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Dan pengolahan data yang sudah dilakukan, ternyala basil penyelesaian

kasus di lim perakitan menggunakan metode anahtik dengan mempertimbangkan

tools atau peralatan, membenkan hasil yang lebih optimal dibandingkan dengan

kondisi lini perakitan sebelum diseimbangkan. Pcnugasan elcmcn kerja c\\ setiap

stasiun kerja dapat terbagi dengan baik sehingga beban kerja yang ditanggung oleh

setiap stasiun kerja hampir sama satu dengan vang lainnva. Dengan kondisi seperti

im, maka lintasan dapat dikaiakan lebih seimbang. Sclain seimba.ig, lini perakitan

tidak hanya dapat merakit/memproduksi satu model produk saja, akan tctapi bisa

merakit 5 macam produk sekaligus dalam setiap kali beroperasi.

Dalam bab mi akan dibahas mengenai perbandingan kriiena performansi

lini perakitan setelah diseimbangkan dengan 6 stasiun kerja, meliputi cfisiensi lini,

waktu senggang dan waktu menganggur.

5.1 Lini Perakitan Menggunakan 6 Stasiun Kerja

5.1.1. Model 1 {Drawer Chest)

" Stasiun keija 1 teidin dan eiemen kerja

1.2.3,4.5,6.7.8.9,10.1 1.12.13,27.28.29,30 dengan total pengerjaan

sebesar 670.67 detik
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* Stasiun kerja 2 terdiri dan eiemen kerja

14.15,16.17.18.19,20.21,22.23.24.25.26.52 dengan tctal pengerjaan

sebesar 55.5.35 detik

• Stasiun kerja 5 teidin dan eiemen kerja 31,33,34.35,36 dengan total

pengerjaan sebesar 487.32 delik

' Stasiun kerja 4 terdin dan eiemen kerja 37,38,39,40 dengan total

pengerjaan sebesar 500.62 detik

• Stasiun kerja 5 terdin dan eiemen kerja 41,42,43,44,,50,51,52,53,54

dengan total pengerjaan sebesar 500.62 detik

• Stasiun kerja 6 terdiri dan elcmcn kerja 57,58 dengan total pengerjaan

sebesar 306.53 detik

E'ntuk model Drawer Chest . jumlah eiemen kerja scbanvak 51 elcmcn

kerja dengan total waktu pengerjaan sebesar 3106.95 detik.

5.1.2. Model 2 (Dresser)

« Stasiun kerja 1 terdiri dan e emeu kerja

i.2.5..4A,o.7.8.9.10.1 1.12.13.27.28.29.30 dengan total pengerjaan

sebesar 68-1 (X delik

" Stasiun kerja 2 terdiri dan e=emen kerja

ld.I5.i6.l7.1X.I9.20.2EAC23.24.252>6.32 dengan total pengerjaan

sebesar 576 5 delik

• Stasiun kerja 3 terdiri dari eiemen kerja 31,37.33,34,35.36 dengan tola!

pengerjaan sebesar Ot'0.8 delik
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Stasiun kcrja 4 terdin dari eiemen kerja 57,38,39,40 dengan total

pengerjaan sebesar 542 detik

Stasiun kerja 5 terdiri dan eiemen keria

41.42.43.44,45,46,47.48,49.50,51.52,53,54,55,56 d;mgan total

pengeijaan sebesar 632.54 detik

* Stasiun kcrja 6 terdiri dan eiemen kerja 57,58 dengan total pengerjaan

sebesar 370.5 delik

E'ntuk model Dresser . jumlah elenicn kerja sebanyak 58 eleincn kcrja

dengan total wakm pengerjaan sebesar 5412.59 detik.

5.E3. Modei 3 (Armore iiase)

Stasiun teidiri eL'men ken

1.2,5,4.5,6,7.8,9. ](;. I L12\! 3.37.28.29.30 dengan total pengerjaan

sebesar 663.8! detik

• Stasiun kcrja 2 terdin dan ekmien kerja

14.15.16.17.18,19.20,21.22.23.24.25,26,32 dengan total pengerjaan

sebesar 543.8 detik

0 Stasiun kerja 3 terdiri dan eiemen kcrja 31,33.34.35 dengan total

pengerjaan sebesar 5-17 detik

• Stasiun kerja 4 teidin dan eiemen kcrja ."07,38,39.40 dengan total

pengerjaan sebesar 535.42 detik

• Stasiun kerja 5 teidiri dan i lemen kerja..4-L50,51,52,53,54.55,56

dengan total pengerjaan sebesar 343.04deiik



• Stasiun kerja 6 lerdin dan eleincn kerja 57.58 dengan total pengerjaan

sebesar 303 6 detik

E'ntuk model Armore Ease .jumlah elcmcn kcrja sebanyak 50 eiemen kcrja

dengan total waktu pengerjaan sebesar 39 0007 delik.

5.1.4. Model 4 (Night Stand)

•= Stasiun kerja I terdin dan elcmcn kcrja 1.3.3.4.5 dengan total

pengerjaan sebesar 25-1.5 delik

- Stasiun kcrja 2 terdiri dan elcmcn kcrja 6.7.8,9,10.11,12,13,14,15,16

dengan lotal peuueijaau sebesar 259.8 detik

= Stasiun kerja 5 lerdin dan elenicn kcrja !7.18,19.20,21 dengan total

pengerjaan sebesai 2.02 4 delik

E Stasiun kerja 4 lerdui dan elcmcn kerja 22,25,24.25,"!6 dengan total

pengerjaan sebesar i 73 9 detik

» Stasiun kerja 5 terdin dan eiemen kcrja 27,28.29.30,31.32,33,34.35.36

dengan total pengerjaan sebesar 195.4 detik

•= Stasiun kerja 6 terdiri dan eiemen kerja 37.38 dengan total pengerjaan

sebesar 204 6 detik

Untuk model Nigl Stand .jumlah eiemen kerja scbanvak 38 eiemen kerja

dengan total waktu pengerjaan sebesar I270.6detik.
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5.1,5. Model 5 (Armore Top)

« Stasiun kerja 1 lerdui dan elcmcn kcrja 1.2.5,4,5.6.7,8,9 dengan total

pengerjaan sebesai 442.1 detik

Stasiun kcija 2 terdin dan elenicn kcrja 10.11.12,13.14.15,16.17,18

dengan total pengerjaan sebesai 452.2 detik

• Stasiun kcrja 5 terdiri dan elcmcn kerja 19.30,21,22..'A dengan total

pengerjaan sebesar d56 7 detik

• Stasiun kerja 4 terdin dan eiemen kcrja 24.25,26,27.28 29 dengan tola!

pengerjaan sebesar 435 o detik •

• Stasiun kcrja 5 terdin dan eiemen kerja 50,31,32.33 dengan total

pengerjaan sebesar 543.2 detik

" Stasiun kerja 6 terdiri dari eiemen kerja 54,35 dengan ,otal pengerjaan

sebesar 350 3 detik

^jiuiik mooel /-imi ore Ease . jumian elcmcn Kcrja seoauyaK .to elcmcn kerja

dengan total waktu pengerjaan sebesar 2450.4detik.

Dari lini perakitan menggunakan 6 stasiun kcrja didapalkan

> ( yc/e Tunc (C'Y) sebesar 684.65 detik

r Elisiensi lini perakitan subesai 83 X)

'*- lialance Delay atau waktu senggang sebesar 0,1 7

r Idle Tune atau waktu menganggur sebesar 695 3 1 detik
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5.2. Biaya Peralatan

Dengan lini perakitan yang baru maka akan mengubah peralatan vang digunakan.

Bcn'kut ini akan dibahas tentang biaya peralatan :

• Stasiun kerja 1 menggunakan alat Pneumatic Bradnailer dan Pneumatic

Strapler dengan total biaya Rp 5.500.000.

Stasiun kerja 2 menggunakan alar Pneumatic Bradnailer dan Pneumatic

Strapler dengan total biaya Rp 3.500.000

• Stasiun kcrja 3 menggunakan alat Pneumatic Bradnailer dan Air Screw

Driver dengan biaya Rp 2 600.000.

fi Stasiun kerja 4 menggunakan alat Pneumatic Bradnailer dengan total

biaya Rp 1.750.000

• Stasiun kcrja 5 menggunakan alat Pneumatic Bradnailer dan tanggem

dengan biaya Rp 1.825 000

- Stasiun kcrja 6 menggunakan alat 'Latah dan Orbital Sender dengan

total biaya Rp 870 000.

'Lotal biaya pcalatan yang digunakan untuk metode usulan ini sebesar

Rp 14.045.000.

Dengan hasil dan j)cn\c!esainn kasus Inn perakitan menggunakan stdhvan-

undo diatas. maka dapat diambil kesimpuian

Semakin linggi ehsicnsi berarti '-'cmakm baik Dcllnisi dan cfisiensi lim

adalah peibandmpun amaia uakm vamc digunakan daman waktu vain:
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tersedia. Apabila waktu yang, digunakan sama dengan waktu yang tersedia,

maka efisiensi lini akan mencapai 100°b Pada penelitian ini, cfisiensi lini

vang didapalkan dengan menggunakan 6 SK menc:ipai 83 %, lebih baik bila

dibandingkan dengan kondisi awal, yaitu 35.54 %

Balance delay atau waktu senggang yang didefinisikan sebagai perbaudingan

antara waktu menganggur dalam lini dengan waktu yang tersedia. Nilai

balance delay semakin mendekati alau sama dengan 0 berarti semakin baik,

hal mi juga menunjukkan bahwa.. idle vang terjadi di lim juga semakin

mendekati atau sama dengan 0. Pada kondisi lini menggunakan 6 SK balance

delay yang lerjadi sebesar 0.1 7. lebih baik danpada kondisi li id menggunakan

kondisi awal vaitu 0.54

Idle tunc atau waktu menganggur yang ada dalam lini dapat dicari dengan

mengurangi waktu yang tersedia dengan waktu vang digunakan. Dengan

kondisi luij men-iguiiakan 6 SR dicapatkan waktu menganggur sebesar

695.51 deiik Ini lebih baik bila dibandmgkan dengan kondisi awal yaitu

6476 64 delik

Dan hasil trial and error kondisi lini menggunakan 6 SK, dapat diambil

kesimpuian bahwa secaia kcscluruban \ang paling dapat membenkan hasil optimal

pada lini perakitan adalah lim perakitan yang menggunakan 6 SK. yaitu dengan

cfisiensi lini sebesar &2^'v. waktu senggang sebesar 0 17 dan waktu menganggur

sebesar 605 31 delik


