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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya industri otomotif di Jawa Timur, semakin 

berkembang pula industri yang terkait. Beberapa industri yang terkait mulai 

bermunculan dan bersaing, di antaranya beberapa industri produsen seat cover dan 

karpet mobil di Jawa Timur khususnya Kota Surabaya. Kondisi seperti ini yang 

menuntut suatu industri untuk mampu bertahan dan bersaing demi keberlangsungan 

hidup industri itu sendiri. Hal inilah yang memicu tiap-tiap industri untuk terus 

melakukan inovasi pada proses produksinya. Inovasi proses produksi dapat dilakukan 

dengan cara penyederhanaan proses, mengkombinasi atau menggabungkan beberapa 

proses menjadi satu proses, mengintegrasikan proses, mengatur ulang aliran proses, 

dan mengeliminasi proses yang seharusnya tidak perlu dikerjakan. 

Proses produksi mempunyai peranan yang sangat penting bagi sebuah 

perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan proses produksi secara 

berkelanjutan untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaan proses produksi itu 

sendiri. Selain dilakukan pengawasan terhadap kesesuaian produksi baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas, selayaknya perusahaan juga harus memperhatikan 

ketepatan waktu proses produksinya. Ini dikarenakan ketepatan waktu proses 

produksi adalah salah satu indikator dari kelancaran dari proses produksi itu sendiri.  

CV. Sumber Jaya Sakti merupakan salah satu produsen seat cover dan karpet 

mobil yang berlokasi di Jl. Raya Prapen No. 311, Surabaya. Perusahaan ini bekerja 

sama dengan beberapa dealler otomotif dan rent car yang ada di wilayah Surabaya 

dan Sidoarjo. Perusahaan ini menerima order seat cover dan karpet mobil Toyota 

Avanza. Ada dua tipe order yang masuk yaitu pre order dan prioritas dengan due date 

selama satu hari kerja. Untuk tipe pre order biasanya dipesan sehari sebelumnya, 

sedangkan untuk tipe prioritas jika ada order masuk maka akan langsung dilayani. 

Dalam pengamatan awal menunjukkan bahwa jumlah preorder dan order 

prioritas produk seat cover dan karpet yang masuk bersifat fluktuatif. Di lintasan 

produksi seat cover dan karpet, perusahaan ini memiliki tiga orang penggambar pola, 

tiga orang operator potong, enam orang penjahit seat cover, dua orang penjahit karpet, 

tiga orang untuk finishing, dan dua orang bagian packing. Jumlah produksi pada 

perusahaan tersebut setiap harinya tidaklah sama, karena perusahaan tersebut dalam 

menentukan jumlah produksi sesuai dengan jumlah order yang diterima. Kemudian 

untuk rata-rata jumlah pre order seat cover sebesar sebelas set per hari, untuk rata-

rata order prioritas sebanyak 2 set. Sedangkan untuk rata-rata jumlah pre order karpet 

sebesar lima belas set per hari dan rata-rata order prioritas sebanyak dua set. Namun 
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pada kenyataannya, perusahaan ini sering mengalami keterlambatan penyelesaian 

produk sesuai dengan order yang telah diterima. Ini disebabkan oleh adanya antrian 

bahan baku yang akan diproses pada proses pemotongan kain dan proses jahit. Ini 

menandakan bahwa telah terjadi ketidakseimbangan pada lintasan produksi. Data 

penumpukan pada kedua proses tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1. 1 Data Penumpukan Bahan Baku Pada Lini Produksi 

Hari 

Pengamatan 

Proses 

Pemotongan 

Seat cover 

Proses Jahit 

Karpet 

1 4 4 

2 3 2 

3 2 3 

4 4 4 

5 3 2 

6 3 3 

7 4 2 

 

Dari Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penumpukan bahan baku terjadi pada 

saat pengamatan awal yaitu pada proses pemotongan kain seat cover rata-ratanya 

sebanyak empat set dan pada proses penjahitan karpet sebanyak tiga set. Sedangkan 

pada produksi karpet terjadi penumpukan bahan baku pada proses pemotongan 

dengan rata-rata sebanyak empat set dan pada proses penjahitan rata-rata penumpukan 

sebanyak empat set. Berdasarkan latar belakang tersebut, dirasa perlu dilakukan 

evaluasi dan perbaikan untuk meminimasi keterlambatan pemenuhan order dengan 

penyeimbangan lintasan produksi seat cover dan karpet pada perusahaan tersebut. 

Dalam penelitian ini, pembahasan dilakukan dengan pendekatan Line Balancing 

metode Ranked Position Weight dan simulasi proses produksi menggunakan bantuan 

software Arena 15.0. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu bagaimana solusi usulan untuk menyeimbangkan lintasan produksi pada 

produksi seat cover dan karpet guna meminimasi tingkat keterlambatan pemenuhan 

order. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini mendapatkan solusi usulan 

penyeimbangan lintasan produksi pada produksi seat cover dan karpet mobil untuk 

meminimasi tingkat keterlambatan penyelesaian order. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagi penulis: 

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi S-1 dan 

mengimplementasikan terapan ilmu yang telah diperoleh selama masa studi 

di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 

2. Bagi perusahaan :  

Dapat menerapkan altenatif pemecahan masalah pada proses produksi agar 

waktu proses produksi menjadi efisien dan meminimasi keterlambatan 

pemenuhan permintaan. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi 

pembahasan yang meluas maka perlu dibuat batasan batasan masalah dan asumsi 

sebagai berikut : 

1. Batasan masalah : 

a. Penelitian ini hanya mengamati proses produksi seat cover dan karpet 

mobil untuk Toyota Avanza. 

b. Skenario usulan hanya dapat diterapkan pada produksi seat cover dan 

karpet mobil untuk Toyota Avanza. 

c. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, mulai pukul 8.00 – 17.00 WIB 

d. Kriteria yang digunakan adalah efisiensi lintasan, utilitas operator, dan 

output produksi. 

e. Metode simulasi menggunakan bantuan software simulasi Arena. 

f. Tidak dilakukan analisis terhadap luas area produksi. 

g. Tidak dilakukan analisis terhadap biaya produksi maupun biaya-biaya 

yang mungkin timbul karena penerapan skenario usulan. 

2. Asumsi 

a. Proses produksi berjalan secara normal. 

b. Kemampuan masing-masing operator sama. 

c. Bahan baku diasumsikan selalu tersedia. 
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d. Satuan ukuran produksi yang digunakan sama di setiap stasiun kerja yaitu 

satuan set. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pada penelitian ini dituliskan dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab 1 PENDAHULUAN 

Bab 1 Pendahuluan ini dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah 

yang diangkat pada penelitian ini, tujuan dari latar belakang penelitian ini 

dilakukan, manfaat yang akan didapat dari hasil penelitian, serta ruang lingkup 

yang meliputi batasan dan asumsi dalam penelitian ini. 

 

Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab 2 Tinjauan Pustaka ini dibahas mengenai proses produksi dari objek 

penelitian, pngukuran waktu kerja, line balancing, dan simulasi ARENA. 

 

Bab 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Bab 3 Metodologi Penelitian ini dibahas mengenai jenis penelitian yang 

dilakukan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data 

tempat dan waktu penelitian, diagram alir penelitian, serta penjelasan alir 

penelitian. 

 

Bab 4 PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, DAN ANALISIS DATA 

Bab 4 Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis ini dibahas mengenai data-data 

apa saja yang diamati kemudian diolah dengan rumus. Pada bab ini juga 

dilakukan analisis mengenai pengukuran waktu baku, line balancing, serta hasil 

simulasi software ARENA. 

 

Bab 5 PENUTUP 

Bab 5 Penutup dilakukan penarikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas 

tujuan penelitian yang dicapai dan pemberian rekomendasi atau saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

  


