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2. Untuk memperhatikan efisiensi waktu, mesin yang sudah selesai 

beroperasi harus segera dilakukan pergantian proses lagi, sehingga 

meminimumkan waktu kosong dan mesin tidak menganggur. 
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Berdasarkan hasil pembahasan dalam BAB III, maka : 

1. Waktu siklus ( Cycle time ) yang digunakan dalam proses produksi 

kain grey tenun adalah 18 menit / bal. 

2. Jumlah minimum stasiun kerja ( Work station ) yang diperlukan 

sebanyak 5 buah stasiun kerja.  

Penggunaan jumlah 5 stasiun kerja akan lebih efisien daripada 6 

stasiun kerja. Hal ini terlihat dari keseimbangan waktu kerja dari 

stasiun - stasiun kerja. Stasiun - stasiun kerja merupakan lini-lini 

produksi, sehingga terjadi keseimbangan dalam lini produksi. Dengan 

adanya keseimbangan diantara lini -  lini produksi, maka waktu 

kosong dapat diminimumkan, yang berarti efisiensi dapat ditingkatkan.

3. Tingkat efisiensi yang akan diperoleh perusahaan apabila 

menggunakan 5 stasiun kerja adalah 82 % dengan waktu kosong 

15,31 menit , sedangkan apabila menggunakan 6 stasiun kerja, 

tingkat efisiensi akan lebih rendah, yaitu sebesar 69 % dengan waktu 

kosong 33,31 menit . 

B. Saran 

1. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perusahaan hendaknya 

menggunakan 5 stasiun kerja daripada 6 stasiun kerja agar lebih 

efisien dan proses produksi  dapat berjalan dengan lancar, 

dikarenakan waktu kosong lebih minimum. 
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BAB IV 

PENUTUP 
A. Kesimpulan 

Pengaturan efisiensi dalam suatu layout produk sangat penting. 

Tingkat efisiensi yang baik akan memperlancar proses produksi. 

Keseimbangan Lini dalam layout produk akan meningkatkan efisiensi 

dengan meminimumkan waktu kosong pada tiap-tiap stasiun kerja. 

Tujuan Keseimbangan Lini adalah untuk  meningkatkan efisiensi, 

meminimumkan waktu kosong, dan memperlancar proses produksi.

Data - data yang dapat digunakan dalam pembahasan pengaturan 

efisiensi layout produk adalah : urutan proses produksi kain grey, yaitu : 

benang yang akan ditenun akan melewati beberapa urutan proses 

produksi. Pada mulanya proses dibagi menjadi 2, yaitu warping untuk 

benang  lusi dan palet untuk benang pakan. Warping akan diikuti  proses 

sizing, kemudian proses cucuk. Kemudian proses tenun membutuhkan 

proses cucuk dan palet. Setelah proses tenun selesai, maka akan diikuti 

proses inspekting, yaitu untuk mengecek kualitas kain, kemudian diikuti 

proses folding sebagai proses terakhir dalam proses produksi, yaitu untuk 

dilakukan pelipatan kain. Waktu operasi = 24 jam / hari, waktu siklus yang 

digunakan = 18 menit / bal, kapasitas = 80 bal / hari, dan waktu tiap - tiap 

elemen pekerjaan proses produksi ( proses warping = 10,34 menit, sizing 

= 7,58 menit, cucuk,= 16,5 menit, Palet = 12,5 menit, tenun = 17,6 menit, 

inspekting = 6,6 menit, folding = 3,57 menit). Dengan demikian total 

waktu seluruh elemen pekerjaan yaitu : 74,69 menit.  
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Stasiun kerja I  
 

Stasiun kerja II 
 

Stasiun kerja III 
 Stasiun kerja IV 

Stasiun kerja V 

Gambar 3.5 

Efisiensi 5 Stasiun Kerja dalam Diagram Jaringan Kerja 

( Precedence Diagram )

Pada gambar 3.5 terlihat bahwa terjadi keseimbangan waktu 

kerja dari stasiun - stasiun kerja. 

 

A

F

B

G

D E

C

10,34 
menit 

7,58 
menit 

12,5 
menit 

16,5 
menit 

17,6 
menit 

3,57 
menit 

6,6 
menit 
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Tabel 3.7 
Perhitungan efisiensi dan waktu kosong 6 stasiun kerja Perusahaan 

 
STASIUN KERJA 

MENIT I II III IV V VI 
 
JUMLAH 

 
EFISIENSI 

TOTAL  
WAKTU 

10,34 7,58 16,5 12,5 17,6 10,17 74,69 69 % 

WAKTU 
SIKLUS 

18 18 18 18 18 18 108  

WAKTU 
KOSONG 

7,66 10,42 1,5 5,5 0,4 7,83 33,31 31 % 

Dari Perhitungan efisiensi dan waktu kosong, maka terlihat 

penggunaan 5 stasiun kerja lebih efisien, dengan tingkat efisiensi 

82 % dan waktu  kosong 15,31 menit ( 18 % ) ,dibandingkan 

penggunaan 6 stasiun kerja dengan tingkat efisiensi 69 % dan 

waktu kosong 33,31 menit ( 31% ). 

Dengan demikian, 5 stasiun kerja yang lebih efisien dapat 

diletakkan ke dalam  diagram jaringan kerja (precedence diagram)

dan digambarkan sebagai berikut : 
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Efisiensi  = 74,69 X 100%  
 6 X 18 

 = 69 % 
 

Menentukan waktu kosong dapat dihitung dengan rumus :

Waktu Kosong = (N X WS) –T  
(MENIT) = (6 X 18) –74,69  

 = 33,31 menit 
 

Waktu Kosong = 100% – Efisiensi (%)  
(PERSEN) = 100% – 69 %  

 = 31 % 
 

Waktu Kosong = (N X WS) –T 
(MENIT) 

Waktu Kosong = 100% – Efisiensi (%) 
(PERSEN)  

Efisiensi  = T X100 %

N X WS 
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Menentukan waktu kosong dapat dihitung dengan rumus :

Waktu Kosong = (N X WS) –T  
(MENIT) = (5 X 18) –74,69  

 = 15,31 menit 
 

Waktu Kosong = 100% – Efisiensi (%)  
(PERSEN) = 100% – 82 %  

 = 18 % 
 

Tabel 3.6 
Perhitungan efisiensi dan waktu kosong 5 stasiun kerja 

 
STASIUN KERJA 

MENIT I II III IV V 
 
JUMLAH 

 
EFISIENSI 

TOTAL  
 WAKTU            

17,92 16,5 12,5 17,6 10,17 74,69 82 % 

WAKTU 
SIKLUS 

18 18 18 18 18 90  

WAKTU 
KOSONG 

0,08 1,5 5,5 0,4 7,83 15,31 18 % 

2) Perhitungan efisiensi dan waktu kosong 6 stasiun kerja 

Perusahaan. 

Menentukan efisiensi dapat dihitung dengan rumus :

Waktu Kosong = (N X WS) –T 
(MENIT) 

Waktu Kosong = 100% – Efisiensi (%) 
(PERSEN)  
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Tabel 3.5 
Total waktu dalam 6 stasiun kerja Perusahaan 

 
SIMBOL ELEMEN 

PEKERJAAN 
WAKTU 
PROSES 
(MENIT) 

STASIUN KERJA TOTAL WAKTU 

A WARPING 10,34                I 10,34 
B SIZING 7,58            II 7,58 
C CUCUK 16,5                III 16,5 
D PALET 12,5                IV 12,5 
E TENUN 17,6                V 17,6 
F INSPEKTING 6,6 
G FOLDING 3,57 

 10,17 

Total 74,69 

Perbedaan antara Tabel 3.4 dengan Tabel 3.5, yaitu dari Tabel 

3.4 proses warping dan sizing dijadikan satu stasiun kerja, 

sedangkan pada Tabel 3.5 proses warping dan sizing memiliki 

stasiun kerja sendiri-sendiri. 

Salah satu Tujuan Keseimbangan Lini adalah meningkatkan 

efisiensi dengan meminimumkan waktu kosong. Dari 5 stasiun 

kerja dan 6 stasiun kerja, masing - masing dapat dilakukan 

perhitungan tingkat efisiensi dan waktu kosong.  

1) Perhitungan efisiensi dan waktu kosong 5 stasiun kerja. 
 

Menentukan efisiensi dapat dihitung dengan rumus :

Efisiensi  = 74,69 X 100%  
 5 X 18 

 = 82 % 

VI

Efisiensi  = T X100 %

N X WS 
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Stasiun kerja I adalah A dan B, stasiun kerja II adalah C saja, 

stasiun kerja III adalah D saja, stasiun kerja IV adalah E saja,  

stasiun kerja V adalah F dan G. 

Pengelompokkan elemen - elemen pekerjaan ke dalam 5 

stasiun kerja dan total waktu tiap - tiap stasiun kerja digambarkan 

sebagai berikut : 

Tabel 3.4 
Total waktu dalam 5 stasiun kerja 

 
SIMBOL ELEMEN 

PEKERJAAN 
WAKTU 
PROSES 
(MENIT) 

STASIUN KERJA TOTAL WAKTU 

A WARPING 10,34 
B SIZING 7,58 

 
I

17,92 

C CUCUK 16,5              II 16,5 
D PALET 12,5              III 12,5 
E TENUN 17,6              IV 17,6 
F INSPEKTING 6,6 
G FOLDING 3,57  V

10,17 

Total 74,69 

Sedangkan berdasarkan penelitian, perusahaan menggunakan 

6 stasiun kerja. Pengelompokkan elemen - elemen pekerjaan 

dalam 6 stasiun kerja dan total waktu tiap - tiap stasiun kerja 

digambarkan sebagai berikut : 
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Jadi, jumlah minimum stasiun kerja ( work station ) sebagai 

berikut: : 

 N = 80 bal x 74,69 menit atau 74,69 menit
24 jam x 60 menit          18 menit/ bal 

 N = 4,15 (5 buah stasiun kerja) 

 
Sehingga, jumlah minimum stasiun kerja sebanyak 5 buah. 

Selanjutnya dilakukan pengelompokkan elemen pekerjaan ke 

dalam stasiun kerja melalui pendekatan Heuristik.

Tabel 3.3 
Pendekatan Heuristik 

 
STASIUN 
KERJA 

WAKTU 
YANG 
TERSEDIA 

(MENIT) 

ELEMEN 
PEKERJAAN 

YANG DIPILIH 

ELEMEN 
PEKERJAAN 

YANG 
COCOK 

PENUGASAN 
ELEMEN 

PEKERJAAN 
(WAKTU) 

WAKTU 
KOSONG 
(MENIT) 

I 18 A,D A,D A (10,34)  
7,66 B,D B B (7,58)  
0,08 C,D - - 0,08 

II 18 C,D C,D C (16,5)  
1,5 D - - 1,5 

III 18 D D D (12,5)  
5,5 E - - 5,5 

IV 18 E E E (17,6)  
0,4 F - - 0,4 

V 18 F F F (6,6 )  
11,4 G G G (3,57)  
7,83 - - - 7,83 

Maka dapat diketahui Penugasan elemen pekerjaan  

dikelompokkan dalam stasiun  kerja masing - masing. 

N = Jumlah minimum stasiun kerja (buah).
T = Jumlah waktu seluruh tugas (menit). 
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dimana : 

 

Waktu siklus maksimal yang ditetapkan perusahaan adalah 

menggunakan kapasitas keluaran sebanyak 80 bal/ hari (80.000 

meter) , dengan waktu operasi selama 24 jam.

Jadi, waktu siklus maksimal yang digunakan dapat dihitung 

sebagai berikut : 

Waktu siklus = 24 x 60 (menit) = 18 menit/ bal 
80 bal 

 
b.  Menentukan Jumlah minimum stasiun kerja ( work station ) yang 

diperlukan. 

Menentukan Jumlah minimum stasiun kerja ( work station )

dengan rumus :

dimana : 
 

WS = WO 
 

K

WS = Waktu siklus (menit).
WO = Waktu operasi (menit /hari). 
 K = Kapasitas (meter/hari). 

N = K X T = T

WO       WS 



49 

 

Keterangan gambar 3.4 6,6 menit 
Simbol :  A = Warping 

 B = Sizing 
 C = Cucuk 
 D = Palet 
 E = Tenun 
 F = Inspekting 
 G = Folding 

 

Gambar 3.4 
Diagram Jaringan Kerja 

( Precedence Diagram )

Waktu seluruh elemen pekerjaan 74,69 menit, yang 

menunjukkan waktu siklus maksimum, sementara waktu elemen 

pekerjaan terpanjang 17,6 menit ( tenun ), yang merupakan waktu 

siklus minimum. 

2. Analisis Keseimbangan Lini 

Yaitu melakukan analisis keseimbangan lini agar memperoleh tingkat 

efisiensi yang baik, yaitu yang dapat meminimumkan waktu kosong. 

a. Menentukan Waktu siklus (Cycle time). 

 Waktu siklus (Cycle time) dirumuskan   sebagai berikut :

A

F

B

G

D E

C

10,34 
menit 

7,58 
menit 

12,5 
menit 

16,5 
menit 

17,6 
menit 

3,57 
menit 
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diikuti proses inspekting, yaitu untuk mengecek kualitas kain, 

kemudian diikuti proses folding, yaitu untuk dilakukan pelipatan 

kain. 

 
Tabel 3.2 

Deskripsi waktu elemen - elemen pekerjaan  

(1000 meter) atau 1 bal 

SIMBOL ELEMEN 
PEKERJAAN 

KEGIATAN 
PENDAHULU 

WAKTU 
PROSES 
(MENIT) 

A Warping  - 10,34 
B Sizing A 7,58 
C Cucuk B 16,5 
D Palet - 12,5 
E Tenun C,D 17,6 
F Inspekting E 6,6 
G Folding G 3,57 

Jumlah 74,69 
Sumber: Data Primer diolah. 

 
Dalam tabel 3.2 terlihat elemen - elemen pekerjaan dalam 

proses produksi kain grey, yaitu :  Warping, Sizing, Cucuk, Palet, 

Tenun, Inspekting, dan Folding. Waktu terlama terdapat dalam 

proses tenun, yaitu: 17,6 menit, sedangkan waktu tercepat 

terdapat dalam proses folding, yaitu : 3,57 menit. Jumlah waktu 

seluruh elemen pekerjaan adalah 74,69 menit. 

b. Membuat diagram jaringan kerja ( precedence diagram ). 

Dalam bentuk diagram kerja, kegiatan proses produksi kain 

grey dapat digambarkan sebagai berkut : 
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Gambar 3.3 

Urutan Proses produksi 

Dalam Tabel 3.3 terlihat bahwa benang yang akan ditenun 

akan melewati beberapa urutan proses produksi. Pada mulanya 

proses dibagi menjadi 2, yaitu warping untuk benang  lusi dan 

palet untuk benang pakan. Warping akan diikuti  proses sizing, 

kemudian proses cucuk. Kemudian proses tenun membutuhkan 

proses cucuk dan palet. Setelah proses tenun selesai, maka akan 

Benang 

Warping 

Cucuk 

Inspekting 

Sizing 

Palet 

Lusi Pakan 

TENUN 

Folding 
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terkumpul selama mengikuti magang kerja di PT.Delta Merlin Dunia 

Textile II. 

Pembahasan masalah pengaturan efisiensi  layout fasilitas produksi 

akan dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis keseimbangan 

lini. Tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan analisis tersebut 

adalah untuk mendapatkan proses produksi yang efisien, dengan 

indikator waktu kosong yang sedikit dalam proses produksi kain grey. 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara 

mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

mengenai kondisi perusahaan yang berkaitan dengan permasalahan 

keseimbangan lini dalam proses produksi. 

a. Membuat gambaran atau deskripsi tentang urutan dan waktu tiap - 

tiap elemen pekerjaan dalam proses produksi kain grey. 

Berdasarkan data yang telah terkumpul, maka gambaran atau 

deskripsi tentang urutan dan waktu tiap - tiap elemen pekerjaan 

dalam proses produksi kain grey sebagai berikut: 

urutan proses produksi kain grey,  dapat digambarkan sebagai 

berikut : 
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Selama mengikuti magang kerja, perusahaan memberikan 

pengetahuan tentang proses produksi, peralatan - peralatan produksi dan 

kegunaan peralatan tersebut, aspek personalia, dan sebagainya. 

Cara pelaksanaan magang kerja : 

1. Praktek di lapangan. 

Yaitu melakukan perjalanan dilokasi proses produksi kain grey 

dibimbing oleh staff dari perusahaan. 

Selama di lapangan, staff dari perusahaan memberikan penjelasan - 

penjelasan tentang ruang - ruang proses produksi, urutan proses 

produksi, peralatan proses produsi, waktu tiap - tiap elemen pekerjaan 

proses produksi, dan sebagainya. 

2. Diskusi di ruangan. 

Yaitu melakukan diskusi dengan Kepala Personalia, dan Staff 

Pembimbing di suatu ruang rapat. 

Selama melakukan diskusi dengan pihak perusahaan, mahasiswa 

boleh bertanya tentang data - data yang akan dibutuhkan mengenai 

kondisi perusahaan dan diskusi pelaksanaan magang kerja. 

Data - data yang telah didapat selama magang kerja selanjutnya akan 

digunakan dalam menulis tugas akhir. 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dalam bab ini, 

akan dilakukan pembahasan masalah berdasarkan data - data yang telah 
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B. Laporan Magang Kerja 

Magang kerja merupakan kegiatan panunjang perkuliahan yang wajib 

dilakukan oleh mahasiswa, dengan diterjunkan secara langsung ke dunia 

kerja dengan tujuan agar mahasiswa dapat melihat secara langsung 

aplikasi dari berbagai teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan. 

Keuntungan menempuh magang kerja dalam rangka penyelesaian 

studi di Program Diploma 3  adalah sebagai berikut : 

1. Kemudahan dalam identifikasi masalah tugas akhir. 

2. Kemudahan dalam akses data pada instansi terkait untuk keperluan 

penulisan tugas akhir. 

3. Memperoleh  sertifikat Magang Kerja. 

Waktu pelaksanaan magang kerja telah disepakati antara pihak 

perusahaan dan pihak mahasiswa, dimana waktu pelaksanaan magang 

kerja dilaksanakan selama satu bulan, yaitu dari tanggal 05-02-2007 

sampai 24-02-2007. Dalam seminggu masuk 2x, yaitu hari selasa dan 

kamis, dikarenakan perusahaan sedang sibuk. 

Lama waktu magang selama 3 sampai 5 jam, tergantung kesibukan 

perusahaan dan keperluan mahasiswa. 

Selama magang kerja, mahasiswa memakai pakaian bebas berkerah, 

celana panjang, bersepatu, dan pakaian dimasukkan agar rapi. Sebelum 

mengikuti magang kerja, mahasiswa harus menemui satpam dilanjutkan 

ke bagian kepala personalia untuk diberi pengarahan terlebih dahulu. 
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� Pakan rapuh 

� Pakan tebal 

� Pakan tidak rata 

� Air preassure 

� Terlalu kecil 

� Terlalu besar 

� Shedding 

� Tidak normal 

� Shedd close  

Gagal Lusi :

� Lengket 

� Berbulu 

� Kotoran 

Urutan Kerja Peluncuran Pakan :

(1) Pada saat  mulut lusi membuka. 

(2) 90o A pin pada accumulator membuka untuk melepaskan 

pakan, bersamaan dengan itu gripper membuka dan main 

nozzle juga membuka, sehingga tekanan angin pada 

main nozzle mengakibatkan benang pakan meluncur. 

(3) Peluncuran pakan diteruskan oleh tekanan angin pada 

value 1 - 5 melalui main nozzle secara berurutan. 

(4) Setelah pakan sampai di ujung kamran, lusi mulai 

menutup, pakan dirapatkan oleh dorongan sisir pada kain 

sehingga terjadi anyaman kain. 
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3) Prinsip kerja mesin tenun. 

a). shedding motion : membuka atau menutup mulut lusi. 

b). weft inserting : penyuapan atau peluncuran pakan. 

c). let-off motion : penguluran beam atau lusi. 

d). take up motion : penarikan kain. 

e). beating motion : perapatan anyaman. 

perbedaan yang mendasar pada  jenis mesin tenun :

� jenis shuttle : peluncuran pakan menggunakan alat 

 bantu palet. 

� jenis AJL  : peluncuran pakan menggunakan teka

 tekanan angin. 

� jenis WJL  : peluncuran pakan menggunakan  

 tekanan air. 

� jenis rapier  : peluncuran pakan menggunakan  

 proyektil. 

Gagal Pakan :

� end loop : ujung benang pakan melingkar. 

� Lage loop : ujung benang pakan melipat. 

� End waving  : ujung benang pakan menggumpal. 

� Flying out : ujung benang pakan bengkok. 

� Nyangkut lusi atas atau bawah. 

� Putus ditengah. 

Beberapa faktor penyebab :

� Bahan baku 
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Standar pergantian oli = 240 Million pick / putaran ( + 1,5 

tahun sekali ). 

Tabel 3.1 
Pergantian Oli Mesin Tenun 

 
Gear Box Volume 

 (liter) 
Oli 

Gear Box LH 4,5 150 

Gear Box RH 4,3 150 

Cam Box 8,5 150 

Zeramax 1,7 40 

Gear Box Let off        2 320 

Sumber : Data Sekunder 

Cara menjalankan mesin pada saat putus pakan :

a). Mesin  Stop – putus pakan. 

b). Buka kopling. 

c). Tekan tombol  kuning ( Reserve ) sampai dengan posisi 

lusi buka / 180O.

d). Ambil pakan pertama. 

e). Ulangi langkah  ke tiga, yang diambil pakan ke dua. 

f). Posisikan kamran rata / 300 o dengan melanjutkan tekan 

tombol kuning. 

g). Kembalikan kopling, buka angin, putar handle untuk 

gulungan pakan sampai dengan pin A naik. 

h). Kaitkan pakan di mesin ke tutup ring tample.

i). Tekan tombol start. 
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� tamplepar 

� value 

� leno 

� setting let- off 

d) beam steal. 

� naik turun beam 

� setting pergantian konstruksi 

e) oil man. 

� Cek volume pelumas  

� pergantian pelumas setiap satu tahun sekali 

� pemberian pelumas setiap 3 - 7 hari sekali 

� cek sirkulasi pelumas 

� pelumasan saat naik beam 

� perbaikan atau pergantian spare part / suku cadang 

2) Perawatan dan pemeliharaan mesin tenun. 

Cara perawatan dan pemeliharaan mesin tenun : 

a) Pelumasan mesin

⇒ Pelumasan pada bagian mesin bertujuan untuk 

mencegah terjadinya keausan pada bagian mesin yang 

berputar. 

⇒ Pelumasan pada bagian mesin secara berkala 3 - 7 hari 

1x. 

b) Pergantian oli mesin tenun
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 Tugas dan tanggung jawab mekanik : 

� Melakukan perbaikan, perawatan, dan pemeliharaan mesin   

yang bertujuan mencapai efisiensi dan grade yang 

maksimal. 

a) mekanik jalur. 

� Prioritas penanganan 

� Cek naik turun beam 

� Penanganan grade 

� Servis dan overhold 

� Cek kondisi mesin 

� Perawatan dan pemeliharaan 

� Setting mesin 

� Data kekurangan mesin 

� modifikasi 

b) mekanik shift. 

� melayani operator 

� penanganan mesin stop 

� cek naik beam 

� konstruksi tetap 

� pergantian konstruksi 

� penanganan grade 

c) preventif. 

� pergantian / setting cam 

� setting lebar kain 
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� Nap =  bekas sambungan yang terlalu parah. 

7) Folding.

Mesin folding adalah mesin yang digunakan untuk melipat 

dan menghitung panjang kain. Mesin ini juga disebut mesin 

finishing, karena mesin ini juga digunakan untuk mengepak 

kain. 

Dibagian ini, dari proses inspekting kemudian dilipat  

dengan mesin folding lalu  ditimbang, diberi cap pada sudutnya 

yang menandakan jenis, panjang, lebar, dan nama 

perusahaan. Kain lipatan yang telah dicap kemudian diikat / 

dibal  ( digulung ) kemudian diserahkan  ke bagian 

pemasaran.  

Jumlah mesin :

Jumlah mesin pada proses produksi kain grey rayon 

sebagai berikut : 

⇒ Warping : 1  dari 5 mesin 

⇒ Sizing : 1  dari 4 mesin 

⇒ Cucuk : 1 dari 40 mesin 

⇒ Palet : 2 dari 60 masin 

⇒ Tenun : 1  dari 912 mesin 

⇒ Folding :`1 dari  4 mesin 

⇒ Inspekting :  1 dari 16 mesin 

b.  Deskripsi mesin tenun 

1) Mekanik mesin tenun. 
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� Snarling teranyam 

� Kain kotor 

� Kotor oli  

Standar grade :

1 = kecil-kecil 

3 = sepertiga kain 

5 = setengah kain 

10  = selebar kain 

Untuk menentukan grade dibutuhkan tanda rafia / tali :

A = hijau 

B = kuning 

C = biru 

D = merah 

BS = hitam (kalau ada tanda potong) 

Cacat yang perlu dipotong :

� Large =  pakan / lusi tidak teranyam. 

� Holes/ sobek.  

� Neft =  pakan yang membentuk segi empat tapi

 tidak teranyam. 

� Loop parah =  benang menyembul diatas pemukaan

 kain. 

� Hanggeng  =  benang menggantung diatas  

 permukaan kain. 

� Kena oli parah 
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6) Inspekting.

Adalah proses pengecekan secara teliti, pembenahan, 

memberikan penilaian pada kain dengan griding untuk 

mengetahui pada kesalahan proses tenun yang telah 

dilakukan. 

Cara mengecek kain pada mesin inspekting :

Kain dilewatkan pada meja kaca, yang pada bagian bawah  

diberi lampu penerangan guna melihat kecacatan / kerusakan  

pada kain, selanjutnya dilakukan perbaikan. 

Kerusakan yang terdapat pada kain grey diantaranya :

� Double pick 

� Lapisan tipis 

� Lapisan tebal 

� Sisa pakan teranyam 

� Neting pakan 

� Neting lusi 

� Pakan loncat 

� Lusi loncat 

� Pakan tegang 

� Lusi tegang 

� Pakan kendor 

� Lusi kendor 

� Lusi putus kosong 

� Kotoran teranyam 
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Jenis - jenis anyaman ; 
1) plat 1/1

2) twill 2/1, 3/1 

3) satin 4/1 

4) oxford 2/2 

Aksesoris cucuk

1) sisir 

2) gun 

3) dropper 

4) rel gun 

5) rel dropper 

Membaca nomor sisir

90/2 = setiap panjang sisir 2” terdapat 90 lubang. 

4) Palet.

Adalah kegiatan menggulung benang dari bentuk cones 

menjadi bentuk palet agar dapat dipasang pada alat teropong 

yang berfungsi sebagai benang pakan. 

5) Tenun/ Weaving.

Kain dibuat  dengan prinsip kerja sederhana, yaitu dari 

benang yang digabung secara memanjang ( benang lusi ) dan 

melintang (benang pakan ). Pada proses pertenunan terdapat 

gerakan pembukaan dan penutupan anyaman benang lusi 

yang  dilakukan naik turun dari gun. Sedangkan benang pakan 

dipasang pada main nozel yang didukung oleh mesin FDP 

(mesin pelontar pakan). 
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� Tekanan sequesing roll 

� Tekanan imersion 

� Temperatur cyl 

� Draft 

� Temperatur sizibox 

3) Cucuk.

Adalah proses terakhir pada persiapan lusi, dimana benang 

yang telah dikanji dimasukkan ke dalam dropper, gun, dan sisir 

sesuai dengan rencana tenun / konstruksi kain yang telah 

ditentukan / yang akan dikerjakan dengan bantuan mesin 

reaching. Pencucukan akan memilah benang menjadi satuan 

yang kecil. 

Dropper adalah alat tambahan pada mesin  tenun yang 

berfungsi sebagai  otomatis putus lusi. Dropper akan jatuh 

karena beratnya sendiri, jika sebuah benang lusi putus dropper 

yang dilalui benang tersebut bersentuhan dengan kawat stop 

motion, sehingga akan menghentikan mesin secara otomatis. 

Gun akan memberikan gerakan vertikal pada tiap benang 

lusi, gun ini terbuat dari baja tahan karat/ stanlis. Tiap jenisnya 

mempunyai lubang ditengahnya yang digunakan untuk 

mencucuk, agar terbentuk mulut lusi. 

Sisir terdiri dari kawat yang sejajar, diantara celah - 

celahnya dapat dilalui dua / tiga bahkan lebih benang. 

Kerapatan kain yang akan ditenun ditentukan oleh nomor sisir. 
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Proses dalam Sizing :

� Penguluran. 

a. Beam harus senter 

b. Kondisi benang harus bersih 

c. Roll penghantar harus bersih 

d. Tension harus bersih 

� Penganjian. 

e. Larutan obat kanji harus standar 

f. Viscositas obat (viscositas/ detik) 

g. Refraksi obat (% refraktometer) 

h. Temperatur sizibox 

i. Tekanan sequessing roll 

j. Tekanan imersion roll 

� Penyaringan. 

k. Kandungan air tertinggal 4% 

l. Fungsi agar benang tidak lengket 

� Penyilangan. 

m. Fungsi untuk memisahkan benang 

� Penggulungan.     

Yang mempengaruhi banyaknya obat kanji yang terserap 

(SPU) Sizi Pick Up:

� Viscositas 

� Kadaar 

� Temperatur 
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4. Proses produksi 

Jenis Produk yang dihasilkan didalam proses produksi berupa kain 

grey, yaitu jenis Rayon, Katun, Tetron. 

a.  Elemen pekerjaan proses produksi 

1. Warping/ Penghanian.

Adalah proses  membuat jajaran benang tidak silang  

dengan panjang yang sudah ditentukan. Benang yang akan 

digulung berasal dari cones dengan bentuk kerucut yang 

diletakkan pada creel, benang - benang tersebut kemudian 

dihani / digulung di warp beam.

Penggulungan benang dengan panjang, lebar, tertentu 

dan tegangan lusi yang sama. Semuanya disesuaikan 

persyaratan / konstruksi yang akan ditentukan. 

Faktor - faktor yang harus diperhatikan dalam proses warping :

a. Benang tidak boleh dicampur. 

b. Beam tidak oleng. 

c. Benang tidak silang. 

d. Tension harus standar. 

2. Sizing.

Adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan daya 

tenun benang yang akan digunakan sebagai benang lusi. 

Benang yang sudah di sizing / kanji akan nampak putih 

dan ulet. 
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Gambar 3.2 
Layout Fasilitas Produksi 
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� Melaporkan jumlah barang di gudang. 

� Memperhitungkan kapasitas gudang. 

Bagian - bagian lain yang berada dibagian bawah untuk 

membantu kelancaran perusahaan  antara lain : 

� Kepala shift 

� Kepala regu 

� Mekanik 

� Operator 

� Trainer  

� beam steller 

� Pembantu Umum Mesin 

� Pembantu Umum Kebersihan 

� Dan sebagainya. 

3. Layout Fasilitas Produksi 

 Pengaturan tata letak (layout), yaitu susunan mesin - mesin, 

peralatan - peralatan dan fasilitas lain dalam perusahaan harus 

ditentukan sedemikian rupa sehingga benar - benar efisien . 

Penyusunan serta pengaturan tata letak ini harus disesuaikan dengan 

arus proses produksi, karena termasuk layout produk. 
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5) Kepala Gudang. 

� Bertanggung jawab dan berwenang terhadap kegiatan di 

gudang perusahaan. 

� Mengatur aliran barang di gudang. 

� Melaporkan jumlah barang di gudang. 

6) Pimpinan Proses Warping, Sizing, Cucuk, Palet, Tenun, 

Inspekting, Folding. 

� Bertanggung jawab dan berwenang terhadap kegiatan 

masing - masing proses. 

� Menjaga kualitas barang yang dihasilkan. 

� Mengetahui dan melaporkan jumlah barang yang 

dihasilkan. 

� Menjaga stabilitas waktu masing - masing proses. 

7) Pimpinan Tata tertib. 

� Bertanggung jawab dan berwenang terhadap tata tertib 

perusahaan. 

� Menjaga keamanan dan ketertiban perusahaan. 

8) Pimpinan Administrasi. 

� Bertanggung jawab dan berwenang terhadap administrasi 

perusahaan. 

� Menjaga kelengkapan administrasi perusahaan. 

9) Pimpinan Gudang obat - obatan, kain grey, benang. 

� Bertanggung jawab dan berwenang terhadap barang di 

gudang masing - masing. 



28 

 

Deskripsi Pekerjaan.

1) Direktur Utama. 

� Bertanggung jawab dan berwenang terhadap seluruh 

kegiatan perusahaan. 

� Menjaga kelangsungan operasional perusahaan. 

� Memberikan perintah dan menerima masukan dari jabatan 

dibawahnya. 

2) Manager Produksi. 

� Bertanggung jawab dan berwenang terhadap kegiatan 

produksi perusahaan. 

� Mengetahui jumlah produksi perusahaan. 

� Menjaga kualitas hasil produksi perusahaan. 

� Mengatur operasional proses produksi. 

3) Kepala Personalia. 

� Bertanggung jawab dan berwenang terhadap manajemen 

administrasi perusahaan. 

� Mengatur jumlah karyawan yang dibutuhkan perusahaan. 

� Menjaga stabilitas manajemen perusahaan. 

4) Kepala Keuangan. 

� Bertanggung jawab dan berwenang terhadap keuangan 

perusahaan. 

� Melaporkan hasil keuangan perusahaan. 

� Menjaga pemasukan dan pengeluaran perusahaan. 
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Gambar 3.1 

Struktur Organisasi 

PT. Delta Merlin Dunia Textile II 
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(3) Tunjangan Kematian. 

(4) Tunjangan Kecelakaan kerja. 

c) Memberikan Cuti dan hari-hari libur. 

(1) Cuti Tahunan. 

(2) Cuti karena  hamil dan sakit. 

(3) Cuti kepentingan sosial dan hari libur. 

2. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi di PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE II 

terdapat garis kewenangan antara atasan ke bawahan, setiap 

bagian yang ada dibawah akan mempertanggungjawabkan 

pekerjaan ke bagian yang ada diatasnya. 
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� Masuk Jam 07.00-15.00 WIB. 

b) Shift pagi 

� Masuk Jam 06.00-14.00 WIB. 

c) Shift sore 

� Masuk Jam 14.00-22.00 WIB. 

d) Shift malam 

� Masuk Jam 22.00-06.00 WIB. 

Pada prinsipnya karyawan bekerja selama 8 jam, setengah 

jam untuk istirahat dan setengah jam untuk lembur, selebihnya 

dari 8 jam dihitung lembur. Hari pendek ( sabtu ), karyawan 

bekerja  selama 5 jam. Pada hari libur  Nasional bila 

diperintahkan masuk bekerja, maka hari itu dihitung lembur 

sesuai peraturan pemerintah. 

2) Sistem Pengupahan karyawan dilakukan bulanan berdasarkan 

Upah Minimal Kota (UMK) sebesar Rp.580.000,00 / bulan. 

3) Jaminan Sosial. 

a) Jaminan Kesejahteraan Karyawan. 

(1) Jaminan beribadah. 

(2) Jaminan kesehatan dan pengobatan. 

(3) Jaminan jamsostek. 

(4) Jaminan untuk upah lembur. 

b) Pemberian Tunjangan. 

(1) Tunjangan Kelahiran. 

(2) Tunjangan Hari Raya. 
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3) 1Pasar serta pendistribusian hasil produksi lebih efektif dan 

efisien. 

4) Dari segi transportasi juga baik, hal ini berkaitan dengan  lokasi 

perusahaan yang dekat  jalan raya. 

5) Perijinan untuk mendirikan perusahaan di daerah cukup  

mudah mengingat di daerah tersebut  juga banyak  terdapat 

perusahaan. 

2. Sistem Personalia 

 Tenaga kerja di PT.DMDT II telah memenuhi ketentuan - 

ketentuan ketenagakerjaan yang diatur Departemen Tenaga Kerja RI, 

antara lain mengenai jam kerja, sistem kompensasi jaminan sosial, 

dan lain - lain. Pengembangan sumber daya manusia secara 

menyeluruh dilakukan perusahaan guna mengoptimalkan kinerja 

sumber daya yang ada dengan memberikan kesempatan kepada 

seluruh karyawan untuk latihan dan pendidikan guna meningkatkan 

kemampuan. 

Jumlah tenaga kerja PT DMDT II + 1700 karyawan yang terdiri 

dari 450 laki - laki dan 1250 perempuan dan berpendidikan SD - SI ( 

paling banyak  SLTA ). Didalam perusahaan PT.DMDT II, baik unit 

AJL atau Shuttle pada umumnya operator mesin tenun dipegang oleh 

wanita dan mekanik  ( maintenance ) dipegang oleh laki - laki. 

1. Sistem Ketenagakerjaan. 

1) Sistem Kerja PT DMDT II terbagi menjadi 4  bagian, yaitu : 

a) Tenaga Kerja D shift 
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a. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai oleh PT.Delta Merlin Dunia Textile II 

adalah : 

1)  Membuka lapangan kerja baru. 

1) Penanaman Modal Dalam Negeri. 

2) Mendapatkan keuntungan atau laba. 

3) Membantu pemerintah dalam menunjang pembangunan 

khususnya dalam pengadaan sandang untuk masyarakat. 

4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas agar dapat memenuhi 

selera dan permintaan masyarakat. 

5) Membantu pendapatan pemerintah daerah dimana tempat 

tersebut perusahaan didirikan. 

2. Pemilihan Lokasi Perusahaan 

Lokasi Perusahaan merupakan hal yang sangat penting guna 

kelancaran  proses produksi dan tercapainya tujuan yang 

diinginkan perusahaan. PT.Delta Merlin Dunia Textile II memiliki 

pertimbangan dalam memilih lokasi perusahaan dari pertimbangan 

- pertimbangan tersebut antara lain : 

1) banyaknya tenaga kerja yang tersedia sehingga tenaga kerja 

mudah didapat dan murah. 

2) Berdirinya perusahaan memberi kesempatan bekerja dan 

meningkatkan pendapatan masyarakat serta taraf hidup 

masyarakat. 
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BAB III 
PEMBAHASAN 

Gambaran Obyek Penelitian 

1. Sejarah PT.Delta Merlin Dunia Textile II 

Di Jawa Tengah tepatnya di Surakarta didirikan perusahaan 

keluarga yang memproduksi kain grey, perusahaan itu bernama 

PT.DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE II yang didirikan pada bulan 

Maret Tahun 2001 beralamat Jl.Pulosari Kebakkramat KM. 14,5 

dengan pemilik perusahaan bernama Bp. Sumitro. Perusahaan ini 

berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan merupakan Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN). Perusahaan ini didirikan dengan luas 

areal + 6,5 hektar, terdiri dari 2 bangunan utama dan bangunan 

pendukung. 

 PT.DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE II mulai beroperasi 

dengan menggunakan 257 mesin tenun jenis AJL (Air Jet Loom),   

yang terdiri dari 109 mesin AJL Toyoda dan 148 mesin AJL Nissan 

dengan tipe LA 40 dan LA 50. Kemudian awal Tahun 2003 

dikembangkan lagi mesin tenun jenis shuttle secara bertahap  sampai 

dengan awal Tahun 2004 sebanyak 1248  mesin, terletak di unit 1 

sebanyak 336 mesin shuttle tipe 75 dan 912 mesin terletak di unit 2.   

Baik mesin AJL dan shuttle membuat kain grey. Pada pertengahan  

Tahun 2004 sampai awal Tahun 2005, sebagian mesin shuttle 

digunakan untuk memproduksi kain untuk diekspor  ke negara Turki.    
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hasil karya yang ada. Dalam arti yang lebih luas maka standar 

meliputi spesifikasi produk, baik bahan maupun proses. 

Dengan demikian, suatu produk akan dikelompokkan berdasarkan 

spesifikasi yang sama untuk mendapatkan ukuran, macam, kualitas, 

besar, bentuk, baik bahan maupun proses untuk menjadi produk 

standar. 

Pendekatan Heuristik 

Heuristik yaitu di dalam tata letak (layout) digunakan untuk 

memberikan tugas pada  stasiun kerja dalam keseimbangan lini (Heizer 

and Render, 2005:475). 

Tahapan Heuristik menurut (Setiawan dkk, 2003:34) : 

1. Tetapkan elemen pekerjaan yang dipilih, yaitu elemen pekerjaan yang 

tidak ada elemen pekerjaan lain yang mendahuluinya atau  elemen 

pekerjaan yang mendahuluinya sudah selesai dikerjakan (sudah 

masuk dalam stasiun kerja). 

2. Tetapkan elemen pekerjaan yang cocok dengan waktu yang tersedia. 

3. Tetapkan penugasan pada suatu stasiun kerja sampai maksimal. 

4. Lanjutkan ke stasiun kerja berikutnya dengan mengulangi prosedur 

diatas sampai selesai semua penugasan. 
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Penentuan perencanaan fasilitas produksi adalah menentukan        

sejumlah ruang yang dibutuhkan fasilitas (Setiawan dan Yuniaristanto, 

2006:32). 

Stasiun kerja terdiri ruangan untuk : 

� Peralatan 

� Lintasan mesin 

� Pemeliharaan mesin 

� Pelayanan 

Untuk area material pada stasiun kerja terdiri dari ruangan untuk : 

- Penerimaan dan penyimpanan material 

- Material in-process 

- penyimpanan dan pengiriman material 

- penyimpanan dan pengiriman sampah dan sisa 

- peralatan dan material pemeliharaan 

Untuk personal pada stasiun kerja terdiri ruangan untuk : 

- Operator 

- Material handling 

Pengertian Standardisasi 

Dalam suatu perusahaan yang menggunakan layout produk, produk 

yang dihasilkan merupakan produk - produk standar atau telah 

distandardisasikan. 

Standardisasi menurut (Soekanto dan Indriyo, 1984:32) adalah satuan 

ukuran yang digunakan sebagai pembanding kuantita, kualita, nilai, 
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Layout yang baik sedapat mungkin akan meminimumkan waktu 

tunggu dalam proses produksi, serta mengurangi kemacetan dalam 

proses produksi.Waktu dalam proses produksi ini dapat 

diminimumkan dengan pengaturan line balancing (Ahyari, 1983:151). 

Dari dua pendapat diatas, maka dapat disimpulkan tujuan 

keseimbangan lini adalah : meminimumkan waktu tunggu, 

meningkatkan efisiensi waktu, dan memperlancar proses produksi.

3. Efisiensi dalam Keseimbangan Lini 

Keseimbangan yang efisien adalah dapat melengkapi perakitan 

yang dibutuhkan, mengikuti urutan yang telah ditentukan, dan 

menjaga waktu kosong pada stasiun kerja menjadi minimal (Heizer 

dan Render, 2005:475). 

Efisien dapat dicapai dengan menekan jumlah biaya - biaya 

produksi dan transportasi (Subagyo, 2000:79). 

Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan dengan benar (Handoko, 1984:7). 

Efisiensi dalam keseimbangan lini dapat dilihat dari usaha untuk 

mengurangi waktu kosong, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan 

tepat pada waktunya. Dengan berkurangnya waktu kosong, maka 

akan meminimumkan biaya produksi dan mendapatkan efisiensi 

waktu yang tinggi. Waktu kosong dapat dikurangi dengan melakukan 

penyeimbangan waktu antar stasiun kerja dalam proses produksi. 

4. Spesifikasi Stasiun Kerja 
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dengan departemen atau mesin berikutnya di dalam proses produksi 

(Rekschadiprodjo, 1982:120). 

Keseimbangan Lini adalah menyeimbangkan fasilitas proses 

produksi berdasarkan out put yang dihasilkan (Atmaji terjemahan, 

1988:40). 

Keseimbangan Lini  adalah  pengalokasian tugas - tugas kepada 

stasiun kerja sehingga terdapat keseimbangan waktu diantara stasiun 

kerja atau work station yang ada (Setiawan dkk, 2003:29). 

Keseimbangan lini (line balancing) adalah proses pembagian 

pekerjaan kepada stasiun kerja sedemikian rupa sehingga diperoleh 

keseimbangan waktu kerja.stasiun kerja adalah kumpulan beberapa 

elemen pekerjaan yang merupakan satu kesatuan. Sedangkan 

elemen pekerjaan adalah satuan kerja terkecil suatu proses produksi 

(Subagyo, 2000:96). 

Sehingga keseimbangan lini dapat diartikan pengalokasian tugas -  

tugas kepada stasiun kerja sehingga terdapat keseimbangan waktu 

diantara stasiun kerja berdasarkan out put yang dihasilkan. 

2. Tujuan 

Tujuan keseimbangan lini adalah untuk memperoleh suatu arus 

produksi yang lancar dalam rangka memperoleh utilisasi  yang tinggi 

dari penggunaan fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan, sehingga 

mendapatkan tingkat efisiensi waktu yang tinggi (Setiawan, dkk, 

2003:29). 



17 

baku, bahan penolong, semua peralatan diletakkan didalam lokasi 

yang tetap. 

Layout yang berposisi tetap ditunjukkan bahwa mesin, manusia, 

serta komponen - komponen kecil bergerak menuju lokasi material 

untuk menghasilkan produk. Biasanya digunakan untuk memproses 

barang yang relatif besar dan berat. 

Contoh dari layout ini adalah pembuatan jembatan. Perusahaan 

yang menggunakan layout ini memiliki proses produksi yang selalu 

berpindah pindah tempat. Setelah selesai dalam proses produksi, 

maka peralatan - peralatan akan dipindahkan di tempat proses 

produksi berikutnya. 

(Setiawan dan Yuniaristanto, 2006:26) menambahkan tipe product 

family layout (kelompok produk). 

4. Produk Family Layout 

Biasanya komponen dikelompokkan berdasarkan persamaan 

bentuk mesin atau peralatan yang dipakai. Mesin-mesin 

dikelompokkan dalam satu kelompok dan ditempatkan dalam sebuah 

“manufakturing cell”. 

Contoh dari layout ini adalah perusahaan perakitan kendaraan 

bermotor. 

Keseimbangan Lini 

1. Pengertian Keseimbangan Lini. 

Keseimbangan  aliran proses produksi (line balancing) yaitu 

keseimbangan antara  kapasitas dari satu departemen atau mesin 
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ruang yang memiliki kesamaan proses atau pekerjaan dan bukan 

pada urutan proses produksi. Mesin, peralatan yang mempunyai 

fungsi sama dikelompokkan menjadi satu. 

 

Ciri- ciri:

a. Terdapat berbagai jenis produk yang diproduksi atau perusahaan 

berproduksi berdasarkan pesanan (order).

b. Total produksi (dalam unit) dalam masing - masing jenis produk 

adalah rendah (volume produksi kecil). 

c. waktu penyelesaikan pekerjaan rata - rata sulit ditentukan. 

d. Terdapat kesulitan untuk memperoleh kesamaan tingkat produksi 

pada masing - masing bagian. 

e. Pengawasan yang ketat dalam setiap tahap proses produksi  

sangat diperlukan  untuk menjaga kualitas produk akhir. 

f. Bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi sulit 

dipindahkan dengan peralatan - peralatan  otomatis. 

g. Mesin - mesin yang sama sering digunakan lebih dari satu kali 

pada tahap operasi. Mesin-mesin yang digunakan dapat dipakai 

untuk tujuan yang lain (misal, mesin gergaji dapat memotong 

beberapa kayu tebal, tipis, panjang, pendek, dan sebagainya). 

3. Fixed Position Layout 

Adalah semua komponen-komponen untuk proses produksi yang 

diletakkan di dekat tempat proses produksi dilaksanakan. Bahan 
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Produk layout sering diartikan juga sebagai layout garis, karena 

pengaturan fasilitas - fasilitas produksi disusun berurutan sesuai 

dengan jalannya proses produksi dari bahan mentah sampai menjadi 

produk akhir (Ahyari, 1983:155). 

Ciri-ciri:

a. produk yang diproduksi merupakan produk standar, sedangkan 

jenisnya hanya satu atau beberapa macam saja. 

b. Total produksi (dalam unit) untuk jenis produk adalah besar 

(volume produksi cukup tinggi). 

c. Tingkat waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan 

dapat ditentukan. 

d. Pada masing - masing bagian dapat diusahakan agar terdapat 

keseimbangan kapasitas. 

e. Pengawasan pada setiap tahap proses produksi  tidak begitu 

diperlukan. 

f. Bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi dapat 

dipindahkan dengan peralatan - peralatan yang bersifat  otomatis. 

g. Mesin - mesin pada satu departemen sangat jarang bahkan tidak 

pernah digunakan untuk memproses satu barang dua kali. 

h. Mesin - mesin yang digunakan adalah mesin - mesin khusus, oleh 

karena itu tidak pernah dipergunakan untuk tujuan yang lain. 

2. Process Layout 

Disebut juga pengelompokkan yang sama dari operasi - operasi 

yang sama pula. Penyusunan layout ini bertitik tolak pada pengaturan 
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Tujuan utama dalam perencanaan tata letak fasilitas pabrik adalah 

untuk meminimumkan biaya atau meningkatkan efisiensi dalam 

pengaturan fasilitas produksi (Yamit, 1996:120). 

Pendapat lain (Setiawan dan Yuniaristanto, 2006:51) mengatakan 

tujuan utama perencanaan tata letak adalah meminimalkan total 

biaya yang antara lain menyangkut elemen - elemen biaya sebagai 

berikut : 

� Biaya untuk konstruksi dan instalasi baik bangunan, mesin, maupun 

fasilitas produksi lainnya. 

� Biaya pemindahan material. 

� Biaya produksi, maintenance, safety, dan in-storage cost. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, pengaturan fasilitas - fasilitas 

produksi atau layout yang baik akan meminimumkan biaya 

(meningkatkan efisiensi), karena jarak angkut produk - produk dan 

peralatan diminimumkan dan menurunkan mesin menganggur. 

TIPE LAYOUT:

1. Product Layout 

Layout garis atau layout produk adalah pengaturan letak mesin -    

mesin atau fasilitas  produksi dalam suatu pabrik yang berdasarkan 

urutan proses produksi dalam membuat suatu barang (Subagyo, 

2000:80). 

Layout produk yaitu penyusunan mesin - mesin dan perlengkapan- 

perlengkapan berdasarkan urutan operasi yang diperlukan bagi 

produk yang dibuat (Soekanto dan Indriyo, 1984:129). 
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Ciri-cirinya adalah : tidak terdapat urutan yang pasti dari bahan baku 

sampai menjadi produk akhir (urutannya berubah-ubah), mesin atau 

peralatan produksi dipersiapkan untuk berproduksi dalam jangka 

pendek dan kemudian diubah lagi untuk memproduksi barang lain. 

Contoh dari proses ini adalah perusahaan mebel, kapal. 

Pengertian Layout Fasilitas Produksi 

Layout pabrik adalah tata letak atau tata ruang, artinya cara 

penempatan fasilitas - fasilitas yang digunakan dalam pabrik sehingga 

proses produksi berjalan lancar dan efisien (Subagyo, 2000:79). 

Layout fasilitas pabrik merupakan keseluruhan bentuk dan 

penempatan fasilitas - fasilitas yang diperlukan di dalam proses produksi 

(Soekanto dan Indriyo, 1984:127). 

Tujuan layout :

Penjelasan tentang letak fasilitas produksi seperti yang dikemukakan 

(Ahyari, 1983:13), yaitu letak fasilitas produksi atau peralatan - peralatan 

produksi perlu direncanakan dengan baik, sehingga dapat menekan 

biaya produksi dan aliran produksi akan lancar dan efisien. 

Layout fasilitas harus dirancang untuk mendapatkan perpindahan 

yang ekonomis, jarak angkut produk - produk dan peralatan 

diminimumkan, sehingga menghasilkan minimisasi biaya penanganan 

dan transportasi, penurunan waktu proses kerja dan mesin menganggur 

(Handoko, 1984:105). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Proses produksi 

 Proses produksi adalah cara, methode maupun teknik bagaimana 

menambah faedah baik barang maupun jasa dengan menggunakan 

faktor - faktor produksi atau sumber - sumber yang ada (Ahyari, 1983:4). 

Faedah ini yaitu: 

1. Faedah bentuk, misalnya merubah kayu menjadi meja, kursi. 

2. Faedah tempat, misalnya barang atau orang dari satu tempat ke 

tempat lain. 

3. Faedah waktu, misalnya jasa pergudangan. 

(Ahyari, 1983:6) menyatakan proses produksi berdasarkan arus 

proses produksi atau aliran bahan baku sampai menjadi produk 

akhir di dalam suatu perusahaan  dapat dibedakan menjadi 2 

macam : 

1. Proses produksi terus menerus (continuous processes). 

Ciri-cirinya adalah : terdapat urutan yang pasti sejak dari bahan 

mentah sampai menjadi produk akhir, lamanya waktu set up atau 

mempersiapkan peralatan produksi yang digunakan untuk 

memproduksi satu produk saja dalam waktu yang lama. 

Contoh dari proses ini adalah perusahaan tekstil, kertas. 

2. Proses produksi terputus-putus (Intermettent processes). 
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dimana : 

 

3) Mengelompokkan elemen pekerjaan ke dalam stasiun 

kerja, dengan ketentuan setiap stasiun kerja memiliki total 

waktu kerja tidak melebihi waktu siklus. Selain itu  

diusahakan setiap stasiun kerja memiliki komponen tugas 

yang saling berurutan. 

Pengelompokkan elemen pekerjaan ke dalam stasiun 

kerja dengan menggunakan pendekatan Heuristik.

4) Menentukan Efisiensi.  

 Menentukan efisiensi dapat dihitung dengan rumus :

5) Menentukan Waktu kosong. 

 Menentukan Waktu Kosong dapat dihitung dengan rumus :

N = Jumlah minimum stasiun kerja (buah).
T = Jumlah waktu seluruh tugas (menit). 

Efisiensi  = T X100 %

N X WS 

Waktu Kosong = 100% – Efisiensi (%) 
(PERSEN)  

Waktu Kosong = (N X WS) –T  
(MENIT) 
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 Waktu siklus (Cycle time) dirumuskan :

dimana : 
 

Waktu siklus ini menunjukkan interval waktu antara 

dihasilkannya satu unit produk dengan unit produk 

berikutnya. 

Dalam penyusunan keseimbangan lini, terdapat 2 faktor 

yang perlu diketahui untuk menentukan waktu siklus, yaitu 

jumlah waktu seluruh tugas dan waktu elemen pekerjaan 

terlama. Kedua faktor ini diperlukan sebagai waktu siklus 

maksimum dan waktu siklus minimum. 

2) Menentukan jumlah minimum stasiun kerja (work station)

yang diperlukan. 

Menentukan jumlah minimum stasiun kerja (work station)

dengan rumus :

WS = Waktu siklus (menit).
WO = Waktu operasi (menit/hari). 
 K = Kapasitas (meter/hari). 

N = K X T = T

WO       WS 

WS = WO 
 

K
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b. Wawancara (interview)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

langsung kepada pihak perusahaan yang berkaitan tentang 

proses produksi di perusahaan. 

c. Pemeriksaan dokumen perusahaan 

 Pihak perusahaan memberikan dokumen - dokumen tentang 

perusahaan sebagai data pendukung penelitian. 

5. Pembahasan 

a. Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan 

cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul mengenai kondisi perusahaan yang berkaitan 

dengan permasalahan keseimbangan lini dalam proses 

produksi. 

1) Membuat Gambaran atau Deskripsi tentang urutan dan 

waktu tiap - tiap elemen pekerjaan dalam proses produksi 

kain grey. 

2) Membuat Diagram Jaringan kerja (Precedence Diagram). 

b. Analisis Keseimbangan Lini 

Melakukan analisis keseimbangan lini agar memperoleh 

tingkat efisiensi yang baik. 

Setiawan, dkk (2003:30) mengemukakan tahapan penentuan 

Keseimbangan Lini sebagai berikut : 

1) Menentukan Waktu siklus (Cycle time). 
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Data tersebut antara lain : kapasitas keluaran (meter/hari), 

waktu operasi (menit/hari), waktu tiap-tiap elemen 

pekerjaan dalam menyelesaikan pekerjaan (menit), waktu 

siklus (menit/meter). 

b. Sumber Data: 

1) Data Primer 

 Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.Data 

ini diperoleh dari wawancara, dan observasi pada bagian 

proses produksi. 

Data ini antara lain : jenis elemen pekerjaan proses 

produksi, waktu tiap - tiap elemen pekerjaan, produk yang 

dihasilkan, waktu operasi. 

2) Data Sekunder 

 Yaitu data pendukung  penelitian yang diperoleh dari studi 

pustaka dan dokumentasi perusahaan, seperti : sejarah 

berdirinya perusahaan, struktur organisasi, jumlah 

karyawan, jumlah penggunaan mesin dalam proses 

produksi, shift kerja, dan sebagainya. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Yaitu pengamatan dan pencatatan secara langsung tentang 

obyek yang diteliti, sehingga mengetahui lingkungan kerja 

perusahaan. 
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F. Metode Penelitian 

1. Desain Penelitian 

 Desain Penelitian yang digunakan adalah desain kasus. Dalam 

penelitian ini, pertanyaan “bagaimana” menjadi permasalahan 

utama penelitian dan membuat analisis yang terbatas untuk 

menjawab permasalahan pengaturan efisiensi layout  fasilitas 

produksi. 

2. Obyek Penelitian 

 Obyek tempat penelitian dilakukan di Perusahaan PT. Delta Merlin 

Dunia Textile II.  

 JL.Raya Solo - Sragen Km14 Kebakkramat, Karanganyar. 

 Dalam penelitian ini dikhususkan pada bagian shuttle (unit 2) 

proses produksi kain grey, yaitu kain Rayon. 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data: 

1) Kualitatif 

 Berupa rangkaian urutan elemen pekerjaan dalam proses 

produksi. 

2) Kuantitatif 

 Berupa data dalam bentuk bilangan atau angka yang akan 

digunakan dalam perhitungan keseimbangan lini (line 

balancing) untuk mendapatkan efisiensi yang baik di dalam 

layout fasilitas produksi. 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Permasalahan :
Ketidakseimbangan Aliran Proses Produksi 

Penggunaan Analisis
Keseimbangan Lini 

Data-data Perusahaan :
� Layout Perusahaan 
� Urutan Proses Produksi dan waktu 

tiap-tiap elemen pekerjaan 
� Out put / kapasitas keluaran 
� Waktu siklus 
� Waktu operasi 

Proses Produksi 
yang Efisien 

Analisis Deskriptif
� Membuat Deskripsi urutan dan waktu 

tiap - tiap elemen pekerjaan. 
� Membuat Diagram jaringan kerja 

(precedence diagram). 
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D. Manfaat 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, serta berguna 

bagi berbagai pihak. 

Adapun manfaat penelitian antara lain : 

1. Bagi Perusahaan: 

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

meningkatkan efisiensi layout fasilitas produksi melalui 

keseimbangan lini. 

2. Bagi Penulis: 

a. Memperoleh gambaran secara langsung tentang fasilitas dan 

proses produksi dari perusahaan. 

b. Dapat dipakai sebagai pengetahuan dan menerapkan teori 

yang telah diperoleh untuk menyusun tugas akhir. 

3. Bagi Instansi lain: 

 Sebagai gambaran suatu perusahaan apabila menggunakan 

metode keseimbangan lini di dalam proses produksi. 

E. Kerangka Pemikiran 

 Pembuatan kerangka pemikiran dimaksudkan untuk mendapatkan 

pola urutan dalam pembahasan masalah yang diteliti. 
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B. Rumusan Masalah  

Bagian ini memuat masalah-masalah yang akan dibahas dalam tugas 

akhir. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang menunjukkan inti 

masalah yang hendak dibahas untuk membatasi ruang lingkup masalah 

agar memungkinkan pengambilan kesimpulan yang definitif. 

Berdasarkan penelitian, penulis merumuskan masalah sebagai  

berikut : 

1. Berapakah waktu siklus yang digunakan dalam proses produksi 

kain grey? 

2. Berapakah jumlah minimum stasiun kerja yang diperlukan? 

3. Berapakah tingkat efisiensi dari keseimbangan lini? 

 

C. Tujuan 

 Bagian ini untuk memuat tujuan yang hendak dicapai dalam 

pembahasan masalah. Tujuan pada intinya adalah menjawab masalah 

yang telah dirumuskan. 

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui waktu siklus yang digunakan dalam proses produksi 

kain grey. 

2. Mengetahui jumlah minimum stasiun kerja yang diperlukan. 

3. Mengetahui tingkat efisiensi dari keseimbangan lini. 
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akan menyebabkan penumpukan barang dalam proses. Dengan 

demikian, apabila keseimbangan tidak dijaga, maka akan menyebabkan 

kelambatan proses produksi, penumpukan barang dalam proses, dan 

menurunkan efisiensi waktu. 

 Cara yang dapat dilakukan untuk menjawab masalah keseimbangan 

aliran proses produksi didalam layout produk adalah dengan 

menggunakan metode keseimbangan lini (line balancing). Keseimbangan 

lini (line balancing) adalah keseimbangan kapasitas antara satu 

departemen atau mesin dengan departemen atau mesin berikutnya, 

sehingga membentuk keseimbangan waktu kerja antar stasiun kerja. 

Tujuan keseimbangan lini adalah : meminimumkan waktu tunggu, 

meningkatkan efisiensi waktu, dan memperlancar proses produksi.

Dengan demikian, pengaturan efisiensi waktu kerja dalam layout 

produk dapat dilakukan dengan Metode Keseimbangan Lini.   

Keseimbangan Lini dalam proses produksi akan membentuk suatu 

penjadwalan waktu berdasarkan output yang akan diproduksi. Sebaiknya 

tidak menggunakan efisiensi 100%, hal ini untuk mengantisipasi 

pergeseran waktu kerja yang mungkin terjadi, sehingga tidak 

mengganggu penjadwalan. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam menyusun tugas 

akhir mengambil judul “ANALISIS PENGATURAN EFISIENSI LAYOUT 

FASILITAS PRODUKSI KAIN GREY PT. DELTA MERLIN DUNIA 

TEXTILE II KARANGANYAR”.  
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warping, sizing, palet, tenun,  inspekting, dan folding. Penggunaan mesin-

mesin ini dapat mempercepat waktu kerja pada proses produksi, 

sehingga lebih efisien. 

 Mesin-mesin dan peralatan yang merupakan fasilitas produksi akan 

mendukung proses produksi. Fasilitas produksi akan membentuk suatu 

tata letak yang tepat yang disebut layout fasilitas produksi. layout ini 

sangat berpengaruh dalam proses produksi agar berjalan lancar, 

mencapai efisiensi yang baik, dan dapat menekan biaya produksi. 

 PT.Delta Merlin Dunia Textile II merupakan salah satu perusahaan 

yang menggunakan jenis layout produk. Ciri-ciri layout produk antara lain 

: produk yang dihasilkan relatif sama, jumlah produk banyak, hasil 

produksi distandardisasikan, dan dalam jangka panjang tidak berubah 

macamnya. Dalam layout produk, pengaturan fasilitas produksi disusun 

berdasarkan urutan proses produksi. 

 Masalah dalam layout produk adalah pada keseimbangan aliran 

proses produksi, yaitu keseimbangan antara kapasitas departemen atau 

mesin dengan kapasitas departemen atau mesin berikutnya didalam 

proses produksi. Keseimbangan kapasitas perlu diperhatikan, karena 

output dari departemen atau mesin akan menjadi input departemen atau 

mesin berikutnya. Apabila keseimbangan tidak dijaga, maka akan 

mengganggu kelancaran arus produksi. Apabila, departemen waktu 

tercepat sebagai penerima dari departemen waktu lama, maka 

departemen penerima akan menunggu, sehingga menyebabkan waktu 

kosong. Sebaliknya, apabila departemen penerima lebih lambat, maka 



1

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan teknologi yang semakin canggih dewasa ini banyak 

dimanfaatkan oleh hampir semua kalangan dan dipergunakan diberbagai 

sektor. Penggunaan teknologi yang tepat dapat dipergunakan untuk 

mempercepat waktu kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. 

Dengan demikian, waktu kerja akan semakin efisien. 

 Penggunaan teknologi dalam sektor industri akan berdampak suatu 

tingkat persaingan antar perusahaan. Hal ini, disebabkan penggunaan 

teknologi industri yang tepat dapat mengurangi pemborosan biaya-biaya 

produksi, sehingga produk yang dihasilkan akan terjual dengan harga 

terjangkau dan diminati konsumen. Penjualan yang meningkat dapat 

meningkatkan laba perusahaan. Oleh sebab itu, pembenahan terhadap 

suatu perusahaan harus terus-menerus dilakukan sejalan dengan 

perkembangan teknologi. 

 PT.Delta Merlin Dunia Textile II merupakan salah satu perusahaan 

yang bergerak dalam bidang industri tekstil, khususnya pembuatan kain 

grey tenun. Dalam melakukan produksi, perusahaan ini telah 

menerapkan teknologi sebagai  salah  satu fasilitas produksi Dalam 

melakukan produksi, perusahaan ini telah menerapkan teknologi sebagai  

salah  satu fasilitas produksi. Penggunaan teknologi dapat terlihat dalam 

mesin - mesin yang digunakan dalam proses produksi, antara lain : mesin 


