
BAB IV

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

4.1 Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan di Laboratorium Sistem Produksi FTI - UIL Penelitian dilakukan
pada praktikum just in time. Penjadwalan dilakukan pada perakitan setiap job di setiap
stasiun kerja yang mengerjakan setiap pekerjaan sesuai dengan proses yang tergambar

dalam aliran proses.

Dalam praktikum lust in time, proses pengerjaan yang akan diteliti sesuai dengan

karaktensnk dan lingkungan manufaktur unmk penjadwalan ./«/> shop, yaitu make to

order yam berarti produk dikerjakan sesuai dengan pesanan.

4.1.1 Data produk- produk

Produk - produk yang dirakit dalam sesi praktikum just in time terdin dari 4 macam

produk dan setiap produk dirakit sejumlali pesanan yang ada. Jems - jenis produk

tersebut antara Iain :

1. Lampu duduk bang tunggal (LDTT) dengan order sejumlah 4unit:

1. Lampu duduk tiang tunggal 1 (LDTT1)

2. Lampu duduk tiang tunggal 2 (LDTT2)

3. Lampu duduk tiang tunggal 3 (LDTT3)

4. Lampu duduk tiang tunggal 4 (LDTT 4)
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2. fCipas angin kepala lingkaran (KAKL) dengan order sejumlali 2 unit:

i. Kipas angin kepala lingkaran I (KAKL 1)

2. Kipas angin kepala lingkaran 2 (KAKL 2)

3. Lampu dinding lengan tunggal (LDLT) dengan order sejumlah 4 unit:

1. Lampu dinding lengan tunggal 1(LDLT 1i

2. Lampu dinding lengan tunggal 2 iLDLT 2)

3. Lampu dmding lengan tunggal 3 <LDL1 3i

4. Lampudinding lengan tunggal 4 (LDLT 4)

4. Kipas angin kepala kotak (KAKK) dengan order sejumlah 2 unit :

i. Kipas angin kepala kotak 1 (KAKK1)

2. Kipas angin kepala kotak 2 (KAKK2)

Daiam satu giliran produksi dihasilkan unit tiap produk sejumlah

1. Lampu duduk tiang tunggal {LDTT) sejumlah 4 unit terdin dari :

1 unit LDTT 1, 1 unit LDTT2. i unit LDTT 3. dan 1 unit LDTT4.

2. Kipas angin kepala lingkaran (KAKL) sejumlali 2 umt terdiri dari:

J unit KAKL? dan 1 unit KAKL 2.

3. Lampu dinding lengan tunggal (LDLT) sejumlah 4 unit terdiri dari:

i unit LDLTl, 1 unit LDLT2, 1 unit LDLT3, dan 1 unit LDLT 4.

4. Kipas angin kepala kotak (KAKK) sejumlali 2 unit terdin dari :

1 unit KAKKL dan 1 unit KAKK 2.

Sehingga daiam satu giliraii produksi tersebut mengiiasiikan 8 unit lampu dan 4 unit

kipas angin.Sedangkan spesifikasi komponen dari lampu dan kipas angin tersebut

adalah sebagai berikut:

1. Untuk produksi jenis lampu duduk tiang tunggal (LDTT), komponen pcnyusunnya

terdiri dari :



a. 1 buah tiang utama

b. 1 buah dasar dudukan

c. I buah dasar lampu

d. fitting, rumah fitting, kabel. steker

e. lampu. kap lampu

2. Untuk produksi jenis lampu dinding lengan tunggal (LDLTi. komponen

peuvusunnya terdin dan .

a. 2 buah tiang utama

b. 2 bauh lengan

e. 2 buah tiang penyangga

d. 1 buah dasar dudukan

o. fitting, rumah fitting, kaboi. Stealer

f. lampu. kap lampu

3. Untuk produksi kipas angin kepala lingkaran (KAKLj . komponen penyusunnva

terdiri dari :

a. I buah kap depan

b. I buah kap belakang

c. 1 buah kipas

d. I buah motor

e. 1 buah dudukan

f. I buah saklar

g. i buah steaker berkabel.

4. untuk produksi jenis kipas angin kepala kotak (KAKK) , komponen penyusuunya

terdiri dari :

a. 1 buah kap depan



b. I buah kap belakang

c. I buah kipas

d. 1 buah motor

e. I buah dudukan

i. 1 buah saklar

11. i buah steaker berkabel

Adapun idenlifikasiy«/> atau elemen kerja yang akan dikerjakan . lay out lasjluas

produksi dan routing produksi dan sistem yang diteliti dapat digambarkan sebagai

berikut:

Tabel 4.1 job atau elemen kerja nap stasiun kerja

S k

S.K.

2

S.K

M'erakit tiang utama pada dasar dudukan (LP I"! _\

Merakit kabel. steaker dan fitting, merakitnya pada dasar dudukan . merakit

komponendasar dudukanpada lengan(LDLT) ._._^____^_^ .._

Vlemasans kabel pada steaker . merakitnya pada saklar <fe motor,

memasangnya pada dudukan, merakit alas pada dudukan. (KAKL)

Memasang kabel pada steaker, memasangnya pada saklar, merakimya pada

badan, memasang kap depan pada badan (KAKK) ,„__^^_ .^___

Memasang motor pada kap belakang, memasang tutup motor, memasang

kipas, memasang kapjiepan^KAKL) __ ._

Memasang motorpadabadan, memasang kipas padabadan. (KAKK)

Merakit kabel, steker dan fitting, merakitnya pada dasar dudukan, merakit

komponen dasar dudukan, merakit komponen dasar dudukan pada tiang

utama (LDTT) _________ ____^_. -

Merakit komponen lengan pada tiang utama (LDLT)



S.K.

a

Memasang kejjaja^adaJjjmgJJCAKL)

Memasang dudukan pada badan ( KAKK

Memasang rumah fining pada filing, memasang lampu dan kap lampu

(LDTT) __ ______ ..____„ -

Memasang mmah fitting pada rmmg. memasang iampu dan kap iampu

(Ll7i. t ) _____ . ___—.. ____ ——

Sedangkan routing produksi dan lini rakit akhir yang diteliti, yaitu seperti pada gambar

berikut:

*. -• ' ' A
~~

Gambar 4.1 Umtan perakitan dari produk Lampu Duduk Tiang Tunggal

Gambar 4.2 Urutan perakitan dan produk Kipas Angin Kepala Lingkaran



Gambar 4.3 Urutan perakitan dari produk Lampu Dinding Lengan Tunggal

Gambar 4.4 Urutan perakitan dan produk Kipas Angin Kepala Lingkaran

Keterangan :

LDTTl : Job 1: perakitan lampu duduk tiang tunggal order ke - 1

LDTT2 : Job 2 : perakitan iampu duduk bang tunggal order ke - 2

LDTT3 : Job 3:perakitan lampu duduk bang tunggal order kc - 3

LDTT4 : Job 4 :perakitan iampu duduk tiang tunggal order ke -4

KAKL I :Job 5 :perakitan kipas angin kepala lingkaran order ke - 1

KAKL2 :Job 6 :perakitan kipas angin kepala lingkaran order ke - 2

54
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LDLT1 : Job 7 : perakitan lampu dinding lengan tunggal order ke - I

LDLT2 : Job 8 ; perakitan lampu dinding lengan tunggal order ke -2

LDLT3 : Job 9 : perakitan lampu dinding lengan tunggal order ke - 3

LDLT4 ; Job 10 : perakitan iampu dinding lengan tunggal order ke - 4

KAKK I :Job 11 : perakitan kipas angin kepala kotak order ke - I

KAKK2 :Job 12 : perakitan kipas angin kepala kotak order ke - 2

Dari gambar diatas, dapat diidentifikasi bahwa arah aliran fob atau elemen kerja

pada lini akhir tersebut adalali sesuai dengan aliran materialnya maka dapat disimpulkan

bahwa fasilitas produksi yang ada adalah bertipe layout job shop.

4.1.2 Data Waktu Operasi Setiap Job

Data yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus penjadwalan yang dihadapi adalah

waktu operasi setiap job di setiap stasiun kerja. Hasil pengamatan waktu proses setiap

job di setiap stasiun kerja dalam 40 kali pengamatan adalali sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data waktu proses job dalam satuan menit di setiap stasiun kerja

job 1 job 2 job 3 job 4

Stasiun 3 2.717333

0.048333

2.630667

0.057333

2,710666667

0.056166667

2.641167

0.056667Stasiun 1

Stasiun 4 0.869 0.928333 0.951166667 0.9245



Tabel 4.2 Data waktu proses fob dalam satuan menit di setiap stasiun kerja

job 5 job 6

Stasiun 2 1.567333 2.715

Stasiun 3 0.298333 0.2S5667

Stasiun 1 2.802333 2 772833

abel 4.3 Data waktu proses job dalam satuan menit di setiap stasiun kerja

i i
\\JU 1

2.892833

0.956667

jOu o

.__ . V_- _* *_- »-- 1

: 1.016667 !

;-*» n
JOU J

2.79

1.023333

2.919

\_ Stasiun 3 j \ 9 Q7K1C7 I

I Stasiun 1 | 0.955667 i
i

I Stasiun 4 0.956667 : 1.017833 i ! 1.000667 !

Tabel 4,4 Datawaktu proses job dalam satuanmenit di settap stasiun kerja

job 12job 11

Stasiun 2 0.544 0.679

i Stasiun 3 0.081667 0.073333

Stasiun 1 2.704 2.758333

56
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4.2 Pengolahan Data

4.2.1 Uji Kecukupan Dan Keseragaman Data

4.2.1.1 Uji Kecukupan Data

Penctapan jumlah pengamatan yang digunakan dalam aktifitas stop watch time study

mempenimbangkan tingkat kepercayaan (convidemw. levd) dan derajad ketelitian

(degree of accuracy) yang diinginkan .Dalam penelitian ini digunakan tingkat

kepercayaan 95% yang bcrarti bahwa jumlah obscrvasi yang telali dilaksanakan

scbanyak 40 kali dan membcrikan data waktu seperti yang tcrcantum dalam tabel

pengamatan 95 % diyakini benar dan dengan derajad ketelitian 10% dari data yang

diyakini.

Uji kecukupan data dilakukan terhadap setiap operasi dari setiap

iob sebagaimana lercantnm dalam lampiran Rerikut ini contoh dari dilakukannya uji

kecukupan data terhadap job I operasi 3, yaitu pekerjaan merakit produk LDTT pada

stasiun kerja 4

i )ata

45

Data 21
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44 i 45

44 56
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55
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3> 35 36 57 ___4 y) iii
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Tingkat kcpcrcayaan 95%

Derajad ketelitian 10%

k-2

= 0.1



Jumlah pengamatan

I>

Dimana :

i- I

-- 109335

= 2085

= 4347225

.N

N"

N'

N - 40

klsjN(£xi2)-C£Xi) 7 V

2/0.iy( 40x109335)- (4347225)

"" 2085

58

N' - 2.408433^ 2

N1 <N

Dapat disimpulkan bahwa data yang diambil cukup.

4.2.1.2 Uji Keseragaman Data

Selain kecukupan data harus dipenuhi dalam peiaksanaan time study maka yang tidak

kalah pentungnya adalah bahwa data yang diperoleh hanislali seragam. Tes

keseragaman data perlu kita lakukan terlebih dahulu guna menetapkan waktu standar.

Dalam penelitian ini tess keseragaman data dilakukan secara visual dengan

melihat data yang terkumpul dan seterusnya mengidentifikasi data yang terlalu
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^ekstrenT yaitu data yang terlalu kecil atau terlalu besar dan jauh menyhnpang dari tren

rata - ratanya.

BKA - .V +• 3SD

BKB " X -3SD

Sebagai contoh dilakukan uji keseragaman data untuk pengamata waktu operasi job 1

operasi 3 Waktu pengamatan sebagaimana tercantum dalam tabel 4.5.

\ "___L±__+^
N

-52.125

^\Xi-x) -654.375

"-1 ,_A

= 16.77885

SD =4.096199

BKA = 52. l25+(3x4.096199)

= 64.4136

BKB -52. I25-(3x4.096199)

- 39.8364

Dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang diambil dalam pengamatan seragam, karena

tidak ada data yang keluar dari kontrol.
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4.2.2 Hasil Dari Pengolahan Dengan Menggunakan AlgoritmaGenetik

Hasil yang diperoleh dengan menggunakan operator - operator Algoritma Genetik

dikehendaki menghasiikan solusi yang mendekati optimal yaitu mempunyai total

makespan yang paling minimal. Untuk mencapai hal tersebut dilakukan seting terhadap

jumlah generasi, jumlah populasi, dan altematif parameter. Sebagai berikut:

4.2.2.1 Solusi Hasil Set Generasi

Seting terhadap jumlah generasi dilakukan untuk mendapatkan urutan job yang

mengiiasiikan makespan minimal.Seting dilakukan dengan populasi sebesar 60,

probabilitas crossover 0.7 dan probabilitas mutasi 0.2. Hasil makespan yang dihasilkan

pada masing - masing percobaan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Tabel makespanhasil set
Percobaan j Generasi { Makespan

1 | 70 ! 23.8368
80

90

100

10

120

130

140

23.8485

23.853

23.784i

>3.7847

23.7847

23.7847

23.7847

generasi

Fitness

0.00176

0.0017582

0.0017576

0.00176/

0.0017677

0.0017677,

0.0017677

0.0017677

150 23.7847 0.0017677:

Hasil perolehan nilai makespan dari set jumlah generasi yang dilakukan, digambarkan

dalam grafik dibawah ini .
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Gambar 4.5 Hasil makespan setiap set generasi

Ilasil yang diperoleh menunjukkan bahwa solusi yang mendekati optimal yaitu total

makespan sebasar 23.7847 menit diperoleh dengan seting generasi sebanyak 100,

dimana pada seting besar generasi yang dilakukan pada percobaan benkutnya

menghasiikan nilai makespan yang sama sebanyak 4 kali percobaan.

Grafik yang menunjukkan pergerakan rata - rata makespan dalam setiap set

jumlah generasi yangdilakukan sebagai berikut:

i^^SSSSBS^SS^^&3MSW^SISSSSSSS^

\ Fungs; Tujuan

,m

Gambar 4.6 Grafik percobaan 5 dengan generasi sebanyak 100.



4.2.2.2 Solusi Hasil Set Populasi

Set dilakukan dengan dengan merubah besar populasi di setiap percobaan yang

dilakukan. Taliap ini dilakukan setelah didapatkan besar generasi yang mengiiasiikan

solusi mendekati optimal yaitu generasi sebanyak 100. Seting dilakukan dengan

probabilitas crossover sebesar 0.7 dan probabilitas mutasi sebesar 0.2. Makespan yang

dihasilkan sebagai altematif solusi dari masing - masing percobaan sebagai berikut;

Tabel 4.7 Tabel makespan hasil set populasi

iPercobaan j Populasi Makespan Fitness

! 1 I 50 23.7847 0.0017677

I 2 i 55 23.8368 0.00176

! 3 ! 60 ' 23.7847 0.0017677

I 4 ! 65 23.8747 0.0017544

! 5 i
i 6 i
j 7™ T

70

75

80

23.8485

23.7847

23.7847

0.0017582

0.0017677

0.0017677

! s ! 85 23.7847 0.0017677

i 9 i 90 23.7847 0.0017677

I 10 ! 95 23.7847 0.0017677

i 11 ! 100 23.7847 _.UU 1 (Ol i

Hasil perolehan nilai makespan dari set jumlah generasi yang dilakukan, digambarkan

dalam grafik dibawah ini :

50 100

populasi

150

Gambar 4.7 Makespan hasil set populasi



Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa solusi yang mendekati optimal yaitu total

makespan sebesar 23.7847 menit diperoleh dengan seting populasi sebesar 75, dimana

pada seting besar populasi yang dilakukan pada percobaan benkutnya menghasiikan

nilai makespan yang samasebanyak 5 kali percobaan.

Grafik yang menunjukkan pergerakan rata rata makespan dalam setiap set

jumlah populasi yang dilakukan sebagai berikut:

r^'*r;.TP§fg»^ __£ j
t IWII ___...

; ruiiiisi Tujuan

Gi*_ G«iw_f

i | I -I—- I - - - t I I • -• [f ^ ^ .1
• f ~

Generasi

Gambar 4.8 Grafik percobaan 6 dengan populasi sebanyak 75

4.2.2.3 Seting Probabilitas Crossover dan Probabilitas Mutasi

Langkah ini dilakukan setelah didapatkan jumlah populasi hasil percobaan software

yang mampu mengiiasiikan nilai makespan paling minimal, dimana dalam penelitian ini

populasi yang diambil sebanyak 75. Ilasil set parameter dicanrumkan dalam tabel

berikut:



Tabel 4.8 Tabel makespan hasil set parameter

i Percobaan Prob.crossover Prob.mutasi \Makespan Fitness

i 1 0.5

0.5b

0.5 i 23.8485 0.001758

I 2 0.45 ! 23.7847 0.00116®

i 3 ^~ 0.6 0.4 j 23.8485 0.001758

! 4 0.65 035 j 23.853 0001758
[ 5
i 6
I -7
I /

0.7

0.75
_ ____

0.3 23.7847

0.25 ! 23.7847
"oi" I 23.7847

0.001768

0.001768

0.001768

i 8 0.85 0.15 | 23.7347
0.1 i 23.7847

0.001763

! 9 0.9 0.001763

Hasil perolehan nilai makespan dari set parameter yang dilakukan, digambarkan dalam

grafik dibawah ini :

23.86 -
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Gambar 4.9 Hasil makespan dengan probabilitas crossover dan mutasi 0.7 dan 0.3

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa solusi yang mendekati optimal yaitu total

makespan sebesar 23.7847 menit diperoleh dengan seting probabilitas crossover dan

probabilitas mutasi masing - masing 0.7 dan 0.3. Sequencing job yang di hasilkan di

tiap stasiun kerja sebagai berikut:



65

Job operasi (12 If 10 12 9 11 10 If 5 8 12 6 10 8 11 5 7 9 7 5 12 3 2
86 9 7 9 10 3 36 8 67532224444

III)

Mesin (2 2 3 3 3 3 4 1 2 3 I 2 1 I 0 3 3 4 I 1 0 3 3

43 i 40 0 14 100000140 3 140 3

14 0)

Grafik yang tiienunjukkan pergerakan rata - rata makespan dalam setiap seting

parameter yang dilakukan sebagai berikut:

p__3",W3S .!_-_. i

Fims_ tuj_«. gg-assg^e

Gambar 4.10 Grafik percobaan dengan probabilitas crossover dan mutasi 0.7 dan 0.3


