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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1   Latar Belakang Masalah 
 

        Perkembangan industri manufaktur yang sangat pesat, menuntut perusahaan 

untuk terus bertahan dan berkembang. Perusahaan yang mampu bertahan dan 

berkembang dengan baik pasti dapat meningkatkan keunggulan persaingan di 

dunia industri. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung hal tersebut yakni 

dengan melakukan suatu perencanaan dan perancangan sistem produksi yang tepat 

yaitu dengan prinsip keseimbangan lintasan produksi (Kucukkoc and Zhang, 

2015), dimana keseimbangan lintasan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

kinerja operator, tata letak yang tepat, dan ada tidaknya antrian material. 

       Masalah yang dihadapi oleh PT. Mesmas Jaya Ini yang menjadi objek 

penelitian ini adalah adanya ketidakseimbangan pembagian beban kerja pada 

sewing area. Hal ini menyebabkan performansi keseimbangan lintasan menjadi 

kurang baik. Untuk menyelesaikan permasalahan ini perlu dilakukan 

penyeimbangan lintasan produksi. Hal ini dapat dilakukan dengan metode 

heuristik (Moreira et al., 2015). Metode heuristik diantaranya Ranked Positional 

Weight (RPW) metode ini dilakukan dengan cara membuat diagram precedence 

yang kemudian dihitung bobot posisi untuk setiap elemen yang diperoleh dari 

penjumlahan waktu pengerjaan elemen tersebut dengan waktu pengerjaan elemen 

lain yang mengikuti elemen tersebut, Large Candidate Rule (LCR) prinsip dasar 

metode ini adalah menggabungkan proses – proses atas dasar pengurutan operasi 

dari waktu proses terbesar hingga elemen dengan waktu operasi terkecil, dan 

Region Approach (RA) pendekatan ini melibatkan elemen – elemen yang 

memiliki tingkat keterkaitan yang sama kedalam sejumlah kolom/daerah. 

       Dengan pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan 

produktivitas PT. Mesmas Jaya Ini dengan menghasilkan output yang optimal. 

Peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan menekan sekecil – kecilnya 

segala biaya termasuk dalam memanfaatkan sumber daya manusia (do the right 

thing) dan meningkatkan profit sebesar besarnya (do the thing right). Dengan kata 

lain bahwa produktivitas merupakan pencerminan dari tingkat efisiensi dan 
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efektivitas kerja secara total. Efisiensi adalah rasio output terhadap input, atau 

jumlah output per unit input. Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output 

yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. 

       PT. Mesmas Jaya Ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 

Industri sepatu. Dalam proses produksi sepatu terdapat lima area kerja yaitu 

Cutting Area, Sewing Area, Stockfit Area, Assembling Area, dan Finishing Area. 

Lintasan produksi yang tidak seimbang terlihat pada Sewing Area yang 

menyebabkan performansi keseimbangan lintasan menjadi kurang baik. Hal ini 

menimbulkan idle time yang besar dan penumpukan barang setengah jadi (work in 

process) serta terlihatnya beberapa Bottle Neck  pada elemen kerja di sewing area. 

Ketidakseimbangan pembagian kerja dari operator juga menyebabkan perbedaan 

waktu penyelesaian operasi tiap stasiun kerja sehingga nilai efisiensi lintasan 

produksi pada Sewing Area pun menjadi rendah. Berikut data Daily Production 

Sewing yang menjadi acuan adanya ketidakseimbangan lintasan stasiun kerja. 

Tabel 1.1 Data Produksi Harian Sewing Area 

 

(Sumber : Bagian Produksi PT. Mesmas Jaya Ini) 

Dari Tabel diatas diketahui bahwa produksi pada sewing area yang seharusnya 

target produksi dalam satu hari adalah 480, namun ternyata pada beberapa hari 

target tidak bisa terpenuhi. 

       Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, perlu dilakukan 

penyeimbangan pola lintasan produksi dengan menerapkan metode heuristik. 

Metode ini diharapkan mampu memberikan solusi sebagai alternatif untuk 

mengoptimalkan performansi keseimbangan lintasan produksi pada sewing area, 

sehingga proses produksi sepatu di PT. Mesmas Jaya Ini akan lebih optimal.  

 

 

 

No Hari Tanggal Dept Rei Cotrek Others Total Prod Average/jam Remarks

1 Senin 30-Jan Line 1 310        -         -         310        39                         Nevis

2 Selasa 31-Jan Line 1 420        -         -         420        53                         Nevis

3 Rabu 01-Feb Line 1 460        -         -         460        58                         Nevis

4 Kamis 02-Feb Line 1 370        -         -         370        46                         Nevis

5 Jumat 03-Feb Line 1 460        -         -         460        58                         Nevis

Daily  Production

Sewing
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I.2   Perumusan Masalah 
 

        Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, didapatlah 

permasalahan bahwa karena terjadinya ketidakseimbangan beban kerja pada 

Sewing Area yang menyebabkan performansi keseimbangan lintasan menjadi 

kurang baik. Hal ini menimbulkan idle time yang besar dan penumpukan barang 

setengah jadi (work in process) serta terlihatnya beberapa Bottle Neck pada  pada 

elemen kerja di sewing area. Maka dapat menyebabkan perbedaan waktu 

penyelesaian operasi tiap stasiun kerja sehingga nilai efisiensi lintasan produksi 

pada Sewing Area pun menjadi rendah. Dari sinilah peneliti merumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu, “Optimalisasi lintasan produksi pada 

Sewing Area dengan menggunakan Metode Heuristik pada PT. Mesmas Jaya Ini. 

 

 

I.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Memperbaiki tingkat efisiensi kerja yang lebih baik dengan melakukan 

pembagian tugas yang merata pada setiap stasiun kerja, sehingga terjadi 

keseimbangan lintasan produksi dan pengurangan idle time. 

 

I.4    Pembatasan Masalah 
 

Adapun yang menjadi ruang lingkup atau pembatasan masalah yang akan 

diambil untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
a. Penelitian dilakukan untuk menganalisa lintasan kerja pada Sewing Area yang 

dianggap kurang optimal pada PT. Mesmas Jaya Ini  

b. Dibatasi pada masalah penyeimbangan lintas perakitan untuk meningkatkan 

kapasitas produksi dan memperbaiki jumlah operator 

c. Data waktu baku yang diperoleh dianggap dapat dipercaya kebenarannya. 

d. Operator dianggap mampu melakukan pekerjaan lebih dari satu elemen 

pekerjaan. 

e. Penelitian tidak melakukan pendekatan Antopometri kepada operator. 
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I.5    Manfaat Penelitian 

1.5.1 Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam hal 

materi terkait mata kuliah Sistem Produksi, terutama yang berhubungan dengan 

keseimbangan lintasan produksi. 

1.5.2 Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pimpinan PT. 

Mesmas Jaya Ini dalam memperhatikan keseimbangan lintasan produksi pada 

Sewing Area, dan tidak lupa penelitian ini juga berguna bagi pegawai Sewing Area 

PT. Mesmas Jaya Ini. 

 

I.6     Sistematika Penulisan 
 

Untuk mempermudah pembahasan masalah maka dibuat suatu sistematika 

penulisan yang dapat menjelaskan secara singkat mengenai gambaran penelitian, 

sebagai berikut : 
 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai hal-hal yang melatar belakangi permasalahan  

keseimbangan lintasan dalam dunia industri, tujuan yang ingin dicapai 

dalam pelaksanaan penelitian, hal-hal yang ingin dibahas terkait waktu 

proses tiap elemen kerja, jumlah operator, serta batasan masalah yang ada 

dalam penelitian. 

 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini menerangkan teori-teori yang relevan dengan penelitian  yang 

dilakukan, terutama mengenai keseimbangan lintasan stasiun kerja pada 

umumnya. 

         BAB III METODE PENELITIAN 
 

Menggambarkan tata cara pengumpulan atau pengambilan data yang 

diperlukan guna menjawab permasalahan keseimbangan lintasan stasiun 

kerja pada Sewing Area PT. Mesmas Jaya Ini, seperti objek penelitian, data 

dan sumber data, metode pengumpulan data, kerangka pemecahan masalah. 

Memuat metode-metode atau tahapan-tahapan yang digunakan untuk 
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menyelesaikan permasalahan dalam penelitian secara sistematik, 

berdasarkan teori-teori yang diuraikan pada bab 2. 

 
 
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
 

Bab ini akan menampilkan data-data yang  berhasil dikumpulkan dari 

pengamatan langsung dilapangan dan hasil dari wawancara dilapangan yang  

terkait keseimbangan lintasan stasiun kerja pada Sewing Area PT. Mesmas 

Jaya Ini serta analisis upaya mengoptimalkan keseimbangan lintasan stasiun 

kerja dengan menggunakan Metode Heuristik dengan mengumpulkan data 

waktu proses tiap elemen kerja, flow production yang diaplikasikan dengan 

precedence diagram, jumlah operator pada sewing area line satu, serta 

menganalisa operator yang diperlukan dalam proses produksi sewing area. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh hasil dan analisa terkait optimalisasi 

keseimbangan lintasan stasiun kerja pada Sewing Area PT. Mesmas Jaya Ini, 

serta saran yang dapat membantu bagi perusahaan maupun bagi pegawai itu 

sendiri. 

 
DAFTAR PUSTAKA 
 

RIWAYAT HIDUP 
 

LAMPIRAN
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