
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam usaha pemecahan masalah diperlukan suatu pengetahuan tentang
faktor-faktor yang berpengaruh sehingga menimbulkan usaha yang dapat

menghasilkan suatu bentuk pemecahan yang memperhat.kan faktor-faktor
tersebut.

Langkah awal yang biasa ditempuh dalam pemecahan masalah adalah

mengenai lebih dahulu permasalahan yang dihadapi dengan baik, untuk kemudian

bam ditentukan bentuk pemecahan yang dipilih dari beberapa alternatif yang
mungkin.

Adapun penjabaran dari langkah-langkah pemecahan masalah secara garis
besar terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

I. Tahap pengumpulan dan pengolahan data yang meliputi:

• Pengumpulan data aktivitas dan umtan perakitan produk bersangkutan

u Data Waktu Baku aktivitas

• Perhitungan Waktu Siklus

• Pembentukan Precedence Diagram

2. Tahap Penyeimbangan Lini yang terdiri dari :

• Metode Ranked Positional Weight (Helgeson-Birnie)

• Metode Teknik Pendekatan Wilayah/Region Approach (Killbridge dan

Wester)
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3. Tahap perhitungan Balance Delay dan efisiensi yang diusulkan dan analisa

perbandingan kondisi yang ada dengan kondisi usulan.

Sebelum diuraikan langkah-langkah penyelesaian tersebut, perlu

dikemukakan alasan dan kriteria yang hams dipenuhi untuk menentukan suatu

metode yang cepat guna pemecahaan masalah. Untuk permasalahan yang ada,
kriteria yang dipilih adalah ;

1. Dapat memberikan pemecahan yang lebih tepat sesuai dengan kondisi

nyata yang dihadapi.

2. Usaha yang dikeluarkan kecil dan dapat mengambil keputusan dalam

waktu yang relatif singkat.

3. Sifatnya praktis digunakan dan mudah dipahami oleh pihak pemakai

tersebut.

Dari beberapa metode pendekatan penyelesaian masalah Penyeimbangan

Lini, hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam penerapannya adalah :

1. Adanya persoalan yang terialu besar untuk dipecahkan dengan teknik lain

seperti teknik trial and error atau teknik analitik.

2. Adanya persoalan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk matematik.

Dengan demikian maka penyelesaian persoalan keseimbangan lini ini

dilakukan dengan menggunakan pendekatan Heuristik dengan metode-metode

yang telah disebutkan untuk memberikan hasil yang optimal dari beberapa

altematif mungkin, dengan menggunakan 3 metode sebagai tolak ukur

penerapannya.
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Metode Hegelson dapat dilakukan secara manual, mudah dikerjakan dan

sedarhana serta cocok untuk memecahkan masalah keseimbangan lini perakitan

dalam mengambil keputusan yang cepat dengan pengeluaran usaha yang relatif
sedikit.

Penerapan metode Killbridge dapat digunakan untuk mengambil

keputusan dalam waktu yang singkat dengan usaha yang tidak terialu besar, lebih

mendetail dalam menganalisa dan dipakai secara manual.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa kedua metode memiliki kemampuan

untuk memenuhi kriteria pemilihan dan keduanya memiliki sifat yang hampir

sama dalam pemecahan masalah, hanya perbedaan mendasar adalah pada

pengelompokkan elemen-elemen kerja ke dalam stasiim kerja.

III.1 PROSES PERAKITAN TELEVISI TYPE 20U/20

HI. 1.1 Urutan Perakitan

Pada tahap im" dilakukan pengamatan langsung mengenai operasi perakitan

atau pembuatan produk bersangkutan yang terdiri dari beberapa aktivitas yang

perlu didefinisikan teriebih dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelaskan

batas awal atau akhir suatu aktivitas secara keseluruhan dengan memperhatikan

proses-proses yang terjadi dimangan kerja atau mengikuti prosedur kerja yang

sudah ada, dengan demikian selumh aktivitas yang dilakukan pada pembuatan

Televisi SHARP Type 20U/20 di PT. SHARP YASONTA INDONESIA dapat
didefinisikan dengan jelas.
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III. 1.2 Data Waktu Baku Aktivitas

Data waktu baku aktivitas dilakukan dengan pengambilan data melalui

pengamatan langsung pada obyek yang bersangkutan, karena data waktu standar

belum dimiliki oleh perusahaan .

III. 1.3 Penentuan Waktu Siklus

Penentuan waktu siklus ini dengan memperhatikan jumlah produksi pada

kapasitas normal dan kecepatan produksi. Sedangkan perhitungan kecepatan

produksi dilakukan dengan cara membagi antara unit per hari dan jam kerja per

hari. Karena kecepatan produksi itu sama dengan waktu siklus, maka besarnya
harga waktu siklus dapat diterapkan.

HI.1.4 Pernbentukan Precedence Diagram

Penugasan elemen-elemen kerja ke stasiun kerja untuk waktu siklus

tertentu (ditentukan oleh tingkat produksi yang diinginkan) mempunyai kendala

pada elemen-elemen kerja itu sendiri yang mempakan pembagian dari total kerja

perakitan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu produk.

Dengan Precedence mempakan grafik yang memperlihatkan umtan-umtan

operasi perakitan yang dilakukan dan dengan Precedence Diagram ini juga dapat

dilihat ketergantungan suatu elemen-elemen kerja lainnya. Sebagai Precedence

Restriction dalam menyeimbangkan lintasan perakitan. Precedence Diagram ini

juga mempakan input penting dalam menganalisa lintasan perakitan.

Pembentukan Precedence Diagram dapat dilakukan dengan

memperhatikan logika ketergantungan tiap operasi, sehingga dapat ditentukan

operasi-operasi mana yang hams mendahului atau mengikuti operasi selanjutnya.
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HI.2 TAHAP PENYEIMBANGAN LINTASAN PERAKITAN

III.2.1 Metode Helgeson - Birnie

Metode ini menyeimbangkan beban kerja dengan melihat umtan-umtan

dari bobot posisi (Positional Weight) tiap-tiap elemen kerja yang ada pada stasiun

kerja yang bersangkutan. Umtan rangking dan elemen kerja yang memiliki bobot

posisi yang terbesar menumn hingga yang terkecil. Selanjutnya penempatan

beban kerja bagi tiap stasiun didasarkan atas ranking tersebut di atas dengan

memperhatikan besarnya waktu siklus yang ingin dicapai. Penempatan beban

kerja yang ditempatkan maupun total waktu stasiun kerja yang dibentuk tidak

boleh melebihi waktu siklus yang ditargetkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelompokkan elemen kerja ke
dalam stasiun kerja:

1. Waktu siklus dari produksi

2. Teknik proses yang mungkin dilakukan serta umtan-umtan proses yang

hams dilakukan oleh perakitan tersebut.

3. Waktu yang mungkin dilaksanakan untuk menyelesaikan operasi atau

kebutuhan operator untuk melayani alat produksi.

III.2.2 Metode Killbridge dan Wester (Regional)

Metode Penyeimbangan Lintasan perakitan ini didasarkan atas

penempatan elemen-elemen kerja pada stasiun-stasiun kerja dengan melihat posisi
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elemen-elemen tersebut pada Diagram Precedence. Elemen kerja yang berada

pada posisi pendahulu dari elemen kerja lainnya akan ditempatkan teriebih
dahulu.

Hal-hal yang diperhatikan adalah :

• Precedence Diagram

• Waktu proses masing-masing elemen kerja

• Waktu siklus yang telah ditetapkan

Metode ini dilakukan dengan cara pembentukan kolom-kolom yang

digunakan untuk menyederhanakan persoalan dimana kolom-kolom ini dibentuk

dari umtan proses dengan memperhatikan elemen yang mendahului dan elemen

berikutnya, tanpa melanggar umtan operasi.

111.2.3 Metode Waktu Operasi Terpanjang

Metode ini menyeimbangkan beban kerja umtan waktu operasi tiap-tiap

elemen kerja yang ada pada stasiun kerja bersangkutan. Umtan waktu operasi ini

diranking dari elemen kerja yang memiliki waktu operasi terbesar sampai terkecil.

Selanjutnya penempatan beban kerja bagi tiap stasiun didasarkan pada rangking

tersebut dengan mempertahankan ketergantungan antar operasi dan besarnya

waktu siklus yang ingin dicapai. Dalam penempatan beban kerja ini intuisi

penganahsa digunakan guna mencapai kondisi seimbang yang maksimal, dimana

intuisi bergima atau digunakan untuk memilih elemen mana atau operasi apa yang

dikelompokkan dengan elemen terpilih dengan tidak melebihi waktu siklus yang

ditargetkan.
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III.3 TAHAP PERHITUNGAN EFISIENSI DAN BALANCE DELAY

Setelah didapat pengelompokan aktivitas-aktivitas dalam stasiun kerja,
tahap berikutnya adalah mencan" tingkat efisiensi kerja dengan cara sebagai
berikut:

1. Besar efisiensi stasiun kerja

Waktu Stasiun Kerja
N = x 100%

Waktu Siklus

2. Besarnya efisiensi kerja keselumhan

Waktu Total Semua Stasiun
N = x 100%

Waktu Siklus x S Stasiun

Kemudian setelah dilakukan perhitungan efisiensi dilakukan perhitungan
Balance Delay yang mempakan suatu tolak ukur dalam menyeimbangkan Lintas

Perakitan, semakin kecil prosentase Balance Delay menunjukkan semakin baik
Lintas Perakitannya.

Balance Delay : BD = 100 % - Efisiensi

Idle Time : IT = (nxc)-ti

Keterangan ;

BD - Balance Delay it - Idle Time

c -Waktu siklus t - Waktu operasi

n = Jumlah stasiun
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