
xiv

ABSTRAKSI

Arif Wibowo (31412129), Musafak (35412164), Taufan Arif Herdiyanto (37412303), 
Tofik Hartono (38412123)
PRAKTIKUM SITEM PRODUKSI
PRODUK : LEMARI KOMIK
Laporan Akhir Sistem Produksi, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi 
Industri, Universitas Gunadarma, 2015
Kata Kunci : Lemari Komik, Proses Kerja dan Material, Peramalan, Jadwal Induk 
Produksi, MRP, Line Balancing.
(xiv+128+Lampiran)

Perkembangan dunia industri menyebabkan terjadinya persaingan yang cukup 
ketat antar perusahaan. Diantaranya adalah dari segi kualitas. Suatu perencanaan 
produksi yang baik sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan agar mampu 
menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan 
permintaan konsumen. Kualitas merupakan faktor dasar konsumen terhadap suatu 
produk. Kualitas juga merupakan faktor utama yang membawa keberhasilan suatu 
perusahaan. Selain dari segi kualitas, penjadwalan produksi sangat dibutuhkan dalam 
suatu perusahaan industri manufaktur karena dapat menjadwalkan kebutuhan 
produksi sesuai dengan permintaan konsumen sehingga dapat menghindari 
kekurangan produksi ketika terjadi permintaan yang tinggi dan dapat meminimumkan 
biaya produksi dengan keuntungan yang optimum. Sistem produksi merupakan 
sistem yang mempunyai komponen struktural dan fungsional yang ada di dalamnya, 
sehingga terjadi suatu proses perubahan nilai tambah yang mengubah bahan mentah 
menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi yang dapat dijual. Proses pembuatan 
lemari komik , mempunyai waktu pembuatan selama 77,21 menit dengan waktu 
perakitan yang dibutuhkan selama 20,62 menit. Hasil peramalan yang terpilih adalah 
metode regresi linear karena menghasilkan nilai MAD terkecil sebesar 5,009. 
Pembuatan jadwal induk produksi selama 12 periode dipilih metode transportasi 
dengan biaya terkecil sebesar RP. 20.028.750. MRP berperan mengendalikan 
perencanaan persediaan pemesanan produk PORel lemari komik dimulai dari periode 
1 sampai dengan periode 12 sebanyak 730, 652, 653, 655, 658, 659, 660, 663, 664, 
667, 668, dan 669. Line balancing pada produksi lemari komik ini dipilih metode 
ranked positional weight (RPW) karena nilai efisiensi lini terbesar yaitu sebesar 
73,97%, balance delay sebesar 26,03% dengan nilai smoothness index sebesar 4,227 
dan stasiun kerja yang dibutuhkan sebesar 5 stasiun kerja.
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