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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin banyaknya industri telah menciptakan persaingan yang ketat 

antar industri kondisi ini memacu para produsen untuk memenangkan 

persaingan tersebut. PT. Eratex Djaja berlokasi di daerah Jl. Sukarno Hatta 23, 

Kota Probolinggo dan merupakan perusahaan Garment atau pakaian jadi. PT. 

Eratex Djaja memproduksi berbagai macam produk celana yang di antaranya 

adalah celana panjang dan celana pendek. PT. Eratex Djaja adalah perusahaan 

garment satu-satunya yang ada di Kota Probolinggo yang memproduksi 

pakaian jadi yaitu celana panjang dan celana pendek yang di ekspor ke luar 

negeri. Dengan demikian, PT. Eratex Djaja sangat memprioritaskan kepuasan 

konsumen dengan memperhatikan kualitas produk dan ketepatan waktu dalam 

penyelesaian permintaan. 

Kelancaran dan efisiensi dari sebuah proses produksi suatu produk 

merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi perusahaan. Permasalahan 

yang dihadapi oleh perusahaan adalah kurang memperhatikan lintasan 

produksi, hal ini menyebabkan permintaan pasar tidak mampu terpenuhi. Pada 

tanggal 9 februari 2014 diketahui permintaan celana jeans mencapai 6500, 

tetapi perusahaan tidak mampu memenuhi permintaan tersebut dikarenakan 

bagian produksi tidak mampu mencapai target yang diinginkan. Karena pada 

salah satu stasiun kerja terdapat penumpukan bahan setengah jadi. Dari sini 

dapat dilihat bahwa lintasan produksi pada PT. Eratex Djaja kurang seimbang. 

Dengan melihat permasalahan tersebut, maka akan coba dipecahkan 

masalah keseimbangan lintasan dengan menggunakan metode keseimbangan 

lintasan produksi Rank Position Weight (RPW) dan Region Approach (RA). 

Dengan metode ini diharapkan mampu membuat suatu perencanaan lintasan 

produksi yang lebih seimbang daripada lintasan produksi sebelumnya pada 

lintasan produksi PT. Eratex Djaja.  
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1.2 Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, diketahui permasalahan yang 

dihadapi oleh perusahaan antara lain adanya beberapa pekerja atau peralatan 

serta waktu menganggur dikarenakan ketidak seimbangan yang 

mengakibatkan aliran produksi kurang efisien dan hasil produksi kurang 

optimal, maka dapat dirumuskan bahwa “Bagaimana menentukan alternatif 

perencanaan keseimbangan lintasan produksi agar dapat meningkatkan 

efisiensi lintasan”. 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengelompokkan operasi kerja kedalam beberapa stasiun kerja yang 

memberikan keseimbangan lintasan produksi. 

2. Menentukan perencanaan line balancing yang meliputi waktu siklus, 

jumlah stasiun kerja, balance delay dan efisiensi sistem. 

3. Membandingkan efisiensi lintasan sebelum dan sesudah perencanaan 

menggunakan metode Region Approach (RA) dan metode Rank Position 

Weight (RPW) berdasarkan balanced delay, jumlah stasiun kerja, efisiensi 

sistem serta output produksi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh bagi perusahaan adalah dapat 

memaksimalkan output produksi dan efisiensi produksi dengan metode 

keseimbangan lintasan (line balancing). 

 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan 

pembahasannya tidak terlalu luas, maka penelitian ini dibatasi pada : 

1. Pengukuran waktu kerja menggunakan jam henti. 

2. Perencanaan dilakukan untuk departemen Sewing atau penjahitan. 
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3. Produk yang diamati terbatas pada produk celana panjang Basic Jeans 5 

pocket. 

Adapun asumsi-asumsi yang digunakan dalam proses penelitian ini 

adalah : 

1. Persediaan bahan baku cukup tersedia. 

2. Kondisi mesin produksi dalam kondisi baik dan siap untuk dioperasikan. 

3. Para karyawan mempunyai skill yang standar. 

4. Kondisi lingkungan tidak berpengaruh pada proses produksi. 

5. Metode kerja yang diterapkan sudah sesuai dengan standar. 

 


