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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam suatu proses produksi, keseimbangan lintasan produksi merupakan 

hal yang penting dalam merencanakan hasil produksi. Lintasan produksi yang 

tidak seimbang pada beban kerja di setiap stasiun kerja merupakan hambatan 

yang terkadang kurang mendapatkan perhatian dari perusahaan dalam 

menentukan aliran proses produksi. Hal ini mengakibatkan waktu menganggur 

yang dapat menghambat proses produksi dan mengancam dalam pencapaian 

target produksi. Pada siklus produksi, operasi yang mempunyai waktu proses 

yang paling cepat akan cenderung menganggur apabila pekerjaanya selesai. 

Output operasi tersebut akan menumpuk, menunggu proses operasi berikutnya 

yang mempunyai waktu siklus yang lebih lama. Hal ini menyebabkan beban kerja 

yang besar pada salah satu jenis proses kerja. 

Perusahaan raket Rotax Malang adalah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang industry manufaktur khususnya yang memproduksi raket bulu tangkis. 

Kegiatan yang dilakukan pembuatan raket bulu tangkis mulai dari pengadaan 

bahan baku hingga menjadi produk jadi. Untuk memenuhi permintaan konsumen 

melalui mekanisme proses yang berjalan terus-menerus, dalam proses 
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produksinya terdapat suatu lintasan yang terdiri atas beberapa operasi dengan 

waktu yang berbeda, sehingga masih terdapat output dari proses yang mengalami 

penumpukan untuk menunggu diproses pada proses berikutnya yang mempunyai 

waktu menganggur apabila pekerjaannya sudah selesai. Ini dapat mengakibatkan 

balance delay yang besar pada proses kerja sehingga dalam pencapaian output 

produksi tidak di peroleh hasil yang optimal yang mengakibatkan tidak 

terpenuhinya permintaan konsumen. 

Dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas, di perlukan adanya 

lintasan produksi yang bertujuan untuk meminimalkan balance delay dan 

mengatur aliran proses yang efisien sehingga tercapai produktifitas yang optimal. 

Diterapkannya metode keseimbangan lintasan ini diharapkan mampu membuat 

suatu perencanaan pengendalian dan evaluasi terhadap aliran proses produksi 

pembuatan raket, sehingga terjadi keseimbangan waktu proses operasi dalam 

stasiun kerja yang pada akhirnya akan memberikan balance dekay optimum dan 

peningkatan hasil produksi yang optimal yang diharapkan akan dapat memenuhi 

permintaan konsumen. 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang ada di perusahaan raket Rotax Malang adalah tidak dapat 

memenuhi permintaan konsumen. Hal ini akibat ketidakseimbangan di lintasan 

produksi sehingga menimbulkan balance delay yang besar sehingga efisiensi 

menjadi rendah, oleh karena itu “Bagaimana mengatur keseimbangan lintasan 
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produksi yang dapat mengoptimalkan jumlah stasiun kerja dan meminimumkan 

balance delay sehingga dapat meningkatkan output produksi? 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka judul yang diambil dalam skripsi 

ini adalah : 

“PERENCANAAN KESEIMBANGAN LINTASAN PRODUKSI 

UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN OUTPUT 

PRODUKSI” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengelompokan operasi kerja ke dalam stasiun kerja yang memberikan 

kesimbangan lintasan produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi 

sistem. 

2. Menghitung efisiensi sebelum dan sesudah perbaikan dengan metode 

keseimbangan lintasan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mendapatkan output produksi yang maksimal 

2. Proses produksi berjalan dengan lancar dan meminimalkan waktu 

menganggur pada tenaga kerja. 



 
 

4 
 

1.5 Asumsi-Asumsi 

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Proses produksi berjalan dengan normal. 

2. Kondisi mesin produksi baik dan dapat dioperasikan. 

3. Pekerja atau operator bekerja dalam keadaan sewajarnya. 

4. Kapasitas produksi berdasarkan hasil produksi perhari 

1.6 batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah dapat mengarah pada tujuan, maka dibuat 

batasan-batasan sebagai berikut : 

1. penelitian dilakukan di perusahaan raket Rotax Malang. 

2. produk yang diamati adalah jenis raket bulutangkis menggunakan “ T ” 

dengan merk “ paradiso ”.  

3. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan SWTS (StopWatch Time 

Study). 

4. Pengelompokan operasi kerja ke dalam stasiun kerja dilakukan dengan 

menggunakan metode Region Approach (RA) dan Rank Positional Weight 

(RPW) yang hanya berorientasi pada perhitungan Balance Delay, Efisiensi 

waktu proses dan output produksi. 

5. Tidak membahas masalah biaya atau profit. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk penyajian pembahasan dan 

memudahkan memahami isi yang urutannya adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menggambarkan secara umum mengenai masalah yang akan dibahas 

berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, pembatasan masalah, asumsi-asumsi dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Menjelaskan beberapa konsep dan teori yang melandasi penelitian, 

maupun yang berhubungan dengan analisa dan evaluasi, yaitu Region Approach 

(RA) dan Rank Positional Weight (RPW). 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Menguraikan tahap-tahap masalah yang dilakukan dalam penelitian ini 

serta peninjauan terhadap masalah yang diteliti. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Berisi tentang seluruh data yang diperlukan, selanjutnya data yang sudah 

ada tersebut diolah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. 
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BAB V ANALISA PEMBAHASAN 

Berisi tentang penjelasan hasil yang diperoleh dalam menganalisa pada 

perhitungan bab IV, kemudian dilakukan analisa terhadap hasil tersebut terhadap 

kondisi aktual. 

BAB VI PENUTUP 

Menyimpulkan yang diperoleh dari seluruh hasil penelitian yang 

dilakukan dan memberikan beberapa saran yang diajukan dalam 

mengimplementasikan hasil penelitian ini. 

 


