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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Pada masa yang semakin maju dan modern saat ini, persaingan  di 

dunia bisnis menjadi sangat ketat, hal ini menyebabkan perusahaan harus 

mempunyai kemampuan yang baik dalam mengelola perusahaan agar tetap 

survive di dalam persaingan bisnis. Dimana setiap perusahaan dituntut untuk 

dapat memenuhi permintaan konsumen terhadap produk yang berkualitas tinggi 

dan secara terus menerus melakukan perbaikan serta peningkatan dalam bentuk 

kualitas, harga, jumlah produksi, pengiriman tepat waktu, dengan tujuan yang 

lebih nyata adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan.  

Sebagai sebuah badan usaha yang menghasilkan produk pasti memiliki 

sistem produksi. Sistem produksi tersebut merupakan suatu sistem yang 

bertujuan untuk mengelola berbagai proses untuk menghasilkan produk yang 

diproduksi. Suatu lintasan perakitan terdiri dari beberapa stasiun kerja, dan setiap 

stasiun kerja. Keseimbangan lini merupakan suatu permasalahan yang harus 

dihadapi dalam pembangunan  suatu lintasan  perakitan. Tujuan keseimbangan lini 

(line balancing) pada kasus ini adalah untuk menentukan jumlah stasiun kerja 

yang seminimal mungkin dengan memperhatikan urutan penugasan. 

PT. XYZ unit CTVT yang berlokasi di Tangerang adalah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang produksi trafo (transformer). Unit CTVT ini dikhususkan 

untuk mempabrikasi 2 jenis trafo yaitu, trafo arus (current transformer) dan trafo 

tegangan (voltage transformer).  

Penugasan kerja pada kegiatan proses produksi haruslah terjaga 

keseimbangannya antar stasiun kerja, karena pada kasus di PT.XYZ ini didapati 

bahwa adanya ketidakseimbangan bobot operasi kerja di lini perakitan 

dikarenakan dari empat stasiun kerja dengan masing-masing satu orang 

operator didapati salah satu stasiun yang proses operasinya membutuhkan 

waktu lebih lama dibandingkan stasiun kerja lainnya disebabkan pembagian 
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bobot kerja yang tidak merata sehingga terjadi keterlambatan proses produksi 

dan membuat stasiun lainnya menganggur. 

Atas dasar uraian diatas maka penelitian ini difokuskan untuk membagi 

bobot operasi kerja dan mengefisiensikan lini perakitan. Sehingga tidak 

menyebabkan banyak waktu menganggur untuk stasiun-stasiun kerja 

berikutnya. 

 

I.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan 

masalah yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah analisis sistem produksi 

serta usulan perbaikan apa saja yang tepat untuk mereduksi waktu, stasiun kerja, 

dan tenaga kerja yang sebenarnya dibutuhkan yang  terdapat pada proses produksi 

trafo tegangan. Untuk mengatasi masalah tersebut, terdapat beberapa hal yang 

perlu dirumuskan dalam penelitian ini : 

a. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lini produksi ? 

b. Bagaimana cara menganalisis dan menetukan keseimbangan lintasan 

dengan metode Helgeson-Bernie ? 

 

I.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan  masalah lebih terfokus dan tidak melebar maka 

perlu adanya batasan masalah, antara lain: 

a. Penelitian dilakukan di PT. XYZ unit trafo tegangan (voltage 

transformer). 

b. Penelitian hanya membahas keseimbangan lintasan dan difokuskan 

pada bagian produksi yaitu proses perakitan (assembly). 

c. Pengukuran waktu kerja hanya dilakukan untuk waktu-waktu yang 

berkaitan langsung dengan proses perakitan. 

d. Analisa keseimbangan lintasan hanya meliputi aspek proses perakitan 

dan tidak membahas tentang masalah biaya. 

e. Fokus hanya pada penyelesaian perakitan pada waktu normal dan tidak 

termasuk pekerjaan ulang (rework). 

f. Produk yang diteliti hanya trafo tegangan. 
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I.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah melakukan analisis 

line balancing adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan  jumlah  stasiun  kerja  yang  efektif  dan  efisien  

pada  bagian  produksi supaya  kegiatan produksi dapat berjalan 

secara optimal, sehingga perusahaan dapat memenuhi permintaan 

kebutuhan konsumen. 

b. Menganalisa tingkat efisiensi lini perakitan dengan melakukan 

pembagian tugas yang merata pada setiap stasiun kerja, sehingga 

terjadi keseimbangan lintasan produksi. 

 

I.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tugas akhir ini 

baik bagi peneliti, perguruan tinggi maupun bagi perusahaan antara lain meliputi: 

1. Bagi Peneliti 

1. Peneliti mampu menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama 

proses perkuliahan dengan kondisi nyata. 

2. Menambah wawasan dan pengalaman didalam dunia industri, serta 

cara mengatasi masalah yang terjadi diperusahaan. 

2. Bagi Perguruan Tinggi 

1. Dapat berfungsi sebagai literatur acuan yang berguna bagi 

pendidikan dan penelitian selanjutnya terhadap permasalahan 

tentang keseimbangan lintasan pada lini produksi  di PT. XYZ Unit 

CTVT dan hasil analisis ini dapat digunakan sebagai acuan untuk 

perpustakaan UPN “VETERAN” Jakarta agar berguna bagi 

mahasiswa dan menambah ilmu tentang keseimbangan lintasan pada 

lini produksi. 

2. Mendapatkan umpan balik yang berguna untuk mengembangkan dan 

meningkatkan perkuliahan serta pengajaran yang dilaksanakan agar 

sesuai dengan dunia kerja. 
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3. Bagi Perusahaan 

a. Mengetahui kebijakan apa yang sebaiknya di terapkan untuk 

keseimbangan lintasan pada lini produksi dalam mengefektifkan dan 

memaksimalkan stasiun kerja diperusahaan. 

 

I.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman atas materi-materi yang dibahas dalam 

skipsi ini maka berikut ini akan diuraikan secara garis besar isi dari masing-

masing bab berikut ini: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memberikan gambaran pendahuluan yang meliput latar belakang 

masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini menjelaskan tentang teori-teori mengenai aplikasi yang 

meliputi landasan teori, pengertian sistem pendukung keputusan, 

pengertian metode Helgeson-Bernie, definisi penjurusan, peninjauan 

literatur relevan mengenai penelitian-penelitian terdahulu sesuai 

dengan objek penelitian. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi urutan langkah-langkah pemecahan masalah secara 

sistematis mulai dari perumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, 

studi pustaka, pengumpulan data dan metode analisis data. 

 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisikan tentang data-data yang diperoleh dari penelitian dan hasil 

pengolahan berdasarkan metode yang telah ditentukan. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini memberikan kesimpulan atas analisa terhadap hasil pengolahan 

data. Kesimpulan tersebut harus dapat menjawab tujuan penelitian yang 

telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu juga berisi tentang saran 

penelitian. Penelitian yang masih belum sempurna atau diperlukan 

penelitian yang lebih lanjut adalah beberapa saran yang mungkin 

disertakan dalam penelitian ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 
RIWAYAT HIDUP 
 
LAMPIRAN 
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