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2 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Proses Produksi 

Proses produksi adalah merupakan suatu cara, metode maupun teknik 

bagaimana kegiatan penciptaan faedah baru atau penambahan faedah tersebut 

dilaksanakan (Ahyari, 1986:11). Ini dapat diartikan bahwa proses produksi adalah 

langkah atau tahap dari kegiatan untuk membuat suatu input menjadi output yang 

mempunyai nilai tambah. 

2.1.1 Jenis Proses Produksi  

Jenis proses produksi dapat dibedakan menjadi 3 yaitu jenis proses produksi 

ditinjau dari segi wujud proses produksi, jenis proses produksi ditinjau dari segi arus 

proses produksi dan jenis proses produksi jika ditinjau dari segi keutamaan (Ahyari, 

1986:62). 

1. Jenis proses produksi berdasarkan wujud proses produksi. 

Jika dilihat dari wujud proses produksinya, proses produksi dapat 

dikategorikan menjadi 4 jenis (Ahyari, 1986:62). 

a. Proses Produksi Kimiawi. 

Yaitu suatu proses produksi yang di dalam pelaksanaannya dibutuhkan 

proses analisis atau sintesa serta senyawa kimia. Proses produksi yang 

seperti ini biasa digunakan oleh perusahaan yang sifat produknya 

membutuhkan adanya perubahan-perubahan kimiawi dalam pelaksaan 

proses produksinya. 

b. Proses Produksi Perubahan Bentuk  

Proses produksi perubahan bentuk merupakan proses produksi yang di 

dalam proses produksinya terdapat proses perubahan bentuk dari suatu 

input menjadi ouput. Dengan adanya proses perubahan bentuk dari input, 

maka akan didapatkan penambahan manfaat atau nilai apabila 

dibandingkan dengan input semula. 

c. Proses Produksi Assembling. 

Proses produksi assembling merupakan proses produksi yang di dalam 

proses produksinya lebih memprioritaskan pada proses perakitan 

(assembling) dari komponen-komponen suatu produk. Komponen-

komponen tersebut bisa hasil dari produksi oleh perusahaan yang 

bersangkutan atau membeli dari perusahaan lain. 



6 

 

 

 

d. Proses Produksi Transportasi. 

Proses produksi transportasi merupakan suatu proses produksi dengan 

cara menciptakan jasa pemindahan barang ataupun manusia. Dengan 

adanya jasa pemindahan barang atau manusia yang bersangkutan akan 

mempunyai nilai kegunaan atau merasakan manfaatnya. 

e. Proses Produksi Penciptaan Jasa Adsmnistrasi 

Proses produksi penciptaan jasa administrasi adalah suatu proses 

produksi yang memberikan jasa administrasi kepada perusahaan atau 

lembag lain yang memerlukannya. Perusahaan semacam ini pada umunya 

memberi metode penyusunan, penyimpanan dan penyajian data informasi 

untuk perusahaan lain yang memerlukan. 

2. Jenis proses produksi ditinjau dari segi arus proses produksi. 

Yang dimaksud arus proses produksi dalam hal ini yaitu aliran proses 

produksi mulai dari input hingga menjadi output. Aliran proses tersebut 

adalah urutan pekerjaan yang dilaksanakan dalam proses produksi mulai dari 

masuknya bahan baku hingga menjadi produk akhir. Aliran proses ini sangat 

diperlukan adanya pengamtan dan analisis lebih lanjut untuk sebagai landasan 

beberapa kebijakan yang akan digunakan perusahaan tersebut. Contohnya, 

aliran proses digunakan untuk menyusun tata letak fasilitas produksi yang 

akan digunakan dalam proses produksi perusahaan itu sendiri. Ditinjau dari 

segi arus proses produksinya, proses produksi perusahaan dapat dipisahkan 

menjadi 2 (Ahyari, 1986:67). 

a. Proses produksi terus menerus 

Proses produksi terus menerus pada umunya disebut proses produksi 

continuous. Pada proses produksi ini terdapat pola atau urutan proses 

yang tidak berubah-ubah dalam proses produksinya. Pola proses produksi 

ini akan selalu sama dari waktu ke waktu. Pada umunya produk yang 

dihasilkan berupa produk yang standar, dimana variasi produknya relatif 

kecil bila dibandingkan dengan hasil produksinya.  
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b. Proses produksi terputu-putus 

Proses produksi terus menerus biasa disebut juga dengan proses 

produksi intermittent. Dimana dalam proses produksinya teradapat 

beberapa pola atau urutan proses produksi. Pola proses produksi yang 

digunakan biasanya tidak selalu sama atau berubah-ubah. Variasi produk 

yang dihasilkan proses produksi ini relatif besar atau banyak bila 

dibandingkan dengan jumlah produksi yang dihasilkan. 

3. Jenis proses produksi ditinjau dari segi keutamaan proses produksi. 

Agar proses produksi berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang 

optimal, maka diperlukan pengawasan proses yang baik pula. Untuk 

memudahkan proses pengawasan tersebut, pada umunya sebuah perusahaan 

akan memisahkan jenis proses produksi yang didasarkan pada keutamaan 

prosesnya. Hal ini sangat diperlukan karena adanya perbedaan kompleksitas 

dari proses produksinya. Atas dasar keutamaan proses ini, maka proses 

produksi dapat dipilah menjadi 2, yaitu proses produksi utama dan proses 

produksi bukan utama (Ahyari, 1986:71). Yang termasuk dalam proses 

produksi utama adalah sebagai berikut : 

a. Proses produksi terus menerus 

Pada proses produksi ini, memiliki kesamaan dengan proses produksi 

terus menerus yang dintaju dari segi arus proses, yaitu arus atau aliran 

proses produksi yang sama namun dibutuhkan pengawasan ekstra. 

b. Proses produksi terputus-putus 

Sama halnya dengan proses produksi terputus-putus jika ditinjau dari 

segi arus proses produksi, namun di dalam proses terdapat beberapa hal 

yang menjadi perhatian khusus, sehingga diperlukan pengawasan yang 

lebih dari sekedar arus proses saja. 

c. Proses Produksi proses. 

Proses produksi proses merupakan proses produksi yang dalam 

pengolahan bahan baku hinga menjadi produk akhir mengalami proses 

persenyawaan atau pemecahan. Pelaksanaan proses produksi semacam 

ini akan ditentukan oleh sifat dari bahan baku atau bahan pembantu yang 

dipergunakan pada proses produksi tersebut. Misalnya, pabrik gula tebu, 

pabrik minyak bumi, dan lain sebagainya. 
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d. Proses produksi proses yang sama. 

Proses produksi ini terdapat beberapa arus dan proses produksi yang 

sama, namun produk yang dihasilkan berbeda-beda. Misalnya perusahaan 

sepatu, perusahaan percetakan dan lain sebagainya.  

e. Proses produksi proyek khusus 

Proses produksi proyek khusus merupakan proses produksi yang 

digunakan karena adanya beberapa program atau kepentingan yang 

khusus. Pada umumnya proses produksi seperti ini dilaksanakan jika ada 

permintaan yang sifatnya khusus. Jika proses produksi dalam program 

yang khusus sudah selesai, maka selesai juga proses produksi tersebut. 

f. Proses produksi industri berat 

Proses produksi industri berat ini tidak termasuk dalam berbagai 

proses produksi di atas yang dikarenakan proses produksi tersebut 

memiliki aktivitas yang sangat kompleks. Pada umunya proses produksi 

ini akan dipecah menjadi berbagai sub proses yang nantinya akan 

dilakukan perakitan sub-sub proses yang ada dalam proses produksi itu 

sendiri. Dari sub-sub proses tersebut dapat menggunakan proses produksi 

yang berbeda-beda, tegantung dari sifat dan jenis dari produk yang 

diproses. 

Meskipun beberapa proses produksi di atas memiliki keutamaan, bukan 

berarti proses produksi bukan utama menjadi tidak penting, melainkan proses 

produksi bukan utama menjadi proses produksi penunjang bagi 

perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Adapun proses produksi 

bukan utama sebagai berikut : 

a. Penelitian. 

Untuk meningkatkan kualitas dan daya gna dari sebuah produk, sebuah 

penelitian sangatlah diperlukan. Pada umunya penelitian ini dilakukan di 

laboratrium perusahaan itu sendiri. Dengan adanya penelitian ini, sebuah 

produk akan diketahui keunggulan dan kelemahan, sehingga membantu 

perusahaan tersebut untuk terus mengembangkan kualitas dan kegunaan 

dari produk tersebut. 

b. Model. 

Sebelum sebuah produk diproduksi secara massal, biasanya sebuah 

perusahaan akan membuat model dari produk tersebut terlebih dahulu. 

Pada umumnya bentuk dari model sama dengan bentuk produk yang 
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sesungguhnya, namun terkadang ukuran model ini tidak selalu sama 

dengan ukuran dari produk yang sebenarnya. 

c. Prototype. 

Sebelum perusahaan memproduksi secara massal produknya, umunya 

akan membuat prototype terlebih dahulu untuk dilakukan evaluasi, 

pengamatan, menganalisis kelebihan dan kekurangan dari produk 

tersebut. Prototype ini diproduksi sesuai bentuk dan ukuran dari produk 

yang sebenarnya.  

d. Percobaan. 

Proses produksi ini dilaksanakan dalam rangka mengadakan percobaan 

terhadap seluruh peralatan dan fasilitas yang akan digunakan dalam 

proses produksi skala besar. Bukan pada produknya yang dilakukan 

percobaan. 

e. Demonstrasi. 

Proses produksi semacam ini dilakasanakan oleh perusahaan untuk 

memperlihatkan proses produksi dalam skala kecil kepada masyarakat 

umum. Diharapkan dengan adanya proses produksi demonstrasi, 

masyarakat akan mengetahui dan tertarik pada produk yang dihasilkan 

oleh perusahaan tersebut. 

4. Jenis proses produksi ditinjau dari penyelesaian prose produksi. 

Proses produksi dalam sebuah perusahaan dapat dipisahkan jenisnya 

berdasarkan penyelesaian proses produksi itu sendiri. Dengan tujuan untuk 

mengadakan pengendalian kualitas dari proses produksi. Jenis proses 

produksi ini dibagi menjadi 5 proses produksi (Ahyari, 1986:85), yaitu: 

a. Proses Produksi type A. 

Proses produksi ini merupakan suatu proses produksi yang proses 

pemeriksaan pada setiap tahap proses produksinya dapat dilakukan 

dengan mudah. Sehingga pengendalian proses bisa dilakukan pada setiap 

tahap proses produksinya. 

b. Proses Produksi type B. 

Proses produksi type B yaitu proses produksi yang dalam 

penyelesaian proses produksinya terdapat keterkaitan antara beberapa 

tahap proses. Sehingga pada proses produksi semacam ini pemeriksaan 

hanya dapat dilakukan pada tahap tertentu 
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c. Proses Produksi type C. 

Proses produksi ini merupakan proses produksi yang di dalamnya 

terdapat proses perakitan atau penggabungan beberapa komponen 

pembangun hingga menjadi produk akhir. 

d. Proses Produksi type D. 

Proses produksi ini merupakan suatu proses produksi dimana dalam 

pelaksanaan proses produksinya menggunakan mesin atau peralatan 

produksi otomatis. Mesin yang digunakan dalam proses tersebut pada 

umunya sudah dilengkapi dengan peralatan khusus untuk melakukan 

pengendalian proses produksi tersebut. 

e. Proses Produksi type E. 

Proses produksi type E merupakan proses produksi dari perusahaan-

perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Proses 

produksi ini berbeda dengan perusahaan manufaktur sehingga dalam 

pengendalian proses produksinya juga berbeda dengan pnegendalian 

proses yang terdapat pada perusahaan manufaktur. 

 

2.2 Pengukuran Kerja 

Untuk mengetahui apakah suatu sistem kerja telah berjalan dengan baik, maka 

perlu adanya prinsip-prinsip pengukuran kerja. Salah satunya pengukuran waktu 

kerja. Pengukuran kerja adalah suatu aktivitas untuk menentukan waktu yang 

dibutuhkan oleh seorang operator (yang memiliki skill rata-rata dan terlatih baik) 

dalam melaksanakan sebuah kegiatan kerja dalam kondisi dan tempo kerja yang 

normal (Wignjosoebroto, 2006:130).  

2.2.1 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kerja 

Pengukuran waktu kerja dilakukan dengan tujuan untuk menentukan waktu 

baku (standard time) penyelesaian suatu pekerjaan secara normal, tidak terlalu lambat 

dan tidak terlalu cepat. Sedangkan waktu standar bermanfaat untuk (Wignjosoebroto, 

2006:131): 

1. Perencanaan tenaga kerja. 

2. Estimasi biaya tenaga kerja. 

3. Penjadwalan produksi. 

4. Perencanaan sistem pemberian bonus dan insentif kepada tenaga kerja yang 

berprestasi. 

5. Sebagai indikator dari output yang mampu dihasilkan oleh seorang tenaga kerja. 
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2.2.2 Teknik Pengukuran Waktu 

Secara garis besar, pengukuran waktu standar dapat dikelompokkan menjadi 

dua (Wignjosoebroto, 2006:132). 

1. Pengukuran Waktu Secara Langsung. 

Teknik pengukuran ini disebut pengukuran waktu kerja secara langsung 

karena pengukuran dilakukan dengan mengamati secara langsung di lokasi 

kerja pada pekerjaan yang akan di ukur. Dalam pengukuran waktu secara 

langsung ada dua metode yaitu:  

a. Pengukuran waktu kerja dengan jam henti (Stopwatch Time Study). 

b. Pengukuran waktu kerja Work Sampling. 

2. Pengukuran Waktu Secara Tak Langsung. 

Dalam pengukuran waktu kerja secara tak langsung terdapat 2 metode 

yaitu: 

a. Pengukuran waktu kerja dengan metode Standard Data. 

b. Pengukuran waktu kerja Predetermined Motion Time System. 

 

2.2.2.1 Pengukuran Waktu Kerja Jam Henti (Stopwatch Time Study). 

Pengukuran waktu kerja dengan jam henti dapat diaplikasikan untuk 

pekerjaan yang singkat dan repetitive. Pengukuran waktu kerja dengan jam henti 

merupakan cara yang obyektif karena waktu yang ditetapkan berdasarkan fakta terjadi 

di lapangan, bukan dari hasil estimasi. Pengukuran ini dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat waktu kerja yang dilakukan oleh seorang operator sesuai 

siklus operasi kerja. Secara umum, langkah-langkah pengukuran kerja jam henti dapat 

dijelaskan sebagai berikut (Wignjosoebroto, 2006:171). 

1. Prosedur pelaksanaan dan alat yang digunakan. 

a. Sebelum melakukan pengukuran, haruslah ada penetapan tujuan, untuk 

kepentingan hasil pengukuran tersebut digunakan. 

b. Persiapan awal pengukuran waktu kerja. Dalam tahap ini, kondisi kerja 

pada pekerjaan yang akan diukur hendaklah seperti pada kondisi normal, 

baik kecepatan kerja, spesifikasi material, proses-proses yang dikerjakan 

maupun kondisi kerja yang lainnya, sehingga waktu baku yang ditetapkan 

diperoleh dari kondisi kerja dan metode yang baik. 

c. Setelah melakukan persiapan awal, tahap berikutnya yaitu memilih 

operator yang memiliki skill yang normal dengan tujuan hasil dari 

penetapan waktu baku dapat diikuti oleh operator lain. 
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d. Langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan alat pengukuran kerja. Alat 

yang digunakan untuk pengukuran kerja dengan jam henti antara lain 

stopwatch, lembar pengamatan, alat tulis dan kalkulator. 

e. Pembagian operasi menjadi elemen-elemen kerja dengan tujuan 

memperoleh gambaran operasi secara detail dan mempermudah 

pengukuran dan pecatatan waktu bakunya. 

f. Cara pengukuran dan pencatatan waktu kerja. Ada tiga cara untuk 

melakukan pengukuran dan pencatatan waktu kerja, yaitu pengukuran 

waktu secara terus menerus, pengukuran waktu secara berulang, dan 

pengukuran waktu akumulasi. 

g. Penetapan jumlah siklus kerja yang akan diamati. 

Pada dasarnya, pengukuran waktu kerja merupakan proses sampling 

dengan konsekuensi semakin besar jumlah siklus kerja yang diamati atau 

diukur, semakin mendekati kebenaran data waktu yang diperoleh. Maka 

dari itu perlu adanya penetapan jumlah pengamatan atau biasa disebut uji 

kecukupan data. Namun sebelum menentukan berapa jumlah observasi 

yang dibutuhkan, terlebih dahulu ditetapkan tingkat kepercayaan dan 

derajat ketelitian. Rumus untuk menetapkan jumlah observasi seperti 

berikut (Wignjosoebroto, 200:134): 

N’ = [
𝐾
𝑆
 √N X2−(X2)

X
]

2

   (2.1) 

Keterangan: 

K = tingkat kepercayaan 

S = tingkat ketelitian 

X = waktu tiap pengamatan 

N = jumlah pengamatan 

N’ = jumlah pengamatan yang dibutuhkan. 

Apabila N > N’, maka data pengamatan bisa dikatakan cukup. Namun 

apabila N < N’, maka perlu melakukan penambahan jumlah pengamatan. 

h. Uji keseragaman data 

Uji keseragaman data perlu dilakukan untuk melihat apakah ada 

penyimpangan data yang ekstrim atau tidak jika dibandingkan dengan 

data yang lainnya. Data yang terlalu ekstrim yang diperoleh dapat 

disebabkan oleh kesalahan pengamat saat membaca stopwatch, 

kekeliruan pada saat menulis atau karena situasi/kondisi kerja yang tidak 
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wajar. Untuk uji keseragaman data, umunya digunakan peta control 

(control chart). Dalam peta kontrol yang digunakan adalah rata-rata 

(Mean) dari seluruh data pengamatan, Batas Kontrol Atas (BKA) dan 

Batas Kontrol Bawah (BKB). Untuk menghitung mean digunakan rumus 

sebagai berikut (Wignjosoebroto, 2006:184): 

X = 
∑𝑋𝑖

𝑁
       (2.2) 

Keterangan:  

X = mean 

Xi = total waktu pengamatan 

N = jumlah pengamatan 

Sedangkan untuk menghitung standar deviasi digunakan rumus 

sebagai berikut (Purnomo, 2004:47). 

SD = √
∑(𝑥𝑖− �̅� )

2

𝑁−1
      (2.3) 

Keterangan:  

SD = standar deviasi 

Xi = waktu pegamatan ke –i 

X = mean 

N = jumlah pengamatan 

Kemudian menentukan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah 

dengan rumus sebagai berikut (Wignjosoebroto, 2006:195) 

BKA = X  + 3SD     (2.4) 

BKB = X  - 3SD     (2.5) 

Keterangan: 

BKA = Batas kontrol atas 

BKB = Batas kontrol bawah 

SD = Standar deviasi 

Kemudian setelah didapatkan mean, batas kontrol atas dan batas 

kontrol bawah, data pengamatan di plot pada peta kontrol. Contoh peta 

kontrol seperti pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2. 1 Contoh Peta Kontrol untuk Uji Keseragaman Data 

Data dapat dikatakan seragam apabila keseluruhan data berada dalam 

batas kontrol. Begitu pula sebaliknya, data dikatakan tidak seragam jika 

terdapat data yang berada di luar batas kontrol. Maka data yang berada 

diluar batas control akan dieliminasi.  

i. Penyesuaian waktu dengan Rating Performance Kerja 

Rating Performance dilakukan untuk menormalkan waktu kerja yang 

diperoleh dari hasil pengamatan. Dalam penyesuaian dengan Westing 

House System’s Ratings terdapat empat faktor dengan masing-masing 

kriteria, yaitu: 

1. Skill: kemampuan untuk mengikuti cara kerja yang telah ditetapkan. 

Adapun kriteria untuk kelas pada skill seperti pada Tabel 2.1. 

Tabel 2. 1 Kriteria untuk Faktor Skill 

Kelas Kriteria 

Super Skill 

Secara bawaan sangat cocok sekali dengan tugas 

pekerjaannya 

Bekerja dengan baik dan sempurna 

Tampak telah terlatih dengan sangat baik 

Gerakannya halus tetapi sangat cepat sehingga 

sangat sulit untuk diikuti atau ditirukan 

Terkadang terkesan tidak berbeda dengan gerakan-

gerakan mesin 

Perpindahan dari satu elemen kerja ke elemen kerja 

lainnya hampir tidak terlihat. 

Terkesan tidak ada perencanaan gerakan-gerakan 

tentang apa yang dikerjakan (seperti otomatis) 

-5

0

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Batas kontrol bawah
mean
Batas kontrol atas
data pengamatan
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Kelas Kriteria 

Pekerja yang bersangkutan dapat dikatakan pekerja 

yang sangat baik 

Excellent Skill 

Percaya diri 

Terlihat cocok dengan pekerjaannya 

Terlihat telah terlatih dengan baik 

Mempunyai ketelitian sehingga tidak banyak 

melakukan pengukuran atau inspeksi lagi 

Gerakan kerja beserta urutannya dijalankan tanpa 

ada kesalahan 

Menggunakan peralatan/tools dengan baik 

Bekerja dengan cepat tanpa mengorbankan kualitas 

Bekerja dengan cepat tapi halus 

Bekerja secara berirama dan terkoordinasi dengan 

baik 

Good Skill 

Hasil pekerjaannya mempunyai kualitas yang baik 

Terlihat bekerja lebih baik daripada pekerja pada 

umumnya 

Dapat memberi arahan pada pekerja lain yang 

mempunyai tingkat keterampilan lebih rendah 

Terlihat jelas sebagai pekerja yang cakap 

Tidak memerlukan banyak pengawasan 

Tidak ada keragu-raguan 

Bekerja dengan stabil 

Gerakan kerjanya cepat dan terkoordinasi dengan 

baik 

Average Skill 

Terlihat mempunyai kepercayaan diri 

Gerakan kerjanya cepat tapi tidak lambat 

Terlihat adanya pekerjaan perencanaan 

Terlihat sebagai pekerja yang cakap 

Gerakan kerjanya cukup menunjukkan tidak ada 

keragu-raguan 

Mengkoordinasi gerakan dan pikiran dengan cukup 

baik 

Tampak terlatih dengan baik dan cukup 

mengetahui seluk beluk pekerjaannya 

Bekerja dengan teliti 

Secara keseluruhan cukup memuaskan 

Fair Skill Tampak terlatih tetapi masih belum cukup baik 
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Kelas Kriteria 

Mengenal peralatan dan lingkungan kerja 

sekadarnya 

Terlihat adanya perencanaan-perencanaan sebelum 

melakukan gerakan kerja 

Kurang mempunyai kepercayaan diri 

Tampaknya seperti tidak cocok dengan 

pekerjaannya tetapi telah lama dipekerjakan di 

bagian tersebut 

Mengetahui apa yang akan dilakukan dan harus 

dilakukan tetapi terlihat kurang yakin 

Sering membuang waktun karena kesalahan sendiri 

Jika tidak bekerja secara sungguh-sungguh 

outputnya akan sangat rendah 

Biasanya tidak ragu-ragu dalam menjalankan 

gerakan kerja 

Poor Skill 

Tidak bisa mengkoordinasikan tangan dan pikiran 

dengan baik 

Gerakan kerjanya kaku/kurang luwes 

Terlihat tidak yakin pada urutan dan gerakan 

kerjanya 

Seperti tidak terlatih untuk tugas kerjanya 

Terlihat tidak cocok dengan pekerjaannya 

Terlihat ragu-ragu dalam melaksanakan gerakan 

kerja 

Sering melakukan kesalahan kerja 

Tidak percaya diri 

Tidak bisa mengambil inisiatif 

 

2. Effort: kesungguhan yang ditunjukkan atau diberikan operator ketika 

melakukan pekerjaannya. Adapun kriteria untuk kelas pada faktor 

effort seperti pada Tabel 2.2. 

Tabel 2. 2 Kriteria untuk Kelas Pada Faktor Effort 

Kelas Kriteria 

Excessive Effort 

Kecepatan kerjanya sangat berlebihan 

Sangat bersungguh-sungguh dalam bekerja tetapi 

dapat membahayakan kesehatannya 
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Kelas Kriteria 

Kecepatan tidak dapat dipertahankan sepanjang 

hari kerja 

Excellent Effort 

Terlihat jelas mempunyai kecepatan kerjanya 

sangat tinggi 

Gerakannya lebih ekonomis daripada operator 

lainnya 

Penuh perhatian pada tugas pekerjaannya 

Banyak memberikan saran 

Menerima saran dan petunjuk dengan senang 

Percaya pada kebaikan maksud pengukuran waktu 

Tidak bertahan lebih dari beberapa hari 

Bangga atas kelebihannya 

Gerakan-gerakan yang salah sangat jarang sekali 

terjadi 

Bekerja dengan sistematis 

Karena lancarnya, perpindahan dari suatu elemen 

kerja ke elemen kerja yang lain hampir tidak 

terlihat 

Good Effort 

Bekerja secara berirama 

Saat idle sangat sedikit, bahkan terkadang tidak 

ada 

Penuh perhatian pada pekerjaannya 

Senang pada pekerjaannya 

Kecepatan kerjanya baik dan dapat dipertahankan 

sepanjang hari 

Percaya pada kebaikan waktu pengukuran waktu 

Menerima saran dan petunjuk dengan senang 

Dapat memberi saran untuk perbaikan kerja 

Tempat kerjanya diatur baik dan rapi 

Menggunakan alat-alat secara tepat dan baik 

Memelihara dengan baik kondisi peralatan 

Average Effort 

Tidak sebaik good, tapi lebih baik dari poor 

Bekerja dengan stabil 

Menerima saran tapi tidak melaksanakannya 

Set up dilaksanakan dengan baik 

Melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan 
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Kelas Kriteria 

Fair Effort 

Saran-saran perbaikan diterima dengan kesal 

Terkadang perhatian tidak ditujukan pada 

pekerjaannya 

Terliha kurang sungguh-sungguh dalam bekerja 

Tidak mengeluarkan tenaga dengan secukupnya 

Terjadi sedikit penyimpangan dari cara kerja baku 

Alat-alat yang dipakainya tidak selalu yang terbaik 

Terlihat adanya kecenderungan kurang perhatian 

pada pekerjaannya 

Terlampau hati-hati 

Sistematika kerjanya sedang-sedang saja 

Gerakan-gerakannya tidak terencana 

Poor Effort 

Banyak membuang-buang waktu 

Tidak memperhatikan adanya minat kerja 

Tidak mau menerima saran-saran 

Tampak malas dan lambat bekerja 

Melakukan gerakan yang tidak perlu untuk 

mengambl alat dan bahan 

Tempat kerjanya tidak diatur rapi 

Tidak peduli pada cocok/baik tidaknya peralatan 

yang dipakai 

Mengubah-ubah tata letak tempat kerja yang telah 

diatur 

Set up kerjanya terlihat tidak baik 

 

3. Condition: kondisi fisik lingkungan kerja seperti keadaan, 

pencahayaan, temperatur dan kebisingan ruangan. 

4. Consistency: waktu penyelesaian yang selalu tetap dari satu waktu ke 

waktu lain. 

Untuk kelas dan nilai rating factor pada Westing House System’s 

Ratings dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2. 3 Tabel Performance Ratings dengan sistem Westinghouse

 
(Sumber: Wigjnosoebroto, 2006:198) 

 

Untuk menghitung nilai Rating Performance menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

RF = 1+ total rating factor    (2.6) 

Setelah dihitung nilai performansinya, untuk menghitung waktu 

normal didapatkan dari waktu pengamatan dikalikan dengan jumlah nilai 

faktor skill, effort, condition dan consistency, dengan rumus sebagai 

berikut (Wignjosoebroto, 2006:200): 

WN = Waktu Pengamatan x RF    (2.7) 

j. Allowance (Kelonggaran Waktu) 

Dalam pengukuran kerja diberikan kelonggaran atau toleransi waktu 

untuk Personal Needs, Fatigue Allowance, dan Delay Allowance. Ada 3 

kategori dalam allowance yang dibutuhkan oleh setiap operator, yaitu: 

+ 0,15 A1 Superskill + 0,13 A1 Superskill

+ 0,13 A2 + 0,12 A2

+ 0,11 B1 Excellent + 0,10 B1 Excellent

+ 0,08 B2  + 0,08 B2  

+ 0,06 C1 Good + 0,05 C1 Good

+ 0,03 C2 + 0,02 C2

0,00 D Average 0,00 D Average

-0,05 E1 Fair -0,04 E1 Fair

-0,10 E2 -0,08 E2

-0,16 F1 Poor -0,12 F1 Poor

-0,22 F2 -0,17 F2 Poor

+ 0,06 A Ideal + 0,04 A Ideal

+ 0,04 B Excellent + 0,03 B Excellent

+ 0,02 C Good + 0,01 C Good

0,00 D Average 0,00 D Average

-0,03 E Fair -0,02 E Fair

-0,07 F Poor -0,04 F Poor

Skill Effort

Condition Consistency



20 

 

 

 

1. Personal need yang merupakan kelonggaran waktu yang diberikan 

oleh perusahaan kepada setiap operator untuk melakukan kebutuhan 

pribadi, misalnya waktu untuk beribadah, mengambil minum, dan 

pergi ke toilet. 

2. Fatigue, merupakan kelonggaran waktu untuk melepaskan kelelahan 

kerja kepada setiap operator. 

3. Delay, merupakan kelonggaran waktu atas tertundanya proses 

produksi dikarenakan oleh hambatan yang tidak dapat dihindari, 

misalnya aliran listrik tiba-tiba mati, macetnya mesin jahit, 

penggulungan benang jahit, mengasah gunting potong, mengambil 

pensil dan lain sebagainya. Selain itu ada pula delay untuk setiap 

operator untuk melakukan koordinasi, mendapatkan informasi 

ataupun konfirmasi tentang pekerjaan yang sedang maupun akan 

dilakukan. Untuk menghitung allowance time digunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝐴𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒 = 
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑒𝑑+𝐹𝑎𝑡𝑖𝑔𝑢𝑒+𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦

𝐽𝑎𝑚 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓
 x 100% (2.8) 

Untuk menghitung waktu baku atau waktu standar menggunakan 

rumus berikut (Wignjosoebroto, 2006:203): 

WS = WN x 
100%

100%−𝐴𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒 % 
    (2.9) 

Keterangan : 

WS = Waktu Standar 

WN = Waktu normal 

Allowance = Kelonggaran waktu 

2.3 Line Balancing 

Dalam perusahaan manufaktur, sangat perlu memperhatikan pembagian tugas 

kerja pada lini perakitannya berbeda pada setiap stasiun kerja yang ada di dalamnya. 

Jika terjadi perbedaan kecepatan laju produksi pada masing-masing stasiun kerja, 

maka menyebabkan penumpukan bahan baku dalam stasiun kerja. 

Lini perakitan merupakan lini produksi yang didalamnya terdapat pergerakan 

bahan baku yang mengalir secara kontinyu dari stasiun kerja awal hingga stasiun kerja 

terakhir. Lini perakitan dapat Penugasan kerja yang tidak tepat pada lini perakitan 

akan menimbulkan laju produksi yang diartikan sebagai sekelompok orang dan atau 

mesin yang mempunyai tugas sekuensial dalam merakit sebuah produk. Untuk 
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menjaga kesimbangan pada lini perakitan maka perlu dilakukan penyeimbangan lini 

atau biasa disebut Line Balancing. Line balancing atau keseimbangan lini adalah 

upaya untuk meminimukan ketidakseimbangan di antara mesin-mesin atau personil 

untuk mendapatkan waktu yang sama di setiap stasiun kerja sesuai dengan kecepatan 

produksi yang diinginkan (Purnomo, 2004:119). Keseimbangan lintasan produksi 

dilakukan dengan mendistribusikan setiap elemen kerja pada stasiun kerja 

berdasarkan cycle time atau waktu siklus. 

2.3.1 Terminologi dalam Line Balancing 

Terminologi dalam line balancing sebagai berikut (Purnomo, 2004:119): 

1. Elemen Kerja, yaitu tugas kerja yang harus dilakukan dalam kegiatan 

perakitan. 

2. Stasiun Kerja, yaitu lokasi elemen kerja dikerjakan. Untuk menentukan 

jumlah stasiun kerja digunakan rumus sebagai berikut (Purnomo, 2004:122). 

N = 
∑ 𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1

𝐶𝑇
       (2.10) 

Keterangan : 

N = jumlah stasiun kerja 

CT = waktu siklus 

ti = waktu elemen kerja ke-i 

3. Cycle Time (CT), yaitu waktu untuk memproduksi satu unit produk pada satu 

stasiun kerja. 

4. Waktu Stasiun Kerja (WSK), yaitu waktu sebuah stasiun kerja untuk 

mengerjakan semua elemen kerja yang didistribusikan pada stasiun kerja 

tersebut. 

5. Waktu Operasi (ti), yaitu waktu standar untuk menyelesaikan suatu operasi 

6. Delay Time/Idle Time, yaitu selisih antara waktu siklus dengan waktu stasiun 

kerja. Delay time merupakan waktu menganggur (idle time) yang terjadi pada 

stasiun kerja. 

7. Balance Delay, yaitu perbandingan antara idle time dengan waktu yang 

tersedia. Adapun persamaan untuk menghitung balance delay (Purnomo, 

2004:120): 

BD = 
CT x N − ∑ ti

n
i=1

CT x N 
 x 100%     (2.11) 

Keterangan : 

N = jumlah stasiun kerja 

ti = waktu operasi ke-i  

CT = waktu siklus 
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8. Precedence Diagram, yaitu diagram yang menggambarkan urutan dan 

keterhubungan antar elemen kerja perakitan suatu produk. Precedence 

Diagram ini digunakan untuk pendistribusian elemen kerja. 

Kemudian untuk mengukur performansi keseimbangan lintasan ada kriteria-

kriteria sebagai berikut (Purnomo, 2004:120): 

1. Efisiensi lini, yaitu rasio antara waktu yang digunakan untuk proses dengan 

waktu yang tersedia. Keseimbangan lintasan yang baik jika mempunyai 

efisiensi lintasan setelah penyeimbangan lini dilakukan yang lebih besar dari 

efisiensi lintasan sebelum dilakukan penyeimbangan. Untuk menghitung 

efisiensi lini digunakan rumus (Purnomo, 2004:121). 

EL = 
∑ ti
n
i=1

CT x N
  x 100%      (2.12) 

Keterangan : 

EL = efisiensi lini 

n = jumlah elemen kerja 

N = jumlah stasiun kerja 

CT = waktu siklus 

2. Indeks penghalusan (Smoothness Index), yaitu indeks yang mempunyai 

kelancaran relatif dari penyeimbangan lini tertentu. Untuk menghitung 

Smoothness Index digunakan persamaan sebagai berikut (Purnomo, 

2004:121): 

SI =√∑ (𝑊𝑆𝐾𝑚𝑎𝑥 − 𝑊𝑆𝐾𝑖)
2𝑁

𝑖−1    (2.13) 

Keterangan : 

WSKmax = waktu kerja terbesar dari stasiun kerja 

WSKi = waktu stasiun kerja ke-i 

2.3.2 Metode Helgeson-Birnie (Ranked Position Weight) 

Penyeimbangan lini dengan metode Helgeson-Birnie (Ranked Position 

Weight) dikembangkan oleh Helgeson-Birnie. Metode ini berfokus pada bobot waktu 

siklus dari masing-masing elemen kerja. Berikut langkah-langkah dalam metode 

Helgeson-Birnie (Ranked Position Weight) (Wignjosoebroto, 2006). 

1. Buat precedence diagram sesuai aliran proses produksi disertai waktu 

masing-masing elemen kerja. Contoh presedence diagram seperti pada 

Gambar 2.2 
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Gambar 2. 2 Presedence Diagram 

2. Tentukan waktu siklus.  

3. Bobot setiap elemen dihitung dari bobot suatu elemen ditambah dengan bobot 

elemen-elemen kerja setelahnya. 

4. Urutkan elemen-elemen kerja dari bobot elemen kerja terbesar hingga bobon 

elemen kerja terkecil. 

5. Tempatkan elemen-elemen kerja ke sebuah stasiun kerja selama tidak 

melanggar presedence constraint dan waktu stasiun kerja tidak melebihi 

waktu siklus. 

6. Lakukan langkah 5 hingga semua elemen kerja telah ditempatkan dalam 

stasiun kerja. 

7. Hitung balance delay dan efisiensi lininya.  

2.4 Simulasi 

Pengertian simulasi secara umum adalah suatu metodologi untuk melakukan 

percobaan dengan menggunakan model dari sistem nyata. Simulasi adalah 

representasi realitas melalui penggunaan model atau perangkat lain, yang akan 

bereaksi dengan cara yang sama seperti kenyataan di bawah seperangkat kondisi 

tertentu (Murthy, 2007). Simulasi bukan merupakan alat optimasi yang dapat 

memberi suatu keputusan hasil namun hanya merupakan alat pendukung keputusan 

sehingga simulasi terutama sekali berkenaan dengan percobaan untuk mengestimasi 

perilaku dari sistem nyata yang bertujuan untuk perancangan sistem. Dalam 

merancang atau merekayasa suatu sistem perlu dilakukan model simulasi terlebih 

dahulu sebelum menerapkan sistem yang telah dirancang pada sistem yang nyata. Hal 

ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari biaya yang berlebih akibat 

penererapan sistem yang telah dirancang pada sistem nyata. Simulasi juga dapat 

digunakan untuk menganalisis kondisi, mengidentifikasi masalah dan solusi yang ada 

pada sistem nyata. 
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Ada 5 langkah pokok yang diperlukan dalam menggunakan simulasi, yaitu: 

1. Menentukan sistem atau permasalahan yang akan disimulasikan. 

2. Menentukan tujuan simulasi (apa yang harus dipecahkan, dijawab dan 

disimpulkan atas permasalahan itu) dan hal-hal lain yang mendukung 

terwujudnya model simulasi. 

3. Pengembangan model simulasi dan uji terhadap kebenaran proses 

perhitungan yang ada didalamnya. 

4. Menentukan model simulasi dengan menentukan lamanya simulasi 

(dilakukan beberapa kali) dan uji. 

5. Analisis data output dari simulasi. 

Simulasi bisa diaplikasikan untuk beberapa masalah antara lain: 

1. Merancang dan menganalisis sistem manufaktur. 

2. Mengevaluasi persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak untuk sistem 

komputer 

3. Mengevaluasi sistem atau taktik senjata militer baru. 

4. Menentukan kebijakan pemesanan untuk sistem persediaan. 

5. Merancang sistem komunikasi dan protokol pesan untuk mereka. 

6. Merancang dan mengoperasikan fasilitas transportasi seperti jalan raya, 

bandara, kereta bawah tanah dan lain sebagainya. 

7. Mengevaluasi desain untuk organisasi layanan seperti rumah sakit, kantor 

pos, atau restoran cepat saji. 

8. Menganalisis sistem keuangan atau ekonomi. 

 

2.4.1 Klasifikasi Model Simulasi 

Model simulasi dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu: 

1. Model simulasi statis, yaitu representasi dari sistem pada waktu tertentu, 

dimana waktu tidak mempunyai peranan. Salah satu contohnya yaitu simulasi 

Monte Carlo.  

2. Model simulasi dinamis, yaitu represantasi sistem dari waktu ke waktu. 

Contohnya conveyor pada pabrik dan pergerakan pesawat terbang. 

3. Model simulasi deterministik, yaitu model simulasi yang tidak mengandung 

elemen yang bersifat probabilistik atau stokastik sehingga output dapat 

ditentukan sesuai dengan jumlah input. 

4. Model simulasi stokastik, yaitu model simulasi yang mengandung komponen 

input probabilistik dan output bersifat random. 
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5. Model simulasi kontinyu, yaitu model simulasi yang terdapat perubahan 

status bersamaan dengan perubahan waktu. 

6. Model simulasi diskrit, model simulasi dimana terdapa perubahan status pada 

waktu yang diskrit karena adanya suatu kejadian (event). 

 

2.4.2 Kelebihan dan Kelemahan Dari Simulasi 

Berikut beberapa kelebihan dari simulasi, yaitu: 

1. Dengan menggunakan simulasi bisa didapatkan solusi alternatif jika menemui 

kegagalan pada penyelesaian model analitik. 

2. Model simulasi lebih realistis terhadap sistem nyata karena memerlukan 

asumsi yang lebih sedikit. 

3. Perubahan konfigurasi dan struktur model dari sistem dapat dilaksanakan 

lebih mudah. 

4. Simulasi lebih murah dan efisien daripada percobaannya pada sistem nyata. 

5. Simulasi dapat digunakan untuk maksud pendidikan. 

6. Untuk sejumlah proses dimensi, simulasi memberikan penyelidikan yang 

langsung dan terperinci dalam periode waktu khusus. 

Namun selain memiliki kelebihan, simulasi juga mempunyai kekurangan 

antara lain, yaitu: 

1. Simulasi bukan suatu proses optimisasi. Simulasi tidak menghasilkan solusi, 

tetapi menghasilkan cara untuk menilai solusi terbaik. 

2. Model simulasi yang baik membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang 

lama untuk membangunnya dibandingkan dengan model analitik. 

3. Tidak segala situasi dapat dievaluasi menggunakan simulasi kecuali situasi 

yang mengandung probabilistik. 

2.4.3 Simulasi Sistem Diskrit 

Semua aktivitas di dunia manufaktur didominasi oleh peristiwa yang bersifat 

diskrit dan probabilistik. Munculnya produk-produk cacat, tidak menentunya 

kedatangan bahan baku, peristiwa break down mesin, proses welding yang dilakukan 

oleh operator, aktivitas inspeksi, jumlah demand dan lain sebagainya merupakan 

contoh-contoh yang nyata akan kedua sifat tersebut. Kediskritan sistem dapat dilihat 

dari perubahan keadaan (state) sistem dari waktu ke waktu. Jika perubahan state yang 

terjadi hanya pada titik-titik waktu tertentu dan bukannya pada setiap titik waktu maka 

dikatakan sebagai state yang diskrit. Jika sebaliknya, maka dikatakan kontinyu. 

Contohnya penjual tiket berada pada keadaan sibuk atau menganggur 
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tergantung pada event kedatangan pembeli dan pemesan atau event selesainya 

pelayanan pembelian dan pelayanan pesanan tiket dilakukan. Sementara itu 

kedatangan para pembeli dan pemesan berikutnya terjadi secara diskrit  dan  

probabilistik  sehingga perubahan state pelayan dari kondisi menganggur ke 

kondisi sibuk atau sebaliknya akan bersifat diskrit probabilistik pula. 

Perubahan state dari sistem tidak muncul dengan sendirinya tanpa sebab. 

Penyebab utama sehingga muncul perubahan state adalah munculnya kejadian 

(event). Karena itu sifat diskrit pada state sistem juga disebabkan oleh sifat diskrit 

pada event-nya. Pada umumnya sistem kapan datangnya event tidak menentu sehingga 

kapan terjadi perubahan state juga bersifat tidak menentu. Pada sistem diskrit akan 

dijumpai variabel-variabel diskrit, dimana nilai variabel diskrit diperoleh dengan cara 

mencacah (menghitung), banyaknya produk cacat, jumlah sumber daya manusia yang 

dibutuhkan, banyaknya mesin yang break down dan lain-lainnya adalah variabel 

diskrit. 

2.4.4 Pola Distribusi Masukan 

Aktualisasi keacakan dalam simulasi sering dinyatakan dengan fungsi 

distribusi probabilitas. Sehingga mengetahui macam-macam pola fungsi distribusi 

probabilitas adalah salah satu keharusan. Sebagai awal untuk mengetahui pola fungsi 

distribusi probabilitas atas variabel acak adalah dengan mengumpulkan data masa lalu 

(historis) variabel tersebut. Dan selanjutnya berbekal dari data itu baru dicari fungsi 

distribusi probabilitasnya. Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan guna 

mendapatkan fungsi kepadatan probabilitas, yaitu: 

1. Menggunakan langsung data historis variabel acak yang diperoleh dalam 

mengeksekusi simulasi. Dengan begitu keacakan variabel tersebut dengan 

sendirinya juga akan mewarnai simulasinya. 

2. Pendekatan empiris. Dengan metoda heuristik dicoba didapatkan fungsi 

distribusi empirisnya. Dengan fungsi empiris ini selanjutnya dipakai untuk 

melakukan sampling data dalam simulasi. 

3. Pendekatan teoritis, yaitu dengan teknik-teknik statistik inferensif (uji 

kebaikan suai) yang sudah baku akan didapatkan fungsi distribusi teoritis. 

Dari ketiga pendekatan itu ternyata pendekatan teoritis merupakan 

pendekatan yang paling sering dipilih dengan beberapa alasan, yaitu: 

1. Fungsi kepadatan teoritis memberikan hasil yang lebih halus. 

2. Dengan fungsi kepadatan teoritis, nilai-nilai diluar rentangan data observasi 

dapat dibangkitkan. 
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3. Dengan fungsi kepadatan teoritis dapat dipakai untuk menyatakan nilai 

sejumlah data secara praktis. 

2.4.4.1 Pendugaan Keluarga Pola Distribusi 

Langkah awal untuk mengetahui pola distribusi probabilitas dari suatu data 

adalah mencari tahu keluarga pola ditribusinya. Ada beberapa cara yang bisa 

ditempuh untuk menduga keluarga distribusi ini. 

1. Ringkasan Statistik. 

a. Beberapa distribusi dapat dikarakteristikan paling tidak oleh ringkasan 

statistik datanya. Dari ringkasan ini dapat diketahui keluarga 

distribusinya. Nilai-nilai pemusatan merupakan besaran statistik yang 

cukup penting guna menduga keluarga distribusi. Mean dan median 

misalnya, pada distribusi kontinyu jika nilai keduanya sama, maka sudah 

dapat dipastikan bahwa distribusi data berbentuk simetris. Namun pada 

distribusi diskrit keduanya berharga hampir sama. 

b. Koefisien varian (cν=s/�̅�) juga mempunyai peranan yang penting dalam 

menduga keluarga distribusi. Untuk nilai koefisien varian berharga cν =1, 

dapat diduga bahwa data berdistribusi eksponensial. Jika nilai koefisien 

varian tersebut berharga cν<1, maka data diduga berdistribusi Gamma 

atau Weibull dengan parameter α >1. Sedangkan jika nilai koefisien 

varian berharga cν>1, maka dugaan mengarah pada distribusi Gamma 

atau Weibull dengan parameter α <1. 

c. Untuk distribusi diskrit, rasio lexis xs2 memainkan peran yang sama 

seperti koefisien varian cv dalam distribusi kontinyu. Jika nilai τ=1, maka 

dugaan data berdistribusi Poisson sangat kuat dan jika nilai τ<1 dugaan 

akan mengarah pada distribusi Binomial sedang jika nilai τ>1 distribusi 

Binomial Negatif. 

d. Kelandaian distribusi (skewness)   2

3
2

1











sn

xxi  untuk 

mengukur kelandaian dari distribusi. Untuk distribusi yang simetris 

misalnya Normal, nilai v akan berharga nol.  Sedang untuk v > 0 distribusi 

akan menjulur ke kanan dan sebaliknya ke kiri. Misal nilai v = 2, berarti 

data berdistribusi eksponensial. 
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2. Histogram dan Grafik Garis. 

Pada data kontinyu, histogram pada dasarnya merupakan grafik dugaan 

atas fungsi kepadatan data.  Karena itu pembuatan histogram yang tepat akan 

dapat menggambarkan dengan jelas atas fungsi kepadatan data. Gambar 2.3 

adalah grafik histogram data yang akan diperkirakan pola distribusinya. Guna 

memperkirakannya dengan cara membandingkan histogram itu dengan pola-

pola distribusi baku. Gambar 2.4 adalah kurva fungsi normal (pola 

baku/pembanding). Manakala histogram yang dimiliki memang seperti itu 

bentuknya, maka sudah hampir dipastikan bahwa fungsi kepadatan data itu 

berpola normal. 
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Gambar 2. 3 Histogram Data Yang Akan Diuji Pola Distribusinya 

 

Distribusi Normal(0,1)
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Gambar 2. 4 Kurva Fungsi Normal 

 

2.4.4.2 Estimasi Parameter 

Setelah diperoleh hasil perkiraan fungsi distribusi probabilitasnya, 

selanjutnya estimasi akan parameter fungsi itu harus dilakukan. Ada tiga macam 

parameter, yaitu : 
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1. Parameter Lokasi (γ). 

Parameter lokasi menunjukkan tempat kedudukan (absis) nilai range 

distribusi (biasanya titik tengah). Parameter ini sering pula disebut dengan 

parameter pergeseran (shift parameter). Seiring berubahnya nilai parameter γ 

maka distribusi akan bergeser ke kanan atau ke kiri  sepanjang sumbu x. 

Perhatikan fungsi kepadatan distribusi normal berikut : 

 
22 2/)(

22

1
)( 



 xexf  untuk semua bilangan riil x (2.14) 

Jika dibuat grafiknya bentuk tampilan dari pola distribusi ini seperti 

ditunjukkan oleh Gambar 2.4. 

 
Gambar 2. 5 Kurva Fungsi Normal 

Gambar distribusi pada Gambar 2.5 dengan nilai parameter µ = 0. Ketika 

nilai parameter itu beruah lebih besar dari nilai nol, ternyata  gambar distribusi 

normal akan bergeser ke kanan dan akan bergeser ke kiri ketika nilainya lebih 

kecil dari nol. Artinya kedudukan gambar itu bergeser ke kanan atau ke kiri 

tergantung kepada nilai parameter µ  apakah membesar atau justru mengecil.  

Jadi µ untuk distribusi normal adalah contoh nyata dari parameter lokasi. 

2. Parameter Skala (β) 

Parameter β akan menjelaskan skala/unit pengukuran dari nilai dalam 

interval distribusi. Perubahan nilai β akan mengubah ukuran bentuk distribusi 

ke bentuk mengembang atau menyusut dari bentuk dasarnya. 

3. Parameter Bentuk(α). 

Sedangkan parameter α akan berdampak pada perubahan bentuk dasar 

dari distribusinya. Perubahan harga α dengan sendirinya akan mengubah 

bentuk dasar distribusi atau akan mengubah sifat dasarnya.  
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2.4.4.3 Uji Kebaikan Suai Distribusi 

Ada beberapa cara yang bisa dipakai untuk uji kebaikan suai distribusi, antara 

lain : 

1. Cara Heuristik 

Cara ini dilakukan dengan cara membandingkan histogram data dengan 

kurva dari fungsi distribusi )(ˆ xf  yang akan diuji. Misal [bo,b1], [b1,b2], 

[b2,b3]……[bk-1,bk] adalah k buah interval histogram dengan lebar masing-

masing intervalnya b, dan anggap  hj  adalah  proporsi pengamatan xi yang 

jatuh di interval ke j. Dan rj adalah proporsi harapan dari n observasi yang 

akan jatuh di interval j jika )(ˆ xf  yang diuji adalah benar dan rj dituliskan 

sebagai : 






j

j

b

b

j dxxfr

1

)(ˆ      (2.15) 

Maka perbandingan frekuensi dapat dilakukan dengan menggambarkan 

kedua nilai itu bersama-sama pada interval histogram yang ke j dengan  j = 1, 

2,........k. Kebaikan dan kesesuaiannya dapat dilihat dari seberapa sama dan 

sebangunnya kedua grafik yang telah digambarkan tadi (lihat Gambar 2.6) 

 
Gambar 2. 6 Histogram Proporsi Pengamatan dan Harapan 

2. Uji Chi-Square 

Uji kebaikan suai Chi-Square merupakan metoda uji yang tertua. Uji ini 

sebagai perbandingan formal antara histogram dengan kurva fungsi distribusi 

yang ingin diuji. Pada awalnya data yang dimiliki dibagi ke dalam k buah 

interval yang berdekatan. Kemudian data di tally ke dalam masing-masing 

interval tersebut sehingga didapat nilai fj yaitu banyaknya data yang berada 

pada interval j. Ingat bahwa fj = n. Selanjutnya jika f(x) adalah memang 
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fungsi distribusi yang diperkirakan, maka dihitung proporsi harapan dari xi 

yang jatuh pada interval j dengan rumus : 






j

j

a

a

j dxxfp

1

)(ˆ       (2.16) 

Nilai statistik Chi-Square dapat dihitung dengan rumus 2 = {(fj– 

npj)2}/npj. Jika fungsi distribusi f(x) memang baik dan sesuai, maka 

diharapkan nilai X2 kecil (lebih kecil dari  X2
k-1,1-), sehingga H0, yaitu bahwa 

xi adalah data acak yang berasal dari fungsi distribusi f(x) akan ditolak jika 

X2 terlalu besar. 

3. Uji Kolmogorov–Smirnov (K-S). 

Uji K-S, berprinsip pada ingin membandingkan seberapa baik dan sesuai 

antara fungsi distribusi empiris data dengan fungsi distribusi yang 

dihipotesakan. Dibanding dengan uji Chi-Square, maka uji K-S ini 

mempunyai beberapa kelebihan, yaitu pertama, pada uji ini tidak perlu lagi 

dilakukan pengelompokan data sehingga tidak akan dijumpai kesulitan dalam 

upaya pengelompokan itu dan bahkan yang lebih penting adalah tidak 

dijumpai informasi yang hilang akibat pengelompokan ini. Kedua, uji ini akan 

tetap valid dengan berbagai macam ukuran sampel n. Dan yang ketiga, uji ini 

lebih berdaya menghadapi berbagai macam fungsi distribusi. Namun 

kelemahannya adalah, bahwa uji ini hanya cocok untuk fungsi distribusi yang 

kontinyu dan telah diketahui parameter-parameternya. Bentuk fungsi empirik 

dari data x1, x2, .  .  . xn dalam  uji K-S telah didapatkan bentuknya adalah : 

fn(x)= (Banyaknya xi <= x)/n              (2.17) 

Untuk semua bilangan real x. Maka fn(x) akan berbentuk fungsi step 

dengan demikian  fn(x(i)) =  i/n  untuk i = 1, 2, 3, .  .  .  n. Jika )(ˆ xf  adalah 

fungsi distribusi yang ingin diuji, maka K-S akan mengukur seberapa dekat 

antara fn(x) dengan )(ˆ xf , yaitu dengan cara mencari selisihnya. Jika selisih  

terbesar Dn  terlalu besar  (lebih besar dari dn,1-), maka hal ini menandakan 

kedua fungsi tersebut tidak cukup untuk dikatakan baik dan sesuai satu 

dengan yang lainnya. Nilai Dn  didapatkan dari  

Dn = Max{Dn
+, Dn

-}     (2.18) 

Dengan  Dn
+ = Max{i/n – )(ˆ

)(ixf }untuk i  = 1, 2,  .  .  n  (2.19) 

        Dn
-  = Max{ )(ˆ

)(ixf  – (i-1)/n} untuk i  = 2,  .  .  n (2.20) 
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2.4.4.4 Beberapa Distribusi Penting 

Ada banyak pola-pola distribusi baku yang sudah ada baik pola distribusi 

kontinyu maupun pola distribusi diskrit. Beberapa diantaranya yang dirasa cukup 

penting adalah : 

1. Distribusi Uniform (a,b). 

Distribusi ini penting dalam upaya pembangkitan bilangan acak untuk 

semua distribusi variabel acak. Bentuk umum fungsi kepadatan dan fungsi 

akumulatifnya adalah: 

𝑓(𝑥) = {
1

𝑏−𝑎
         𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

0         𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑥 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖𝑛
    (2.21)                

𝑓(𝑥) =  {
 0           𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑥 < 𝑎
𝑥−𝑎
𝑏−𝑎

          𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑎≤𝑥≤𝑏

0          𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑥 < 𝑏

    (2.22) 

Dengan  Range = [a,b] 

Mean = 
(𝑎+𝑏)

2
  

   Varians = 
(b−a)2

12
 

 

2. Distribusi Eksponensial 

Distribusi eksponensial (β) seringkali dikaitkan dengan waktu antar 

kedatangan pelanggan ke suatu sistem layanan yang terjadi pada laju 

kedatangan yang konstan. Bentuk umum fungsi kepadatan dan fungsi 

akumulatifnya adalah: 

𝑓(𝑥) =  {

1

𝛽
𝑒−𝑥 𝛽⁄        𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 0 ≤ 𝑥 

0          𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑥 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖𝑛
   (2.23) 

Dengan Range = [0,+ ∞] 

   Mean = β 

   Varians = β2 

3. Distribusi Gamma (α,β) 

Distribusi ini acap kali cocok pada persoalan lama waktu layanan 

misal di loket layanan pelanggan, layanan perbaikan mesin dan lain 

sebagainya. Bentuk umum fungsi kepadatan dan akumulasinya distribusi ini 

adalah: 

𝑓(𝑥) =  {
𝛽−𝛼𝑥𝛼−1𝑒−𝑥 𝛽⁄

Γ(𝛼)
     𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑥 > 0

0                    𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑥 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖𝑛
   (2.24) 
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𝑓(𝑥) =  {
1 − 𝑒−𝑥 𝛽⁄ ∑ (𝑥−𝛽)𝑗

𝑗!
𝛼−1
𝑗=0  𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑥 < 0, 𝛼 = 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡 > 0

0                                            𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑥 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖𝑛
 (2.25) 

Dengan Range = [0, + ∞] 

   Mean = αβ 

Varians = αβ2 

4. Distribusi Weibull 

Distribusi ini sering terkait dengan waktu layanan seperti pada distribusi 

Gamma (α,β). Disamping itu juga sering terkait dengan waktu kerusakan 

sebuah komponen dalam masalah perawatan. Bentuk fungsi kepadatan dan 

fungsi akumulasinya adalah: 

𝑓(𝑥) =  {
𝛼𝛽−𝛼𝑥𝛼−1𝑒(−𝑥 𝛽)⁄ 𝛼

     𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑥 < 0
0                         𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑥 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖𝑛

  (2.26) 

𝑓(𝑥) =  {
1 − 𝑒−𝑥 𝛽⁄        𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 0 < 𝑥 
0          𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑥 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖𝑛

   (2.27) 

Dengan Range = [0, +∞] 

   Mean = 
𝛽

𝛼
Γ (

1

𝛼
) 

Varians = 
𝛽2

𝛼
 {2Γ (

2

𝛼
) −

1

𝛼
[Γ (

1

𝛼
)]} 

5. Distribusi Normal(μ,σ2) 

Distribusi ini dapat dijumpai pada hampir semua kejadian di sekitar kita, 

misal pada hasil inspeksi produk cacat, penyebaran nilai ujian mahasiswa, 

tingkat pertumbuhan tanaman dan lain sebagainya. Bentuk fungsi 

kepadatannya adalah: 

𝑓(𝑥) =  
1

√2𝜋𝜎2
 𝑒−(𝑥−𝜇)

2 2𝜎2⁄   untuk semua bilangan riil x (2.28) 

Dengan Range = [-∞, +∞] 

   Mean = μ 

Varians = σ2 

6. Distribusi Lognormal. 

Distribusi ini banyak digunakan pada penggambaran waktu layanan 

sepertihalnya pada distribusi Gamma (α,β) dan distribusi Weibull (α,β). 

Adapun bentuk fungsi kepadatannya adalah: 

𝑓(𝑥) =  {
1

√2𝜋𝜎2
exp (

−(ln𝑥−𝜇)2

2𝜎2
)     𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 0 < 𝑥

0                                       𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑥 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖𝑛
  (2.29) 

7. Distribusi Uniform Diskrit 

Fungsi massa dan akumulasi dari distribusi ini dituliskan sebagai berikut: 
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𝑓 (𝑥) = {

1

𝑗−𝑖+1
      𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑥 € (𝑖, 𝑖 + 1, 𝑖 + 2 . . . 𝑗)

0                           𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑥 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖𝑛
  (2.30) 

𝑓(𝑥) =  {

[𝑥]−𝑖+1

𝑗−𝑖+1
   𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑖 ≤ 𝑥 ≤ 𝑗

0             𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑥 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖𝑛
   (2.31) 

 

8. Distribusi Binomial (n,p). 

Banyak digunakan untuk menyatakan banyaknya produk cacat dalam 

batch, banyak item yang dibutuhkan dari gudang. Bentuk umum dari fungsi 

massa dan akumulasinya adalah: 

 

𝑓(𝑥) =  {
(𝑛
𝑘
)𝑝𝑥𝑞𝑛−𝑥       𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑥   (0, 1, 2, . . . , 𝑛)

0                        𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑥 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖𝑛
  (2.32) 

 

9. Distribusi Poisson 

Distribusi ini erat kaitannya dengan banyak kejadian per satuan waktu 

atau per satuan luasan. Bentuk umum fungsi massa dan akumulasi distribusi 

ini adalah: 

𝑓(𝑥) = {
 
𝑒−𝜆𝜆𝑥

𝑥!
       𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑥   (0, 1, 2, . . ) 

0                   𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑥 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖𝑛
   (2.33) 

𝑓(𝑥) =  {
0                          𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 0 < 𝑥

𝑒−𝜆∑ 𝜆𝑖

𝑖!

[𝑥]
𝑖=0      𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑥 ≤ 0

   (2.34) 

10. Distribusi Triangular 

Bentuk umum dari fungsi massa dan akumulasinya adalah: 

𝑓(𝑥) =  

{
 
 

 
 

2(𝑥−𝑎)

(𝑚−𝑎)(𝑏−𝑎)
       𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑚

2(𝑏−𝑥)

(𝑏−𝑚)(𝑏−𝑎)
         𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑚 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

0                               𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑥 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖𝑛

  (2.35) 

11. Distribusi Beta 

Bentuk umum dari fungsi massa dan akumulasinya adalah: 

𝑓(𝑥) =  
𝑥𝛽−1(1−𝑥)𝑎−1

𝐵(𝛽,𝛼)
    𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 0 < 𝑥 < 1   (2.36) 

2.4.5 Simulasi Arena 

Salah satu tools yang sering digunakan dalam simulasi adalah dengan 

menggunakan software Arena. Program Arena merupakan sebuah software simulasi 
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yang diterbitkan oleh Rockwell Software Inc. Dengan software ini, perubahan dan 

pergerakan entity dapat diamati secara langsung dan didapatkan laporan statistiknya. 

Software Arena ini menyediakan alternatif model simulasi grafik dan model simulasi 

analisis yang dapat dikombinasikan untuk menciptakan model-model simulasi yang 

cukup luas dan bervariasi. Software ini memiliki kemampuan animasi dua dimensi. 

Arena juga memiliki tingkat kompatibilitas yang baik. Pada software Arena tersedia 

template yang terdiri dari modul-modul yang akan digunakan untuk memodelkan 

suatu sistem. Template basic process merupakan modul-modul dasar yang digunakan 

untuk pembuatan simulasi, sedangkan Template Advanced Transfer merupakan 

modul-modul dalam Arena yang digunakan untuk menggambarkan pergerakan entity 

dalam sistem. Berikut ini elemen-elemen dari sistem pada simulasi antara lain: 

1. Entity: Elemen yang diproses di dalam sistem. 

2. Atribut: Karakteristik yang dimiliki oleh sebuah entity tersebut. 

3. Activity: Kegiatan yang dilakukan di dalam sistem yang mempengaruhi entity 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

4. Resources: Elemen yang menjalankan activity. 

5. Queue: Elemen antrian yang berlangsung. 

6. Variable: sistem ini meliputi waktu proses tiap komponen, jumlah produk 

yang diproduksi, jenis produk yang diproduksi, dan jumlah WIP. 

7. Controls: Segala sesuatu yang menentukan bagaimana, kapan, dan dimana 

proses sistem dijalankan. 

8. System State: Sekumpulan variabel yang berisi semua informasi penting 

untuk menggambarkan sebuah sistem. 

Selain itu, di dalam simulasi arena juga terdapat modul-modul pembangun 

simulasi, yaitu Basic Modul Proccess dan Advanced Transfer Proccess. Basic Modul 

Proccess merupakan modul-modul dasar yang digunakan untuk simulasi. Template 

dari Basic Modul Proccess ini terdiri dari beberapa modul yaitu: 

1. Create. Modul ini digunakan untuk generate kedatangan entity dalam 

simulasi. 

2. Process. Modul ini digunakan untuk memproses entity dalam simulasi yang 

didalamnya terdapat resources. 

3. Dispose. Modul ini digunakan untuk mengeluarkan entity dari sistem 

simulasi. 

4. Decide. Modul ini digunakan untuk menentukan keputusan dalam proses 

yang didalamnya terdapat beberapa pilihan untuk membuat keputusan 

berdasarkan beberapa pilihan. 
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5. Batch. Modul ini digunakan untuk menggabungkan beberapa entity atau 

assembly. 

6. Separate. Modul ini digunakan untuk memisahkan hasil dari modul batch. 

7. Assign. Modul ini digunakan untuk memberi sifat pada entity seperti nilai 

baru pada variabel, entity atribut, entity type, atau variabel lain pada sistem. 

8. Record. Modul ini digunakan untuk menampilkan laporan statistik dari hasil 

simulasi yang telah dijalankan. 

Untuk melakukandapat dilakukan melalui pengaturan run simulasi. Guna 

mengatur run simulasi dapat dilakukan melalui menu Run>Setup, dengan menu ini 

akan menampilkan kotak dialog dengan tujuh halaman pengaturan yang meliputi: 

1. Parameter pengulangan (Replication Parameters). 

Parameter pengulangan meliputi penetapan akan banyaknya replikasi, 

panjang replikasi, perioda warm-up dan satuan waktu yang digunakan. 

2. Parameter proyek (Project Parameter). 

Pada halaman paremeter proyek mencakup penetapan judul dan deskripsi 

proyek serta data statistik yang diinginkan. 

3. Kecepatan simulasi (Run Speed). 

Pengaturan tentang seberapa cepat simulasi berlangsung, dan pengaturan 

waktu simulasi dapat dilakukan pada halaman ini. 

4. Pengendalian simulasi (Run Control). 

Barangkali akan menyimulasikan program simulasi dari luar, atau diinginkan 

simulasinya tampil secara penuh, dan juga simulasi dihentikan sementara 

ketika peringatan-peringatan serta ketika setiap kali replikasi berikutnya 

dilakukan. Dan beberapa pengendalian lain dapat dilakukan di sini.   

5. Laporan (Reports). 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang line balance dengan pendekatan simulasi telah dilakukan 

oleh peneliti terdahulu, dimana penelitian-penelitian tersebut dijadikan sebagai acuan 

dalam penelitian ini seperti pada Tabel 2.4. 

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Tahun Judul Metode Hasil 

1 Salammia 

L.A. 

2010 Simulasi 

Keseimbangan 

Line 

Balancing 

Hasil analisis yang 

dilakukan 
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No. Peneliti Tahun Judul Metode Hasil 

dan Dedy 

Ariyanto 

Lintasan Proses 

Dalam Upaya 

Mengoptimalkan 

Waktu Proses 

Produksi Eternit 

dan 

Simulasi 

menunjukkan 

adanya peningkatan 

produksi, dari 

produk 655 yang 

terdiri dari 631 

produk baik dan 24 

cacat dan mengalami 

antrian sebanyak 5 

lembar pada 

pencetakan dari 

model awal menjadi 

produk yang 

dihasilkan 660 

lembar terdiri dari 

642 produk baik dan 

18 produk tanpa ada 

antrian pada stasiun 

kerja dengan 

menambah 1 

operator pada 

pencetakan dan 1 

mesin potong 

2 Vickri Fiesta 

Daelima, Evi 

Febianti, dan 

Muhammad 

Adha Ilhami 

2013 Analisis 

Keseimbangan 

Lintasan untuk 

Meningkatkan 

Kapasitas Produksi 

dengan Pendekatan 

Line Balancing dan 

Simulasi 

Line 

Balancing 

dan 

Simulasi 

Hasil simulasi 

didapatkan bahwa 

kondisi usulan lebih 

baik daripada 

kondisi eksisting, hal 

tersebut dapat dilihat 

dari hasil output 

produknya dimana 

untuk existing hanya 

1732 unit/shift, 

sedangkan untuk 

model usulan CT 

maksimum 2043 

unit/shift, takt time 

permintaan 2043 
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No. Peneliti Tahun Judul Metode Hasil 

unit/shift dan takt 

time produksi 1963 

unit/shift dengan 

menambah mesin 

sebanyak 1 mesin 

pada mesin water 

dan mesin heater 

3 Reza 

Primadhana, 

Parwadi 

Moengin, 

dan Sucipto 

Adisuwiryo 

2013 Evaluasi dan Usulan 

Perbaikan 

Keseimbangan 

Lintasan Produksi 

untuk Mencapai 

Target Produksi 

dengan Pendekatan 

Simulasi pada 

Workshop 3 di PT. 

Faco Global 

Engineering 

Line 

Balancing 

dan 

Simulasi 

Pemindahan 2 

operator painting ke 

stasiun kerja cutting 

wheel dan 1 operator 

fullfitting ke stasiun 

kerja drilling dengan 

output produk 2 unit 

per minggu dan 

utilitas rata-ratanya 

menjadi 31,51%. 

 


