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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aktifitas  produksi  yang  terjadi  pada  sebuah  perusahaan  tidak  hanya

terbatas  pada  hal  yang  berkaitan  dengan  menghasilkan  produk  saja,  namun

kegiatan tersebut erat kaitannya dalam menjadikan sebuah perusahaan manufaktur

yang mampu bersaing dengan perusahaan lainnya baik dari segi hasil produksi

maupun  dari  sumber  daya  para  pekerjanya  sendiri.  Langkah  awal  yang  harus

diperhatikan dalam menjadikan sebuah perusahaan manufaktur yang lebih maju

adalah dengan cara memperbaiki sebuah sistem yang terdapat pada perusahaan

tersebut.  Kendala  yang  seringkali  timbul  disetiap  aktifitas  produksi  adalah

ketidaksesuaian sistem produksi yang digunakan sehingga menimbulkan beberapa

masalah seperti perencanaan pesanan atau kebutuhan bahan baku yang tidak tepat,

penentuan permintaan  produk yang tidak  tepat  untuk  masa  yang  akan datang,

proses pembebanan element kerja yang tidak merata pada stasiun kerja sehingga

menimbulkan  terjadinya  keterlambatan  produksi,  untuk  itu  diperlukan  sebuah

metode  sistem produksi  yang  mampu memperbaiki  permasalahan  yang  timbul

disetiap aktifitas produksi. 

Sistem produksi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengolah

suatu sumber daya manusia, material,  financial, peralatan atau mesin, teknologi

serta informasi dengan metode (input) sehingga dapat menghasilkan produk jadi

maupun  setengah  jadi  yang  memiliki  nilai  tambah.  Perusahaan  maju  maupun

berkembang  banyak  mengadopsi  metode  sistem  produksi  dikarenakan  metode

sistem produksi  memiliki  banyak metode turunan yang mampu menyelesaikan

permasalahan berdasarkan kriteria masing-masing. 

Pentingnya  mempelajari  praktikum  sistem  produksi  adalah  selain

menambah ilmu baru, praktikum sistem produksi ini  juga mampu memberikan

sebuah   pemahaman  tersendiri  bagi  praktikan  untuk  mampu  mengerti  serta
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mampu menyelesaikan dari setiap permasalahan yang dibuat kedalam studi kasus

berdasarkan modul yang sedang dipelajari, selain itu praktikan juga lebih terasah

kemampuannya  dalam mencari  solusi  apabila  terjadi  permasalahan  yang  sama

ataupun berbeda ditempat kerja sebagai cikal bakal seorang engineer. Terdapat 5

modul  yang  dipelajari  dalam  praktikum  sistem  produksi  yang  terdiri  dari

Operation  Process Chart (OPC),  Assembly  Process  Chart (APC),  Struktur

Produk,  dan  Bill  of  Material (BOM),  Peramalan  (Forecasting),  Jadwal  Induk

Produksi  (JIP),  Material  Requirement  Planning (MRP)  dan  terakhir

Keseimbangan Lini (Line Balancing).

Operation Process Chart (OPC) mempelajari tentang proses pembuatan

lemari  komik  dengan  memberikan  informasi  tentang  aktivitas  pengukuran,

pemeriksaan pemotongan, serta penghalusan dengan besarnya waktu tertentu yang

diperoleh berdasarkan aktifitas  masing-masing.  Assembly Process Chart (APC)

mempelajari proses perakitan dari komponen-komponen lemari komik. Struktur

Produk mempelajari tentang cara komponen-komponen bergabung kedalam suatu

produk  selama  proses  manufakturing.  Bill  Of  Material (BOM)  mempelajari

tentang  pembuatan  kebutuhan  material  apa  saja  yang  dibutuhkan  dalam

pembuatan lemari komik berdasarkan struktur produknya.

Hal  yang  mendasari  pentingnya  menerapkan  metode  peramalan

(forecsting)  pada produksi  lemari  komik yaitu  bertujuan untuk memperkirakan

suatu  permintaan  produk  dimasa  yang  akan  datang  berdasarkan  data  yang

diperoleh dari data yang lalu agar aktifitas pembuatan suatu produk sesuai dengan

permintaan  yang  dijadwalkan.  Metode  peramalan  menggunakan  tiga  metode

pendekatan yaitu  Weight Moving Average (WMA),  Single Exponential Smooting

(SES) serta Regresi Linier. 

Alasan dari pentingnya mempelajari metode Jadwal Induk Produksi (JIP)

pada sebuah perusahaan manufaktur  yaitu  untuk mengatasi  permasalahan yang

berkaitan  dengan  menyusun  penjadwalan  dari  produksi  lemari  komik  serta

mampu memberikan informasi  penjadwalan  produksi  dengan tepat  dan  akurat.

Terdapat  tiga  macam  metode  yang  digunakan  dalam  membuat  Jadwal  Induk
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Produksi (JIP) yaitu metode tenaga kerja tetap, metode tenaga kerja berubah serta

metode transportasi.

Solusi  yang  hendak  dihasilkan  dari  pentingnya  menerapkan  metode

Material Requipment Planning (MRP) pada suatu perusahaan manufaktur dalam

memproduksi lemari komik tentang perencanaan kebutuhan dari setiap item-item

komponen  lemari  komik.  Metode  ini  membutuhkan  data  pendukung  yang

dihasilkan dari metode terpilih yang terdapat pada Jadwal Induk Produksi (JIP)  

Pentingnya  perusahaan  manufaktur  menerapkan  metode  keseimbangan

lini  (line  balancing)  yaitu  untuk  menyeimbangkan  lintasan  poduksi  seperti

pembebanan kerja yang tidak merata sehingga waktu tunggu dapat ditekan sekecil

mungkin. Terdapat dua metode pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan

permasalahan  studi  kasus  keseimbangan  lini  (Line  Balancing)  yaitu  Ranking

Position Weight (RPW) dan Killbridge Wester.

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan  masalah  merupakan  bagian  sistematika  penulisan  yang

berisikan masalah yang hendak dipecahkan secara umum. Perumusuan masalah

yang terdapat pada setiap modul sistem produksi tentunya berbeda satu dengan

yang lain. Berikut ini perumusan masalah dari berbagai modul.

Permasalahan  yang  dihadapi  dalam  proses  pembahahasan  masalah

dengan menggunakan metode Operation Process Chart (OPC), Assembly Process

Chart (APC),  Struktur  Produk,  dan  Bill  of  Material (BOM)  yaitu  bagaimana

urutan proses kegiatan operasi (peta proses operasi) dan kegiatan perakitan (peta

proses  perakitan)  yang  membentuk  sebuah  produk  lemari  komik,  bagaimana

menentukan sebuah struktur produk dalam membuat produk lemari komik yang

terjadi mulai dari proses awal sampai proses akhir serta bagaimana menentukan

Bill of Material (BOM) dari proses pembuatan produk lemari komik.

Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum membahas masalah yang

terdapat studi kasus dengan metode peramalan (forecasting) adalah mengetahui

masalah apa yang dihadapi pada studi kasus tersebut.  Metode WMA (Weighted

Moving Averages) meramalkan dengan memakai beberapa data terakhir dengan
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memberikan  bobot  yang  berbeda-beda.  Metode  SES  (Single  Exponential

Smoothing) menghasilkan peramalan dengan jangka pendek. Metode regresi linier

untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah

variabel. 

Permasalahan yang terdapat  dalam Jadwal  Induk Produksi  (JIP)  adalah

bagaimana cara  merencanakan jadwal induk produksi pembuatan produk lemari

komik  dengan  masing-masing  metode  yang  digunakan.  Bagaimana  cara

menentukan metode yang tepat sebagai acuan perencanaan produksi agregat.

Permasalahan  yang  ditemukan  dari  proses  pembuatan  studi  kasus

Material  Requirement  Planing (MRP)  sehingga  diperlukan  pembahasan  dalam

menghasilkan sebuah hasil akhir  yang terbaik.  Permasalahan tersebut berkaitan

dengan bagaimana merencanakan sebuah kebutuhan material  dari  sutau produk

lemari  komik  sesuai  dengan  kebutuhan  atau  permintaan  dari  konsumen,  yaitu

selama 12 periode yang terdiri dari 7 part name atau komponen. Pengolahan data

dilakukan agar  dapat  memberikan informasi  tentang persediaan  material  untuk

masa yang akan datang. 

Masalah  yang  dihadapi  dari  proses  pembuatan  studi  kasus  dengan

menggunakan  metode  keseimbangan  lini  (line  balancing)  adalah  bagaimana

menyeimbangkan lintasan dalam pembuatan lemari komik, bagaimana perusahaan

tersebut mampu mengalokasikan dari unit  kerja dan stasiun kerja agar tercapai

sebuah efisiensi pada lintasan produk lemari komik berdasarkan sebuah metode

yang terpilih.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan  masalah  merupakan  bagian  sistematika  penulisan  yang

bertujuan untuk membatasi permasalahan selama melakukan sebuah pembahasan.

Pembatasan  masalah  dibuat  dengan  harapan  agar  masalah  yang  dibahas  tidak

keluar  jalur  dari  pokok permasalahan.  Pembatasan  masalah  yang terdapat  dari

setiap studi kasus akan menghasilkan pembatasan masalah yang berbeda pula.

Menyelesaikan setiap aktifitas pekerjaan yang berkaitan dengan membuat

suatu produk dengan informasi yang diberikan melalui metode Operation Process
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Chart (OPC),  Assembly  Process  Chart (APC),  Struktur  Produk,  dan  Bill  of

Material (BOM) mempunyai batasan tersendiri agar proses pekerjaan lebih tepat.

Pembatasan  masalah  yang  terdapat  pada  studi  kasus  berdasarkan  metode

Operation  Process Chart (OPC),  Assembly  Process  Chart (APC),  Struktur

Produk, dan  Bill  of  Material (BOM) adalah produk yang dibuat hanya produk

lemari komik. Produk lemari komik hanya terdiri dari 6 komponen utama dan 1

komponen tambahan serta struktur produk yang digunakan terdiri dari dua macam

yaitu explosion dan implosion.

Langkah awal yang dilakukan perusahaan agar peramalan (forecasting)

menghasilkan  hasil  yang  tepat  serta  akurat  adalah  dengan membatasi  masalah

selama aktifitas berlangsung. Pembatasan masalah yang terdapat dari pembahasan

metode peramalan  (forecasting)  adalah pengolahan data  dilakukan berdasarkan

data penjualan masa lalu selama 12 periode. Metode yang digunakan yaitu hanya

Weight  Moving  Average  (WMA), Single  Exponential  Smoothing  (SES)  serta

Regresi  Linier serta  pengolahan data  dilakukan dengan menggunakan  software

POM QM.

Pembahasan suatu masalah dari sebuah studi kasus harus menghasilkan

solusi yang tepat. Diperlukan beberapa batasan masalah agar pembahasan tidak

keluar  jalur  pokok  bahasan.  Batasan  masalah  yang  terdapat  dari  studi  kasus

dengan metode Jadwal Induk Produksi (JIP) antara lain produk yang dijadwalkan

hanya lemari  komik,  data  yang digunakan hanya data  peramalan terpilih  yaitu

regresi  linier.  Periode  waktu  yang  digunakan  yaitu  12  bulan,  metode  yang

digunakan hanya metode tenaga kerja  tetap,  tenaga kerja  berubah dan metode

transportasi  serta  proses  pengolahan  data  yang  dilakukan  pada  studi  kasus

berdasarkan data peramalan terbaik.

Pembahasan studi kasus metode  Material Requirement Planing (MRP)

memiliki beberapa batasan masalah agar proses pembahasan tidak keluar jalur.

Batasan masalah yang terdapat  dari  studi  kasus  Material  Requirement  Planing

(MRP) adalah  yaitu periode waktu selama 12 periode. Penggunaan rumus yang

dipakai antara lain  Gross requirment  (GR),  Schedule order Receipt  (SR),  Begin

Inventory (BI),  Net Requirement (NR),  Planned Order Receipt (PORt),  Planned
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Ending Inventory (PEI),  Planned order realese  (PORel). Data penunjang yang

digunakan  diperoleh dari  data struktur produk Bill  of  Material (BOM),  Jadwal

Induk Produksi (JIP) dan  Schedule Receipt (SR). Metode  Material Requirement

Planing (MRP)  yang digunakan Lof For Lot (LFL). 

Langkah awal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pembahasan

adalah  menetapkan  pembatasan  masalah  dari  setiap  pembahasan  yang  akan

dilakukan. Pembatasan masalah dari metode keseimbangan lini (Line Balancing)

meliputi data yang digunakan hanya menggunakan data struktur produk explotion,

waktu yang terdapat pada proses pembuatan peta perakitan atau Assembly Process

Chart (APC).  Data  yang  digunakan  berdasarkan  jumlah  hari  kerja  dan  total

rencana kebutuhan produksi agregat serta metode yang digunakan terdiri dari dua

macam yaitu metode Ranking Position Weight (RPW) dan Killbridge Wester.

1.4 Tujuan Penulisan

Praktikum  Sistem  Produksi  ini  memiliki  beberapa  tujuan  yang  ingin

dicapai  untuk  tiap-tiap  modulnya.  Tujuan  penulisan  dibuat  agar  memudahkan

dalam proses pencarian sebuah solusi yang akan dibahas secara khusus. Berikut

ini adalah tujuan dari modul praktikum Sistem Produksi.

Pelaksanaan sebuah kegiatan yang berkaitan proses pembuatan produk

tentunya  memiliki  beberapa  tujuan  sebelum dilakukannya  aktifitas  pembuatan

sebuah  produk.  Tujuan  yang  terdapat  pada  pembuatan  produk  dengan

menggunakan metode Operation Process Chart (OPC),  Assembly Process Chart

(APC),  Struktur  Produk,  dan  Bill  of  Material (BOM)  adalah  mengetahui

komponen utama yang dibutuhkan, mengetahui komponen tambahan, mengetahui

waktu pengerjaan produk, mengetahui waktu perakitan lemari komik, mengetahui

waktu keseluruhan yang digunakan dalam proses pembuatan produk lemari komik

pada peta  Operation Process Chart (OPC) dan  Assembly Process Chart (APC).

Mengetahui jumlah dari waktu siklus, waktu normal serta waktu baku pada saat

perakitan suatu produk lemari komik serta mengetahui jumlah level pada struktur

produk  dan  Bill  of  Material  (BOM) dari  perakitan  produk  lemari  komik  baik

dalam bentuk explosion dan implosion.
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Perusahaan yang baik harus mampu memperkirakan jumlah permintaan

produknya  di  masa  yang  akan  datang  dengan  menerapkan  metode  peramalan.

Perusahaan tersebut memiliki beberapa tujuan dalam menentukan sebuah solusi

berdasarkan  metode  peramalan  yang  diterapkan  diantaranya  mengetahui  suatu

nilai  penyimpangan  terkecil  dari  ketiga  metode  peramalan  yang  digunakan.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui berapa hasil peramalan di masa yang

akan datang dengan menggunakan metode WMA (Weighted Moving Averages),

SES (Single Exponential Smoothing), Regresi Linier. Menghitung tracking signal

metode SES (Single Exponential  Smoothing). Mengetahui  hasil  dari  peramalan

permintaan  produk  lemari  komik  pada  periode  mendatang  berdasarkan  data

penjualan masa lalu dari ketiga metode yang sudah ditetapkan serta mengetahui

besarnya nilai pengendalian peramalan berdasarkan metode yang terpilih.

Ketepatan dari sebuah perencanaan kebutuhan produk harus terjadwalkan

dengan baik.  Penerapan metode Jadwal  Induk Produksi  (JIP)  pada perusahaan

manufaktur tentunya memiliki  tujuan tersendiri.  Tujuan dari  penerapan metode

Jadwal  Induk  Produksi  (JIP)  adalah  mengetahui  besarnya  kebutuhan  produksi

agregat selama 12 periode. Mengetahui Jadwal Induk Produksi (JIP) lemari komik

berdasarkan metode perencanaan agregat  yang memiliki  total  ongkos produksi

paling kecil  berdasarkan metode tenaga kerja tetap,  tenaga kerja berubah serta

transportasi.

Langkah yang harus  dilakukan perusahaan setelah  mengetahui  jumlah

permintaan dan kebutuhan produk adalah memperkirakan kebutuhan bahan baku.

Metode  Material  Requirement  Planing (MRP)  selain  memberikan  kemudahan

dalam  memperkirakan  kebutuhan  bahan  baku  juga  memiliki  beberapa  tujuan

tersendiri yaitu mengetahui kapan waktu pemesanan terhadap material yang harus

dipesan serta mengetahui kebutuhan banyaknya material yang dipesan (PORel)

produk lemari komik.

Aktfitas produksi yang terjadi pada lintasan produksi perusahaan yang

kaitannya dalam membuat suatu produk menjadi sangat penting dalam pencapain

target  produksi.  Pentingnya  menerapkan  metode   Keseimbangan  Lini  (Line

balancing) pada lintasan produksi memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah
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mengetahui waktu siklus,  jumlah  work station,  efisiensi lintasan  balance delay

dan  smothing  index dari  setiap  metode  yang  digunakan  agar  tercapainya

keseimbangan  lini  terhadap  perakitan  produk  lemari  komik,  membandingkan

metode bobot posisi (RPW) dengan metode  kilbridge-waster pada lini perakitan

lemari  komik  yang  terdiri  dari  kecepatan  lintasan,  jumlah  workstation,

pengalokasian, efisiensi lini, balance delay, smoothness index.

1.5. Prosedur Praktikum

Prosedur praktikum digunakan sebagai panduan dalam penulisan laporan

akhir yang bertujuan agar lebih sistematis. Pembuatan prosedur praktikum harus

dipahami dengan baik agar  terdapat  keterkaitan yang saling menjelaskan antar

satu proses dengan proses lainnya, mulai dari proses awal sampai dengan proses

akhir sehingga penulisan laporan akhir lebih teratur dan mudah dipahami. 

1.5.1 Diagram Alir Pelaksanaan Pratikum

Diagram  Alir  Pelaksanaan  Pratikum  menjelaskan  tentang  langkah-

langkah praktikum sistem produksi dari modul awal sampai akhir. Diagram alir

memiliki  simbol-simbol  tertentu yang memiliki  arti  yang berbeda untuk setiap

proses urutan tertentu. Berikut ini adalah Diagram Alir Pelaksanaan Praktikum 
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Gambar 1.1 Diagram Alir Pelaksana Praktikum

1.5.2 Penjelasan Diagram Alir Pelaksanaan Praktikum

Prosedur  pertama  yang  harus  dilakukan  adalah  inisialisasi.  Inisialisai

merupakan aktifitas pendahulu yang terdiri dari penetapan produk, perancangan

produk serta pembuatan produk.

Proses penetapan produk berkaitan dengan produk apa yang akan dibuat.

Produk  yang  akan  dibuat  adalah  lemari  komik.  Pemilihan  penetapan  produk

lemari komik beralasan karena produk tersebut mudah dibuat, strukturnya lebih

mudah dalam proses perakitan serta lebih memiliki nilai kegunaan yang lebih dari
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produk  lemari  komik  yang  lain.  Prosedur  inisialisasi  yang  kedua  adalah

perancangan  produk,  prosedur  ini  berkaitan  dengan  alat  dan  bahan  yang

digunakan  selama  proses  pembuatan  produk  dilakukan.  Produk  lemari  komik

tersebut dibuat dengan menggunakan kayu triplek.  Alasan menggunakan bahan

baku triplek karena bahan bakunya lebih mudah didapatkan. Produk lemari komik

terdiri dari 6 komponen utama dan 1 komponen tambahan berupa sekrup dengan

ukuran 2,5 cm. Alat yang digunakan berupa mesin gergaji potong, amplas halus,

meteran,  bor tangan,  stopwatch serta  alat  tulis.  Prosedur inisialisasi  berikutnya

adalah  pembuatan  produk.  Aktifitas  pembuatan  produk  meliputi  pengukuran,

pemeriksaan,  pemotongan,  pelubangan,  penghalusan  dan  perakitan.  Aktifitas

tersebut kemudian dicatat waktunya berdasarkan per operasi yang telah dilakukan.

Aktivitas  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  yang  meliputi  proses  pengukuran,

pemeriksaan,  pemotongan,  pelubangan,  penghalusan,  kemudian  dirangkum

kedalam pembuatan  peta  proses  operasi  atau  Operation  Proses  Chart (OPC).

Pembuatan peta proses operasi atau Operation Proses Chart (OPC) memberikan

informasi  tentang jenis  ukuran bahan baku,  ukuran bahan baku yang diterima,

ukuran  bahan baku yang  digunakan serta  besarnya  waktu  yang  diperoleh  dari

masing-masing  per  aktifitas.  Aktifitas  perakitan  kemudian  dirangkum kedalam

pembuatan peta proses perakitan atau Assembly Process Chart (APC). Pembuatan

peta proses perakitan atau Assembly Process Chart (APC) memberikan informasi

tentang urutan perakitan mulai dari bahan baku sampai dengan menjadi sebuah

produk  jadi.  Proses  perakitan  menggunakan  peralatan  tambahan  yaitu  sekrup

berukuran 2,5 cm untuk merakitkan antar komponen.

Prosedur  selanjutnya  yang  harus  dilakukan  adalah  membuat  struktur

produk  dari  produk  lemari  komik.  Struktur  produk  yang  digunakan  adalah

explosion  dan  implosion. Struktur produk berguna dalam memberikan informasi

tentang urutan cara bergabungnya dari item-item produk lemari komik. Prosedur

praktikum  yang  keempat  yaitu  membuat  Bill  of  Material (BOM). Hasil  dari

pembuatan Bill of Material (BOM) dan struktur produk ini disimpan berupa data.

Data  dari  Bill  of  Material (BOM)  akan  digunakan  kembali  dalam  prosedur

pembuatan daftar kebutuhan Material Requirement Planing (MRP). 
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Prosedur  selanjutnya  setelah  mengetahui  data  permintaan  dari  produk

lemari komik. Data permintaan tersebut kemudian digunakan sebagai acuan dalam

memperkirakan permintaan produk lemari komik dengan menggunakan metode

peramalan (forecasting).

Prosedur  selanjutnya  adalah  menentukan  jumlah  permintaan  lemari

komik untuk masa  yang akan datang dengan menggunakan metode peramalan

(forecasting). Metode peramalan yang digunakan adalah metode  weight moving

average (WMA), single exponential smoothing (SES), dan regresi linier. Setelah

ketiga metode ini dihitung, maka dipilih perhitungan yang paling baik. Prosedur

berikutnya  adalah  menentukan  kebutuhan  produksi.  Kebutuhan  produksi

didapatkan berdasarkan nilai peramalan dengan metode yang terpilih yang telah

dihitung pada prosedur  terdahulu,  setelah mendapatkan kebutuhan produksinya

dilanjutkan  dengan  prosedur  berikutnya  yaitu  membuat  perencanaan  produksi

agregat. 

Perencanaan agregat merupakan proses pengolahan data yang digunakan

untuk mengetahui  kebutuhan produksi  lemari  komik secara keseluruhan.  Guna

mendapatkan hasil yang optimal dalam menentukan kebutuhan produksi lemari

komik diperlukan beberapa data  input  yang meliputi  resource, tenaga kerja, hari

kerja,  lembur  dan  biaya  yang  berkaitan  selama  proses  produksi  berlangsung.

Proses penentuan Jadwal Induk Produksi (JIP) produksi untuk item lemari komik

sebelumnya  didahului  dengan  sebuah  pengambilan  keputusan  tersendiri

berdasarkan dari item produk yang dihasilkan. Apabila item produk lemari komik

lebih dari satu kriteria produk yang meliputi warna produk, bentuk produk dan

ukuran  produk  maka  proses  pengolahan  data  kebutuhan  produksinya

menggunakan  perencanaan  disagregasi.  Hasil  proses  pengolahan  disagregasi

kemudian  dipadukan  berdasarkan  data  faktor  konversi.  Faktor  konversi

merupakan faktor yang sudah ditetapkan pada saat penguraian terhadap item-item

produksi.  Apabila  berdasarkan  dari  item  lemari  komik  hanya  memiliki  satu

kriteria  saja  maka proses selajutnya  dilanjutkan pada pembuatan Jadwal  Induk

Produksi (JIP). 
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Kesimpulan yang didapat dari hasil penentuan kebutuhan produksi untuk

item lemari komik adalah bahwa item produk lemari komik yang dihasilkan hanya

terdiri dari satu kriteria  item maka proses selanjutnya adalah pembuatan Jadwal

Induk Produksi (JIP) tanpa harus melalui proses disagregasi. Prosedur selanjutnya

adalah  membuat  Jadwal  Induk Produksi  (JIP).  Jadwal  induk produksi  dengan

proses perencanaan agregat memiliki tiga metode yaitu metode tenaga kerja tetap,

tenaga kerja berubah dan metode transportasi. Perhitungan dari ketiga metode ini

kemudian  dipilih  salah  satu  berdasarkan  metode  yang  menghasilkan  ongkos

produksi  terkecil.  prosedur  selanjutnya  adalah  dengan  membuat  perencanaan

kebutuhan  Material  Requirement  Planing (MRP).  Pembuatan  Material

Requirement  Planing (MRP)  membutuhkan data  seperti  struktur  produk lemari

komik  dan  Bill  of  Material (BOM)  yang  telah  didapatkan  pada  prosedur

sebelumnya dari inventory status. 

Inventory status merupakan sebuah informasi mengenai persedian bahan

baku  yang  sebelumnya  telah  tersedia  di  dalam  gudang.  Prosedur  selanjutnya

setelah  Material  Requirement  Planing (MRP) adalah  keseimbangan  lini  (line

balancing), yaitu merupakan penyeimbangan lini perakitan untuk produk lemari

komik yang berdasarkan dengan data yang diperoleh dari Assembly Process Chart

(APC).  Keseimbangan lini  (line  balancing)  digunakan untuk menyeimbangkan

dari setiap aktifitas produksi yang terdapat pada lintasan produksi lemari komik

yang  bertujuan  untuk  mengurangi  waktu  tunggu  berlebih  sehingga  aktifitas

penumpukan  disetiap  stasiun  kerja  dapat  berkurang.  Metode  yang  digunakan

dalam line balancing Ranking Position Weight (RPW) dan Killbridge Wester. Hasil

dari  metode yang digunakan kemudian dipilih,  mana metode yang paling baik

berdasarkan hasil yang paling optimal dalam mengatasi permasalahan tersebut. 
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