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Dalam mclaksanakan penelitian, dan untuk lebih mcmpermudah

memecahkan persoalan yang dihadapp maka perlu diuraikan terlebih dahulu cara -

cara yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut. Bab im bensi

penjeiasan secara menyeiuruh mengenai tahapan pemecahan masalah yang

digunakan dalam penelitian ini. Tujuan utamanya adalah untuk memperjelas ruang

iingkup dan langkah - langkah yang diperlukan pada tiap tahapan penelitian.

Fangkah - langkah. yang dilakukan dalam penelitian mi telah

dikelompokkan menjadi beberapa langkah. Untuk lebih memudahkan pemahaman

tentang langkah - langkah dalam penyelesaian masalah penelitian ini, telah

digambarkan dengan diagram aiir (/low chart) seperti pada gambar di bawah ini :



y Mu lai

*

Waktu Proses

Uji Kecukupan dan Keserauaman Data

Waktu Normal

Waktu Baku

Analisa Kondisi Awal

Desam Lini Perakitan

Penghitungan
i Keseimbanuan Lintasan

Analisis basil software Lmdo dan
•lasil Penafutuiman Keseimbarman

Analisa Biava

Kesimpuian dan Saran

Selesai

Gambar-3.1. Diagram Alir Penelitian
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3.1. Pengamatan Awal

Pada tahap awal pengamatan ini dilakukan pengamatan secara menyeiuruh

mengenai permasalahan yang ada. sehingga dan pengamatan ini diharapkan akan

memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

3.2. Objek Penelitian

Data yang dijadikan objek penelitian adalah waktu siklus pekerjaan per

stasiun kerja yang ada, dengan alat-alat atau mesin yang digunakan dalam

pekerjaanya. Stasiun kerja ada yang dalam kondisi lancar dan bootlencck.

Kondisi bootlencck ini bias diperhatikan dalam beberapa hal diantaranya :

1. Geja'ia menganggur dalam stasiun teueniu.

2. Penumpukkan barang setengah jadi pada stasiun kerja tertentu.

3.3. Suruber Data

Berdasarkan sumbernya data-data yang nantinya akan digunakan dalam

penyusunanya adalah sebagai berikut :

I. Data Primer

Adaiah data yang diperoleh dan pengamatan langsung di lapangan.

Data-data vang diambil antara Iain .

a Waktu pengeijaan setiap eiemen kerja perakitan lampu di masing-

masmg imi perakitan

b. Data mengenai routing pekerjaan atau urman pekerjaan

c. Jumlah dan jenis mesm peiakit yang ada di setiap Mm' perakitan



b. Metode Wawancara

Pcngimpulan data dengan cara lanya jawab dengan pihak

perusahaan yang disusun secara >istimatis dan berlaiidas pada tujuan

penelitian.

2. Riset Perpuslakaan

Risel ini untuk menunjang dalam penyelesaian permasalahan yang ada

dengan membaca atau mempelajan pustaka sebagai landasan teori yang

kuat dan memecahkan masalah.

3.5, Tahapan Penelitian

fahapan penelitian merupakan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam

meiakukan penelitian mulai dan penelitian sampai dengan pengambiian

kesimpuian.

3.6. Pengolahan Data

Dalam tahap ini, dilakukan langkah-langkah penyelesaian masalah

line balancings yaitu:

Langkah 1. Menentukan Proses Operasi

Menentukan proses-proses apa saja yang akan dilaksanakan untuk

menghasilkan satu unit produk jadi.

Langkah 2. Menentukan Urut-urutan Proses Operasi

Setelah ditentukan proses operasi, maka dilanjutkan dengan

menentukan urut-urutan dari proses tersebut dari awal hinyga akhir.
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Langkah 3. Mcmuwmbar Precedence Piaeram YC'iV'' •" , T.'-::T^

Dari urut-urutan proses tersebut kemudian dibuat precedence

diagram (diagram kebcrgantungan).

Langkah 4. Uji Kelayakan Data dan Penghitungan Waktu Baku.

3.6.1 Uji Keseragaman Data

Tes keseragaman perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum menggunakan

data yang diperoleh guna menetapkan waktu baku. Batas-batas kontrol yang

dibentuk dari data merupakan batas keseragaman data. Data dikatakan seragam

yaitu apabiia berada diantara kedua batas kontrol dan data dikatakan tidak seragam

apabila berada diluar batas kontrol. Jika ada data yang berada diluar batas kontrol

maka semua data yang berada dalam sub grup dibuang dan direvisi kembali sampai

data menjadi seragam atau semuanya berada didaiam batas kontrol.

Uji keseragaman data meliputi flftikar et al. 1079] :

a. Menghitung rata-rata dari waktu pengukuran

- IX<
N

b. Menghitung Standard Dcviasi (SD)

V N -1

-(3.1)

'3.2'

c. Menentukan batas kontrol

BKA- X <kSD (33)

BKB - X -kSD (3 4,
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dimana :

X - Waktu rata-rata dari hasii pengamatan

Xi - Waktu pengamatan

N = Jumlah pengamatan

SD Standard Deviasi

k - Flarga indeks, bcsarnya tergantung dari tingkat keyakinan

k = 1 -> tingkat keyakinan 68,26 %

k = 2 -> tingkat keyakinan 95,44 %

k = 3 -> tingkat keyakinan 99,74 %

3.6.2 Uji Kecukupan Data

Uji kecukupan data dilakukan untuk menghitung banyaknya pengamatan

yang harus dilakukan, apakah data sudah cukup atau belum [Tftikai et ah 1979].

k

N' =
s >Xxr"-(XXi):

X>
;3.5)

dimana :

N "--- Jumlah pegamatan yang telah dilakukan

N1 = Jumlah pengamatan yang harus dilakukan

k ="- Tingkat keyakinan

s " fingkat ketehtian

Dalam penentuan jumlah pengamatan, data dikatakan cusup apabila N" *'

N. Tingkat kctclitian menuiijukkan penyimpangan maksima! hasii pengukuran dari

waktu penyelesaian vang sebenarnya Mai mi biasanya dmyatakan dalam
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prosentasc (dan waktu penyelesaian sebenarnya. yang seharusnya dicari).

Sedangkan tingkat keyakinan menunjukkan besarnya tingkat keyakinan pengukur

bahwa hasil yang diperoleh memenuhi syarat keyakinan yang dinvatakan dalam

prosentasc.

Dengan bcgitu, bila tingkat kctclitian 5% dan tingkat keyakinan 95%

membcri arti bahwa pengukur mcmbolehkan rata-rata hasil pengukuran

meuvimpang 5% dari rata-rata sebenarnya dan kemungkinan berhasil sebesar 95%.

Jadi dalam hal ini apabila ada 100 data, maka yang layak adalah tidak kurang dari

05 data.

3,6.3. Penghitungan Waktu Baku Llemen Kerja

Seieiah data dinvatakan seragam dan cukup, maka perlu dicari berapa

waktu bakunya. meliputi flftikar et al. 1979] :

a. Menghitung waktu siklus

i,

Ws - —~ (3.6)

b. Menghitung waktu normal

Wn : Ws \ p (3.7)

c. Menghitung waktu baku

,,, ... 100%

100%- Allowance0-* ' '

dimana •

Ws ~ Waktu siklus

X Waktu pengamatan

N • Jumlah pengamatan



p / 'erft'i main v Pat/ug

\U: - Rating faktor

Wb Waktu baku
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Langkah 5. Membuiat uesain lu ii perakitan dengan mem pert imbangkan

peralatan yang digunakan dalam piosesnva

3.7. Perumusan Fonnnlasi Mateiuatis

Model vang akan digunakan untuk menvelesaikan permasalahan

perencanaan Imi perakitan dengan mcmpertimbangkan pemilihan alternalif

peralatan ini adalah model integer yang akan diselesaikan menggunakan integer

programing.

Adapun vanabei-vanabel yang digunakan dalam pengembangan model im adalah :

I,, waktu piose> eiemen kerja i ketika dikerjakan menggunakan

peralatan j

B, "• biaya peralatan

Ot - Cycle time

L, - sekumpulan eiemen kerja pendahulu eiemen kerja i.

jika peralatan j digunakan pada stasiun kerja k

0, untuk vanu lamnva
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1. jika eiemen kerja i dikerjakan menggunakan perakitan j pada

stasum kerja k

0. untuk vany, lainnva

n maksimum jinnlah slasitm kerja yang terbentuk

i jumlah aitcruatif sebiiah peralatan

Dan vanabc! vanahel diatas. maka model yang akan dikcmbangkan :

I. Fungsi I ujnan

fungsi tujuan yang digunakan adaiah mumiiasi total biaya peralatan yang

digunakan di semua stasum kerja yang fcrbentuk selungga dapat

diruinuskan • Mm /. -• "S "> />' }' .(L9|

2. Batasan Precedence Diagram

Batasan ini dibuat agar precedence diagram perakitan tidak dilanggar

sehingga stasiun kerja yang dihasilkan merupakan stasiun kerja yang fisibel

dan baik

X , £> X,, . k endici-:j*f .(3.10)

dengan m • elemen-elemen kerja yang mungkiit dikelompokkan pada

sebuah stasiun kena
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3. Batasan Cycle Time (C'l !

Batasan ini bciguna untuk menjaga agar total waktu yang dibutuhkan pada

stasiun kerja tidak melehihi C f.

ZCT.-iO (3 ,i,

A. Batasan Fisibihtas Flemen Kerja

Batasan ini untuk menjaga agar eiemen kerja yang sudah didistribusikan

pada sebuah stasiun kerja tidak didistribusikan lagi pada stasiun kerja vans',

lain.

y

(3 12)

Pada model diaias masih digunakan vanabcl n, sebagai batas maksimuin jumlah

stasiun kerja yang terbentuk. Nilai ndapat dihampiri dengan membagi maksimum

total waktu yang muugkin lerhcutuk oleh semua eiemen kerja dengan CT.

3.7. Pcnggunaan software Eamto

Setelah formulas! utatematis didapat, kemudian langkah seianjutnya dalam

penellUian ini adalah menean solusi yang optimal dari kasus yang dihadapi.

Dengan waktu baku pengerjaan eiemen kerja dan batasan-batasannya telah

ditentukan dalam formulas!, lentunya akan saugat kesulitan jika menyelesaikannya

secara manual. Oleh kaiena itu penelitian ini menggunakan software Lindo 6.1

sebagai tools dalam meriycJcvukan masalah. Tcntunya tools mi hanya dapat

mcnyelesaikan secara optimal berdasarkan tonnulasi yang dimasukkan, dan
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nantinya kalau didapatkan liasil yang kui'ang optimal, langkah yang. diambil adalah

kcmbali merancang ulang lonnulasi malematis. Bcgitu seterusnya sampai

iormulasi yang dilentukan benar dan menghasilkan hasil yang optimal.

3.7. Penghitungan Keseimbangan Lintasan

Setelah hasil yang optimal didapat dari pengolahan menggunakan tools

software Lindo, kemudiau dihitung etisieusi lini (line efficiency), waktu

menganggur (idle time) dan waktu senggang (balance delay). PCriteria dalam

keseimbangan lintasan dinimuskan sebagai berikut:

• Waktu Tersedia (T)

T^ uiiax v N region (3.13)

dengan :

tmax waktu siklus lerbesar

region = daerah (berdasarkanprecedence diagram)

• Lfisiensi Lini Perakuan

V,

Lff--';'. (3.14)

• Waktu Senggang 'balance delay)

BD-l-F.tr (3.15)

• Waktu Menganggur fidie ttrtiej

IT T-2J (3.16)
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Dan penghitungan mi diharajikan didapat cfisiensi lini yang besar, waktu

menganggur dan waktu senggang yang keeil. Jika kcliga faktor im didapal, maka

lini perakitan akan dapat dikatakan optimal, seimbang.

3.7. Analisis Hasil lindo dan Hasil Penghitungan Keseimbangan Lintasan

Pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil dan Lindo yang kemudian dihitung

keseimbangan iintasannya. Jumlah stasiun kerja beserta elemen-elemen kerjanya

dapat ditclapkan sebagai hasil yang oplimal Hasil optimal ini akan dibandmgkan

dengan kcadaan sebenarnya di perusahaan vang menggunakan satu lintasan untuk

sain produk.

3.7. Kesimpuian dan Saran

Penankan kesimpuian terhadap kasus yang disciesaikan dilakukan pada

tahap akhir dalam penelitian ini setelah dilakukan analisis terhadap kasus yang

dipecahkan. Penankan kesimpuian bertujuan untuk menjawab tujuan penelitian

yang sudah ditetapkan.

Saran-saran juga dikemukakan -untuk meinbenkan masukan mengenai

penyelesaian kasus yang dihadapi pada sistem yang diteiiti. Setum itu juga

diberikan sarau-sarau perbaikan bagi peuciitian-pencfitian berikutnva untuk

meiakukan peugembangan mode! dan metode-mctode dalam mei yelesaikan kasus

yang mempunyai kartensttk yang sama dengan kasus dalam penehtian ini.


