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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dunia industri pada saat ini maju dengan pesat, salah satu faktor 

penting yang mendukung majunya dunia industri tersebut adalah teknologi. 

Teknologi dapat membantu berkembangnya suatu produksi. Salah satu 

teknologi yang mempunyai keterkaitan langsung dengan dunia industri 

adalah komputer industri.  

Komputer industri sangat penting dalam suatu kegiatan produksi, 

karena komputer industri berguna untuk mempermudah suatu kegiatan 

kerja sehingga dapat tersusun dengan baik dan benar. Tetapi tidak hanya itu 

kegunaan dari komputer industri, komputer industri berguna juga untuk 

memperhitungkan biaya dan pengelompokkan kerja. 

 Praktikum komputer industri mempunyai beberapa modul 

diantaranya adalah linier programming, transportasi, line balancing, CPM dan 

PERT dan quality control. Modul yang pertama yaitu linier programming biasa 

digunakan pada kehidupan dunia kerja adalah untuk memecahkan masalah 

produksi dalam hal biaya, dan keuntungan yang akan diperoleh dalam 

memproduksi suatu produk.  

Kemudian pada modul yang selanjutnya yaitu transportasi biasa 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja adalah untuk 

mengalokasikan dana transportasi termurah dari seluruh kemungkinan yang 

ada pada suatu kegiatan. Modul yang ketiga yaitu line balancing biasa 

digunakan dalam dunia kerja untuk meminimumkan ketidakseimbangan 
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diantara mesin atau pekerja serta untuk menyeimbangkan waktu dan 

efisiensi kerja. 

 Modul yang keempat yaitu CPM dan PERT, digunakan untuk 

memperkirakan kapan proyek dari suatu industri dapat selesai dan berapa 

banyak biaya yang akan dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. 

Modul quality control biasa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 

produk. Metode quality control ini berguna untuk mengetahui atau 

mengendalikan kualitas dari suatu produk yang dihasilkan suatu industri, 

sehingga produk tersebut berkualitas baik.  

 Industri yang menggunakan kelima modul tersebut dapat 

memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin  dalam memproduksi 

suatu produk dengan cara mengalokasikan biaya distribusi termurah dan 

meminimumkan ketidakseimbangan setiap work station. Industri tersebut 

juga dapat memperkirakan kapan suatu proyek dapat selesai dan  bagaimana 

memaksimalkan pengendalian kualitas produk yang dihasilkan sehingga 

dapat diperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berikut adalah perumusan masalah pada masing-masing modul 

dalam laporan akhir ini. Perumusan masalah pada modul linier programming 

adalah bagaimana cara untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh 

dari produksi frame dinding dan frame meja dengan menggunakan berbagai 

bahan seperti plastik, besi dan kaca. 

Perumusan masalah pada modul transportasi yaitu berapa biaya 

transportasi yang harus dikeluarkan dalam mendistribusikan padi dari 

sejumlah produk sumber seperti kota Bekasi, Magelang, Bogor dan Bali ke 
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sejumlah kota tujuan seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Makassar. 

Biaya transportasi tersebut harus seminimal mungkin agar mendapat 

keuntungan yang semaksimal mungkin.  

Modul line balancing yaitu bagaimana meminimumkan 

ketidakseimbangan diantaranya mesin-mesin atau pekerja agar memenuhi 

output yang diinginkan dari assembly line itu sendiri. Modul CPM dan PERT 

terdiri dari dua perumusan masalah karena adanya dua studi kasus yang 

akan dibahas. Pertama adalah bagaimana memperkirakan waktu yang 

diperlukan dalam pembuatan green tea flavoured coke yang menggunakan 

satuan waktunya adalah hari dan berapa biaya yang dikeluarkan dalam 

pembuatan green tea flavoured coke. Kedua adalah bagaimana memperkirakan 

waktu yang diperlukan dalam pembuatan mesin pemotong kuku yang 

menggunakan satuan waktunya adalah minggu dan berapa biaya yang 

dikeluarkan dalam pembuatan mesin pemotong kuku. 

Perumusan masalah pada modul yang terakhir yaitu quality control 

adalah bagaimana keadaan kualitas produk yang diproduksi oleh PT. Makin 

Jaya dengan menggunkan batas kendali 3 sigma.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Menghindari kompleksnya masalah yang dibahas pada laporan akhir 

ini, maka perlu dibuat suatu pembatasan masalah yang dapat membatasi 

masalah-masalah yang dibahas. Pembatasan masalah juga mempermudah 

penulis untuk memfokuskan diri pada masalah utama apa yang ingin 

dibahas. 

Masalah pada modul linier programming terbatas hanya pada dua jenis 

frame yang akan diproduksi yaitu frame dinding dan meja, bahan-bahannya 
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adalah plastik, besi dan kaca. Metode yang digunakan adalah metode grafik 

dan simpleks. Pada modul transportasi terbatas hanya pada produk sumber 

yaitu kota Bekasi, Magelang, Bogor dan Bali serta kota tujuannya adalah 

Jkarta, Bandung, Yogyakarta dan Makassar. Metode yang digunakan adalah 

metode NorthwestT Corner, Least Cost, Aproximasi Vogel dan Aproximasi Russel. 

Masalah pada modul line balancing terbatas hanya pada Metode yang 

digunakan pada penyelesaian pembuatan kipas angin ini adalah killbridge 

dan ranked positional weight (RPW). Jumlah operasi dalam pembuatan kipas 

angin adalah 10 operasi. Pada modul CPM dan PERT terbatas hanya pada 

metode yang digunakan untuk menyelesaikan kedua studi kasus yang telah 

dibuat. Metode tersebut yaitu CPM dan PERT dan jumlah aktivitas yang 

dilakukan dalam pembuatan green tea flavoured coke adalah 11 aktivitas dan 

dalam pembuatan mesin pemotong kuku adalah 12 aktivitas. 

Masalah pada modul quality control terbatas hanya pada 2 tools yang 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahannya yaitu peta X dan peta R, 

jumlah observasi yang dilakukan pada pembuatan produk mesin ketik 

adalah 30 dan sampel berat mesin ketik untuk setiap observasi adalah 5. 

Pembahasan semua studi kasus dilakukan dengan dua cara, yaitu 

perhitungan manual dan dengan software WinQSB.    

 

1.4 Tujuan Penulisan  

 Tujuan penulisan komputer industri 1 terdapat beberapa tujuan yang 

terdiri dari linier programming, transportasi, line balancing, CPM dan PERT dan 

quality control.  

Linier programming memiliki tujuan untuk mengidentifikasi jumlah 

frame dinding dan frame meja yang harus diproduksi untuk memaksimalkan 
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keuntungan yang diperoleh. Modul transportasi memiliki tujuan untuk 

mengidentifikasi biaya transportasi yang harus dikeluarkan dalam 

memproduksi padi dari sejumlah produk sumber seperti kota Bekasi, 

Magelang, Bogor dan Bali ke sejumlah kota tujuan seperti Jakarta, Bandung, 

Yogyakarta dan Makassar dan menentukan metode yang terbaik diantara 4 

metode yaitu metode Northwest Corner, Least Cost, Aproximasi Vogel dan 

Aproximasi Russel. 

Line balancing memiliki tujuan untuk mengidentifikasi waktu siklus 

(cycle time), banyaknya work station, persen efisiensi lintasannya dan 

membandingkan metode yang terbaik diantara 2 metode yaitu Killbridge dan 

Ranked Positional Weight (RPW). Modul CPM dan PERT memiliki tujuan 

sebagai berikut, untuk CPM yaitu mengidentifikasi waktu yang dibutuhkan 

dan biaya keseluruhan yang dikeluarkan, bentuk network dengan waktu 

normal dan bentuk network dengan waktu dipercepat serta lintasan kritis 

dengan normal dan lintasan kritis dengan waktu dipercepat. Tujuan untuk 

PERT yaitu mengidentifikasi waktu yang dibutuhkan, bentuk network serta 

lintasan kritisnya. Tujuan dari modul quality control yaitu mengidentifikasi 

kualitas dari mesin ketik dilihat dari batas kendali atas dan batas kendali 

bawah menggunakan peta X dan peta R. 

  

1.5       Sistematika Penulisan 

Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan pada 

penyusunan laporan akhir ini. 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab I berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, dan tujuan masing-masing modul serta 
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sistematika keseluruhan dari penulisan laporan akhir ini. Isi dari bab 

ini sangat berhubungan dengan bab-bab selanjutnya dikarenakan 

secara singkat isi laporan akhir dipaparkan.  

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Bab II memaparkan tentang teori-teori yang berhubungan dengan 

semua modul yang telah ada sebelumnya dari berbagai sumber. 

Teori-teori ini diadakan  dengan tujuan sebagai pembanding 

ataupun landasan dasar pembahasan masalah akan dibahas. 

BAB III METODOLOGI PENULISAN 

 Bab ini memuat tentang skema metodologi penulisan laporan akhir 

ini. Isinya berupa flowchart beserta penjelasannya yang menerangan 

alur penulisan. 

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

 Bab ini berisikan pembahasan-pembahasan ataupun perhitungan-

perhitungan dari masalah yang sedang diselidiki. Selain itu, hasil 

dari pembahasan ataupun perhitungan masalah yang sedang 

diselidiki juga dianalisis dalam bab ini. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini menerangkan secara singkat kesimpulan dari masalah yang 

telah dibahas. Isi kesimpulan mengacu pada tujuan yang 

diterangkan pada bab I. Saran diperlukan untuk pengembangan 

Laboratorium Teknik Industri Dasar. 

 

 

 


