan jumlah lot besar. Sehingga kedatangan kabinet yang akan diproduksi 

diasumsikan dari awal sampe ke-10 beruturut yaitu Side Arm, Side Board, Pedal Rail, 

Fall Back, Musik Desk, Fall Center, Top Frame, Cleat Hinge Strip, Bottom Board, dan 

Key Block. Maka solusi awal yang didapatkan dengan menggunakan heuristic FCFS 

(First Come First Serve) yaitu J1-J2-J3-J4-J5-J6-J7-J8-J9-J10.  

Tabel 5. 2 Alur dan Waktu Produksi Perusahaan 

Job Alur 

J1 0-41(M2); 41-66 (M3); 66-102 (M42) 

J2 0-34(M43); 34-77 (M62) 

J3 102-131 (M42); 131-139 (M1) 

J4 0-25 (M63); 25-77 (M7); 77-91 (M4); 91-102 (M5) 

J5 91-113 (M4); 113-128 (M5); 128-145 (M62) 

J6 25-35 (M6); 77-128 (M7); 128-140 (M4); 140-161 (M5) 

J7 140-166 (M4); 166-220 (M8) 

J8 166-160 (M4); 169-175 (M5) 

J9 0-19 (M9) 

J10 0-13 (M12) 
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      Dari hasil simulasi yang dilakukan secara manual seperti pada tabel 5.2 didapatkan 

makespan sebesar 220 menit. Sehingga produksi untuk B1 telah selesai ketika telah 

mencapai angka tersebut. Sedangkan pada alur produksi diatas masih terjadi beberapa 

idle time pada mesin Single Bore 1 (M1) hanya dilakukan produksi pada menit 131-139, 

sehingga masih terdapat idle time sebanyak 131 menit. Kemudian pada Copy Shaper 

(M2) tidak mengalami idle time, namun berhenti memproses pada menit 41. Pada mesin 

Tenoner (M3) juga terdapat idle time selama 66 menit. Pada mesin Bench Saw 1 (M4) 

idle time terdapat idle time sebanyak 91 menit. Pada Bench Saw 2 (M42) terjadi idle time 

sebanyak 66 menit. Pada Bench Saw 3 (M43) tidak ada idle time namun berhenti bekerja 

pada menit 34 karena pada mesin ini hanya untuk memproses Side Board saja.  

      Pada mesin Cross Cut (M5) idle time sebanyak 123 menit. Pada mesin molder 1 tidak 

ada kabinet dari model B1 yang melaluinya. Sedangkan molder 2 (M62) idle time terjadi 

selama 84 menit. Kemudian untuk molder 3 (M63) selesai produksi pada menit 35. Pada 

mesin press spline/ air cylinder(M7) idle pada menit 0-25 karena menunggu fallback yang 

sedang dimolder kemudian selesai produksi pada menit 128. Pada mesin router table (M8) 

hanya ada produksi Top Frame (J7) pada menit 166-220 saja, hal tersebut menunjukkan 

idle time 166 menit. Pada proses pasang cleat (M9) yang hanya ada untuk kabinet Bottom 

Board (J9) pada menit 0-19. Serta pada mesin single bore 2 (M12) hanya ada proses bor 

key block pada menit 0-13. Perhitungan idle dari mulai waktu kerja sampai dengan mesin 

selesai memproses model piano B1 terbesar. 

      Perhitungan algoritma tabu search dilakukan secara manual yang mana didapatkan 6 

iterasi. Dalam 6 iterasi tersebut terdapat 40-45 perpindahan 2 angka kombinasi. 

Mengkombinasikan 2 angka dalam suatu urutan pekerjaan dengan beberapa 

kemungkinan yang ada sampai dengan didapatkan hasil makespan yang paling optimal. 

Setelah dilakukan 6 kali iterasi hasil makespan optimal yang dihasilkan selalu sama yaitu 

144,24 menit. Terdapat satu hasil makespan optimal pada setiap iterasi yang memiliki 

urutan pekerjaan yang berbeda-beda. Dengan hasil makespan yang sama sehingga 

diambil secara random urutan pekerjaan yang mana yang akan dipilih, maka didapatkan 

urutan pekerjaan J2-J1-J3-J7-J5-J6-J4-J8-J9-J10.  
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Tabel 5. 3 Alur Produksi Solusi Optimal 

Job Alur 

J2 0-34 (M43); 34-77 (M62) 

J1 0-41(M2); 41-66 (M3); 66-102 (M42) 

J3 102-131 (M42); 131-139 (M1) 

J7 0-26 (M4); 26-80 (M8) 

J5 26-49 (M4); 49-63 (M5); 77-95 (M62) 

J6 0-10 (M6); 10-62 (M7); 62-74 (M4); 74-95 (M5) 

J4 10-35 (M63); 62-113 (M7); 113-128 (M4); 128-139 (M5) 

J8 128-131 (M4); 139-144 (M5) 

J9 0-19 (M9) 

J10 0-13 (M12) 

 

     Dari urutan kerja diatas idle time yang terjadi pada mesin Single Bore 1 (M1) ada pada 

menit 0-131 dan bekerja pada menit 131-139. Pada mesin Single Bore 2 (M12) hanya 

bekerja pada menit 0-13. Sedangkan pada mesin Copy Shaper (M2) hanya bekerja pada 

menit 0-41 dan mesin Single Tenoner (M3) hanya bekerja pada menit 41-66. Idle time 

Single Tenoner disebabkan waktu tunggu kabinet yang dikerjakan terlebih dahulu oleh 

Mesin Copy Shaper. Pada mesin Bench Saw 1 (M4) terjadi idle time selama 52 menit, 

Bench Saw 2 (M42) terjadi idle time selama 66 menit dan Bench Saw 3 (M43) hanya 

beroperasi pada menit 0-34. 

     Pada mesin Cross Cut (M5) terjadi idle time selama 92 menit. Mesin molder 1 tidak 

memproses kabinet-kabinet dari model B1. Mesin molder 2 (M62) memiliki idle time 

sebesar 34 menit, sedangkan pada Molder 3 (M63) tidak terjadi idle dan berhenti 

beroperasi pada menit 35. Pada proses Press Spline atau mesin Air Cylinder (M7) terjadi 

idle time selama 10 menit. Pada mesin Router Table (M8) terjadi idle time selama 26 

menit. Kemudian pada proses pasang cleat (M9) beroperasi mulai dari 0 sampai dengan 

menit ke 13.  

     Dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode tabu search didapatkan beberapa 

mesin berhasil dikurangi waktu idle timenya sehingga dapat menyelesaikan piano up right 

lebih cepat dengan solusi awalnya. Maka dari itu, apabila kita bandingkan secara 

langsung antara solusi awal dengan solusi optimal dihasil beberapa optimalisasi. Berikut 

merupakan hasil perbandingan antara metode yang digunakan peruhaan dengan 

menggunakan metode penjadwalan tabu search: 
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Tabel 5. 4 Resume Penghematan Waktu 

Perusahaan Tabu Search 
Optimalisasi 

Mesin 

(Menit) 
Mesin 

Idle 

(Menit) 

Selesai 

Produksi 

(Menit ke) 

Mesin 
Idle 

(Menit) 

Selesai 

Produksi 

(Menit ke) 

M1 131 139 M1 131 139 0 

M12 0 13 M12 0 13 0 

M2 0 41 M2 0 41 0 

M3 41 66 M3 41 66 0 

M4 91 169 M4 52 131 39 

M42 66 131 M42 66 131 0 

M43 0 34 M43 0 34 0 

M5 123 175 M5 92 144 31 

M6 0 - M6 0 - 0 

M62 84 145 M62 34 95 50 

M63 0 35 M63 0 35 0 

M7 25 128 M7 10 113 15 

M8 166 220 M8 26 80 140 

M9 0 19 M9 0 19 0 

 

      Penurunan makespan dari 220 menit menjadi 144 menit membuat penggunaan mesin 

menjadi optimal dan mengurangi lead time machine seperti yang terlihat pada tabu 5.4. 

Sehingga waktu untuk menyelesaikan model B1 sesuai dengan kebutuhan pada bulan 

Agustus selama 144 menit dalam satu hari. Untuk mengetahui waktu yang tersedia dalam 

memproses model B1 dengan menghitung jumlah jadwal harian B1 dibagi dengan jumlah 

total semua model piano yang diproduksi (tabel 4.2) dikalikan dengan waktu yang 

tersedia dalam satu hari (460 menit). Sehingga didapatkan hasil 139 menit untuk 

memproduksi piano model B1 di kelompok kerja Machine Cabinet Up. Hal tersebut 

menunjukan bahwa keterlambatan yang terjadi 144 – 139 = 5 menit. Waktu tersebut 

sedang memproses Cleat Hinge Strip, pada proses Cross Cut untuk pekerjaan Cleat Hinge 

Strip dibutuhkan waktu 5.54 menit. Sehingga untuk memproses kabinet terakhir ini 

memerlukan penambahan waktu sekitar 5 – 6 menit. 
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Gambar 5. 1 Gant Chart Perusahaan 

 

 

Gambar 5. 2 Gant Chart Solusi Optimal 

 



56 

 

      Selain itu, dengan melihat gambar 5.1 dan 5.2 lamanya makespan dari sistem produksi 

perusahaan disebabkan oleh terjadinya waktu tunggu selama 77 menit baru memulai 

proses produksi part pertama pada mesin bench saw 1. Namun dengan menggunakan 

algoritma Tabu Search didapatkan hasil yang dapat menghemat waktu dengan 

mengutamakan terlebih dahulu part J7 (Top Frame) dan J5 (Music Desk) untuk 

diproduksi, dikarenakan kedua part tersebut melewati mesin Bench Saw 1 sebagai proses 

pertama. Sehingga mesin Bench Saw 1 tidak perlu menunggu part dikerjakan pada pada 

operasi sebelumnya dahulu dan memulai proses pada menit pertama bekerja.  

      Selanjutnya dianalisis terhadap jumlah operator yang ada. Dimana jumlah operator 

pada kelompok Machine Cabinet Up sebanyak 10 operator, 8 operator untuk shift 1 dan  

2 operator pada shift 2. Dimana terdapat 7 operator yang multi talent yang bisa 

mengoperasikan semua mesin, 1 operator dapat mengoperasikan mesin press, hand 

trimer, router dan molder (medium talent), dan 2 operator hanya bisa melakukan proses 

bor. Operator shift 2 berubah-berubah dan tidak tetap. Sehingga diasumsikan operator 

shift 2 yaitu 1 operator multi talent dan 1 operator medium talent. Untuk menganalisis 

penjadwalan ini hanya diterapkan pada shift 1. Berikut hasil dari pengujian penjadwalan 

sesuai tugas-tugas yang diberikan: 

 

Tabel 5. 5 Penjadwalan Dengan Operator 

Operator Mesin Idle 
Idle (sampai 

menit 144) 

Operator 1 Bench Saw 1 
49-62; 74-75; 95-

113; up to 131 
65 

Operator 2 Bench Saw 2 & 3 34-66; upto 131 45 

Operator 3 Cross Cut, Molder 3 
35-49; 63-74; 95-

128; up to 144 
57 

Operator 4 Molder 2 0-34; up to 95 83 

Operator 5 Tenoner, Copy Shaper up to 66 78 

Operator 6 Ps.Cleat, R. Table 19-26; up top 80 71 

Operator 7 Single Bore 1 0-131; up to 139 136 

Operator 8 Single Bore 2 up to 13 131 

      

     Dengan melakukan simulasi penjadwalan yang diterapkan dengan kondisi dan skill 

operator seperti kondisi aktualnya. Didapatkan seperti tabu 5.5,  idle time terlama di alami 

oleh operator 7 dan 8 dikarenakan operator 7 dan 8 hanya bisa melakukan bor dan 

mengerjakan kabinet-kabinet yang mudah saja. Sedangkan dari beberapa mesin diatas 
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masih terdapat 1 proses yang tidak tercantum di karenakan tidak ada operator shift 1 yang 

dapat bisa mengerjakannya yaitu proses press spline. Untuk menyelesaikan pekerjaan 

tersebut kelompok Machine Cabinet Up harus melatih kedua operator baru itu agar dapat 

menyelesaikan pekerjaan model piano B1. Idle time yang tersedia dapat digunakan untuk 

memproses model yang lainnya sehingga idle time dapat dihilangkan. 

 

5.3. Analisis Desain Usulan Sistem Kanban 

1. Nama Kabinet 

Pada bagian atas terdapat kolom untuk menuliskan nama kabinet yang ada pada rak. 

Sehingga setiap kabinet memiliki kartu Kanban sendiri. Untuk penulisan nama 

kabinet menggunakan tulisan yang tidak dapat dihapus. 

2. Model Piano 

Identitas ini digunakan untuk menunjukan part tersebut termasuk kedalam model 

piano apa. Sehingga operator tidak perlu lagi menulis identitas model pada part nya 

langsung.  

3. Kode Part 

Pada kolom ini berisikan barcode yang berguna dalam proses input hasil produksi 

pada software SAP. Dengan adanya barcode pada setiap kartu bertujuan untuk 

meminimalisir terjadinya kesalahan input yang biasanya terjadi di PT Yamaha 

Indonesia. 

4. Qty 

Qty atau Quantity merupakan identitas untuk menuliskan jumlah dari kabinet yang 

tersedia dalam rak. Jumlah ini berfungsi untuk mengetahui perbandingan dengan 

target produksi dalam satu hari tersebut. Untuk pengisian Qty ini dilakukan secara 

manual dengan menggunakan sepidol yang dapat dihapus.  

5. Schedule 

Poin schedule ini berfungsi untuk mengetahui jumlah target produksi yang kurang 

terutama ketika terjadinya ketidak tercapaian target pada hari-hari sebelumnya 

sehingga menyebabkan hasil minus yang cukup tinggi. Dengan adanya identitas ini, 

operator tidak perlu melihat atau mengingat schedule yang dimiliki oleh setiap 

kelompok yang peletakannya tidak cukup dekat dengan lokasi operator. 

6. Due Date 

Pada baris kedua dari bawah terdapat kotak yang berisi due date, poin ini berguna 
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untuk memberikan keterangan kepada operator harus menyelesaikan kabinet ini 

kapan. Isi dari due date ini dalam satuan menit (hh:mm) sehingga operator tau mana 

yang harus didahulukan dan kabinet mana yang harus dikerjakan dilain waktu. 

Dengan adanya due date ini juga dapat mempermudah dalam implementasi 

penjadwalan yang telah disarankan. Karena operator cukup melihat kartu tersebut.  

7. To 

Baris paling bawah berisikan kata “To” yang artinya “Ke”. Baris ini berfungsi untuk 

mengisikan tujuan kabinet akan dikirimkan atau konsumen dari kabinet tersebut.  

       Dari ke-7 istilah yang digunakan pada kartu Kanban yang diusulkan hanya Qty dan 

Schedule yang dapat dirubah-rubah. Selain itu, menggunakan tulisan yang tidak dapat 

dihapus. Sehingga ketika terjadi perubahan konsumen, mengharuskan pergantian kartu 

tersebut. Perubahan Qty dan Schedule dilakukan oleh kepala kelompok, sehingga 

kelompok dapat mengontrol barang yang masuk kedalam kelompoknya tersebut. 

      Untuk sistem peletakan kartu pada rak kabinet yang sedang diproduksi. Ada dua 

macam rak yang digunakan oleh kelompok machine cabinet up diantaranya rak pendek 

atau kecil yang tingginya hanya sekitar 80-60 cm yang biasanya digunakan untuk kabinet 

small dan yang memiliki tingga sekitar 120-130 cm digunakan untuk kabinet jenis panel. 

Sistem peletakan ditunjukan pada gambar 5.3. 

 

                                            

Gambar 5. 3 Peletakan Kanban Pada Rak  
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