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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sejak dari puluhan tahun silam kelurahan bandar kidul, kecamatan mojoroto, 

kota kediri dikenal sebagai daerah sentra tenun ikat, namun belum banyak orang yang 

mengetahui. Dengan adanya perekonomian yang mengalami pasang surut beberapa 

puluh tahun belakangan ini membuktikan bahwa usaha kecil yang digeluti oleh 

puluhan warga diwilayah tersebut tetap eksis di berbagai kondisi. Diantara beberapa 

banyak pengerajin tenun ikat di kelurahan bandar kidul, kecamatan mojoroto, kota 

kediri ada kerajinan tenun ikat medali mas yang berhasil berkembang. Kerajinan 

tenun ikat cap medali mas ATBM (alat tenun bukan mesin) ini dimiliki oleh bapak 

Munawar dan ibu Siti Ruqoyah yang beralamat di Jl. KH.Agus Salim Gg. 8 No. 54C 

Bandar Kidul – Kec. Mojoroto – Kediri. Bapak Munawar dan ibu Siti Ruqoyah 

merintis usaha tenun ikat ini dimulai sejak 27 Februari 1989. Berawal dari industri 

rumahan, tenun ikat medali mas yang saat ini sudah berusia 32 tahun mampu 

berkembang dan menjadi umkm unggulan kota kediri. 

Ukm ini memiliki 138 tenaga kerja yang dibagi menjadi 2 bagian dan terdapat 

di beberapa jobdesc, jobdesc ini sangat membantu para tenaga kerja untuk melakukan 

pekerjaan sesuai dengan bagiannya agar pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih 

teratur dan mudah. Berikut ini adalah penjelasan tentang jobdesc masing – masing 

tenaga kerja : 

1. Pencelupan : pada proses ini tenaga kerja melakukan pencelupan 

benang agar benang mempunyai warna dasar. Proses ini hanya 

dilakukan pada tahap awal pembuatan benang vertikal, tenaga kerja 

pada proses ini sebanyak 4 orang.  

2. Pemintalan : pada proses ini para tenaga kerja melakukan proses 

penggulungan benang yang sudah dicelup ataupun yang akan 

digunakan sebagi desain (benang horisntal yang bermotif), tenaga 

kerja pada proses ini sebanyak 28 orang.  

3. Skir : pada proses ini para tenaga kerja melakukan proses 

pemindahan atau pengumpulan benang menjadi satu kesatauan atau 

disebut dengan beam, pada proses ini hanya dilakukan oleh 1 orang
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4. Grayen : proses ini adalah proses dimana para tenaga kerja 

melakukan penggabungan benang lama dengan benang yang baru, 

pada proses ini dilakukan oleh 2 orang. 

5. Rek : proses ini adalah proses pemintalan benang, namun hal ini 

berbeda dengan pemintalan benang biasanya, dikarenakan pada 

proses ini mempunyai bidang tersendiri yang digunakan untuk 

memudahkan melakukan desain, proses ini dilakukan oleh 2 orang.  

6. Desain : proses ini adalah proses dimana pemberian motif/desain 

dilakukan agar kain tenun yang dibuat mempunyai motif yang 

diinginkan, proses ini dilakukan oleh 3 orang. 

7. Pengikatan motif : ini adalah proses dimana para pekerja melakukan 

pengikatan rafia pada motif/desain yan telah dibuat, proses ini 

dilakukan oleh 13 orang. 

8. Cole : proses ini adalah proses pemberian warna kombinasi pada 

bagian motif yang telah diikat dengan rafia, proses ini dilakukan oleh 

4 orang. 

9. Pelepasan tali : proses ini adalah proses pelepasan tali rafia yang 

terikat pada benang yang diberi motif dan telah diberi warna, proses 

ini dilakukan oleh 3 orang. 

10. Penguraian benang : proses ini dilakukan agar benang yang 

terkumpul setelah proses pelepasan tali dapat terpisah dan mudah 

untuk dilakukan proses berikutnya, proses ini dilakukan oleh 4 orang. 

11. Pemintalan pada palet : pemintalan pada palet ini adalah proses yang 

dilakukan sebelum melakukan proses penenunan, proses ini 

dilakukan dengan menggulung benang sesuai warna motif yang 

sudah ditentukan, proses ini dilakukan oleh 14 orang  

12. Tenun : proses ini adlah proses terakhir yang dilakukan pada ukm ini, 

yaitu proses penenunan benang hingga menjadi selembar kain, proses 

ini dilakukan oleh 60 orang. 

Penjelasan jobdesc diatas dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja seluruhnya 

mencapai 138 yang dibagi menjadi 2 bagian dan di beberapa proses , adapun 2 bagian 

yang dimaksud adalah pada bagian tahap pembuatan  lungsi/canteng benang vertikal 

dan pembuatan umpan/pakan benang horisontal yang bermotif, pada jobdesc yang 

dilakukan di ukm tersebut ada beberapa jodesc yang dilakukan secara berulang kali 

sehingga membuat para pekerja melakukan proses tersebut secara bersamaan yang 

membuat kedua tangan melakukan kegiatan secara bersamaan.  
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UKM kerajinan tenun ikat medali mas ini bergerak di bidang kerajinan tenun 

yang menghasilkan kain tenun berbahan sutra, semi sutra, katun, dan sarung. Ukm ini 

memiliki 60 alat tenun bukan mesin yang beroperasi selama 8 jam. Produk dari ukm 

ini yaitu : kain tenun berbahan sutra, semi sutra, katun dan sarung, untuk semua jenis 

kain tenun ini memiliki ukuran panjang 2,5 meter dan lebar 93-95 cm dan untuk 

sarung sendiri mempunyai panjang 4 meter dan lebar 50 cm, dalam proses produksi 

dibutuhkan alur proses operasi untuk mengetahui bagaimana cara kerja proses 

produksi itu berlangsung mulai dari awal. Berikut ini adalah diagram alur proses 

penenunan di ukm tenun ikat medali mas.  

. 

Tabel 1. 1 Daftar Permintaan 2020 

Periode 

(2020) 

Data Produksi  

(pcs) 

Data Permintaan 

(pcs)  

Keterangan  

 

Januari 200 650 Tidak terpenuhi  

Februari 354 350 Terpenuhi  

Maret 300 450 Tidak terpenuhi  

April 250 650 Tidak terpenuhi  

Mei 500 1.000 Tidak terpenuhi  

Juni 460 460 Terpenuhi  

Juli 215 450 Tidak terpenuhi 

Agustus 600 1.000 Tidak terpenuhi  

September 450 550 Tidak terpenuhi  

Oktober 350 1.200 Tidak terpenuhi  

November 325 1.500 Tidak terpenuhi 

Desember 535 500 Terpenuhi  

 

 Daftar tabel diatas adalah tabel permintaan dari konsumen pada tahun 

2020,pemilik ukm ini tidak dapat memenuhi target pemesanan karena dalam proses 

penenunan ukm ini hanya mampu menghasilkan 1 lembar kain tenun per alat, dengan 

jam kerja sebanyak 8 jam dan jumlah tenaga kerja yang ada 138 orang yang berada di 

beberapa bagian dan mempunyai 60 alat tenun seharusnya dapat menghasilkan lebih 
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dari 60 lembar kain, selain itu faktor lain yang mempengaruhi tidak terpenuhinya 

permintaan konsumen yaitu belum pernah dilakukannya penambahan tenaga kerja 

ataupun penambahan jam kerja pada ukm ini.  

Dalam menentukan peningkatan jumlah produksi pada setiap alat tenunnya 

dapat dilakukan dengan menghitung waktu standar yang harus ditentukan agar hasil 

proses produksi semakin meningkat, serta menghitung jumlah tenaga kerja yang 

seharusnya dibutuhkan atau dengan menambah jam kerja para karyawan untuk 

meningkatkan proses produksi pada ukm tenun ikat ini, karena pada ukm ini belum 

pernah melakukan perhitungan berapa jumlah tenaga kerja yang seharusnya 

diperlukan dan belum pernah melakukan penambahan jam kerja sehingga dapat 

mempengaruhi proses kinerja dari para karyawan, jika tidak segera dilakukan analisa 

mengenai penentuan jumlah tenaga kerja atau penambahan jam kerja dapat 

menghambat produktivitas produksi dan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen 

yang akan datang.  

 

Tabel 1. 2 Waktu Proses 

                                  Rata – rata waktu proses (menit)  

No. Bagian Waktu (menit) Jumlah karyawan  

1. Pencelupan 10 menit 4 

2. Pemintalan 30 menit 28 

3. Sker 50 menit 1 

4. Grayen 20 menit 2 

5. Rek (bidang desain) 60 menit 2 

6. Desain 430 menit 3 

7. Pengikatan motif 60 menit 15 

8. Cole (pemberian warna) 50 menit 4 

9. Pelepasan tali motif 15 menit 3 

10. Penguraian 40 menit 4 

11. Pemintalan pada palet 40 menit 14 

12. Tenun 480 menit 60 

 

Tabel diatas adalah tabel waktu proses yang dilakukan di ukm ini untuk 

menyelesaikan berbagai macam output yang dibutuhkan untuk proses penenunan dan 

diharapkan bisa menentukan jumlah kapasitas produksi yang dapat dihasilkan oleh 
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ukm tersebut, serta menentukan penambahan jumlah tenaga kerja yang seharusnya 

dibutuhkan pada setiap bagian yang ada di ukm tersebut  

atau dengan mengambah jam kerja. Dilihat dari jumlah alat yang tersedia dan 

jumlah tenaga kerja yang berada di beberapa bagian seharusnya pada proses 

penenunan dapat menghasilkan 3 lembar kain jenis sutra, katun, semi sutra dan sarung 

per alatnya dan untuk meningkatkan jumlah kapasitas produksi kain tenun ini masing 

– masing disetiap bagian perlu ditambahakan tenaga kerja atau menambah jam  kerja, 

dengan adanya penambahan tenaga kerja di bagian masing – masing atau dengan 

penambahan jam kerja diharapkan dapat meningkatkan jumlah output yang dihasilkan 

di beberapa bagian sehingga dapat menambah hasil kain tenun disetiap alatnya. 

1.2  Rumusan Masalah  

Dari analisa situasi diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Berapakah waktu standar yang dibutuhkan untuk setiap proses 

penenunan.  

2. Apakah perlu melakukan penambahan tenaga kerja atau melakukan 

penambahan jam kerja. 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menetukan waktu standar pada setiap proses penenunan. 

2. Menentukan untuk melakukan penambahan tenaga kerja atau 

menambah jam kerja.  

1.4  Batasan dan Asumsi  

 Batasan dan asumsi dalam penelitian ini diperlukan agar fokus kepada tujuan 

penelitian ini, maka digunakan batasan dan asumsi sebagi berikut : 

1. Penelitian ini difokuskan kepada bagian proses penenunan pada UKM tenun 

ikat medali mas. 

2. Tidak ada peningkatan pemesanan saat penelitian berlangsung. 

3. Tidak ada peningkatan atau pengurangan tenaga kerja.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi perusahaan 
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a) Perusahaan dapat mengetahui dan menentukan berapa jumlah 

karyawan yang dibutuhkan. 

2. Bagi penulis 

a) Mengaplikasikan ilmu Teknik industri yang telah diajarkan pada 

waktu perkuliahan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada 

diperusahaan. 

b) Memberikan usulan untuk perusahaan terkait perencanaan kapasitas 

yang optimal. 

3. Bagi akademis 

a) Meningkatkan hubungan antara pihak universitas dengan pihak 

perusahaan. 

 


