
BAB II

LANDASAN TEORI

H.l PENGERTIAN SISTEM PRODUKSI

Sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari unsur-unsur yang secara

teratur saling mempengaruhi atau saling tergantung satu sama lainnya, yang

secara keseluruhan mempakan satu kesatuan untuk mencapai tujuan.

Produksi mempakan suatu sistem untuk menyediakan barang atau jasa

yang akan dipakai oleh konsumen atau dengan kata lain produksi adalah suatu

tindakan atau kegiatan untuk menghasilkan sesuatu yang bergima. Karena

mempakan sistem, maka dalam produksi komponen-komponen antara lain adalali

modal (biaya), bahan, mesin, metode, tenaga kerja dan informasi.

Jadi sistem produksi mempakan suatu sistem yang mengkombinasikan

atau menggabungkan bahan-bahan (material), tenaga kerja dan jumlah sumber

daya lainnya dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menghasilkan barang

danjasa (James I.. Riggs, hal : 5).

Dalam pelaksanaannya, sistem produksi memiliki beberapa tipe antara

lain :

1. berdasarkan proses

2. berdasarkan produk



U.1.1 Sistem Produksi Berdasarkan Proses

Sistem ini digunakan untuk memproduksi produk khusus dan sistem yang

berproduksi menumt spesifikasi pelanggan. Ciri-ciri dari sistem ini antara Iain

sebagai berikut:

4- Fasilitas fisik ditata menumt sifat dan tenaga kerja yang spesialisasikan

menumt type proses generik.

<- Arus barang yang diproses dalam sistem ini ditentukan oleh persyaratan

individu sehingga mte melalui sistem bcrubah-ubah.

<- Sifat permintaan terhadap sistem produksi ini menghasilkan permmtaan

terputus-putus atas fasilitas sistem dan dari satu proses ke proses berikutnya

secara terputus-putus.

II.1.2 Sistem Produksi Berdasarkan Produk

Sistem produksi ini menghasilkan produk standar volume tinggi,

mengakibatkan penggunaan fasilitas secara kontinu. Ciri-ciri sistem ini adalali

sebagai berikut ;

4r Aliran bahan bersifat kontinu.

4~ Peralatanyang digunakanbersifat khusus.

<- Pemasok disesuaikan sepenuhnya dengan produk.

«- Proses secara individu ditata menurut umtan yang dibutuhkan dan keselumhan

sistem diintegrasikan untuk satu kegunaan antara lain standarisasi dan biaya

yang optimal.



Sebagai suatu kesatuan, sistem produksi dapat dilihat sebagai suatu proses

yang terorganisir dengan menyempuraakan dari input menjadi output seperti

dijelaskan pada diagram berikut: (T. Hani Handoko, hal :7)

Lingkungan

Masukan-masukan

Bahan mentali
♦ *

Tenaga kerja
♦ _^j

Modal

barang

Energi

Informasi

Informasi

dari luar

Proses

Transformasi

(konversi)

^IHt^oPW^^fe^giytS^f^'fj^^l^

informasi umpan balik untuk
pengawas masukan-masukan
proses dan teknologi proses

Gambar 2.1
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Proses produksi terdapat 2 macam type proses produksi, yaitu ;

1. Proses produksi terns menerus (Continuous Process) produk bergerak dari

suatu tempat kerja lain secara terns menerus, dismi fasilitas sudah diatur

sesuai dengan umtan-umtan kegiatan dari proses yang dibutuhkan untuk

menghasilkan suatu produk.



2. Proses Produksi Terputus-putus (Intermittent Process)

Produk bergerak tidak terus-menerus (terputus-putus), terkadang seringkali

suatu produk hams menunggu untuk dipindahkan ketempat lain, karena semua

peralatan yang sama, namun fasilitasnya sangat fleksibel dan dapat digunakan

untuk berbagai produk dan ukuran.

Dari kedua type proses ini terletak pada panjang tidaknya waktu persiapan

dan dalam mengatur peralatan produksi yang digunakan untuk memproduksi

barang atau beberapa produk tanpa mengalami pembahan.

II.2 PERENCANAAN PROSES

Perencanaan proses berkenaan dengan perencanaan dan implementasi

sistem kerja yang akan memproduksi produk yang dianjurkan dalam kuantitas

yang diperlukan. Kegiatan-kegiatan dalam perencanaan proses meliputi tipe aliran

proses dan desain pusat-pusat kerja. Keputusan-keputusan yang diambil dalam

perencanaan proses akan mempengarahi keputusan-keputusan dalam bagian-

bagian operasi lain, seperti penjadwalan produksi, tingkat persediaan, design

pekerjaan dan metode-metode pengawasan kualitas yang digunakan. Perencanaan

proses juga mempunyai hubungan saling pengamh yang kuat dengan lay out

fasilitas, dimana keduanya tergantung pada tipe teknologi transformasi yang

digunakan. Adanya penyusuaian lay out fasilitas, yang telah dirancang dengan

perencanaan proses yang secara kontinyu dilakukan terhadap pembahan-

perubahan produk, volume produksi sehingga perencanaan proses mempakan

suatu kegiatan yang berkesinambungan (T. Hani Handoko, BPFE Yogyakarta).
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Melalui pendekatan sistem, pemahaman tentang operasi-operasi sebagai

sistem produktif adalah perlu sehingga langkah-langkah yang dapat diambil

dalam perencanaan proses antara lain (T. Hani Handoko, hal 14):

1. Memutuskan tujuan-tujuan perencanaan, yaitu untuk meningkatkan efisiensi,

efektifitaskapasitas atau semangat kerja karyawan.

2. Memilih proses (sistem) produktif yang relevan yaitu operasi keselumhan atau

beberapa bagian operasi.

3. Menggambarkan proses transformasi yang ada sekarang dengan bantuan

bagan-bagan proses dan pengukuran efisiensi.

4. Mengembangkan desain proses yang diperbaiki melalui perbaikan aliran-

aliran proses dan atau masukan-masukan yang digunakan. Biasanya proses

yang telah direvisi jugadigambarkan dengan bagan-bagan proses.

5. Mendapatkan persetujuan manajemen untuk desain proses yang telah direvisi.

6. Mengimplementasikan desain proses bam.

U.3 KONSEP DASAR LINTASAN PRODUKSI

Hampir pada setiap produk, bentuknya terdiri dari beberapa komponen

yang dirakit antara satu dengan yang lainnya. Sebuali pesawat televisi atau radio

terdiri dari beberapa komponen yang lebih kecil, dimana setiap komponen

tersebut saling berhubungan, sehingga menjadi satu kesatuan setelah mengalami

proses fabrikasi dan perakitan(Asembling).

Pengembangan metode kerja yang maju dewasa ini, memungkinkan suatu

produk dapat dirakit lebih cepat dan mudah dengan membagi-bagi seluruh
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pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, kemudian menugaskan

pekerjaan-pekerjaaan ini kepadaoperatoryang berbeda.

Keuntungan-keuntungan dengan adanya lintasan produksi antara lain

(James M Moore, hal 22):

1. Menguraikan jarak perpindahan material antara satu tempat kerja ketempat

kerja lainnya.

2. Memperlancar aliran pekerjaan dan perpindahan pada lintasan produksi.

3. Penggunaan tenaga kerja lebih efisien dengan memberi bagian pekerjaan

tertentu dan membagi pekerjaan tersebut serta menugaskan pada pekerja.

4. Pekerja-pekerja dapat melaksanakan operasi pekerjaan secara simultan.

5. Pada kesatuan operasi, lintasan ditentukan sebagai unit produksi tunggal

dimana sejumlah operasi atau kelompok pekerja hanya dirugaskan untuk suatu

produk.

6. Rute pekerjaan dapat disusun sebelumnya, sehingga penyimpangan umtan

pekerjaan dapat dikurangi.

7. Meminimumkan waktu dan material dalam proses pekerjaan.

8. Mampu menghadapi pertukaran tempat dari pada part atau komponen.

Penggunaan teknik lintasan produksi akan menjadi lebih praktis apabila

kondisi atauterpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Quantity (Kuantitas)

Jumlah produk yang banyak mempakan pertimbangan pertama, agar cara

produksi inidapat menghemat biaya persiapan.

2. Balance (Keseimbangan)
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Mempakan dasar penghematan operasi, guna menghindari menganggumya

peralatan dan tenaga kerja.

3. Continuity (Kontinuitas)

Hal ini diperlukan agar perpindahan material tidak terhenti dan dapat

menjamin kontinuitas hasil produksi.

Dilihat dari perbedaan tipe operasi yang dilakukan pada lintasan produksi,

maka ada dua lintas produksi yang dapat dibedakan sebagai berikut:

I. Lintasan Assembling (Assembly Line)

Yaitu suatu lintasan yang terdiri dari operasi perakitan yang dilakukan pada

beberapa stasiun kerja.

2. Lintasan Fabrikasi (Fabrikasi Line)

Yaitu lintasan yang terdiri dari operasi-operasi yang membentuk atau merubah

phisik, sifat kimia serta karakteristik dari suatu produk.

II.4 PENYEIMBANGAN LINTASAN

Adapun pengertian dari Penyeimbangan Lintasan. (T. Bucannon, Hal 232)

Penyeimbangan Lintasan adalah mengkombinasikan elemen-elemen kerja ke

dalam stasiun kerja, sehingga hanyaknya waktu non produktif operator adalah

minimal untuk lintasan.

Performance time dari elemen kerja dalam penyeimbangan lintasan

diperoleh melalui sistem pengukuran kerja seperti studi waktu dengan

menggunakan jam henti. Sebelum memasuki ulasan selanjutnya, beberapa istilali

perludidefinisikan ; (T. Bucannon, hal 163).
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• Elemen kerja adalah suatu unit kerja yang tidak dapat dipisalikan antara

dua atau lebihoperator tanpa adanya kendala diantara mereka.

• Operasi adalah suatu susunan elemen kerja yang dibentuk untuk suatu

elemen kerja terbentuk.

• Stasiun kerja adalah mangan disisi lintasan, dimana suatu elemen kerja

terbentuk.

• Waktu siklus adalah waktu produk terpanjang.

• Tundaan keseimbangan adalah jumlah idle time sebagai akibat tidak

samanya pembagian tugas diantara stasiun kerja.

• Assembled Product adalali produk yang melewati suatu umtan stasiun

kerja dimana pekerjaan diatur dalam jumlah yang efektif (Bedworth,

David, hal 363).

• Waktu stasiun kerja adalali jumlah waktu dari elemen kerja yang ada

dalamstasiun kerjayangbesamya tidak bolehlebih dari waktu siklus.

• Precedence Diagram adalah diagram yang menggambarkan umtan

pekerjaan yang hams diselesaikan yang juga menggambarkan saling

keterganrungan antara elemen pekerjaan yang satu dengan lainnya dimana

elemen kerja yang mendahului tidak dapat dikerjakan setelah elemen kerja

yang didaliului.

Secara umum permasalahan dalam Line Balancing dibagi menjadi dua

bagian yaitu:

1. Heuristic Line Balancing

2. Stochastic Line Balancing
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Tujuan yang ingindicapai dari penyeimbangan lintasan antara lain :

• Menyeimbangkan beban kerja pada stasiun kerja.

• Menjaga lintasan rakitan tetap berlangsung lancar.

• Menumnkan jumlah stasiun kerja.

• Meningkatkan produksi dengan menumnkan waktu siklus.

Untuk menyeimbangkan suatu lintasan produksi, pada umumnya tidak

mudah, karena akan menemukan pembatas-pembatas. Faktor-faktor yang menjadi

pembatas dalam masalah keseimbangan lintasan tersebutadalah :

1. Pembatasan teknologi yang menjadi pembatas dalam pengelompokan

elemen-elemen kerja yang telah ditentukan. Pembatas ini sering

digambarkan dengan diagram pendahulu.

2. Pembatasan fasilitas yang membatasi pengelompokan elemen-elemen

kerja karena ada fasilitas mesin dalam lintasan assembling yang tidak

dapat dipisahkan.

3. Pembatasan posisi yang membatasi pengelompokkan elemen-elemen kerja

karena orientasi produk terhadap operator yang sudah ditentukan.

II.4.1. Heuristic Line Balance

Heuristic berasal dari bahasa Yunani yang berarti menemukan. Model

Heuristic ini pertama kali digunakan oleh Simon dan Newell yang

menggambarkan pendekatan tertentu untuk memecahkan masalah dan membuat

keputusan. Model Heuristic menggunakan aturan-aturan yang logic dalam

memecahkan masalah.
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Inti pendekatan secara Heuristic adalah untuk routing secara efektif yang

menguraikan bentuk permasalahan. Sebagai contoh masalah produksi yaitu

Penyeimbangan Lintasan yang dapat dipecahkan dengan menguraikan

keselumhan sistem menjadi rangkaian Penyeimbangan Lintasan yang sederhana

yang dapat dipelajari secara anaiisis. Bentuk lain pengurangan adalah digunakan

pada aturan yang relatif sederhana yaitu diterapkan secara bemlang sampai semua

keputusan telah dibuat.

11.4.2 Kendala Dalam Penyeimbangan Lintasan

Dalam penyeimbangan lintasan, sering ditemukan berbagai kendala

antara lain : (Keith Lockyer, Hal 162)

1. Kendala yang diutamakan

Berasal dari hubungan teknologi antara elemen kerja dan mempengaruhi

umtan untuk melaksanakannya.

2. Wilayah

Mencegah elemen kerja yang penting dalam suatu wilayah atau stasiun kerja

yang sama.

11.4.3 Cara-Cara Menciptakan Keseimbangan Lintasan

Wilson Frank Whal 9-41 mengatakan bahwa karena permasalahan yang

ditimbulkan adalah berlainan tergantung situasi di lintasan , maka dikembangkan

berbagai cara untuk menciptakan keseimbangan khusus untuk keseimbangan pada

operasi-operasi perakitan, ada 6 (enam) cara yang dikenal, yaitu ;
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1. Tumpukan material dan pengerjaan operasi yang lambat dalam waktu

tambahan.

Cara pertama ini mungkin yang termudah, tetapi bukan yang terbaik, yaitu

dengan membuat tumpukan material di muka area kerja lambat. Area ini

selanjutnya hams bekerja lembur atau menambali personil. Disamping terjadi

kemacetan akibat waktu operasi yang terpanjang.

2. Pergerakan Operator

Cara yang kedua ini dilakukan bila suatu operasi membutuhkan waktu lebih

singkat dari pada stasiun kerja operator tersebut dapat:

a. Menangani lebih dari satu operasi.

b. Menyusun Sub-Rakitan jika operasi ini dilakukan di luar lintasan atau

membantu operasi yang ketat.

c. Bekerja di dua lintasanyang berbeda.

3. Pembagian operasi dan pemecahan elemen kerja.

Cara ketiga ini mungkin yang paling umum di dalam menyeimbangkan

operasi-operasi perakitan, karena biasanya operasi itu mudah di bagi-bagi

sehingga diperoleh keseimbangan yang tinggi dengan sedikit waktu yang

menganggur. Meskipun cara ini telah dipakai secara meluas dan berhasii,

namun ada kalanya tidak dapat diterapkan jika :

a. Pekerjaan secara alamiah tidak dapat dipecahkan.

b. Pekerjaan itumemerlukan biaya yang bam.

4. Pengelompokan operasi dan penyeimbangan group.
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Cara ini berusaha mengelompokan beberapa operasi atau elemen kerja hasil

pembagian kedalam gmp-gmp atau stasiun-stasiun kerja secara seimbang,

sehingga setiap grup memiliki waktu yang sama panjang. Biasanya satu

stasiun kerja ditangani oleh seorang operator.

5. Perbaikan Operasi.

Cara keempat ini hams lebih dicoba dengan perbaikan Metode kerja,

khususnya jika lintasan telah diset up dan beberapa operasi tampak lebih

lambat daripada yang lainnya. Studi perbaikan akan selaiu menghasilkan cara

yang lebih baik untuk melakukan pekerjaan yang akan mengurangi waktu

kerja yang membutuhkan.

6. Perbaikan Kinerja Operator.

Cara ini dapat dilakukan untuk operasi yang mempakan bottleneck melalui;

a. Penambahan latihan bagi operator yang bersangkutan

b. Penggantian bonus tambahan bagi yang dapat bekerja sama cepat dengan

operasi selanjutnya.

II.4.4 Teknik-teknik Penyeimbangan Lintasan Produksi

David D, Bedworth dan James E Bailey hal 371 mengatakan bahwa

penyeimbangan suatu lintasan mengakibatkan suatu keterkaitan diantara

kecepatan atau laju produksi, operasi-operasi dan umtaimya yang diperlukan, serta

waktu yang dibutuhkan untuk menyeiesaikan suatu operasi atau elemennya.

Secara umum langkah-langkah yang diperlukan dalam proses

penyeimbangan lintasan, meliputi:
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1 Membuat daftar operasi-operasi (atau elemen operasinya) yang diperlukan.

2. Menyusun daftar diatas berdasarkan rangkaiannya, yaitu membuat batasan

operasi yang mendahului atau mengikuti.

3. Menunjukan waktu operasi atau waktu elemen, serta operasi yang menjadi

bottleneck.

4. Menyesuaikan operasi-operasi melalui pengelompokan atau pembagian

operasi atau metode, sedemikian sehingga total waktu untuk setiap operasi

adalah sama sebagai faktor keseimbangan .

5. Membuat diagram atau sejenisnya yang menggambarkan operasi, waktu dan

sumber daya manusia dari lintasan yang seimbang tersebut.

Parameter-parameter yang digunakan sebagai berikut:

C = Waktu siklus

K = Jumlah stasiun kerja

I = Nomoridentifikasi elemen kerja

Ti = Nilai waktu untuk elemen kerja ke-i

Sk = Jumlah waktu yang ditugasi pada stasiun k

dk =Waktu yang menggangur (idle time) pada stasiun kerja k

D = Tundaan seimbang (Balance Delay) untuk keseluruhan Lhitas Perakitan

Waktu siklus adalah waktu maksimum yang tersedia pada setiap stasiun kerja.

N

Kmin =2 Ti +r(0 <r<1) =Bilangan Bulat (2.1)

Pada kondisi lintas perakitan seimbang yang sempurna maka waktu kerja

sama dengan waktu siklus pada setiap stasiun, sehingga :
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C= E Ti
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(2.2)

"•mill

Lebih jauli bahwa kondisi tersebut sulit untuk diterapkan, yang disebabkan

adanya, kendala dimana suatu pekerjaan dapat dilakukan apabila pekerjaan

sebelumnya sudah selesai dilakukan (Presedence Constraint). Hal ini

memungkinkan adanya waktu menganggur (Idle time) pada setiap stasiun kerja

yang sebesarnya adalali:

dk =C-Sk (23)

Apabila waktu menggangur pada setiap stasiun kerja dijumlahkan, maka

jumlah total idle time tersebut mempakan tundaan seimbang (Balance Delay),

k

D-Zdk =E (C-K) (24)
k-1

Dan keseimbangan efisien adalah suatu kondisi yang meminimumkan

jumlah idle time yang terjadi sehingga efisien seimbang adalah :

Total Waktu Tugas L Ti
Tin = = (25)

Total Waktu Stasiun C.k

Setelah uraian diatas, selanjutnya dibawah ini akan dijelaskan 2(dua) teknik

penyeimbangan lintasan produksi berdasarkan pendekataan Heuristik , yaitu :

• Teknik Peringkat Bobot Posisi (Rank Positional Weight)

• Teknik Pendekatan Wilayah (Region Approach)



21

H.4.4.1 Teknik Peringkat Bobot Posisi

Metode ini dikenal dengan metode pengurutan bobot posisi atau Ranked

Position Weight (RPW). Yang dimaksudkan dengan bobot posisi dari suatu tugas
adalah jumlah waktu pelaksanaan tugas tersebut dengan waktu pelaksanaan

semua tugas-tugas yang mengikutinya. Prosedur selanjutnya adalah memasukkan

tugas dengan bobot posisi yang terbesar ke stasiun kerja yang pertama, juga

dengan tugas-tugas bobot posisi yang terbesar berikumya. Bila tugas tertentu

tidak memenuhi syarat pembatas, maka tugas tersebut dilewati untuk kemudian

menjadi tugas yang pertama yang dikelompokan kedalam stasiun berikutnya,

sebagai pilihan lainnya dalam usaha mencapai keseimbangan lintasan assembling

Helgeson dan Bimie juga menggunakan perhitungan yang sebaliknya atau yang

disebut Inverse Position Weight yaitu metode pengelompokan dimulai dengan

tugas yang mempunyai bobot posisi terkecil Metode ini dapat digunakan secara

manual atau dengan bantuan komputer, jika tugas relatif besar dan persoalannya

kompleks. Metode ini memiliki kemampuan didalam memecahkan keseimbangan

lintasan assembling, karena metode ini mudah dan sederhana. Untuk lebih

jelasnya pembahasan metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hitung waktu siklus yang diinginkan., waktu siklus aktual ialah waktu siklus

yang diinginkan atau waktu operasi terbesar jika waktu operasi terbesar itu

lebih besar dari waktu siklus yang diinginkan.

2. Buat matrik pendahulu berdasarkan jaringan kerja perakitan.

3. Hitung bobot posisi tiap operasi yang dihitung berdasarkan jumlah waktu

operasi tersebut dan operasi-operasi yang mengikuti.
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Dengan menggunakan algoritma bobot posisi, maka langkah pertama yang

hams dilakukan ialah menghitung waktu siklus yang diinginkan. Jika diinginkan

dalam satu lintasan dihasilkan 1500 unit produk, maka waktu siklus yang
diharapkan ialah:

Jumlah hari dalam 1tahun x60 xWorking time per day (dalam menit)

Permintaan

270 harikerja x 8 jam x 60 menit

1500 Produk

= 86.4 menit

Tetapi karena waktu operasi yang terbesar ialah 90 menit, maka waktu

siklus aktual tidak mungkin ditetapkan sama dengan 86,4 menit. Untuk itu, kita

akan mengggunakan 90 menit sebagai waktu siklus aktual.

Langkah berikutnya ialah memindahkan jaringan kerja menjadi suatu

bentuk Matrik Pendahulu seperti terlihat pada tabel III Angka 1 mewakili

operasi yang hams mengikuti operasi sebelumnya, dan angka nol mewakili

operasi yang tidak memiliki hubungan keterdahuluan (mdependen). Jika operasi

pendahulu diletakkan pada baris, sementara operasi pengikut diletakkan pada

kolom, maka setengah matrik dibagian bawah diagonal akan terdiri angka nol.

Sebagai contoh, operasi 10 hams mengikuti operasi 3dan 4(operasi 10 bam dapat

dilakukan setelah operasi 3 dan 4 selesai). Atau bisa dinyatakan sebaliknya,
operasi 3 dan 4 hams mendahului operasi 10.

Selanjutnya bobot posisi untuk tiap operasi harus diliitung. Bobot posisi

didefinisikan sebagai total waktu operasi itu sendiri dan seluruh operasi
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pengikutnya, sebagai contoh, operasi 1bobot posisinya ialah total waktu operasi 1

dan operasi pengikutnya (operasi 2,11, 14, 15 dan 16).

sebesar : 20 +43 +22 +86 +21 +63 =255. Hasil perhitungan bobot posisi

untuk tiap operasi, langkah selanjutnya ialah mengumtkan operasi-operasi dalam

umtan bobot posisi yang semakin kecil. Hal ini dilakukan sebagaimana terlihat

pada tabel 11.2 . Setelah melakukan perhitungan bobot posisi untuk tiap operasi,

langkah selanjutnya ialah mengumtkan operasi-operasi dalam umtan bobot posisi

yang semakin kecil. Hal mi dilakukan sebagaimana terlihat pada Tabel II.3.

selanjutnya, umtan operasi yang dibebankan pada stasiun kerja diprioritaskan
menumt bobot posisi.
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Operasi Bobot Operasi
Operasi Pendahulu

1 255 _

2 235 1

3 237 _

4 304 _

5 191 _

6 161 5

7 186 _

8 165 7 I
g 173

214 3,410

11

12

192

128

__2J0
6,8,9

13

14 170

_12
12

O)OI

84

63 ]
13,14

____15 J

Tabel 11.2. Hasil Perhitungan Bobot Posisi Untuk Tiap Operasi

Operasi Bobot Operasi Operasi Pendahulu

304

255

237

235

10 214 3,4
11 192

191

2,10

186

173

14 170 11

165

161

12

13

128

106

_6,8,9

12
15 84 13,14

Tabel II.3. Hasil Pengumtan Operasi Mulai Dari Bobot Operasi Terbesar
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Total waktu Pekerjaan
N =

Waktu Siklus yang diinginkan

554
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86.4

6.41 Stasiun

Atau kurang lebih akan terbentuk 7 stasiun kerja (dibulatkan keatas).

Operasi pertama yang dibebankan pada stasiun pertama adalah operasi 4karena

operasi 4memiliki bobot posisi terbesar. Pembebanan pekerjaan di stasiun kerja
pertama ini tidak dilanjutkan karena waktu siklus 4 telah mencapai 90 menit

(sama dengan waktu siklus), sehingga pembebanan pekerjaan Iain akan

mengakibatkan stasiun kerja memiliki waktu lebih dari 90 menit. Prosedur diatas

dilanjutkan sebagaimana Tabel II.4 sehingga didapatkan pembebanan pekerjaan

ditujuh stasiun kerja. Aliran dan pembagian pekerjaan dapat dilihat pada Gambar
2.2.

Proses teraklnr ialah cara trial and error untuk meningkatkan efisiensi

stasiun kerja dengan cara mempertukarkan penugasan ditiap stasiun kerja. Jika

tidak ditemukan penugasan lainnya yang akan menghasilkan tingkat efisiensi yang

lebih tinggi, maka prosedur dihentikan. Hasil perbaikan berdasarkan trial and

error mi dapat dilihat pada Tabel U.S. dihasilkan efisiensi rata-rata stasiun kerja

sebesar 95,3 %, dan tidak ada lagi pembebanan operasi perakitan kepada ketujuh

stasiun kerja yang akan menghasilkan tingkat efisiensi rata-rata yang lebih besar
dari itu.
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Kelemahan metode bobot posisi ialah tidak dipertimbangkannya efisiensi

aliran (flow efficiency) sehingga mungkin saja akan dihasilkan penugasan yang

paling tinggi tingkat efisiensinya, tetapi dengan banyak aliran bolak-balik

sehingga meningkatkan biaya transportasi atau biaya perpindahan bahan.

Stasiun

Kerja
Pembebanan

Operasi

Waktu Operasi
Stasiun Kerja

Efflsiensi

Stasiun Kerja
1 4 90 90/90 = 100% '
2 5.1.6 30+20+33 = 83 92% !
3 3,2,10 23+43+22 = 88 98%
4 11,7.8 22+21+37 = 80 89% I
5 14 86 96% i
6 9,12,13 45+22+22 = 89 99% !
7 15,16 ' 21+63 = 84 93%

Efflsiensi Rata-rata 95.2 %

Tabel 114. Pembebanan Pekerjaan Perakitan Pada Stasiun Kerja Sebelum Trial
And Error

SK 1 *
SK5 '

"«i"''•••"•'

Sir 3 SK4

•I SK 6 I*

Gambar 2.2 Aliran dan Pembebanan Pekerjaan



Stasiun

Kerja

1

Pembebanan j Waktu Operasi | Efflsiensi
—Operasi Stasiun Kerja j Stasiun Kerja

—4—__ h. 90 j90/90 =1QQ%
5,6,7 84 93%
1,2,3 86 96%

.10,11,12,13

14

8,9

15.16

Efflsiensi Rata-rata

88 98%

86

82

96%

91%

21+63 = 84 93%

95,3%
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Tabel II.5. Pembebanan Pekerjaan Perakitan Pada Stasiun Kerja Yang Diperbaiki

II.4.4.2 Teknik Pendekatan Wilayah

Metode ini dikembangkan oleh Bedwort untuk mengatasi kekurangan

metode bobot posisi. Metode ini tetap tidak akan menghasilkan solusi optimal,

tetapi solusi yang dihasilkannya sudah cukup baik dan mendekati optimal. Pada

prinsipnya metode ini bemsaha membebankan teriebih dahulu pada operasi yang

memiliki tanggung jawab keterdahuluan yang besar. Bedworth menyebutkan

bahwa kegagalan metode bobot posisi ialah mendahulukan operasi dengan waktu

operasi terbesar dari pada operasi dengan waktu operasi yang tidak terlalu besar,
tetapi diikuti oleh banyak operasi lainnya.

Langkah-langkah penyelesaian dengan metode pendekatan wilayah
(Region Approach) adalah sebagaimana berikut:

1. Hitung waktu siklus yang diinginkan. Waktu siklus aktual ialah waktu siklus

yang diinginkan atau waktu operasi terbesar jika waktu terbesar itu lebih besar

dari waktu siklus yang diinginkan.



29

2. Bagi jaringan kerja ke dalam wilayah-wilayah dari kiri ke kanan. Gambar

ulang jaringan kerja, tempatkan selumh pekerjan didaerah paling ujung
sedapat-dapatnya.

3. Dalam tiap wilayah, urutkan pekerjaan mulai dari waktu operasi terbesar

sampai dengan waktu operasi terkecil.

4. Bebankan pekerjaan dengan umtan sebagai berikut (perhatikan pula untuk

menyelesaikan diri terhadap batas wilayah):

• Daerah paling kiri teriebih dahulu

• Antar wilayah, bebankan pekerjaan dengan waktu operasi terbesar

pertama kali

5. Pada akhir tiap pembebanan stasiun kerja, tentukan apakah utilisasi waktu

tersebut telah dapat diterima. Jika tidak, periksa selumh pekerjaan yang

memenuhi hubungan keterkaitan dengan operasi yang telah dibebankan.

Putuskan apakah pertukaran operasi tersebut akan meningkatkan utilisasi

waktu stasiun kerja. Jika ya, lakukan perubahan tersebut. Penugasan pekerjaan
selanjutnya menjadi lebih tetap.

Untuk menjelaskan prosedur di atas, kita kembali pada contoh soal

terdahulu dengan mengaplikasikan metode wilayah. Gambar 2.3 ialah jaringan

kerja yang telah digambar ulang, dengan menambahkan daerah-daerali

keterdahuluan yang semakin meningkat dari kiri ke kanan. Tabel II.6 ialah

prioritas pembebanan operasi di stasiun kerja, yang disusun berdasarkan umtan

waktu operasi dari besar ke kecil di suatu wilayah.



Gambar 2.3 (Pembagian Jaringan Kerja Pada Kasus ke dalam Wilayah)

Wilayah

111

IV

V

VI

Prioritas Operasi

4,5,3,7,1

9,2,8,6,10

11,12

14,13

15

16
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Tabel II.6 Prioritas Pembebanan di Tiap Wilayah Berdasarkan Waktu Operasi

Proses pembagian pekerjaan pada stasiun kerja dapat dilihat pada table 0.7

berikut. Umtan pembebanan mengikuti prioritas sebagaimana Tabel II.6 di atas.

Pada akhir setiap pembebanan pada sebuali kerja, selaiu dilihat kemungkinan

penukaran operasi yang telah dibebankan dengan salah satu operasi pengikut akan

menghasilkan waktu stasiun kerja yang lebih tinggi.



Stasiun

Kerja

1

Pembebanan

Operasi

5,3,(7-6),6

7,1,9

2,(8-101.10.11

8,12,13

14

Waktu Operasi
Stasiun Kerja

90

30+23+33 = 86... (1)
,21+20+45= 86

_37+22+22 = 81
86

15,16 21+63 = 84

Efisiensi Rata-rataLintasan Keseluruhan

Efesiensi

Stasiun Kerja

31

_90/90= 100%

86/90 = 96 %

86/90 = 96 %
43+22+22 =87... (2) j 87/90 =97%

81/90 = 90 %

86/90 = 95 %

84/90 = 93 %

95,4 %

Tabel II.7 Pembebanan Operasi Pada Stasiun Kerja

Keterangan : (1) Operasi 7dipertukarkan dengan 6menghasilkan peningkatan
waktu stasiun dari 74 menit menjadi 86 menit.

(2) Operasi 8 dipertukarkan dengan 10 dan 11 menghasilkan
peningkatan waktu stasiun dari 80 menit menjadi 87 menit.

Stasiun Kerja 2
Operasi

5,3.6

Slasiun Kerja 2
Operasi

14

Stasiun Kerja 2
Operasi

4

Stasiun Kerja 2
Operasi
? 10 11

*>

Stasiun Kerja 2 Stasiun Kerja 2
Operasi

15.16

Operasi
8 1? n

A

Slasiun Kerja 2
Operasi

7,1.9

Gambar 2.4 Hasil Pembebanan Operasi Pada Stasiun Kerja
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H.5 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP TEKNIK TATA CARA

KERJA

Teknik tata cara kerja adalah suatu ilmu yang terdiri dan" teknik-teknik dan

prinsip-prinsip untuk mendapatkan rancangan (design) terbaik dari sistem kerja.

Teknik-teknik dan prinsip digunakan untuk komponen-komponen sistem kerja

yang terdiri dari manusia dengan sifat dan kemampuannya, bahan, perlengkapan
kerja serta lingkungan kerja sedemikian sehingga dicapai tingkat efisiensi dan

produktivitas yang tinggi dengan waktu yang diperlukan, tenaga yang dipakai

serta akibat-akibat psikologis dan sosiologis yang ditimbulkan (Iftikar Z,

Sutalaksana, Ruhana Anggawisastra, John HTjakaratmaja, hal-149).

Teknik tata cara kerja yang mempakan hasil dari perpaduan antara teknik-

teknik pengukuran waktu dan prinsip-prinsip studi gerakan terns mengalami

perkembangan-perkembangan, dimana ciri-ciri yang dikembangkan oleh para

pemulanya masih ada dalam cakupan yang lebih luas. Selain dari pengukuran

waktu, teknik-teknik perancangan sistem kerja pun dapat dikembangkan seperti

perancangan tata letak tempat kerja peralatan dalam lingkungan kerja dengan

manusia dan pekerjaanya. Dengan adanya prinsip-prinsip dan teknik-teknik

rancangan sistem kerja tersebut diharapkan efisiensi kerja dan produktifitas dapat
meningkat.

Bila ditmjau lebih jauh, maka mang Iingkup teknik tata cara kerja dapat
dibagi dalam dua bagian kerja, yaitu :

• Pengaturan kerja

• Pengukuran kerja
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Pengukuran kerja berisikan prinsip-prinsip yang mengatur komponen-

komponen sistem kerja untuk mendapatkan altematif-alternatif sistem kerja yang
terbaik, dalam hal ini komponen-komponen sistem kerja diatur sehingga secara

bersama-sama berada dalam komposisi yang baik, yaitu yang dapat memberikan

efektifitas dan produktifitas yang tinggi. Untuk menjalankan hal tersebut

diperlukan pengetahuan terhadap pekerja, bahan, peralatan dan perlengkapan serta

lingkungan kerja yang ada, sehingga tujuannya tercapai. Ada 4(empat) (criteria

yang dipandang sebagai pengukuryang baik tentang kebaikan sistem kerja, yaitu ;

waktu, tenaga, psikologis dan sosiologis artinya suatu sistem kerja mulai baik jika

sistem ini memungkinkan waktu penyelesaiaan yang singkat dan akibat-akibat

psikologis dan sosiologis yang ditimbulkannya sangat minim.

Bagian dari teknik tata cara kerja yang mempelajari cara-cara pengukuran

sistem kerja disebut pengukuran kerja. Teknik atau bagian ini berisikan teknik-

teknik pengukuran kerja mencakup pengukuran waktu (time study)

Dalam hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan waktu standar dari setiap

elemen-elemen pekerjaan yang dibutuhkan secara wajar, oleh seorang operator
yang dijalankan dalam sistem kerja terbaik.

II.6 METODE PERHITUNGAN WAKTU STANDAR

Waktu standar dihitung melalui time study ini digunakan untuk

menentukan waktu yang dibutuhkan oleh operator yang sudah terlatih untuk

mengerjakan tugas atau pekerjaannya pada kondisi normal.
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Menumt A.E Shaw dalam bukunya "Industrial Engineering Handbook",
time study dapat definisikan sebagai:

"Suatu anaiisis terhadap operator untuk menentukan waktu elemen kerja

yang dibutuhkan untuk mengerjakan operasi tersebut dengan efeklif"

(A.E Shaw, Industrial Engineering Handbook).

Adapun kegunaan time study ini adalah ;

1 Menentukan jadwal dan rencana kerja

2. Menentukan biaya standar dan membantu dalam pembuatan anggaran biaya.

3. Memperkirakan biaya dari produk sebelumnya produksi, untuk menentukan

hargajual.

4. Menentukan efektifitas mesin, jumlah mesin yang dibutuhkan operator dan

membantu dalam menyeimbangkan Imtas perakitan (balancing assembly line)
atau pembebanan kerja.

5. Menentukan waktu standar untuk digunakan sebagai dasar untuk pembayaran
gaji dan insentif bagi tenaga kerja langsung dan tidak langsung.

6. Menentukan waktu standar untuk digunakan sebagai patokan pengendalian
biaya tenaga kerja.

Prosedur dalam melakukan time study ini tergantung dari jenis operasi
yang dipelajari. Prosedur yang biasa dilakukan adalali:

1. Mencatat informasi mengenai operasi dan operatornya

2. Membagi operasi menjadi elemen-elemen kerja dan mencatat uraian metode

kerjanya dengan Iengkap.

3. Observasi atau pengamatan dan mencatat waktu yang dibutuhkan operator.
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4. Menentukan jumlah siklus atau pengamatan yang akan diliitung waktunya.
5. Memeriksa apakah jumlah siklus yang diambil sudah cukup dan berada pad<

batas-batas kendali.

6. Memeriksa rate pada kinerja (performance) operator

7. Menentukan biasanya kelonggaran-kelonggaran (Allowance)

8. Menentukan waktu standar dari operasi.

H.6.1 Mencatat Informasi

Pada taliap ini semua informasi yang berkaitan dengan informasi yang
menjadi objek penelitian hams secara lengkap. Hal tersebut dimaksudkan agar
studi yang dilakukan dapat dipakai sebagai sumber informasi untuk standar pada
suatu periode mendatang.

Dalam hal ini informasi yang perlu dicatat meliputi :

1. Operasi dari suatu aktivitas

Hal ini dimasudkan agar lebili memudalikan atau mengidentifikasi

serangkaian operasi yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat
menghasilkan suatu produk.

2. Sketsa tempat kerja (Lay out terpasang) termasuk posisi operator, peralatan
dan material.

3. Jumlah operator dan mesin yang digunakan.

H.6.2 Membagi Operasi Menjadi Elemen-elemen Kerja

Mengukur waktu dari suatu operasi secara keseluruhan sebagai satu

elemen jarang memberikan hasil yang memuaskan. Untuk itu operasi yang ada
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dapat diuraikan menjadi elemen-elemen yang pendek dan masing-masing diukur

waktunya secara terpisah. Hal ini mempakan bagian terpenting dari time study.
Alasan membagi operasi menjadi elemen-elemen kerja adalah :

L Cara terbaik untuk menjelaskan operasi adalah membagi operasi tersebut

kedalam elemen-elemen yang terbatas dan terukur dan menjelaskan secara
terpisah.

2. Anahsa operasi melalui elemen-elemennya dapat menunjukan variasi waktu

yang sekecil-kecilnya dalam mengerjakan pekerjaan dimana bila menganalisa
operasi secara keseluruhan tidak akan dapat terdeteksi.

Pengumpulan data mengenai waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan

suatu elemen kerja menggunakan stop watch dapat dilakukan dengan cara :

1. Pengukuran waktu secara kontinyu (continues timing)

Metode pengukuran waktu secara kontinyu dilakukan dengan memulai

gerakan jamm stop watch pada permulaan pengerjaan elemen pertama dan

jamm terns bergerak selama pengamatan berlangsung. Posisi jamm atau angka

dibaca dan dihentikan setelah setiap elemen kerja telah selesai dilaksanakan

dan terns dilanjutkan pada pengukuran berikutnya.

2. Pengukuran waktu secara berulang-ulang (Repetitive timing)

Dengan cara mi jamm atau angka stop watch digerakan diawal pengerjaan

elemen pertama dan dihentikan diakhir pengerjaan elemen kerja tersebut.

Selanjutnya waktu pengerjaan dicatat dan posisi jamm atau angka pada stop

watch dikembalikan lagi ke posisi nol untuk kemudian dimulai pengukuran

waktu untuk elemen kerja berikutnya demikian seterusnya.
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3. Pengukuran secara Akumulatif(Accumulative Timing)

Dengan cara ini pengukuran waktu untuk tiap elemen kerja secara langsung
dengan menggunakan dua buah stop watch. Kedua stop watch tersebut

dipasang secara bersama pada papan pengamatan dan dihubungkan
sedemikian mpa sehingga ketika stop watch pertama bergerak, stop watch

kedua berhenti secara otomatis dan demikian pula sebaliknya.

11.63 Memperkirakan Jumlah Siklus Pengamatan

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan elemen-elemen kerja dari

suatu operasi memiliki variasi dari satu siklus berikutnya. Variasi tersebut dapat

diperkecil dengan adanya standarisasi bahan baku, peralatan dan perlengkapan
yang baiksertaoperator yang terlatih.

Pengukuran waktu yang dilakukan mempakan proses sampling, dalam hal

ini apabila jumlah siklus yang diukur dan bila variabiles dan' waktu pengerjaan
semakin besar berada pada suatu kondisi yang normal maka dimungkinkan bahwa

hasil pengukuran berada pada daerah penerimaan sampling berdistribusi normal.

Dengan kondisi tersebut, maka diperlukan jumlali observasi pengambilan data

yang menjamin bahwa hasil pengukuran dapat mewakili sampling, sehingga
menghasilkan akurasi yang diinginkan.

II.6.4 Menentukan Kecukupan Data dan Batas Kontrol

Serangkaian data yang diperoleh terhadap pengamatan waktu kerja

operator dianggap sebagai suatu sampling dari universum sistem yang ada. Untuk
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mengetahui apakah jumlah data (waktu kerja operator) dapat mewakili, maka

dilakukan pengecekan data sebagai berikut:

Jika a =- Deviasi standar

crx = Deviasi standar dari distribusi nilai rata-rata

N =Jumlah data observasi s =Simpangan baku sampel

X =Rata-rata data pengamatan N' =Jumlah data yang cukup
X = Data pengamatan

Maka ;

(2-6)
G _ =

* Vn

Deviasi standar (a) adalah deviasi akar kuadrat rata-rata dari selisih data observasi

dengan rata-ratanya.

c== /(Xi-X)^ +(X2-X)2 +... +(Xn-X)2
V N
/^(X, - X)2

V "IT"
CT

SX 2 (2-7)
CT= V " X

N

Karena:

SX

x - —

N

sx2 f sx]

a -l/Nj/NSX"(ZXJ) (2g)
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Subtitusi persamaan 2.6 pada persamaan 2.4 sehingga :

VN\J NZX2"(SX2)
^l = (2.9)

Vn'

Dalam hal ini hasil data yang diinginkan atau diasumsikan memiliki

tingkatkeyakinan 95 % dan ketelitian 10 %

Tingkat keyakinan - 1 - a

0,95 = 1 - a

a = 0,05

Dengan statistik uji two - tail daerali signifikan, maka a/2 - 0,025

sehingga dari tabel normal diperoleh Z- 1,96 ; maka :

0,1 X=l,96

£X 1,96 I/N \JnZX2-(£X)2
0,1

N VN'

J 19,6VNLX2-(2:xr
IX

(2.10)

X(X- X)2
Karena: s =

N-l

Maka dengan tingkat keyakinan 95 %, Batas Kontrol dari hasil observasi

penerimaan yang digunakan adalah

Batas Kontrol = X ± 1,96 s q 11)



II.6.5 Menentukan Rating Faktor

Dari serangkaian data waktu yang telah diperoleh untuk tiap elemen, maka

dapat ditentukan nilai atau data waktu terpilih yaitu waktu rata-rata dari tiap
elemen kerja. Sebelum menentukan besarnya waktu standar, teriebih dahulu

dilakukan perhitungan waktu normal dengan memasukan penilaian rating faktor

yaitu penilaian yang dianggap menentukan kewajaran atau ketidakwajaran dalam
bekerja.

Rating adalah suatu perbandingan terhadap kinerja (Performace) operator

yang diamati dengan pengamatan mengenai kinerja yang normal. Rating faktor itu

ditetapkan pada waktu rata-rata dari setiap elemen kerja untuk menentukan besar
waktu normal.

Indikator penyesuaian yang digunakan antara lain : (A.E Shaw, Industrial
Engineering Handbook, hal 147)

a. Jika P>1maka operator bekerja diatas normal / cepat

b. Jika P< 1maka operator bekerja dibawah normal / lambat

c. Jika P = I maka operator bekerja normal.

Ada beberapa kriteria dalam pemberian rating faktor ini. Salah satu sistem

penilaian ini adalah didasarkan pada 4faktor yang dikembangkan olali Westing
House dan dipublikasikan pada tahun 1927. Keempat faktor tersebut adalah :

1. Keahlian (Skill)

Dapat didefinisikan sebagai kemampuan mengikuti cara kerja yang ditetapkan.

Keahlian atau ketrampilan ini dapat ditingkatkan melalui latihan dapat

n tu
' & ft

PF_RPUSTA!<AAN-I- I l-UH

40
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ditentukan melalui ketetapan gerakan dan irama dalam bekerja yang dilakukan
operator.

2. Usaha (Effort)

Adalah kesungguhan yang ditunjukan atau diberikan oleh operator ketika

melakukan pekerjaan. Ada beberapa kelas dalam penilaian itu seperti;

Poor Effort : Terlihat pada operator yang bekerja lambat dan melakukan

pakerjaan yang tidak perlu.

Average Effort : Terlihat pada operator yang bekerja dengan stabil dan

berada pada sistem yang baik, gerakan yang tidak perlu

dikurangi serta operator tertarik pekerjaan.

Excellent Effort: Terlihat pada operator yang bekerja menggunakan metode

terbaik (Sistematis), Dedikasi yang tinggi terhadap

pekerjaannya dan biasanya gemar menunjukan

superioritasnya.

3. Kondisi (Condition)

Mempakan penilaian terhadap kondisi yang mempengarahi operator dalam

bekerja seperti keadaan pencahayaan, temperatur dan kebismgan ruangan.

Pada dasarnya kondisi kerja yang baik (Ideal) adalah kondisi yang paling

cocok pekerjaan yang bersangkutan yaitu ; yang memungkinkan performace

maksimal dari pekerja.
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4. Konsistensi (Consistency)

Penilaian ini didasarkan pada kenyataan bahwa selama periode tertentu, hasil

kerja yang ditunjukan operator selaiu bembah-ubali. Hal ini dipengarahi oleh

sifat elemen kerja, kepandaian operator dan kesempatan berlatih.

Skala numerik atau penyesuaian untuk tiap operator dan waktu yang dipilih

(waktu rata-rata) dari time study yang dinormalkan dengan menggunakan

jumlah dari keempat rating faktor tersebut.

Sebagai contoh bila waktu rata-rata dari suatu operasi adalah 40 detik dan

bila ratingnya adalah:

Keahlian Sangat Baik (B2) + 0,08

Usaha Baik (C2) + o,02

Kondisi Kerja Baik (C) + 0,02

Konsistensi Average (D) + 0,00

Total 0,12

Sehingga P = (l+0,12) -1,12

Maka waktu normal untuk operasi tersebut adalah =40 x 1,12 - 44,8 detik atau

dapat dirumuskan menjadi:

Waktu Normal fWNl =Waktu Rata-rata xn+P)

II.6.6 Menentukan Kelonggaran-kelonggaran (Allowance)

Kelonggaran-kelonggaran perlu diperhitungkan dalam menentukan waktu

standar. Kelonggaran yang dimaksud diberikan pada tiga hal:

• Untuk keburuhan pribadi

• Menghilangkan rasa fatique
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• Hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindarkan

IL6.7 Menentukan Waktu Standar

Tahap-tahap untuk menentukan waktu standar dari suatu operasi adalah :

1. Menentukan waktu rata-rata dari pengamatan

2. Menentukan besamya rating faktor dan tiap-tiap operasi, sehingga diperoleh
waktu normal. Rumus yang digunakan :

Waktu normal (Wn) =Waktu rata-rata x(1+P)

3. Memberikan kelonggaran (Allowance) pada waktu normal, sehingga diperoleh
waktu standar. Rumus yang digunakan :

Waktu Standar (WS) =Waktu Normal +(Waktu Normal xAllowance) atau

(WS) - WN + (WN + A)

dimana:

P = Penyesuaian

A = Allowance

WN - Waktu Normal

WS - Waktu Standar

II.7 PETA PROSES OPERASI (OPERATION PROCESS CHART)

Peta proses operasi mempakan suatu diagram yang menggambarkan

langkah-langkah proses yang akan dialami oleh balian baku mengenai umtan-

umtan operasi dan pemeriksaan, sejak dari awal sampai menjadi produk jadi

maupun sebagai komponen dan juga memuat informasi-informasi yang

dibutuhkan untuk analisa lebih lanjut, seperti : waktu yang dihabiskan, material
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yang digunakan, tempat, alat serta mesin yang digunakan. (Iftikar. Z. Sutalaksana,
Jann. H. Tjakraatmadja, Hal 23).



(iviniAiJ)



Proses Produksi meliputi beberapa proses :

1. Part Preparation meliputi demon keria

sequencer

- Axial

- Radial

- Chip

2. Hand Insertion meliputi:

Heatsink Plate

Hand Insert

3 Soldering meliputi

Soldering Inspection

Soldering

4. Assembling meliputi :

- Penggabungan antara Part Preparation dan Pre Assembling Part
5. Pre Adjustment meliputi :

Adjustment

Carton Open i Inspection

6. CRT Adjustment melipuli:

- CRT Ass y

- CRT i- Ac Cord + Yoke *Jack HP Installation

7. Speaker Adjustment meliputi :

- Speaker Ass'y

- Speaker Installation



8. PWB Check meliputi:

Main PWR -f Purity Installation

Wirring Fixing +• Check Sheet

*>. Rasherand Subwoofer meliputi :

Raster Inspection

AV J Subv/oofer Inspection

10. Total Adjustment meliputi:

- Cut off Adjustment

- Purity Adjustment

White Balance Adjustment

Con vergence Adjustment

- Monoscope Adjustment

- Sub Colour Contrast Bright, Tint, Sharpness Inspection

Final Inspection

11. Packing meliputi:

- Carton Open -i inspection

- Cabinet B Combine

- OperationManual Ass'y

- Operation Manual Book + Sticker

Ass'y

Packing


