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BAB II 

STUDI LITERATUR 

 

 

2.1 Linear Programming 

 Linear programming merupakan salah satu modul dari praktikum 

komputer industri 1. Penjelasan lebih lengkap dari metode adalah sebagai 

berikut. 

 

2.1.1 Pengertian Linear Programming 

 Program linear yang diterjemahkan dari linear programming (LP) 

adalah suatu cara untuk menyelesaikan persoalan pengalokasian sumber-

sumber yang terbatas diantara beberapa aktivitas yang bersaing dengan cara 

yang terbaik yang mungkin dilakukan (Dimyati,1994). Persoalan 

pengalokasian ini akan muncul manakala seseorang harus memilih tingkat 

aktivitas-aktivitas tertentu yang bersaing dalam hal penggunaan sumber 

daya langka yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas 

tersebut. Beberapa contoh situasi dari uraian di atas antara lain ialah 

persoalan pengalokasian fasilitas produksi persoalan pengalokasian sumber 

daya nasional untuk kebutuhan domestik. Satu hal yang menjadi ciri situasi 

di atas ialah adanya keharusan untuk pengalokasian sumber terhadap 

aktivitas. 

 Pemrograman linear ini menggunakan model matematis untuk 

menjelaskan persoalan yang dihadapinya. Sifat linear disini memberi arti 

bahwa seluruh fungsi matematis dalam model ini merupakan fungsi yang 

linear, sedangkan kata programa merupakan sinonim untuk perencanaan 
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aktivitas-aktivitas untuk memperoleh suatu hasil yang optimum, yaitu suatu 

hasil yang mencapai tujuan terbaik diantara seluruh alternatif yang fisibel. 

 

2.1.2 Solusi Grafik 

Solusi grafik adalah untuk mengubah suatu situasi deskriptif ke dalam 

bentuk model pemrograman linear dengan menentukan variabel-

variabelnya, konstanta-konstantanya, fungsi objektifnya dan kendala-

kendalanya sehingga masalah tersebut dapat disajikan ke dalam bentuk 

grafis dan diinterpretasikan solusinya. 

Tahapan penyelesaian dalam solusi grafik: 

1. Identifikasi variabel keputusan. 

2. Identifikasi fungsi obyektif. 

3. Identifikasi kendala. 

4. Menggambarkan bentuk grafik dari semua kendala. 

5. Identifikasi daerah solusi yang layak pada grafik. 

6. Menggambarkan bentuk grafik dari fungsi obyektif. 

7. Menentukan titik yang memberikan nilai optimal pada daerah solusi. 

8. Mengartikan solusi yang diperoleh. 

 

2.1.3  Struktur Linear Programming 

 Adapun contoh struktur dari linear programming adalah sebagai 

berikut: 

Misal sebuah pabrik akan membuat dua macam produk, produk I dan 

produk II yang mana untuk membuat produk tersebut dibatasi oleh banyak 

faktor. Banyak faktor tersebut katakanlah terutama dibatasi oleh dua faktor 

pembatas yang paling kritis yaitu mesin dan bahan. produk I harus dibuat 
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minimum 25 satuan. Masalah bagi pabrik: berapa banyak produk I dan 

Produk II yang harus dibuat dengan menggunakan mesin-mesin dan bahan 

yang terbatas supaya dapat menekan ongkos serendah-rendahnya atau 

memperoleh profit sebesar-besarnya. 

 

Tabel 2.1 Produksi Perusahaan XYZ 

 Produk I Produk II Tersedia  

Mesin  2 4 200 

Bahan 5 4 400 

Profit  10 12  

 

Solusi: misal dibuat Produk I adalah X1 satuan. 

            Produk II adalah X2 satuan. 

            Keuntungan / profit adalah X. 

Fungsi Tujuan (Objective Function) 

Maksimumkan keuntungan, maximize: X0 = 10 X1 + 12X2 

Dengan Kendala (Subject to): 

1. Mesin 2X1 + 4X2  200 

2. Bahan 5X1 + 4X2  400 

3. Produk I X1  25 

4. Produk II X2  0 

Pada bagian atau nomor 1 dan 2 merupakan fungsi pembatas atau constraint 

atau limit. Sedangkan pada nomor 3 dan 4 merupakan atau disebut 

pembatasan tidak negatif (Non Negative Constraint). 
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2.1.4  Sifat-sifat Linear Programming 

 Adapun sifat-sifat dari linear programming adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi tujuan dan pembatas linear. 

2. Fungsi pembatas berbentuk pertidak samaan lemah atau persamaan ( , 

, ). 

3. Semua variabel : nol atau positif. 

 Kadang-kadang dalam berhadapan dengan variabel-variabel yang 

unrestricted sign  tandanya bebas bisa nol, negatif atau positif. 

 

2.1.5  Syarat-syarat Linear Programming 

 Merumuskan suatu masalah kedalam bentuk model linear 

programming harus dipenuhi syarat-syarat berikut : 

1. Tujuan masalah tersebut harus jelas dan tegas. 

2. Harus ada sesuatu atau beberapa alternatif yang bisa 

membandingkan. 

3. Adanya sumber daya yang terbatas atau kendala. 

4. Bisa dilakukan perumusan kuantitatif. 

5. Fungsi dan tujuan harus dapat dirumuskan secara kuantitatif. 

6. Adanya keterkaitan antara peubah-peubah yang membentuk fungsi 

tujuan dan kendala (Anugerah, 1996). 

 

2.1.6 Solusi Simpleks 

Solusi simpleks merupakan prosedur aljabar yang bersifat iteratif, 

yang bergerak selangkah demi selangkah, dimulai dari suatu titik ekstrim 

pada daerah fisibel (ruang solusi) menuju ke titik ekstrim yang optimum. 
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Solusi ini pertama kali dikembangkan oleh George B. Dantzig pada 

tahun 1974, metode ini digunakan untuk menyelesaikan masalah 

pemrograman linear melalui tahapan (perhitungan ulang) dimana langkah-

langkah perhitungan yang sama diulang sampai tercapai solusi yang optimal. 

Tahapan penyelesaian dalam solusi simpleks: 

a. Merubah fungsi tujuan dan kendala.  

b. Tabulasikan persamaan-persamaan yang diperoleh pada langkah. 

c. Menentukan entering variable.  

d. Menentukan leaving variable. 

e. Menentukan persamaan pivot baru. 

f. Menentukan persamaan-persamaan baru selain persamaan pivot baru. 

g. Lanjutan perbaikan. 

 Ada tiga ciri dari solusi simpleks dari suatu bentuk baku 

pemrograman linear diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Semua kendala harus berada dalam bentuk persamaan dengan nilai kanan 

tidak negatif. 

b. Semua variable yang tidak terlibat bernilai negatif. 

c. Fungsi obyektif dapat berupa maksimasi maupun minimasi. 

 

2.1.7 Pengubahan Kendala  

Pengubahan kendala ialah pengubahan yang bersifat bermacam-

macam persamaan dengan menambahkan variabel baru.  

1. Kendala yang berbentuk pertidaksamaan  diubah kebentuk persamaan 

dengan menambah suatu variable baru yang disebut dengan variable slack 

untuk setiap kendala. 
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Contoh : 

         3X1 + 4X2  10 diubah menjadi  

         3X1 + 4X2 + S1 = 10 

2. Kendala yang sudah dibentuk persamaan juga perlu diubah ke bentuk 

baku persamaan dengan menambahkan suatu variable yang disebut 

dengan variable artificial. 

Contoh :  

     3X1 + 4X2  10 diubah menjadi  

     3X1 + 4X2 + A1 = 10 

3. Kendala yang diberbentuk pertidaksamaan  diubah kebentuk 

persamaan dengan menambahkan variable surplus (negatif dari variable 

slack) dan variable afriticial. 

Contoh : 

     3X1 + 4X2  10 diubah menjadi  

     3X1 + 4X2 –S1 + A1 = 10 

 

2.1.9 Pengubah Variable  

Pengubah variable tak terbatas menjadi variable tersebut selisih dua 

variable yang bernilai non-negatif. 

  

Contoh : 

        Maksimumkan : Z = 15X1 + 20X2  

        Terhadap kendala : 

        3X1 + 4X2  10 

        2X1 + 5X2  8 

        X1  0, X2 tak terbatas 
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2.2 Transportasi 

 Transportasi merupakan salah satu modul dari praktikum komputer 

industri 1. Penjelasan lebih lengkap dari metode adalah sebagai berikut. 

 

2.2.1 Definisi Transportasi 

Problem transportasi adalah meliputi sejumlah sumber, dimana tiap 

sumber tersedia sejumlah unit produk yang sejenis, dan sejumlah tujuan, 

dimana tiap tujuan memerlukan sejumlah unit produk tersebut.   

Menurut Dimyati (1994), dalam permasalahan transportasi membahas 

mengenai pendistribusian suatu komoditas atau produk dari sejumlah 

sumber (supply) kepada sejumlah tujuan (destination, demand), dengan tujuan 

meminimumkan ongkos pengangkutan yang terjadi. 

Masalah transportasi merupakan masalah pemrograman linear 

khusus yang dapat dikatakan paling penting. Dasar masalah transportasi ini 

pertama kali dicetuskan oleh Hitchcoock dan kemudian dijelaskan lebih 

mendetail oleh Koonmas. Pendekatan pertama kali diberikan oleh 

Kantorovich, namun formulasi pemrograman linear dan metode 

sistematisnya pertama kali diberikan oleh Dantzig. 

Transportasi adalah kegiatan pemindahan penumpang dan barang 

dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam transportasi terdapat unsur 

pergerakan (movement), dan secara fisik terjadi perpindahan tempat atas 

barang atau penumpang dengan atau tanpa alat angkut barang ke tempat 

lain. Dengan tujuan agar proses transportasi manusia dan barang dapat 

dicapai secara optimum dalam ruang dan waktu tertentu dengan 
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mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, kelancaran dan efisiensi 

atas waktu dan budaya. 

Menurut Biegel, transportasi adalah suatu pengaturan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan pendistribusian yang lebih ekonomis dari 

produk-produk (barang-barang) yang dihasilkan di beberapa pabrik dan 

keperluan untuk penempatannya dalam gudang yang lokasinya berbeda. 

Transportasi memiliki ciri-ciri khusus antara lain sebagai berikut:  

1. Terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. 

2. Kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber 

dan yang diminta oleh setiap tujuan, besarnya tertentu. 

3. Komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu 

tujuan, besarnya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas sumber. 

4. Ongkos pengangkutan komoditas dari suatu sumber ke suatu tujuan, 

besarnya tertentu. 

 

2.2.2 Metode Transportasi 

Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

mengatur distribusi dari sumber yang menyediakan produk yang sama ke 

tempa-tempat yang membutuhkan sacara optimal. 

Metode transportasi yang biasa digunakan dalam menyelesaikan 

masalah transportasi adalah suatu hasil modifikasi dari metode simpleks 

dengan memperhatikan pola khusus dari nilai koefesien pada fungsi 

pembatasnya. Langkah pertama dalam menyelesaikan masalah transportasi 

adalah mencari solusi awal yang layak. Kemudian menguji apakah solusi 

awal tersebut telah optimal, bila belum dilakukan perbaikan-perbaikan yaitu 

dengan adanya entering variable dan leaving variable (perubahan variabel basis 



 II-9 

dan non basis) hingga diperoleh solusi yang optimal. Pada solusi awal yang 

layak harus dipenuhi kondisi berikut: 

Terdapat beberapa prosedur umum untuk memperoleh solusi awal 

yang layak, prosedur umum tersebut adalah yang disebutkan sebagai 

berikut: 

1. Langkah awal  : Semua baris dan kolom tujuan dapat dijadikan variabel    

basis (daerah pengalokasian masih kosong). 

2. Langkah 1  : Diantara baris dan kolom yang masih dapat dijadikan 

basis, pilihlah variabel basis berikutnya berdasarkan 

pada beberapa kriteria. 

3. Langkah 2  : Pengalokasian dibuat sebanyak mungkin untuk 

memenuhi nilai penawaran atau permintaan (tergantung 

yang mana yang terkecil). 

4. Langkah 3  : Menghilangkan baris atau kolom yang bisa menerima 

pengalokasian. 

5. Langkah 4  : Bila hanya tersisa satu baris atau kolom yang bisa 

menerima pengalokasian, maka pengalokasian diberikan  

   kepada kotak pada baris atau kolom tersebut, dan 

prosedur selesai setelah itu kembali ke langkah 1. 

 

2.2.3 Metode yang Digunakan dalam Model Transportasi 

Dalam metode penyelesaian awal diatas telah disebutkan prosedur 

umum untuk memperoleh solusi awal. Transportasi terdapat beberapa 

metode penyelesaian awal.  
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a. Metode Northwest Corner 

Metode ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan transportasi 

dengan cara pengalokasian yang dimulai dari kotak paling kiri atas yaitu 

pengalokasian sebanyak mungkin selama tidak melanggar batasan yang 

ada, yaitu sejumlah supply dan demand. Pengalokasian dilakukan menurun 

kebawah setelah itu kekolom berikutnya sampai terpenuhi seluruh supply 

dan demand. 

b. Metode Least Cost 

Metode ini adalah metode yang pengalokasiannya dimulai pada kotak 

dengan biaya terendah dan dilanjutkan dengan kotak biaya terendah 

selanjutnya yang belum terpenuhi nilai demand dan supply. 

c. Vogel’s Approximation Method (VAM) 

Metode ini adalah metode yang pengalokasiannya dimlai dengan 

menentukan nilai selisih antara kotak dengan biaya terendah dan kotak 

dengan biaaya terendah berikutnya untuk setiap baris dan kolom 

(selajutnya kita sebut nilai selisih atau nilai penalty). Selajutnya dipilih 

baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar. 

d. Russell’s Approximation Method (RAM) 

Metode ini adalah suatu metode yang pengalokasiannya dimulai dengan 

menetukan nilai u1 untuk setiap baris yang masih mungkin dilakukan 

pengalokasian dan nilai V1 untuk setiap kolom yang masing mungkin 

dilakukan pengalokasian. Nilai u1 yang biaya terbesar pada suatau baris 

dari kotak-kotak yang masih dilakukan pengalokasian, nilai V1 adalah 

biaya terbesar pada suatu kolom dari kotak-kotak yang masih dilakukan 

pengalokasian. Kemudian dilakukan perhitungan nilai untuk setiap kotak 

yang masih mungkin dilakukan pengalokasian. Selanjutnya dipilih kotak 
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dengan nilai negatif terbesar dan dilakukan pengalokasian terhadap kotak 

tersebut. 

 

2.2.4 Metode Penyelesaian Akhir 

Berikut ini adalah metode-metode penyelesaian akhir dalam persoalan 

transportasi: 

1. Metode Stepping Stone 

Pengujian ini didasarkan pada hasil perhitungan perubahan biaya dari 

setiap siklus yang intinya adalah untuk mencoba mengalokasikan pada 

kotak kosong (variabel non basis). 

2. Metode Modified Distribution (MODI) 

Pada pengujian Modi dilakukan penentuan nilai Ui & Vi pada solusi yang 

layak diperoleh, kemudian dilakukan perhitungan nilai (Cij – Ui – Vi).   

     

2.2.5 Masalah Minimasi 

 Langkah-langkah penyelesaian dengan metode Hungarian untuk 

masalah minimasi adalah sebagai berikut: 

1. Ditentukan nilai terkecil dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai 

dalam baris tersebut dengan nilai terkecilnya. 

2. Diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai nol. Bila sudah 

dilanjutkan ke langkah 3, bila belum dilakukan penentuan nilai 

terkecilnya dari setiap kolomnya belum mempunyai nilai nol, kemudian 

nilai pada setiap kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecilnya. 

3. Ditentukan apakah terdapat n elemen nol dimana tidak ada 2 nilai nol 

yang berada pada baris/kolom yang sama, dimana n adalah jumlah 
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kolom/baris. Jika ada maka tabel telah optimal; jika tidak dilanjutkan ke 

langkah 4. 

4. Dilakukan penutupan semua nilai nol dengan menggunakan garis 

horizontal/vertikal seminimal mungkin. 

5. Ditentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak tertutup garis. Lalu 

semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil 

tersebut, dan nilai yang tertutup oleh 2 garis ditambahkan dengan nilai 

terkecil tersebut. 

6. Kembali ke langkah 3. 

 

2.2.6 Masalah Maksimasi 

 Langkah-langkah penyelesaian dengan metode Hungarian untuk 

masalah maksimasi adalah sebagai berikut: 

1. Ditentukan nilai terbesar dari setiap baris, lalu mengurangi semua nilai 

pada setiap baris dengan nilai terbesarnya. 

2. Diperiksa apaah setiap kolom telah mempunyai nilai nol. Bila sudah, 

dilanjutkan ke langkah 3, bila belum dilakukan penentuan nilai terkecil 

dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai nol, kemudin setiap nilai 

pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecilnya. 

3. Ditentukan apakah terdapat n elemen nol dimana tidak ada 2 nilai nol 

yang berada pada baris/kolom yang sama, dimana n adalah jumlah 

kolom/baris. Jika ada, maka tabel telah optimal; jika tidak dilanjutkan ke 

langkah 4. 

4. Dilakukan penutupan semua nilai nol dengan menggunakan garis 

horizontal/vertikal seminimal mungkin. 
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5. Ditentukan nilai terbesar dari nilai-nilai yang tidak tertutup garis. Lalu 

semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil 

tersebut, dan nilai yang tertutup oleh 2 garis ditambahkan dengan nilai 

terkecil tersebut. 

6. Kembali ke langkah 3. 

Menurut Hari Purnomo, (2004) permodelan tranportasi adalah masalah 

pendistribusian sejumlah produk komoditas dari beberapa sumber distribusi 

(supply) kepada beberapa daerah tujuan (demand) dengan berpegang pada 

prinsip biaya distribusi minimal. Selain untuk mencari biaya distribusi 

minimal, pemodelan transportasi juga dapat digunakan untuk mencari 

perolehan/pendapatan maksimal dari strategi distribusi komoditi yang 

mempunyai keuntungan tertentu. 

Berikut ini persoalan transportasi memiliki ciri – ciri antara lain sebagai 

berikut: 

1. Terdapat sejumah sumber sebagai pusat distribusi dan sejumlah tujuan 

tertentu. 

2. Jumlah komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber 

dan yang diminta oleh setiap tujuan, besarnya tertentu. 

3. Produk yang dikirim atau diangkut dari suatu suatu sumber ke suatu 

tujuan besarnya sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. 

4. Ongkos pengangkutan dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya 

tertentu. 

5. Kapasitas sumber harus sama dengan kapasitas tujuan, jika tidak sama 

maka harus disamakan dengan jalan menambah. 
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2.3 Line Balancing 

 Metode line balancing merupakan salah satu modul dari praktikum 

komputer industri 1. Penjelasan lebih lengkap dari metode adalah sebagai 

berikut. 

 

2.3.1 Definisi Line Balancing 

Pada saat ini masih banyak terdapat praktek line balancing berdasarkan 

pendekatan tradisional yang hanya mengejar keseimbangan beban dari 

setiap stasiun kerja tanpa memperhatikan apakah hal itu akan menciptakan 

WIP (work in process) inventory atau tidak. Patut diketahui bahwa meskipun 

line balancing mencapai target optimal 100% (seluruh stasiun kerja memiliki 

beban kerja yang sama, meskipun hal ini dalam praktek mungkin sangat sulit 

bukan mustahil), tetapi apabila average cycle time dari setiap stasiun kerja itu 

lebih besar (baca lebih lambat) dari takt time, maka hal ini akan menciptakan 

waktu tunggu yang lama bagi pelanggan, sebaliknya apabila average cycle 

time dari setiap stasiun kerja lebih kecil (lebih cepat) dari takt time, maka akan 

menciptakan inventory sepanjang waktu.   

Sebuah perusahaan yang bergerak dalam produksi ini, suatu 

perancangan suatu produksi adalah sangat penting, terutama dalam 

penguasaan kerja pada lintasan praktikan. Pengaturan dan perancangan 

yang tidak tepat dan tidak memiliki pola yang teratur dapat mengakibatkan 

setiap stasiun kerja dilintas perakitan mempunyai kecepatan produksi yang 

berbeda. Akibat dari tidak terpolanya perencanaan tersebut mengakibatkan 

terjadinya penumpukan material diantara stasiun kerja yang tidak berimbang 

kecepatan produksinya. 
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Line balancing merupakan penyeimbangan penugasan elemen-elemen 

tugas dari suatu assembly line ke work stations untuk meminimumkan 

banyaknya work station dan meminimumkan total harga idle time pada semua 

stasiun untuk tingkat output tertentu, yang dalam penyeimbangan tugas ini, 

kebutuhan waktu atau unit produk yang di spesifikasikan untuk setiap tugas 

dan hubungan sekuensial harus dipertimbangkan.  

 Selain itu menurut Gasperz (2000), dapat pula dikatakan bahwa line 

balancing sebagai suatu teknik untuk menentukan product mix yang dapat 

dijalankan oleh suatu assembly line untuk memberikan fairly consistent flow of 

work melalui assembly line itu pada tingkat yang direncanakan. 

 Tujuan line balancing adalah untuk memperoleh suatu arus produksi 

yang lancar dalam rangka memperoleh utilisasi yang tinggi atas fasilitas, 

tenaga kerja, dan peralatan melalui penyeimbangan waktu kerja antar work 

station, setiap elemen tugas dalam suatu kegiatan produk dikelompokkan 

sedemikian rupa dalam beberapa stasiun kerja yang telah ditentukan 

sehingga diperoleh keseimbangan waktu kerja yang baik. 

Industri manufaktur yang mengadopsi prinsip-prinsip Lean selalu 

menggunakan time sebagai nilai referensi (reference value) dalam menentukan 

kebijakan line balancing, agar meminimumkan inventory yang ada. Kondisi 

ideal adalah menetapkan agar average cycle time dari setiap stasiun kerja sama 

dengan time (meskipun hal ini sangat sulit, sehingga ada batas maksimum 

toleransi penyimpangan yang terus-menerus dikurangi melalui peningkatan 

proses terus-menerus, berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di tempat 

praktek).  

Keseimbangan lintasan adalah upaya untuk meminimumkan 

ketidakseimbangan diamtara mesin–mesin atau personil untuk mendapatkan 
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waktu yang sama disetiap stasiun kerja sesuai dengan kecepatan produksi 

yang diinginkan. Secara teknis keseimbangan lintasan dilakukan dengan 

jalan mendistribusian setiap elemen kerja dengan acuan waktu siklus atau 

cycle time. 

 

2.3.2 Metode Line Balancing 

Metode line balancing adalah suatu konsep teknik dan manajemen 

industri, yang mengukur, menganalisa, merancang, dan melakukan proses 

perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi. 

Proses ini berhubungan dengan pengelolaan 6M: man, material, machine, 

method, money, and measurement. 

Dalam penyelesaian soal dengan menggunakan line balancing, dikenal 

3 metode, yaitu:  

a. Metode heuristic, yaitu suatu metode yang berdasarkan pengalaman 

(kualitatif) atau intuisi, yang terdiri atas: 

1. Largest candidate.  

2. Alarcu’s. 

3. Region approach atau Kalbridge and Wester. 

4. Ranked positional weight atau Hegelson and Birne. 

b. Metode analitic/matematis, yaitu metode berdasarkan perhitungan 

kualitatif. yang termasuk metode ini adalah Branch and Bound. 

c. Metode Simulasi, yaitu metode yang berdasarkan pengalaman 

(kualitatif). 

Simulasi itu sendiri adalah duplikasi dari persoalan dalam kehidupan nyata 

kedalam model-model matematika yang biasanya dilakukan dengan 
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memakai komputer Adapun yang termasuk kedalam metode simulasi 

adalah: 

1. COMSOAL (Computer Method Squercing Operation of Assembly Line). 

2. CACB (Computer Assembly line or Aided Line Balancing). 

3. ALBACA (Assembly Line Balancing An Control Activity). 

 

2.3.3 Pemecahan masalah Line Balancing 

Line balancing biasanya dilakukan untuk meminimumkan 

ketidakseimbangan diantaranya mesin-mesin atau personel agar memenuhi 

output yang diinginkan dari assembly line itu. Dalam penyelesaian masalah 

line balancing, manajemen industri harus mengetahui tentang: 

1. Metode kerja. 

2. Peralatan-peralatan. 

3. Mesin-mesin. 

4. Personel yang digunakan dalam proses kerja. 

5. Informasi waktu yang dibutuhkan untuk setiap assembly line dan 

precedence relationship diantara aktifitas-aktifitas yang merupakan 

susunan dan urutan dari berbagai tugas yang perlu dilakukan. 

Setiap pemecahan masalah line balancing terdapat beberapa langkah-

langkah penyelesaiannya, yaitu sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasikan tugas-tugas individual atau aktifitas yang akan 

dilakukan. 

b. Menentukan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas. 

c. Menentukan precedence constrains, jika ada yang berkaitan dengan setiap 

tugas tersebut. 

d. Menentukan output dari assembly line yang dibutuhkan. 
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e. Menentukan waktu total yang tersedia untuk memproduksi output 

tersebut. 

f. Menhitung cycle time yang dibutuhkan berdasarkan rumus perhitungan: 

 

        Waktu produksi yang tersedia per hari x 60 menit 

Waktu Siklus  =  

          Tingkat produksi harian 

 

g. Memberikan tugas kepada pekerja dan mesin. 

h. Menetapkan minimum banyaknya workstation yang dibutuhkan untuk 

memproduksi output yang diinginkan. Rumus perhitungannya adalah: 

 

  Waktu total operasi 

                      Workstation     =  

                                     Waktu siklus 

 

Catatan : banyaknya workstation merupakan bilangan bulat. 

i. Menilai aktifitas dan efisiensi dari solusi, dengan rumus perhitungan 

sebagai berikut: 

 

 

       Waktu total penyelesaian produk x 100% 

        Efisiensi   =  

   Banyak workstation x waktu siklus 
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Yang perlu diingat adalah semakin besar nilai efisiensi, maka semakin 

baik penyelesaian produk tersebut. 

 Salah satu bagian filosofi JIT adalah lini produksi harus berproduksi 

pada tingkat yang sesuai dengan permintaan pasar, sehingga 

meminimumkan inventori dari produk akhir. Lini produksi yang digunakan 

berbentuk U (U-lines) sehingga tata letak menjadi kompak atau padat dan 

saling berdekatan. Dalam penerapan JIT, harus dipehatikan fleksibilitas 

dalam tata letak agar perubahan dalam model produk dan tingkat produksi 

dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. 

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh manajemen untuk memperoleh 

layout flexibility adalah sebagai berikut: 

1. Pelatihan silang/cross training (pelatihan personel untuk melakukan 

berbagai tugas yang berbeda) bagi pekerja untuk menciptakan pekerja 

multi fungsi. 

2. Memelihara mesin dan peralatan agar berada dalam kondisi puncak 

melalui program total productive maintenance (TPM). 

3. Mempertahankan tingkat inventori minimum. 

4. Menempatkan stasiun kerja dalam jarak yang berdekatan dan saling 

bekerja sama. 

  

2.4  CPM dan PERT 

 CPM dan PERT merupakan salah satu modul dari praktikum 

komputer industri 1. Penjelasan lebih lengkap dari metode adalah sebagai 

berikut. 
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2.4.1 Pengertian CPM dan PERT 

CPM merupakan suatu metode perencanaan dan pengendalian 

proyek-proyek yang merupakan sistem yang paling banyak digunakan 

diantara semua sistem yang memakai prinsip pembentukan jaringan. Dengan 

CPM, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap 

suatu proyek dianggap diketahui dengan pasti, demikian pula hubungan 

antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan proyek.  

PERT merupakan singkatan dari Program Evaluation and Review 

Technique (teknik menilai dan meninjau kembali program), sedangkan CPM 

adalah singkatan dari Critical Path Method (metode jalur kritis) dimana 

keduanya merupakan suatu teknik manajemen. Teknik PERT adalah suatu 

metode yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya 

penundaan, maupun gangguan produksi, serta mengkoordinasikan berbagai 

bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya 

proyek. Teknik ini memungkinkan dihasilkannya suatu pekerjaan yang 

terkendali dan teratur, karena jadwal dan anggaran dari suatu pekerjaan 

telah ditentukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. 

Jadi CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha 

mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu 

penyelesaian total proyek yang bersangkutan. Teknik penyusunan jaringan 

kerja yang terdapat pada CPM, sama dengan yang digunakan pada PERT. 

Perbedaan yang terlihat adalah bahwa PERT menggunakan activity oriented, 

sedangkan dalam CPM menggunakan event oriented. 
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Pada activity oriented anak-panah menunjukkan activity atau pekerjaan 

dengan beberapa keterangan aktivitasnya, sedang event oriented pada 

peristiwalah yang merupakan pokok perhatian dari suatu aktivitas. 

PERT adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk 

melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasi bagian-bagian 

pekerjaan yang ada didalam suatu proyek. PERT yang memiliki kepanjangan 

Program Evalution Review Technique adalah suatu metodologi yang 

dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1950 untuk 

mengatur program misil. Sedangkan terdapat metodologi yang sama pada 

waktu bersamaan yang dikembangkan oleh sektor swasta yang dinamakan 

CPM atau Critical Path Method. 

Metodologi PERT divisualisasikan dengan suatu grafik atau bagan 

yang melambangkan ilustrasi dari sebuah proyek. Diagram jaringan ini 

terdiri dari beberapa titik (nodes) yang merepresentasikan kejadian (event) 

atau suatu titik tempuh (milestone). Titik-titik tersebut dihubungkan oleh 

suatu vektor (garis yang memiliki arah) yang merepresentasikan suatu 

pekerjaan (task) dalam sebuah proyek. Arah dari vektor atau garis 

menunjukan suatu urutan pekerjaan. 

 

2.4.2 Tujuan CPM dan PERT 

Tujuan dari PERT adalah pencapaian suatu taraf tertentu dimana 

waktu merupakan dasar penting dari PERT dalam penyelesaian kegiatan-

kegiatan bagi suatu proyek. Dalam metode PERT dan CPM masalah utama 

yaitu teknik untuk menentukan jadwal kegiatan beserta anggaran biayanya 

dengan maksud pekerjaan-pekerjaan yang telah dijadwalkan itu dapat 

diselesaikan secara tepat waktu serta tepat biaya. 
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CPM adalah suatu metode perencanaan dan pengendalian proyek-

proyek yang merupakan sistem yang paling banyak digunakan diantara 

semua sistem yang memakai prinsip pembentukan jaringan. Dengan CPM, 

jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap suatu 

proyek dianggap diketahui dengan pasti, demikian pula hubungan antara 

sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

proyek. Jadi CPM merupakan analisa jaringan kerja yang mengoptimalkan 

biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek 

yang bersangkutan. 

 

2.4.3 Perbedaan CPM dan PERT 

Pada prinsipnya yang menyangkut perbedaan PERT dan CPM adalah 

sebagai berikut :  

1. PERT digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang 

belum pernah dikerjakan, sedangkan CPM digunakan untuk 

menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah 

dikerjakan sehingga data, waktu dan biaya setiap unsur kegiatan telah 

diketahui oleh evaluator.  

2. Pada PERT digunakan tiga jenis waktu pengerjaan yaitu yang tercepat,   

terlama serta terlayak, sedangkan pada CPM hanya memiliki satu jenis 

informasi waktu pengerjaan yaitu waktu yang paling tepat dan layak 

untuk menyelesaikan suatu proyek.  

3. Pada PERT yang ditekankan tepat waktu, sebab dengan penyingkatan 

waktu maka biaya proyek turut mengecil, sedangkan pada CPM 

menekankan tepat biaya.  
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4. Dalam PERT anak panah menunjukkan tata urutan (hubungan 

presidentil), sedangkan pada CPM tanda panah adalah kegiatan.  

Pada prinsipnya yang menyangkut perbedaan PERT dan CPM adalah 

sebagai berikut: 

1. PERT digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang 

belum pernah dikerjakan, sedangkan CPM digunakan untuk 

menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah 

dikerjakan sehingga data, waktu dan biaya setiap unsur kegiatan telah 

diketahui oleh evaluator. 

2. Pada PERT digunakan tiga jenis waktu pengerjaan yaitu yang tercepat, 

terlama serta terlayak, sedangkan pada CPM hanya memiliki satu jenis 

informasi waktu pengerjaan yaitu waktu yang paling tepat dan layak 

untuk menyelesaikan suatu proyek. 

3. Pada PERT yang ditekankan tepat waktu, sebab dengan penyingkatan 

waktu maka biaya proyek turut mengecil, sedangkan pada CPM 

menekankan tepat biaya. 

4. Dalam PERT anak panah menunjukkan tata urutan (hubungan 

presidentil), sedangkan pada CPM tanda panah adalah kegiatan. 

 

2.4.4 Sistem CPM dan PERT 

Sistem CPM dan PERT adalah salah satu model yang digunakan 

dalam penyenggaraan produksi proyek yang produknya adalah informasi 

mengenai kegiatan-kegiatan yang ada dalam sistem CPM dan PERT yang 

bersangkutan. Informasi tersebut mengenai sumber daya yang digunakan 

oleh kegiatan yang bersngkutan dan informasinya mengenai jadwal 

pelaksanaannya. 
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Meskipun sistem CPM dan PERT termasuk sistem informasi dalam 

menyelenggaraan produksi proyek, tetapi tidak semua informasi bisa 

diberikan pada sistem CPM dan PERT untuk diproses dan tidak semua 

informasi dilaporkan oleh sistem CPM dan PERT. Informasi yang ada 

kaitannya dengan sistem CPM dan PERT hanya menyangkut kegiatan yang 

ada dalam sistem CPM dan PERT hanya menyangkut kegiatan yang ada 

dalam sistem CPM dan PERT saja. 

Input berupa preseden diagram (network diagram) mutlak diperlukan 

untuk menerapkan sistem CPM dan PERT. Network diagram menunjukan 

gambar grafis seluruh aktivitas yang diperlukan untuk membuat produk 

beserta hubungan ketergantungannya. Model ini harus lengkap dan sesuai 

dengan kondisi nyata. Dalam praktik, akan terdapat kegiatan-kegiatan yang 

berdasarkan pertimbangan tertentu tidak termasuk dalam network diagram. 

Di samping informasi kegiatan, masih diperlukan informasi sumber daya, 

yang bertujuan memberi informasi yang tepat agar sumber daya yang 

dibutuhkan selalu dalam keadaan siap pakai. Kedua hal terakhir ini perlu di 

desain modelnya, agar sistem CPM dan PERT berhasil. 

 

2.5  Quality Control 

Quality control merupakan salah satu modul dari praktikum komputer 

industri 1. Penjelasan lebih lengkap dari metode adalah sebagai berikut. 

 

2.5.1     Pengertian  Quality Control 

Karakteristik lingkungan dunia usaha saat ini ditandai oleh 

perkembangan yang cepat di segala bidang yang menuntut kepiawan 

manajemen dalam mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi dalam 
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aktivitas ekonomi biaya. Ada 3 ciri gambaran perubahan yang banyak 

didengungkan untuk menghadapi lingkungan tersebut yaitu kesementaraan, 

keanekaragaman, dan kebaruan. 

Sementara itu, untuk menjaga konsisten kualitas produk dan jasa yang 

dihasilkan dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar, perlu dilakukan 

pengendalian kualitas (quality control) atas aktivitas proses yang dijalani. Dari 

pengendalian kualitas yang berdasarkan inspeksi dengan penerimaan 

produk yang memenuhi syarat sehingga banyak bahan, tenaga, dan waktu 

yang terbuang, muncul pemikiran untuk menciptakan sistem yang dapat 

mencegah timbulnya masalah mengenai kualitas agar kesalahan yang pernah 

terjadi tidak terulang lagi. 

Ada banyak sekali definisi atau pengertian kualitas, yang sebenarnya 

definisi atau pengertian yang satu hampir sama dengan definisi atau 

pengertian yang lain. Berikut ini pengertian kualitas menurut beberapa ahli 

(Ariani, 2003). 

Juran (1962), “Kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya.” 

Crosby (1979), “Kualitas adalah kesesuai dengan kebutuhan yang meliputi 

availiblity, delivery, reliability, maintainability, dan cost effectivrness.” 

Deming (1982), “Kualitas harus bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan 

sekarang dan di masa mendatang.” 

Feigenbaum (1991), “Kualitas merupakan keseluruhan karakteristik produk 

dan jasa yang meliputi marketing, engineering, manufacture, dan 

maintenance, dalam mana produk dan jasa tersebut dalam dalam 

pemakaiannya akan sesuai dengan kebutuhan dan harapan 

pelanggan.” 
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Scherkenbach (1991), “Kualitas ditentukan oleh pelanggan; pelanggang 

menginginkan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan 

harapannya pada suatu tingkat harga tertentu yang menunjukan nilai 

produk tersebut.” 

Elliot (1993), “ Kualitas adalah sesuatu yang berbeda untuk orang yang 

berbeda dan tergantung pada waktu dan tempat, untuk dikatakan 

sesuai dengan tujuan.” 

Goetch dan Davis (1995) “Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang 

berkaitan dengan produk, pelayanan, orang, proses, dan lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.” 

 

2.5.2 Pendekatan Deming (W. Edwards Deming) 

 Kualitas merupakan perbaikan secara berkesinambungan pada sebuah 

system yang stabil. 

Definisi ini menjelaskan 2 hal: 

1. Semua sistem administrasi, perencanaan, produksi dan sistem penjualan 

harus stabil yang dibuktikan dengan data-data statistik. Kestabilan ini 

dapat dilihat dari angka variansi (variance) yang tetap dan terjadi pada 

angka rata-rata yang juga tetap. 

2. Perbaikan secara berkesinambungan untuk mengurangi penyimpangan 

dan mendapatkan yang lebih baik untuk pemuasan pelanggan. 

 

2.5.3     Tujuan Pengendalian Kualitas  

 Perbaikan yang berkesinambungan pada produk untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan, memberikan keberhasilan usaha dan mengembalikan 

investasi kepada para pemegang saham dan pemilik perusahaan. 
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   Berbasis Pengguna. 

Kualitas  Berbasis Manufaktur. 

   Berbasis Produk. 

 

2.5.4    Standar Kualitas Internasional 

   ISO 9000 (1987)    ISO 9001:2000 

Tujuan penetapan standar adalah menetapkan prosedur manajemen kualitas 

melalui kepemimpinan, dokumentasi terinci, perintah kerja, dan 

penyimpanan catatan. Kepuasan pelanggan memainkan peranan yang lebih 

penting disbanding prosedur terdokumentasi pada ISO 9001:2000. 

ISO 14000 

Merupakan standar manajemen lingkungan yang berisi 5 elemen pokok: 

1. Manajemen lingkungan. 

2. Pengauditan. 

3. Evaluasi kerja. 

4. Pelabelan. 

5. Penilaian siklus hidup. 

 

2.5.5  Kualitas Pelayanan 

Cronin, Joseph, dan Steven (1992) mengemukakan arti pelayanan 

sebagai berikut: "Service as an intangible activity that provides the user some 

degree of performance satisfaction but does not involve ownership and that, in most 

cases, cannot be stored or transported". Pelayanan merupakan suatu aktivitas 

yang tidak berwujud, yang memberikan suatu tingkat kepuasan bagi 

pemakai jasa tersebut. 
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Tetapi tidak termasuk kepemilikan dan tidak dapat disimpan atau 

dipindahkan. Dalam bersaing, badan usaha yang sejenis pada dasarnya 

seringkali terlihat sama dalam hal fasilitas ataupun jenis-jenis layanan yang 

diberikan kepada konsumen, tetapi hal tersebut dipersepsikan berbeda oleh 

konsumennya. 

 

2.5.6    Konsep Kualitas Pada Industri 

Banyak ahli yang mendefinisikan kualitas yang secara garis besar 

orientasi adalah kepuasan pelanggan yang merupakan tujuan perusahaan 

atau organisasi yang berorientasi pada kualitas. Dari beberapa definisi 

terdahulu, dapat dikatakan bahwa secara garis besar, kualitas adalah 

keseluruhan ciri atau karakteristik produk atau jasa daloam tujuannya untuk 

memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa kualitas produk atau jasa itu 

akan dapat diwujudkan bila orientasi seluruh kegiatan perusahaan atau 

organisasi tersebut berorientasi pada keputusan pelanggan (Customer 

Satisfaction). Apabila diaturkan secara rinci, kualitas memiliki dua perspektif, 

yaitu perspektif produsen dan perspektif konsumen, di mana bila kedua hal 

tersebut disatukan maka akan dapat tercapai kesesuaian antara kedua sisi 

tersebut disatukan maka akan dapat tercapai kesesuaian antara kedua sisi 

tersebut yang dikenal sebagai sebagai kesesuaian untuk digunakan oleh 

konsumen. 

Ada beberapa dimensi kualitas untuk industri manufaktur dan jasa. 

Dimensi ini digunakan untuk melihat dari sisi manakah kualitas dinilai. 

Tentu saja perusahaan ada yang menggunakan salah satu dari sekian banyak 

dimensi kualitas yang ada, namun ada kalanya yang membatasi hanya pada 
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salah satu dimensi tertentu. Yang dimaksud dimensi kualitas tersebut, telah 

diuraikan oleh Garvin (1996) untuk industri manufaktur, meliputi: 

1.      Performane, yaitu ksesuaian produk dengan fungsi utama produk sendiri  

atau karakteristik operasi dari suatu produk. 

2.     Feature, yaitu cri khas produk yang membedakan dari produk lain yang   

merupakan karakteristik pelengkap dan mampu 

menimbulkan kesan yang baik bagi pelanggan. 

3.  Reliability, yaitu kpercayaan pelanggan terhadap produk karena 

kehandalannya atau karena kemungkinan kerusakan yang 

rendah. 

4. Conformance, yaitu ksesuaian produk dengan syarat atau ukuran 

tertentu atau sejauh mana karakteristik desain dan operasi 

memenuhi standar yang telah ditetapkan. 

5. Durablity, yaitu tingkat ketahanan atau awet  produk atau lama umur 

produk. 

6. Serviceablity, yaitu kemudahan produk itu bila akan diperbaiki atau 

kemudahan memperoleh komponen produk tersebut. 

7.  Aestatik, yaitu keindahan atau daya tarik produk tersebut. 

8. Perception, yaitu fanatisme komponen akan merek suatu produk tertentu 

karena citra atau reputasi produk itu sendiri. 

 

2.5.7 Peta Kontrol (Control Chart) 

 Menurut Reza (1997), peta kontrol pertama kali diperkenalkan oleh Dr. 

Walter Andrew Shewhart tahun 1824. Peta kontrol digunakan sebagai alat 

manajemen untuk membantu mengendalikan kualitas. Peta kontrol terdiri 

dari peta kontrol data variabel dan data atribut. 
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 Variabel suatu produk adalah dimensi produk yang dapat diukur dan 

dianggap menentukan mutu produk tersebut. Biasanya yang diukur adalah 

rata-rata variabel dan penyebaran sampel. Untuk rata-rata variabel 

digunakan peta X, dan penyebaran digunakan peta R (range). Keduanya 

biasanya dianalisa bersamaan. Peta x menunjukkan variasi antar sampel 

sedangkan peta R menunjukkan variasi didalam sampel. 

Langkah-langkah membuat peta x dan R adalah sebagai berikut: 

1. Pilih proses yang akan dikendalikan. Identifikasi variabel yang 

menentukan mutu produk dan cara mengukur variabel tersebut. 

2. Ambil kurang lebih 20 sampel dengan setiap sampelnya terdiri atas n kali 

pengukuran. Hitung rata-rata sampel X dan R. gambarkan grafik X dan R 

pada peta masing-masing. 

3. Hitung rata-rata dari rata-rata sampel X dan rata-rata R. Hitung batas 

kontrol atas dan bawah dengan rumus : 

 BKAx = X + 3  x = X + A2R 

 BKBx = X - 3 x = X - A2R 

 BKAr = D4. R 

 BKBr = D3. R  

4. Buang setiap sampel yang rata-ratanya atau R-nya keluar dari batas 

kontrol, dan hitung ulang X dan R beserta batas-batasnya. 

5. Periksa sebab-sebab yang dapat dikenali jika proses keluar dari batas 

kontrol, sebagaimana terlihat dari gejala-gejala berikut : 

 Adanya satu titik X dan R diluar batas kontrol. 

 Terkonsentrsinya titik-titik pada salah sisi dari garis X. 

 Adanya 2 titik yang berjarak 2/3 dari salah satu garis batas. 

(Reza Nasullah, 1997) 


