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I. PENDAHULUAN 
 

 
1.1. Latar Belakang 
 
 Perkembangan industri khususnya industri manufaktur 
dewasa ini telah memaksa kita untuk selalu mencari alternatif 
terbaik dalam usaha memenuhi kebutuhan yang beraneka 
ragam. Karena terbatasnya sumber daya perusahaan usaha 
tersebut menjadi sulit untuk dilakukan. Karena itu, peningkatan 
utilitas dan produkivitas masing - masing sumber daya harus 
segera dilakukan, khususnya sumber daya yang terlibat 
langsung di bidang produksi. Salah satu cara yang dapat 
dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan utilitas dan 
produktivitas sumber daya adalah dilakukan penjadwalan 
produksi yang baik. 
 Penjadwalan (scheduling) merupakan suatu kegiatan 

penting dalam perusahaan. Dalam suatu perusahaan, 
penjadwalan diperlukan dalam mengalokasikan tenaga 
operator, mesin dan peralatan produksi, urutan proses, jenis 
produk, pembelian material dan lain sebagainya. Melaksanakan 
pekerjaan secara efektif dan efisien agar tujuan tercapai adalah 
yang diinginkan oleh semua manajemen perusahaan.  

Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep 
penjadwalan sangat penting, sehingga para pelaksana 
mengetahui kapan harus memulai suatu pekerjaan dan kapan 
mengakhirinya. Berbagai teknik juga dapat diterapkan untuk 
penjadwalan. Teknik yang digunakan tergantung dari volume 
produksi, variasi produk, keadaan operasi, dan kompleksitas 
dari pekerjaan sendiri (Dinata, 2008).  
 Metode penjadwalan yang baik harus mampu 
meningkatkan utilitas sumber daya melalui minimum flow time 
yang berarti waktu penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat, 
waktu pengiriman barang sebelum due date yang telah 
ditetapkan serta minimum Work In Process (WIP). Perencanaan 
penjadwalan yang baik berarti juga akan meminimisasi jumlah 
pekerjaan yang idle (mengganggur) antara satu stasiun kerja 

dengan stasiun kerja yang lain, disamping juga akan 
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memperkecil jumlah Work In Process (barang dalam proses) 
pada lintasan produksi. Bila hal ini dapat dicapai, pabrik akan 
mempunyai efisiensi produksi yang semakin tinggi yang pada 
akhirnya juga akan memberikan biaya produksi semakin rendah 
(Gultom, 2006). 
 PT. Siantar Top Surabaya adalah perusahaan yang 
bergerak dalam pembuatan produk makanan ringan seperti 
Snack, noodles, crakres, dan candy. Berbagai macam produk 
yang dihasilkan tersebut dipasarkan dalam pasar dalam negeri 
dan proses produksinya dilakukan berdasarkan analisis 
perencanaan produk yang dilakukan di dua tempat perencanaan 
produk yang dilakukan dengan meneliti lapangan (survei pasar 
dan konsumen) baru kemudian perencanaan produk tersebut 
dimatangkan di laboratorium. Dengan meneliti lapangan, 
diharapkan perusahaan sudah dapat menentukan secara kasar 
tentang keadaan pasar, segmen pasar, manfaat produk, 
bentuknya, kualitas, dan warna yang disukai konsumen, 
sehingga perusahaan dapat menentukan kapasitas dan jenis 
produksi yang akan dilakukan. 
 Untuk dapat memenuhi permintaan pasar, dibutuhkan 
penjadwalan produksi yang baik. Penjadwalan produksi yang 
tidak tepat biasanya ditandai dengan banyaknya waktu 
menganggur pada mesin dan waktu tunggu yang dialami oleh 
produk atau bahan. Waktu menganggur yang dialami bahan 
biasanya disebabkan oleh terbatasnya kapasitas lini produksi 
atau penggunaan satu lini produksi secara bersamaan terhadap 
jenis produksi yang berbeda, sehingga waktu proses produksi 
tidak optimal. Hal ini menyebabkan pihak perusahaan 
mengalami kerugian karena waktu produksi bertambah karena 
urutan pekerjaan yang tidak sesuai.  

Dengan adanya pekerjaan yang idle (mengganggur) 
antara satu stasiun kerja dengan stasiun kerja yang lain dan 
banyaknya jumlah work in process (barang dalam proses) pada 

lintasan produksi, maka perlu dibuat suatu sistem penjadwalan 
produksi yang baik berdasarkan pola aliran proses yang 
terdapat pada PT. Siantar Top Surabaya. Metode yang akan 
diterapkan adalah metode Campbell-Dudek-Smith (CDS) dan 
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metode Palmer dengan tujuan mendapakan metode terbaik 
yaitu dengan nilai makespan terkecil. 
 Penelitian ini mencoba untuk menganalisa, 
mengaplikasikan dan membandingkan dua metode penjadwalan 
produksi yaitu metode Campbell-Dudek-Smith (CDS) dan 
metode Palmer yang keduanya mempertimbangkan beberapa 
kriteria yaitu minimasi makespan, total flow time, minimisasi 
work in process inventory dan maksimisasi utilitas mesin, 
sehingga diharapkan akan dapat diusulkan sebuah metode 
penjadwalan yang dapat menghasilkan jadwal produksi yang 
lebih baik ditinjau dari kriteria. 
 
1.2 Tujuan 
 
 Dalam penelitian ini yang membahas tentang 
Penjadwalan Proses Produksi dengan Menggunakan metode 
Campbell-Dudek-Smith (CDS) dan metode Palmer pada PT. 
Siantar Top Waru Sidoarjo mempunyai beberapa tujuan.  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Membuat penjadwalan produk biskuit yang dapat 

memberikan nilai makespan yang minimum 
2. Membandingkan metode penjadwalan prduksi antara metode 

Campbell-Dudek-Smith (CDS) dan metode Palmer yang 
terbaik dengan kriteria nilai makespan yang minimum. 

 
1.3 Manfaat penelitian 
  

Dapat digunakan sebagai masukan dalam melakukan 
tindakan untuk memperbaiki sistem yang ada, sehingga sistem 
penjadwalan yang kurang optimal menjadi optimal. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

2.1 Penjadwalan 

 
Pinedo (2002) penjadwalan produksi  adalah suatu proses 

pengalokasian sumber daya dan mesin yang tersedia untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan dengan mempertimbangkan 
batasan-batasan yang ada. Penjadwalan produksi merupakan 
faktor yang penting dalam suatu industri manufaktur guna 
mengantisipasi fluktuasi permintaan konsumen . Menurut 
haryanto (2001) Dalam pengambilan keputusan penjadwalan 
merupakan langkah terakhir sebelum dimulainya operasi. 
Secara umum penjadwalan bertujuan untuk memperoleh 
efisiensi penggunaan sumberdaya. Kendala yang dihadapi 
dalam penjadwalan pada dasarnya berkaitan dengan 
sumberdaya yang ada, meliputi informasi mengenai lokasi, 
tenaga kerja, mesin dan fasilitas pabrik. Selain itu juga 
mengenai kendala teknologi dalam kaitannya dengan urutan-
urutan pelaksanaan kegiatan dan batas waktu penyelesain tidak 
sesuai target. 

Menurut Ginting (2009) penjadwalan adalah alokasi 
sumber-sumber untuk melaksanakan sekumpulan tugas 
berdasarkan waktu. Pengertian ini membawa dua hal yang 
penting yaitu penjadwalan merupakan suatu fungsi pengambil 
keputusan, yaitu sebuah proses untuk membuat suatu jadwal. 
Dalam pemahaman ini, apa yang dipelajari dalam penjadwalan 
dapat mempengaruhi fungsi pengambil keputusan yang lain dan 
membawa pengaruh-pengaruh praktis. Penjadwalan merupakan 
sekumpulan prinsip, model, teknik dan kesimpulan logis yang 
memberikan pemahaman terhadap fungsi penjadwalan. 
Logendran (2001) mendefinisikan penjadwalan sebagai 
pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi. Penjadwalan 
mencakup kegiatan mengalokasikan fasilitas peralatan atau 
tenaga kerja bagi suatu kegiatan operasi. Dalam pengambilan 
keputusan, penjadwalan merupakan langkah terakhir sebelum 
dimulainya operasi. Penjadwalan secara umum bertujuan untuk 
memperoleh efisiensi penggunaan sumberdaya. Kendala yang 
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dihadapi dalam penjadwalan pada dasarnya berkaitan dengan 
sumber daya yang ada, antara lain informasi mengenai alokasi, 
tenaga kerja, mesin dan fasilitas pabrik. Selain itu juga 
mengenai kendala teknologi dalam kaitannya dengan urutan-
urutan pelaksanaan kegiatan dan batas waktu penyelesain tidak 
sesuai dengan target. 

Kusuma (2002)  menyatakan bahwa pendefinisian 
penjadwalan sebagai gambaran waktu yang diperlukan untuk 
melaksanakan tugas dengan memperhatikan faktor-faktor 
sebagai berikut: 

1. Syarat-syarat tugas. 
2. Perkiraan permintaan. 
3. Kapasitas persediaan. 

Menurut Bloomberg  (2002) menyatakan bahwa 
penjadwalan adalah membuat kepastian proses pembuatan 
yang tepat produk, tepat waktu dan jumlah yang tepat untuk 
memenuhi permintaan. Masalah penjadwalan sangat erat 
hubungannya dengan waktu penyerahan dan beban (loading). 
Tanggal penyerahan merupakan masukan utama dalam 
pembuatan jadwal, sedangkan beban kerja hanya dapat 
ditentukan dari jadwal, dan jadwal dapat disusun setelah 
mempertimbangkan beban (Panggabean, 2002). Jadwal bukan 
sekedar daftar operasi, melainkan dapat menginformasikan 
beberapa operasi yang mungkin dilaksanakan secara 
bersamaan dan beberapa operasi perlu diselesaikan sebelum 
operasi lainnya dimulai. 
 
2.2 Penjadwalan Produksi 

 
Penjadwalan produksi merupakan salah satu fungsi dari 

pengawasan produki yang mempunyai peranan cukup penting, 
karena dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan 
pengawasan produksi itu sendiri. Pada beberapa perusahaan, 
kegagalan atau kesalahan dalam menyusun penjadwalan 
produksinya tidak hanya dapat mengacaukan usaha 
pengawasan produksinya. Tetapi juga dapat mempengaruhi hal-
hal lain dalam perusahan seperti jumlah produk yang dihasilkan. 
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Menurut Ponnambalam (2001) penjadwalan produksi 
dapat diartikan sebagai pengalokasian sumber daya untuk 
mengerjakan operasi-operasi tertentu dengan tujuan 
memperoleh jadwal produksi yang optimal. Dalam penjadwalan 
produksi yang dimaksud sebagai operasi adalah job, sedangkan 
yang dimaksud dengan sumber daya adalah mesin. Sehingga 
permasalahan penjadwalan produksi dapat diartikan sebagai 
proses mengurutkan job-job pada mesin-mesin yang berbeda 
dalam suatu unit produksi untuk mencapai kondisi yang optimal. 
Menurut Laha (2008) penjadwalan produksi dapat 
diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu penjadwalan flow shop 
dan penjadwalan job shop. Penjadwalan flow shop adalah suatu 
usaha mengurutkan n job yang diproses dalam setiap m mesin 
dimana urutan mesin pada setiap job sama dan tetap. Serupa 
dengan flow shop, penjadwalan job shop mengurutkan n job 
pada setiap m mesin tetapi masing-masing job dapat 
mempunyai urutan mesin yang berbeda. 
 Suatu penjadwalan produksi yang didasarkan pada 
suatu pemikiran yang tepat, dan didasarkan atas pemikiran 
ilmiah jelas akan mengurangi timbulnya hal-hal yang merugikan 
perusahan sehubungan dengan penjdwa;an produksinya. 
Dengan penjadwalan produksi yang baik, tentunya mesin-mesin 
yang digunakan dapat dioperasikan sesuai dengan kapasaitan 
yang dimiliki dan memperkecil kemungkinan waktu yang tidak 
produktif dari mesin-mesin tersebut. Dengan menerapkan suatu 
penjadwalan produksi yang baik dan tepat maka akan diperoleh 
hasil produksi yang relatif lebih tinggi. 
 Menurut Nasution (2003) penjadwalan produksi akan 
sangat tergantung pada jumlah pekerjaan (job) yang akan 

dijadwalkan, jumlah mesin yang akan digunakan, jenis aliran 
proses produksi dan cara job datang yang meliputi cara job 
datang statis dan cara job datang dinamis. Job datang statis 
adalah bila tidak ada job yang datang pada saat jadwal 
dilaksanakan, sedangkan cara job datang dinamis adalah bila 
ada job yang datang pada saat jadwal dilaksanakan sehingga 
perlu dibuatkan jadwal yang baru. Menurut Ginting (2009) 
Dalam pembuatan jadwal pekerjaan terdapat bermacam-macam 
aturan yang digunakan meliputi First come first serve (FCFS) 
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yaitu pekerjaan yang datang lebih awal pada suatu pusat kerja 
akan dikerjakan terlebih dahulu, shortest processing time (SPT) 
yaitu pekerjaan yang paling cepat selesainya mendapat prioritas 
pertama untuk dikerjakan lebih dulu, earlest due date (EDD) 

yaitu pekerjaan yang batas waktunya selesai paling awal harus 
dikerjakan lebih dulu, critical ratio (CR) yaitu pekerjaan yang 
ratio antar due date terhadap lama waktu kerja paling kecil 
mendapat prioritas lebih dulu dan least slack (LS) yaitu 
pekerjaan yang memiliki slack time terkecil mendapat prioritas 
untuk dikerjakan lebih dulu. Slack time menunjukan perbedaan 
antara waktu tersisa hingga tanggal jatuh tempo dengan waktu 
proses yang tersisa, Sedangkan untuk kritesia performance 
yang digunakan adalah makespan yaitu waktu yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. 
 Menurut Ginting (2009) terdapat beberapa istilah dalam 
penjadwalan dan merupakan variabel ukuran performasi yang 
telah dikembangkan dalam penjadwalan meliputi : 

1. Processing time (ti) 
Adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan 
suatu pekerjaan. Dalam waktu proses ini sudah 
termasuk waktu yang dibutuhkan untuk persiapan dan 
pengaturan (set-up) selama proses berlangsung. 

2. Due-date (di) 
Adalah batas waktu dimana operasi terakhir dari suatu 
pekerjaan harus selesai. 

3. Slack time (SLi) 
Adalah waktu tersisa yang muncul akibat dari waktu 
prosesnya lebih kecil dari due-date-nya. 

4. Flow time (Fi) 

Adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu pekerjaan 
dari saat pekerjaan tersebut masuk ke dalam suatu 
tahap proses sampai pekerjaan yang bersangkutan 
selesai dikerjakan. Dengan kata lain, flow time adalah 

waktu proses ditambah dengan waktu menunggu 
sebelum diproses. 

5. Lateness (Li) 
Adalah selisih antara Completion time (Ci) dengan due-
date-nya (di). Suatu pekerjaan memiliki lateness yang 
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bernilai negatif apabila pekerjaan tersebut diselesaikan 
sebelum due date-nya, pekerjaan tersebut akan 
memiliki keterlambatan yang negatif. Sebaliknya jika 
pekerjaan diselesaikan setelah batas waktunya, 
pekerjaan tersebut memiliki keterlambatan yang positif. 

6. Completion time (Ci) 
Adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
pekerjaan mulai dari saat tersedianya pekerjaan (t = 0) 
sampai pada pekerjaan tersebut selesai dikerjakan. 

7. Tardiness (Ti) 
Adalah ukuran waktu terlambat yang bernilai positif. 
Jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat 
dari due-date-nya, pekerjaan tersebut akan memiliki 

keterlambatan yang negatif. Sebaliknya jika pekerjaan 
diselesaikan setelah batas waktunya, pekerjaan 
tersebut memiliki keterlambatan yang positif. 

8. Makespan (M) 

Adalah total waktu penyelesaian pekerjaan-pekerjaan 
mulai dari urutan pertama yang dikerjakan pada mesin 
atau work center pertama sampai kepada urutan 
pekerjaan terakhir pada mesin atau work center 

terakhir”. 
 

2.3 Fungsi dan Tujuan Penjadwalan Produksi 
 
Tujuan penjadwalan untuk meminimalkan waktu proses 

dan tingkat persediaan, serta penggunaan yang efisien dari 
fasilitas, tenga kerja dan peralatan. Penjadwalan disusun 
dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. 
Penjadwalan yang baik akan memberikan dampak positif yaitu 
rendahnya biaya operasi yang akhirnya dapat meningkatkan 
kepuasan pelanggan. 

Menurut Ginting (2009) penjadwalan produksi memiliki 
beberapa fungsi dalam sistem produksi, aktivitas-aktivitas fungsi 
tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Loading (pembebanan) 
Loading bertujuan mengkompromikan antara 

kebutuhan yang diminta dengan  kapasitas yang 
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ada. Loading ini untuk menetukan fasilitas, 
operator, dan mesin/ peralatan. 

2) Sequencing (penentuan urutan) 
Sequencing bertujuan membuat proiritas 

pengerjaan dalam pemrosesan order  yang 
masuk. 

3) Dispatching (penugasan) 
Dispatching merupakan pemberian perintah-
perintah kerja ke setiap mesin atau fasilitas 
lainnya. 

4) Updating schedules 
Pelaksanaan jadwal biasanya selalu ada 
masalah baru yang berbeda dari saat pembuatan 
jadwal, maka jadwal harus segera di-update bila 
ada permasalahan baru yang memang perlu 
diakomodasi. 

5) Pengendalian kinerja penjadwalan dengan cara: 
a. Memonitor perkembangan pencapaian 

pemenuhan order dalam semua sektor. 
b. Merancang ulang sequencing bila ada 

kesalahan atau ada prioritas utama yang  
baru. 

Fungsi pokok dari penjadwalan produksi adalah untuk 
membuat agar arus produksi dapat berjalan lancar sesuai 
dengan waktu yang direncakan. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa penjadwalan produksi dilakukan agar mesin-mesin dapat 
bekerja penuh dengan biaya seminimal mungkin dan 
penyerahan barang tepat pada waktunya sesuai permintaan 
pelanggan.  

Menurut Zaini (2001) tujuan umum dari penjadwalan 
meliputi meningkatkan produktifitas mesin dengan jalan 
meminimasi waktu menganggur mesin, mengurangi persediaan 
barang setengah jadi (work-in-process inventory) dengan jalan 

mengurangi rata-rata jumlah pekerjaan yang menunggu dalam 
antrian karena mesin sedang sibuk melakukan suatu aktivitas. 
Mengurangi keterlambatan karena waktu proses suatu 
pekerjaan telah melampaui jatuh temponya (due date) dengan 

cara mengurangi maksimum keterlambatan maupun dengan 
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mengurangi jumlah pekerjaan yang terlambat dan meminimasi 
biaya produksi. 

Dengan memperhatikan faktor – faktor tujuan umum dari 
penjadwalan maka dapat diketahui tipe keputusan yang akan 
diperoleh dari pelaksanaan penjadwalan tersebut yaitu 
pengurutan pekerjaan (sequencing), penugasan (dispatching) 
,pengurutan operasi suatu job (routing) dan penentuan waktu 
mulai dan selesai pekerjaan (timing). 

Persoalan penjadwalan timbul apabila, beberapa 
pekerjaan (job) akan dikerjakan bersamaan, sedangkan sumber 
daya seperti mesin (peralatan) jumlahnya terbatas. Untuk 
mencapai hasil yang optimal dengan keterbatasan sumber daya 
yang dimiliki, maka diperlukan adanya penjadwalan sumber-
sumber tersebut secara efisien. Penjadwalan mempunyai 
beberapa elemen-elemen penting yang harus diperhatikan 
seperti job, operasi, mesin serta hubungan yang terjadi 
diantaranya: 

1) Job 
Job dapat didefinisikan sebagai suatu pekerjaan yang 
harus diselesaiakan untuk mendapatkan suatu produk. 
Job biasanya terdiri dari beberapa operasi yang harus 

dikerjakan (minimal 1 operasi). Manajemen melalui 
perencanaan yang telah dibuat atau berdasarkan 
pesanan dari pelanggan memberikan job kepada 
bagian lantai produksi untuk dikerjakan. Informasi yang 
dimiliki oleh suatu job ketika datang kebagian lantai 
produksi biasanya adalah operasi-operasi yang harus 
dilakukan didalamnya, saat job harus diselesaikan dan 
saat job mulai dikerjakan. 

2) Operasi 
Operasi adalah himpunan bagian dari job, untuk 
menyelesaikan suatu job, operasi-operasi dalam job 
diurutkan dalam suatu urutan pengerjaan tertentu. 
Urutan tersebut ditentukan pada saat perencanaan 
proses. Suatu operasi baru dapat dikerjakan apabila 
operasi atau proses yang mendahuluinya sudah 
dikerjakan terlebih dahulu. Setiap operasi mempunyai 
waktu proses, waktu proses (tij) adalah waktu 
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pengerjaan yang diperlukan untuk melakukan operasi 
tersebut. Waktu proses operasi untuk suatu job 
biasanya telah diketahui sebelumnya dan mempunyai 
nilai tertentu. 
3) Mesin 
Mesin adalah sumber daya yang diperlukan untuk 
mengerjakan proses penyelesaian suatu job. Setiap 
mesin hanya dapat memproses satu tugas pada saat 
tertentu. 

 
2.4 Macam penjawalan produksi  

 
Penjadwalan secara garis besar dapat dibedakan dalam 

penjadwalan untuk job shop dan flow shop. Permasalah yang 
membedakan keduanya adalah pola aliran kerjanya ynag tidak 
memiliki tahapan-tahapan proses yang sama. Untuk dapat 
melakukan penjadwalan dengan baik maka waktu proses kerja 
tiap mesin serta jenis pekerjaannya perlu diketahui jenis serta 
jumlah pekerjaan diperoleh dengan melakukan pengamatan dari 
operataor pada bagian tertentu. Setelah mengetahui jenis serta 
waktu proses kerja setiap mesin yang akan dijadwalkan maka 
proses penjadwalan baru dapat dilakukan. 

 Menurut Gaspersz, (2002) berdasarkan jenis aliran 
proses produksi terdapat dua macam tipe pola aliran proses 
yaitu job shop dan flow shop. 
1. Flow shop dapat dibedakan menjadi dua yaitu pure flow shop 

dan general flow shop. 
a. Pure flow shop yaitu flow shop yang memiliki jalur yang 

sama untuk semua tugas. Lintasan prosesnya dapat 
dilihat lebih jelas lagi pada Gambar 2.1. 

 

 
Gambar 2.1 Lintasan Proses Pure Flow shop. (Laha,2008) 

 
b. General flow shop, yaitu flow shop yang memiliki pola 

aliran yang berbeda. Ini disebabkan adanya variasi dalam 

M3 M1 M2 J 1 
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pekerjaan tugas, sehingga tugas yang datang tidak harus 
dikerjakan pada semua mesin. Jadi mungkin suatu proses 
dilewati. Lintasan prosesnya dapat dilihat pada Gambar 
2.2. 

 

 
Gambar 2.2 Lintasan Proses General Flow shop (Laha,2008) 
 
2. Job shop pada aliran  job shop, masing-masing job memiliki 

urutan operasi yang unik. Setiap job bergerak dari satu 
mesin/stasiun kerja menuju mesin/stasiun  kerja lainnya 
dengan pola yang random. Lintasan prosesnya dapat dilihat 
pada Gambar 2.3. 

 

 
Gambar 2.3 Lintasa Proses Job shop. (Laha,2008) 

 
Proses job shop mempunyai karakteristik dari pengaturan 

peralatan yang sama berdasarkan fungsi. Sebagaimana aliran 
job dari stasiun kerja ke stasiun kerjalainnya, atau dari suatu 
departemen ke departemen lainnya, maka karakteristik prosses 
job shop adalah: 

1. Peralatan penanganan material dan peralatan produksi 
multi-guna dapat diatur dan dimodifikasi untuk 
menangani produk yang berbeda. 

J

2 

M1 

M2 M3 
J

1 

J 1 

J 1 

M2 M3 M1 
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2. Produk-produk yang berbeda diproses dalam lot-lot atau 
batch. 

3. Pemrosesan order-order membutuhkan pengendalian 
dan perencanaan yang terperinci sehubungan dengan 
variasi pola-pola aliran dan pemisahan stasiun- stasiun 
kerja. 

4. Pengendalian membutuhkan informasi tentang job dan 
shop yang terperici, meliputi urutan proses, prioritas 
order, waktu yang dibutuhkan oleh setiap job stasiun dari 
setiap job in process, kapasitas dari stasiun kerja, dan 
kapasitas yang dibutuhkan dari stasiun kerja kritis pada 
suatu periode. 

5. Beban-beban stasiun kerja yang berbeda secara 
mencolok, masing-masing memiliki persentase utilitas 
kapasitas yang berbeda. 

6. Ketersediaan sumber-sumber meliputi: material, 
personal, dan peralatan harus dikoordinasi dengan 
perencanaan order. 

7. Sejumlah material work in process cenderung 
meningkat. Hal ini dalam aliran proses menyebabkan 
antrian-antrian dan work in process yang panjang. 

8. Menggunakan teknik-teknik penjadwalan tradisional,total 
waktu dari awal operasi pertama sampai operasi 
terakhir, relatif panjang dibandingkan dengan total waktu 
operasi. 

9. Para pekerja langsung biasanya memiliki skill (keahlian) 
yang lebih tinggi dan lebih terlatih dari pada pekerja 
untuk operasi flow process. 
 

2.5 Pengurutan Pekerjaan Pada Penjadwalan Produksi (job 
sequencing) 

 
Problem job sequencing merupakan salah satu dari 

analisa produksi. Permasalahan-premasalahan dalam jobs 
sequencing amatlah kompleks dan masih jauh dari 
penyelesaian yang memeberikan solusi yang lengkap dan 
menyeluruh (Unachak, 2006). Misalkan terdapat N job yang 
harus dikerjakan, dimana masing-masing pekerjaan tersebut 
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memiliki set up time dan due date. Untuk menyelesaikan suatu 
pekerjaan dibutuhkan suatu proses pada beberapa mesin. 
Konsekuensinya diperlukan suatu pengurutan untuk pekerjaan-
pekerjaan tersebut agar diperoleh suatu pengurutan (jadwal) 
yang baik untuk kriteria performance tertentu. 

Terdapat dua kemungkinan dalam pengurutan job, yaitu: 
1. Menggunakan mesin seri. 

 

 
Gambar 2.4 Rangkaian Mesin Seri. (Ginting,2009) 

 
2. Menggunakan mesin pararel. 

 

 
Gambar 2.5 Rangkaian Mesin Pararel. (Ginting, 2009) 

 
Untuk kasus pengurutan pada mesin seri ada beberapa 

kriteria yang dijadikan acuan dalam pengurutan yaitu 
meminimumkan mean flow time, mengurangi makespan dan 
mean flow time, megurangi maksimum tardiness, dan 
mengurangi jumlah job of tardy. Adapun dalam proses 
pengurutan mesin seri terdapat tiga algoritma yaitu : 

 
 
 
 

Mesin 1 

Mesin 2 

Mesin m 

Mesin 

1 

Mesin 

m 

Mesin 

2 
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1. Algorithma Johnson  

Algoritma Johnson digunakan terhadap pengalokasian 2 
mesin untuk suatu rangkaian produksi. Algoritma Johnson 
dibagi menjadi tiga tahapan. 

Tahapannya : 
Tahap I.  Menentukan mesin (ti1, ti2 ) dan mencari nilai 

proses terkecil dari 2 mesin tersebut. 
Tahap II : 

a. Jika proses time yang minimum memerlukan 
mesin 1, job tersebut mendapat urutan terakhir 
dari urutan-urutan yang tersedia. 

b. Jika proses time yang minimum memerlukan 
mesin, job tersebut mendapat urutan terakhir 

dari urutan-urutan yang tersedia. 
Tahap III. memindahkan job yang telah diberi urutan, 

kemudian melakukan kembali tahap I, sampai 
semua urutan terisi. 

 
2. Algoritma Camble (perluasan Johnson) 

Digunakan untuk persoalan n job di 3 mesin. Adapun 
langkah-langkahnya, yaitu sebagai berikut: 

a. Melakukan pemeriksaan apakah syarat terpenuhi jika 
ada n job di mesin M1, M2, dan M3 dengan waktu 

proses ,it 1, ,it 2, ,it 3. 

M1 minimum ≥  M2 maksimum 
M3 minimum ≥  M2 maksimum 

b. Jika syarat terpenuhi, dikelompokkan menjadi 2 
kelompok mesin K dan N 
Ki = gabungan M1, dan M2 
Ni = gabungan M2, dan M3 

c. Menyelesaikan perhitungan dengan algorithma Johnson 
d. membuat schedulle dengan gant chart 

 
3. Algoritma Campble, Smith and Dudek (CDS) 

Digunakan untuk menyelesaikan n job dimesin m mesin. 

Adapun langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai 
berikut: 
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Jika ada M mesin: 

1. Melakukan pemilihan terhadap mesin 1 dan mesin M 
(mesin yang lain dianggap tidak ada) kemudian 
melakukan perhitungan algorithma Johnson. (diperoleh 
squence 1, hitung makespan) 

2. Melakukan pemilihan terhadap mesin 1, mesin 2 dan 
mesin M1: 
a. Gabungkan waktu proses mesin 1 dan 2 (Ki = M1 + 

M2) 
b. Gabungkan waktu proses mesin M dengan M1 (Li = 

MM1 + MM1) 
4. melakukan perhitungan algorithma Johnson. 

a. Melakukan pemilihan terhadap mesin 1, 2, 3 dan 
mesin M, M-1, M-2 

b. Menggabungkan waktu proses mesin 1, 2, dan 3 (Pi 
= M1i + M2i + M3i)  

c. Menggabungkan waktu proses mesin M, M-1, M-2 
(Qi = MMi + MM-1i +MM-2i) 

5. Melakukan tahap 1,2,3,4 secara terus menerus sampai 
semua mesin teranalisa (diperoleh  M-1  squence 
dengan M-1 makespan). 

6. Melakukan pemilihan terhadap makespan terkecil. 
Kemudian dilakukan pengurutan pengerjaan yang 
menghasilkan makespan terkecil tersebut yang terpilih. 

Situasi flowshop secara umum, dimana semua pekerjaan 

harus melewati semua mesin pada pemesanan yang sama, 
Metode yang dikemukakan Campbell, Dudek, and Smith (CDS) 
adalah pengembangan dari aturan yang telah dikemukakan oleh 
Jhonson, dimana setiap pekerjaan atau tugas yang akan 

diselesaikan harus melewati proses masing- masing mesin yang 
diusahakan untuk mendapatkan harga makespan yang terkecil 
merupakan urutan pengerjaan tugas yang paling baik (Wiley, 
1993). 
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2.6 Penjadwalan Dengan Metode Campbell-Dudek-Smith 

(CDS) 
 
Metode algoritma CDS ini adalah metode yang pertama 

kali ditemukan oleh Campbell-dudek-Smith (CDS), dimana 
untuk pengurutan n pekerjaan terhadap m mesin, CDS 

memutuskan untuk urutan yang pertama     
  =      dan     

  =      

sebagai waktu proses pada mesin pertama dan mesin terakhir. 
Untuk urutan yang kedua dirumuskan dengan:  

    
  =      

    
  =      

Yaitu, waktu proses pada prosesor pertama dan terakhir. Untuk 
jadwal kedua, 

    
  =     +      

    
  =     

  +        

Yang merupakan waktu proses pada dua prosesor pertama dan 
dua prosesor terkhir. Untuk jadwal sebanyak K, 

    
  = 



k

k

kit
1

,  

    
  =





k

k

kmit
1

1,  

Dengan menggunakan metode ini dihasilkan m-1 pembebanan 
pekerjaan. Pembebanan yang akan diimplementasikan. 
Perhitungan metode Campbell, Dudek and Smith (CDS) dengan 
algoritma dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut (Campbell, 
Dudek, Smith, 1970):  

1) Melakukan pemilihan terhadap urutan pertama (k=1). Untuk 
seluruh tugas yang ada, kemudian mencari harga t*i,1 dan 
t*i,2 yang minimum, yang merupakan waktu proses pada 
mesin pertama dari kedua.  

2) Jika waktu minimum didapat pada mesin pertama (misal ti,1), 
selanjutnya tempatkan tugas tersebut pada urutan awal bila 
waktu minimum didapat pada mesin kedua (misal ti,2), tugas 
tersebut ditempatkan pada urutan terakhir.  
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3) Melakukan pemindahan tugas-tugas tersebut hanya dari 
daftarnya dan urutkan. Jika masih ada tugas yang tersisa 
ulangi kembali langkah 1, sebaliknya bila tidak ada lagi tugas 
yang tersisa, berarti pengurutan sudah selesai. 

 
2.7 Metode Palmer (Slope Index) 

 
D.S. Palmer mengembangkan teknik penjadwalan 

berdasarkan slope index  

yang diurutkan secara menurun. Palmer berprinsip bahwa 
prioritas pada job yang terkuat cenderung memajukan dari 
waktu terpendek sampai waktu terpanjang dalam pengurutan 
operasi (Desmandri, 1999). Palmer mengusulkan perhitungan 
slope index (Sj) untuk setiap job (Palmer 1965). 
SI = (m-1)tI,m+(m-3)ti,m-1+(m-5)ti,m-2+…..(m-3)ti2  - (m-1)ti1 

 

Jadwal permutasi dibentuk dengan menggunakan pengorderan 
job : 
S1= ≥ S2≥ ……….. ≥ S(n)1 
 
Dengan rumus slope : 

S1 = 
      

 
  

   jk 

Dimana :  
M = Jumlah mesin  
   = slope index pekerjaan j  

    = waktu proses pekerjaan ke j pada mesin ke k  

 
2.8 Penentuan Waktu Standar 

 
Pengukuran waktu ditujukan untuk mendapatkan waktu 

standar penyelesaian pekerjaan, yaitu waktu yang dibutuhkan 
secara wajar oleh seorang pekerja normal untuk menyelesaikan 
suatu pekerjaan yang dijalankan dalam sistem kerja terbaik. 
Sistem kerja yang terbaik adalah sistem kerja yang memiliki 
efisiensi dan produktifitas setinggi-tingginya (Wignjosoebroto, 
2003). Cara-cara pengukuran untuk mendapatkan sistem kerja 
terbaik ini dilakukan dengan suatu  teknik yang disebut 
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pengukuran kerja. Bagian ini berisi pengukuran waktu, tenaga 
dan akibat-akibat sosiologis dan psikologis.  
 Penentuan waktu standar dilakukan secara sistematis 
seperti yang akan diuraikan berikut ini dan skemanya dapat 
dilihat pada Gambar 2.6.  
 

 
Gambar 2.6 Langkah-Langkah Penentuan Waktu Standar 

(Ginting, 2009) 
 

2.8.1 Pengukuran Pendahuluan  
 
Tujuan pengukuran pendahuluan adalah untuk 

mengetahui berapa kali pengukuran yang harus dilakukan pada 
tingkat ketelitian dan tingkat kepercayaan yang diinginkan. 
Dalam tugas akademis ini tingkat ketelitian dan tingkat  
kepercayaan yang akan digunakan adalah 5% dan 95%.  

Untuk mengetahui berapa kali pengukuran harus 
dilakukan, diperlukan beberapa tahap pengukuran pendahuluan 
sebagai berikut :  

1) Pengukuran pendahuluan tahap pertama yang banyaknya 
ditentukan oleh pengukur. Biasanya sepuluh kali atau lebih. 
Dilanjutkan dengan menguji keseragaman data, menghitung 

Waktu Terpilih 

Waktu normal 

Waktu standar 

 

Peta kontrol 

Allowance 

Rating Factor 

Jumlah Pengamatan N’ 

Pengukuran 
pendahuluan 

 

 

 

pendahuluan 
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jumlah pengukuran yang diperlukan dan bila jumlah 
pengukuran belum mencukupi  dilanjutkan dengan 
pengukuran pendahuluan tahap kedua.  

2) Dalam hal pengujian kecukupan data  pengamatan yang 
diperlukan, untuk tingkat ketelitian 5%dan tingkat keyakinan 
95%”, maka : 

0,05    =     
Dimana x adalah harga rata-rata sebenarnya dari waktu 
penyelesaian yang dirumuskan dengan : 

   = 
   

 
 

Dengan :  
x   =  Harga-harga waktu penyelesaian yang tercatat 

dalam pengukuran.  
N  =  Banyaknya pengukuran yang telah dilakukan.  
αx =  Standar deviasi distribusi harga rata-rata 

(sampel) waktu penyelesaian yang diukur 
besarnya : 

   = 

 

 
     

        

   
 

N` = Banyaknya pengukuran yang diperlukan untuk 
tingkat ketelitian dan keyakinan tersebut.  

Sehingga : 

0,05 
   

 
 = 

 

 
     

        

   
 

Dan dengan penyelesaian aljabar biasanya akhirnya akan 
didapat : 

N’ =  
       

        

   

  

1) Peta Kontrol 
Untuk mendapatkan informasi apakah proses 

pengumpulan data hasil pengukuran waktu memenuhi 
spesifikasi, maka diteliti dengan peta kontrol. Jika diinginkan 
peluang dalam kontrol sebesar 95%, maka batas kontrol atas 
(BKA) dan batas kontrol bawah (BKB), serta garis tengah (GT) 
adalah : 
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BKA   =      σ 
GT   =    
BKB  =      σ 

2) Waktu Terpilih  
Apabila uji keseragaman data telah dipenuhi dan jumlah 

data yang dibutuhkan pada tingkat ketelitian dan kepercayaan 
diperoleh, dapat ditentukan waktu terpilih. Ada dua cara dalam 
menentukan waktu terpilih ini, yaitu melalui perhitungan waktu 
rata-rata (average), merupakan rata-rata dari harga masing-
masing elemen kegiatan, dan cara yang lain adalah  modal 
method yakni nilai waktu yang paling sering muncul dalam data. 
Dengan menggunakan perhitungan waktu rata-rata, rumus 
menentukan waktu terpilih adalah : 

WT = 
   

 
 

3) Rating Factor 
Dalam kenyataannya apabila seorang pekerja melakukan 

pekerjaan yang sama dengan metode yang sama, hasil 
pekerjaan yang mereka peroleh cenderung tidak sama. Hal ini 
disebabkan perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap 
individu baik kemampuan fisik, pendidikan, kemauan dan bakat 
untuk suatu jenis pekerjaan tertentu atau faktor lainnya 
(Handoko, 2003).  

Selama pengukuran berlangsung, peneliti harus 
mengamati kewajaran kerja yang ditunjukkan operator. 
Ketidakwajaran bisa saja terjadi misalnya bekerja tanpa 
kesungguhan, sangat cepat seolah-oleh diburu waktu atau 
karena kesulitan-kesulitan seperti kondisi ruangan yang buruk. 
Sebab-sebab seperti itu sering mempengaruhi kecepatan kerja 
yang berakibat terlalu singkat atau terlalu lamanya waktu 
penyelesaiannya. 

Rating Factor diperhitungkan jika pengukur  berpendapat 
bahwa operator bekerja dengan kecepatan tidak wajar, 
sehingga hasil perhitungan waktu perlu disesuaikan atau 
dinormalkan dulu untuk mendapatkan waktu yang wajar. Dalam 
tugas akademis ini, sistem rating yang digunakan adalah 
Westinghouse System of Rating. Cara ini mengarahkan 
penilaian terhadap empat faktor yang dianggap menentukan 
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kewajaran atau ketidakwajaran dalam bekerja, yaitu 
keterampilan (skill), usaha (effort), kondisi kerja (condition), dan 
konsistensi (consistency). 
4) Waktu Normal 

Setelah waktu terpilih (WT) diperoleh, maka selanjutnya 
ditentukan waktu normalnya (WN) dengan mengalikan WT 
dengan suatu  rating factor yang dirumuskan sebagai (Susetyo,  
2008):  

WN = WT x (1+p) 
Dimana :  

WN = waktu normal.  
WT = waktu terpilih  
p = factor Westinghouse 

5) Allowance 
Allowance adalah penambahan terhadap waktu normal 

yang telah didapatkan. Allowance diberikan untuk tiga hal, yaitu 
untuk kebutuhan pribadi, menghilangkan rasa fatigue (keletihan) 

dan hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindari. 
6) Waktu Standar 

Waktu standar suatu pekerjaan ditentukan dengan jalan 
mengukur waktu normal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
suatu pekerjaan dan ditambah dengan  allowance untuk 
kepentingan pribadi, kelelahan dan hal-hal yang tidak dapat 
dihindari (Sutalaksana, 2006). 
Waktu standar (WS) diperoleh dengan rumus :  

WS = WN x [100/(100 – Allowance)] 
Dimana :  

WS    = waktu standar Allowance     = 
kelonggaran dalam % 
WN    = waktu normal. 

 
2.7 Penelitian Sebelumnya 
   

Marino Widmer dan Alain Hertz  (1989) melakukan 
penelitian yang berjudul “ A new heuristics method for the flow 
shop sequencing problem”. Dalam penelitian tersebut sang 
peneliti membandingkan keenam metode heuristik untuk flow 
shop sequencing, yaitu : Johnsons, Palmer, CDS, RA, NEH dan 
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SPIRIT. Adapun hasil dari penelitian tersebut menyebutkan 
bahwa metode heuristics untuk kasus flow shop yang terbaik 
adalah metode SPIRIT. 
  Christos Koulas (1998) melakukan penelitian yang 
berjudul “ A new constructive heuristics for the flow shop 
scheduling problem”. Dalam penelitian tersebut sang peneliti 
ingin membandingkan antara metode NEH dengan metode 
HFC. Adapun hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa untuk 
penjadwalan yang bersifat non permutation.metode yang terbaik 
adalah HFC 

Chung Lung Chen (1995) melakukan penelitian yang 
berjudul “ An applications of genetics algorithm for the flow shop 
problem”. Dalam penelitian tersebut sang peneliti ingin 

membandingkan antara metode GA  dengan metode SPIRIT. 
Adapun hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa untuk 
penjadwalan metode yang terbaik adalah GA (Genetics 
Algorithm). 
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III. METODE PENELITIAN 
 
 

3.1 Tempat dan Waktu  

 
Lokasi penelitian dilakukan di PT.Siantar Top Surabaya 

pada bagian produksi. Analisa data dilakukan di Laboratorium 
Komputasi dan Analisis Sistem Jurusan Teknologi Industri 
Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 
Malang. Waktu penelitian dimulai dari bulan Juni sampai dengan 
bulan Agustus 2011. 
 
3.2 Metode Penelitian 

 
Jenis metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

yang meneliti unit-unit utama proses produksi yang dikerjakan 
oleh mesin yang terdapat pada lintasan produksi.  

Urutan langkah-langkah kegiatan penelitian secara 
operasional yang dilakukan oleh penyusun untuk mengurutkan 
produk agar diperoleh total waktu proses produksi (makespan) 
yang optimum pada PT. Siantar Top Surabaya adalah sebagai 
berikut : 

1. Survei Perusahaan 
Survei ini dilakukan untuk mengetahui kondisi masalah 
yang terjadi dan metode apa yang dapat ditetapkan 
untuk memecahkan masalah pada perusahaan. 

2. Identifikasi masalah 
Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan mencari 
penyebab timbulnya masalah dan kemudian mencari 
solusi yang tepat untuk memecahkannya. 

3. Studi literatur 
Dengan mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan 

permasalahan untuk mendapatkan metode pemecah masalah 
yang tepat. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
pemecahan masalah penjadwalan produksi adalah sebagai 
berikut : 
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1. Data primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara 
langsung oleh peneliti melalui pengukuran  dan 
pengamatan. 
Data primer diambil adalah sebagai berikut : 
a) Jumlah produk dalam satu kali pengadukan. 
b) Waktu proses pembuatan biskuit pada masing-masing 

work centre. 
2. Data Sekunder 

Data skunder diperoleh dari hasil pencatatan data dan 
informasi dari laporan-laporan perusahaan yang ada 
 
3.3 Batasan Masalah 

 
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Produk yang diamati adalah produk biskuit non 

laminasi dan pengamatan dilakukan terhadap waktu 
pada tiap stasiun kerja 

2. Urutan job pada proses produksi biskuit non laminasi 
menggunakan rangkaian mesin seri. 

3. Jumlah produk yang diamati sebanyak enam jenis 
produk yaitu Orio Vanila, Golden Orio, Go Berry, Go 
Nanas dan Slai O’sweet-Bismaxx. 

 
3.4 Pelaksanaan Penelitian  

 
3.4.1 Pengumpulan Data  
 
Pengumpulan data yang perlu dilakukan dengan cara sebagai 
berikut :  

1. Melakukan pengamatan langsung terhadap objek 
penelitian dengan mengambil sampel 5 jenis produk 
pada lini non laminasi sebanyak 20 kali proses untuk tiap 
produk. Variabel yang diukur adalah waktu pengerjaan 
tiap produk. 
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2. Melakukan wawancara dengan pihak perusahaan yang 
dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk 
menunjang penyelesaian masalah. 

3. Pengumpulan dokumen atau arsip yang dimiliki 
perusahaan yang digunakan untuk penelitian. 
 

3.4.2 Pengolahan Data  
 
Dari data yang telah diperoleh, maka selanjutnya akan 

dilakukan tahap-tahap pengolahan data sebagai berikut:  
1. Perhitungan waktu standard   
2. Pengolahan data dengan menggunakan metode CDS  
3. Pengolahan data dengan menggunakan metode Palmer  

 Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah pengolahan data 
tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2. 
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Gambar 3.1 Block diagram pengolahan data  

Pengumpulan 
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Perhitungan 

Makespan 
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Data sekunder 

 

Mengumpulkan data 
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a) Waktu siklus masing-

masing operator 

b) Jumlah Produk pada lini 

biskuit 

c) Jumlah Mesin dan pekerja 

pada  masing-masing 

stasiun kerja 

d) Waktu baku sudah 

meliputi waktu setup 
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Gambar 3.2 Block Diagram Pemecahan Masalah 

Perhitungan Maskespan dengan 
metode CDS: 
Langkah-langkah penjadwalan: 
a. Buat iterasi rumus K = (m-1) 

Ambil urutan pertama 
(K=1).untuk Seluruh tugas 
yang ada cari harga  t*,1  dan 
t*,2 yang minimum. Jika waktu 
minimum didapat pada Mesin 
pertama missal t*1,tempatkan 
Tugas tersebut pada urutan 
awal,bila Waktu t*,2, tugas 
tersebut di tempat Pada urutan 
terakhir. 

b. Pindahkan tugas-tugas 
tersebut Hanya dari daftar dan 
urutan.jika masih ada tugas 
yang tersisa.  

c. ulangikembali langkah 
pertama. 

Rumus-rumus yang digunakan: 

t *i,1  =    
    (k) 

 

t *I,2  =     
    I,m-k+1 

 

I (i),1 =  max       
         

                              
       

   
   
      

 
MS  = F (n),m 

 

MS  =                  
 

 
  

Perhitungan Maskespan dengan 
Palmer 
Langkah-langkah penjadwalan: 
a. Urutan waktu proses 

berdasarkan Job,bukan 
berdasarkan work center 

b. Hitung nilai slope index 
Langkah berikutnya 
menurutkan job, Nilai slope 
index, dari terbesar Hingga 
yang terkecil. 

Rumus-rumus yang digunakan: 
 

S1=  
      

 
 
    tk 

 

dimana: 
M     = jumlah mesin 
Sj     = Slope index pekerjaan ke j 
tjk    = waktu prose pekerjaan ke j 

pada mesin k 
rumus yang digunakan untuk 
menghitung makespan 
 

t*i,1  =    
    I,k 

 

t*i,2  =     
    1,m-k+1 

 

I (1),j  =    
   (1),j +    

   (i),j 

 

MS  =F (N),m 

 

MS  =    
   (I),m+   

   (I),m 

Perhitungan waktu standard 

WS= 
   

 
 

WN= WS x (1+ p) 

Wman dard = WN x 
   

               

WS = Waktu Siklus 
WN = Waktu normal 
n = jumlah data yang masuk batas control 
p = Rating factor 
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3.5 Analisa Data 

 
Hasil yang diperoleh dari pengolahan data kemudian 

dianalisa dan dievaluasi untuk melihat apakah melakukan 
penjadwalan mesin/operasi dapat berpengaruh terhadap 
berkurangnya Idle time dan peningkatan utilitas mesin. 
 
3.6 Kesimpulan dan Saran 

 
Setelah melalui tahapan-tahapan penelitian, maka dapat 

diambil keputusan dari hasil analisa dan evaluasi serta  saran-
saran yang diberikan sebagai bahan pertimbangan kepada 
perusahaan untuk menindaklanjutinya. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1 Karakteristik Perusahaan 

 
PT. Siantar Top, Tbk adalah sebuah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang makanan ringan seperti snack, candy, 
noodle, crakers dan merupakan salah satu produsen terbesar 
produk-produk makanan konsumsi di Indonesia. Berbagai 
merek produk makanan telah dihasilkan oleh Siantar Top, mulai 
produk- produk yang dibedakan berdasarkan pangsa pasar 
maupun jenis produk.  

Dalam melakukan produksi, PT. Siantar Top, Tbk 
mengunakan metode Job Order dengan membuat rencana kerja 
yaitu disebut POB (Permintan Order Bulanan), yang  disusun 
oleh seorang pembuat rencana yang disebut planner. Kemudian 
POB tadi diolah PPIC dengan membuat aspek-aspek produksi 
yaitu meliputi rencana produksi, rencana material, rencana 
mesin dan rencana sumber daya. Pada rencana kerja ini 
tedapat rincian-rincian yang akan digunakan untuk melakukan 
produksi. Selain itu, juga memperhatikan standar kapasitas 
produksi yang meliputi kapasitas mingguan, kapasitas harian, 
dan kapasitas jam. 

Proses produksi di PT. Siantar Top, Tbk berlangsung 
selama 24 jam penuh. Meskipun demikian, proses produksi 
tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam jenis proses 
produksi terus-menerus (continuous). Hal inilah yang membuat 
proses produksi harus berhenti sejenak ketika akan memulai 
proses produksi lagi dengan adonan biskuit yang berbeda. 
Proses Pembuatan biskuit terdiri dari beberapa tahap. Tahapan 
tersebut antara lain : Pencampuran (Mixing), Pemipihan dan 
Pencetakan (molding), Pemanggangan (Oven), Pendinginan 
(cooling), dan Pengemasan (packaging).  

Dalam melakukan proses produksi PT. Siantar Top 
menggunakan permintaan Order mingguan (POM) sebagai 
acuan dalam pengurutan jenis produk yang akan diproses. 
Penggunaan POM saja tidak cukup untuk dapat memberikan 
gambaran yang jelas bagaimana melakukan penjadwalan 
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produksi. Karena data yang diberikan POM hanya meliputi 
daftar produk yang harus diproduksi selama seminggu dengan 
urutan job yang tidak teratur. Dalam melakukan penjadwalan 
produksi dengan tujuan efisiensi waktu proses produksi, 
dibutuhkan penjadwalan dengan menggunakn suatu metode 
penjadwalan produksi yang baik dan cocok untuk diterapkan 
dengan kondisi perusahaan. 

Penerapan metode Campbel-Dudek-Smith dan metode 
Palmer cocok untuk diterapkan dalam kondisi pabrik yang 
memiliki enam pekerjaan yaitu bismaxx, best food go berry, go 
nanas, golden orio, oriorio vanila dan slai o’sweat terhadap 
empat mesin yaitu mesin mixing, mesin molding, mesin oven 
dan mesin packing. Dimana untuk CDS pengurutan enam 

pekerjaan terhadap empat mesin, metode CDS ini dapat 
memutuskan urutan mana yang terbaik dari beberapa alternatif 
urutan yang ada dalam melakukan penjadwalan. Pengurutan job 
dalam metode palmer dapat diketahui melalui perhintungan 
slope index dan pengurutan dilakukan berdasarkan nilai terkecil. 
 
4.2 Pengumpulan Data 
 
4.2.1 Data Work Center 

 
Data Work center adalah rata-rata waktu siklus 

penyelesaian suatu pekerjaan mulai bahan diproses di unit 
pengolahan hingga keluar dari unit tersebut. Tahapan proses 
pengolahan adalah bahan baku diproses di mesin mixing, lalu 
dilakukan proses pembentukan pada mesin molding setelah itu 
bahan di oven dan dikemas pada proses packing. Data yang 
diambil adalah data waktu siklus pada enam job meliputi data 
waktu siklus untuk proses bismaxx, best food go berry, go 
nanas, golden orio, oriorio vanila dan slai o’sweat. Terdapat 
variasi waktu yang tertera pada tabel untuk masing-masing 
produk pada setiap stasiun kerja, hal ini disebabkan oleh 
perbedaan jenis mesin dan fungsi mesin pada tiap-tiap proses, 
sedangkan untuk data jumlah pekerja tidak terlalu berpengaruh 
karena pada proses produksi mulai dari proses mixing sampai 
proses oven menggunakan mesin, sehingga pekerja hanya 
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berperan sebagai operator dan pengawas. Berikut adalah nilai 
waktu siklus pada masing-masing woark center/stasiun kerja 
yang diambil dari nilai rata-rata 20 kali pengamatan. 
 
Tabel 4.1 Tabel Waktu Rata-rata 

Jenis 
Produk/mesin 

Bismaxx 

Best 
food 
Go 

Berry 

Go 
Nanas 

Golden 
Orio 

Orio-
rio 

Vanila 

Slai O’sweet 
Strawberry 

M1 23.35 25.35 25.35 14 14 25.35 

M2 31.75 30 31.25 33.25 32 39 

M3 32 32.25 32.25 29.5 30.5 40.25 

M4 60 60 60 60 60 60 

Sumber: Hasil Pengamatan 
 

Adapun data waktu siklus untuk tiap stasiun kerja dapat 
dilihat pada Lampiran 3. 
 
4.2.2 Penentuan Rating Factor 

 
Rating factor adalah kegiatan evaluasi kecepatan atau 

tempo kerja operator pada saat pengukuran kerja berlangsung. 
Kecepatan usaha, tempo maupun performance kerja semuanya 
menunjukkan kecepatan gerakan operator pada saat bekerja. 
Tujuan diterapkannya Rating factor adalah untuk menunjukkan 
kemampuan kerja operator pada saat bekerja agar bisa 
ditentukan waktu normal pada suatu operasi kerja 
Wignjosoebroto (2003). Menentukan besarnya rating factor 

operator dapat dicari dengan menggunakan metode 
Westinghouse. Metode Westinghouse mengarahkan penilaian 
pada empat faktor yang dianggap menentukan kewajaran atau 
ketidakwajaran dalam bekerja yaitu keterampilan, usaha, kondisi 
kerja dan konsistensi. Setiap faktor terbagi dalam kelas-kelas 
dengan nilai masing-masing. Nilai rating factor akan digunakan 
dalam rumus perhitungan untuk menentukan waktu normal. 

Keterampilan didefinisikan sebagai kemampuan seorang 
pekerja untuk mengikuti cara kerja yang telah ditetapkan. Usaha 
didefinisikan sebagai kesungguhan yang ditunjukkan atau 
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diberikan oleh pekerja untuk melakukan pekerjaannya. Dari 
uraian di atas terlihat bahwa antara keterampilan dan usaha dari 
setiap pekerja memiliki korelasi.  

Dalam praktiknya banyak terjadi pekerja yang mempunyai 
keterampilan rendah bekerja dengan usaha yang lebih 
bersungguh-sungguh sebagai imbangannya. Terkadang usaha 
ini begitu besarnya sehingga tampak berlebihan dan tidak 
banyak menghasilkan. Sebaliknya seseorang yang memiliki 
keterampilan tinggi sering bekerja dengan usaha yang lebih 
rendah daripada pekerja dengan keterampilan rendah akan 
tetapi dapat menghasilkan performance yang lebih baik.  

Faktor yang ketiga menurut metode Westinghouse adalah 
kondisi kerja. Adapun definisi dari kondisi kerja adalah kondisi 
fisik lingkungan kerja yang meliputi keadaan pencahayaan, 
temperatur dan kebisingan ruangan. Faktor ketiga ini 
merupakan faktor di luar pekerja yang sering disebut ini 
merupakan faktor dari manajemen, karena hanya pihak 
manajemen saja yang memiliki otoritas untuk mengubah atau 
memperbaikinya.  

Faktor yang keempat adalah konsistensi pekerja. Keempat 
faktor tersebut dalam metode Westinghouse dibagi masing-

masing menjadi enam kelas dengan ciri-ciri dari tiap kelas 
tersebut dapat dilihat dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2. 
Berdasarkan ciri-ciri yang ditunjukkan oleh operator bagian 
pengemasan PT. Siantar Top. Pengukuran rating factor hanya 
dilakukan di bagian pengemasan karena dibagian mesin lain 
tidak menggunakan tenaga kerja manusia selain operator. Dari 
hasil pengamatan diperoleh nilai rating factor yang dapat dilihat 
dalam Tabel 4.2. 

 
Tabel 4.2 Rating Factor Operator Bagian Pengemasan 
 

No Rating Factor Keterangan Nilai 

1 Keterampilan Good (C2) +0,03 
2 Usaha Good (C1) +0,05 
3 Kondisi Kerja Good(C) +0,02 
4 Konsistensi Good (C) +0,01 

Total + 0,11 
Nilai p 1,11 

 Sumber: hasil wawancara 
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Rating faktor keterampilan operator bagian pengemasan 
pada PT. Siantar Top memiliki kriteria good (C2), dengan nilai + 
0,03. Nilai tersebut didapat dari kriteria yang terpenuhi yaitu 
kualitas hasil baik, bekerja seperti kebanyakan pekerja pada 
umumnya, dapat memberi petunjuk-petunjuk pada pekerja lain 
yang keterampilannya lebih rendah, tampak jelas sebagai 
pekerja yang cakap, tidak memerlukan banyak pengawasan, 
tiada keragu-raguan, bekerja kurang stabil, gerakan-gerakannya 
terkoordinasi dengan baik dan gerakan-gerakannya cepat 

Usaha dinyatakan good (C1) dengan nilai +0,05 dengan 
kriteria meliputi, bekerja berirama, saat-saat menganggur 
sangat sedikit, bahkan kadang-kadang tidak ada, penuh 
perhatian pada pekerjaannya, senang pada pekerjaannya, 
kecepatan baik dan dapat dipertahankan sepanjang hari, 
percaya pada kebaikan maksud pengukuran waktu, menerima 
saran dan petunjuk dengan senang, dapat memberi saran-saran 
untuk perbaikan kerja, tempat kerjanya diatur baik dan rapi, 
menggunakan alat-alat dengan tepat dan baik dan memelihara 
dengan baik kondisi peralatan 

Kondisi kerja dinyatakan good (C) dengan nilai +0,02 
dikarenakan operator sangat menikmati lingkungan kerjanya, 
dengan keadaan pencahayaan, temperatur, dan kebisingan 
ruangan yang ideal bagi operator. 

Konsistensi dinyatakan good (C) dengan nilai +0,01 
dikarenakan operator memiliki waktu penyelesaian dengan rata-
rata waktu sesuai yang diharapkan perusahaan. Untuk daftar 
nilai westinghouse dan penilaiannya dapat dilihat pada 
Lampiran 1 dan Lampiran 2. Dari Tabel 4.2 terlihat bahwa nilai 
rating factor untuk operator bagian pengemasan adalah 0,11. 

Sehingga nilai penyesuaian (p)  adalah sebesar 1,11.Karena 
nilai p >1 maka dapat disimpulkan bahwa operator bagian 
pengemasan bekerja lebih cepat dari waktu normalnya. 

Nilai rating faktor akan digunakan dalam rumus 

perhitungan waktu normal yang nantinya juga akan berpengaruh 
terhadap perhitngan waktu baku. Waktu baku dibutuhkan untuk 
menyeragamkan data waktu yang diperoleh dari pengamatan. 
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4.2.3 Penentuan Allowance 

 
Allowance atau kelonggaran diberikan untuk tiga hal yaitu 

untuk kebutuhan pribadi, menghilangkan rasa fatique dan 

hambatan-hambatan yang tidak bisa dihindarkan 
Wignjosoebroto (2003). Yang termasuk ke dalam kebutuhan 
pribadi disini adalah hal-hal seperti minum sekadarnya untuk 
menghilangkan rasa haus, ke kamar kecil, bercakap-cakap 
dengan teman sekerja sekedar untuk menghilangkan 
ketegangan ataupun kejenuhan dalam kerja. Niali Allowance 
akan digunakan dalam rumus perhitungan untuk menentukan 
waktu standart. 

Besarnya kelonggaran yang diberikan untuk kebutuhan 
pribadi seperti itu berbeda-beda dari satu pekerjaan ke 
pekerjaan lainnya karena setiap pekerjaan mempunyai 
karakteristik sendiri-sendiri dengan tuntutan yang berbeda-beda. 
Penelitian yang khusus perlu dilakukan untuk menentukan 
besarnya kelonggaran ini secara tepat seperti dengan sampling 
pekerjaan ataupun secara fisiologis. Berdasarkan penelitian 
ternyata besarnya kelonggaran ini bagi pekerja pria berbeda 
dari pekerja wanita, misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan ringan 
ada kondisi-kondisi kerja normal pria memerlukan 2-2,5 % dan 
wanita 5 %. Persentase ini adalah dari waktu normal 
(Sutalaksana, 2002).  

Rasa lelah terlihat dari menurunnya hasil produksi baik 
jumlah maupun kualitas. Oleh sebab itu, kelonggaran untuk 
melepaskan rasa lelah ini perlu ditambahkan untuk pekerja.  

Dalam melaksanakan pekerjaan, pekerja tidak akan lepas 
dari berbagai hambatan. Beberapa contoh hambatan yang 
termasuk kedalam hambatan yang tidak terhindarkan misalnya 
menerima atau meminta petunjuk kepada pengawas, 
mengambil alat-alat khusus atau bahan-bahan khusus digudang 
dan sebagainya. Sehingga kelonggaran untuk hambatan-
hambatan yang tak terhindarkan perlu ditambahkan dalam 
perhitungan nilai allowance. Adapun standar penentuan nilai 
allowance dapat dilihat dari Lampiran 5. 
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Dari Lampiran 5. Maka nilai allowance dari pekerja bagian 
pengemasan di PT Siantar Top, tbk berdasarkan pengamatan 
memiliki nilai sebagaimana tercantum dalam Table 4.3.    

          
Tabel 4.3. Nilai Allowance pada Bagian Pengemasan 
 

No Allowance 
% 

Allowance 

1 Tenaga yang dikeluarkan (dapat diabaikan) 0 

2 Sikap Kerja (duduk) 1 

3 Gerakan Kerja (normal) 0 

4 Kelelahan pada Mata 0 

5 Keadaan temperatur tempat kerja (normal) 1 

6 Keadaan atmosfer (cukup) 2 

7 Keadaan lingkungan kerja (normal) 0 

8 Kebutuhan pribadi 1,25 

9 Menghilangkan rasa fatigue 1,25 

10 
Hambatan-hambatan yang tidak dapat 
dihindarkan 

3 

Total 9,5 

Sumber : Hasil Wawancara 
 
Nilai dari Tabel 4.3 diperoleh dari wawancara dengan 

kabag produksi. Adapun  kriteria allowance yang tertera dalam 
Tabel 4.3 tersebut merupakan hal-hal yang umum dilakukan 
pekerja bagian pengemasan. Nilai persentase tiap poin 
merupakan nilai maksimal yang diperbolehkan bagi tiap pekerja 
dilihat dari 1 shift kerja yaitu 8 jam kerja. Menurut Sutalaksana, 
(2006) menyatakan bahwa nilai maksimun allowance yang 
dapat ditoleransi sebesar 30,50%. Hasil yang didapat dari 
wawancara dengan kabag produksi lini biskuit memiliki nilai 
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allowance yang lebih kecil dari nilai batas maksimum yang 
dapat ditoleransi yaitu sebesar 9,5%. 

Nilai allowance akan digunakan dalam rumus perhitungan 
waktu normal yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap 
perhitngan waktu baku. Waktu baku dibutuhkan untuk 
menyeragamkan data waktu yang diperoleh dari pengamatan. 
 
4.3 Pengolahan data 
 
4.3.1 Pengujian Keseragaman Data dan Kecukupan Data 

 
Dalam melakukan pengukuran kerja, keadaan sistem 

selalu berubah. Perubahaan ini adalah suatu yang wajar karena 
bagaimanapun sistem kerja tidak dapat dipertahankan tetap 
terus menerus pada keadaan tetap yang sama. Keadaan sistem 
yang selalu berubah dapat diterima jika perubahannya adalah 
yang memang sepantasnya terjadi. Akibatnya waktu 
penyelesaian yang dihasilkan sistem selalu berubah-ubah 
namun harus tetap dalam batas kewajaran. Sehingga data 
waktu hasil pengukuran harus diseragamkan. Pengujian 
keseragaman data dilakukan untuk mengetahui apakah data 
yang diambil berada dalam batas kontrol. Kecukupan data 
dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil sudah 
mencukupi dan dapat mewakili populasi yang ada. 

Adapun hasil pengolahan data uji keseragaman data 
dapat dilihat pada Lampiran 4. Dari Lampiran 4 terlihat jelas 
bahwa untuk uji keseragaman data enam jenis biscuit tersebut 
tidak ada yang dibuang. Semua data biscuits tersebut berada 
dalam rentang batas kendali atas dan bawah.  

Hasil pengolahan uji kecukupan data selengkapnya dapat 
dilihat pada Lampiran 4. Dari Lampiran 4 terlihat bahwa semua 
data yang diambil sebagai sampel memenuhi syarat untuk 
dilakukan analisa lebih lanjut, karena nilai N’ lebih kecil dari nilai 
N. 
 
  



38 
 
4.3.2 Penghitungan Waktu Baku 

 
Waktu baku suatu pekerjaan adalah jumlah waktu baku 

dari elemen masing-masing pekerjaan. Waktu baku ini 
merupakan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu 
siklus pekerjaan yang dilakukan menurut metode kerja tertentu 
pada kecepatan normal dengan memperhatikan rating 
performance dan kelonggaran. Waktu baku dibutuhkan dalam 
Man Power Planning (Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja), 

estimasi biaya-biaya untuk upah pekerja, penjadwalan produksi 
dan penganggaran, perencanaan sistem  pemberian bonus dan 
insentif untuk pekerja berprestasi, dan indikasi output (keluaran) 
yang mampu dihasilkan oleh seorang pekerja.  

Hasil perhitungan waktu baku secara lengkap dapat dilihat 
pada Lampiran 4. Dari hasil perhitungan waktu baku tersebut 
dapat diperoleh nilai waktu baku pada setiap work center untuk 
masing-masing stasiun kerja. Adapun nilai waktu baku pada 
setiap work center tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
 
Tabel 4.4  Nilai waktu baku pada setiap stasiun kerja 
 

Tugas 
i Jenis Biskuit 

Waktu Proses di Setiap Stasiun Kerja Menit 
(Menit) 

M1 M2 M3 M4 

1 Bismaxx 25.35 31.75 32 73.6 

2 
Best Food Go 

Berry 25.35 30 32.25 73.6 

3 Go Nanas 25.35 31.25 32.5 73.6 

4 Golden Orio 14 32.65 29.5 73.6 

5 Oriorio Vanila 14 32 30.5 73.6 

6 Slai O’sweat 25.35 39 39.4 73.6 

Sumber : Pengolahan Data 
 

Ket :  M1 = mesin mixing  M2 = mesin molding 
M3 = oven   M4 = packing 
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Berdasarkan Tabel 4. terlihat bahwa jumlah produk yang 
diproduksi sebanyak enam jenis produk, ke-enam jenis produk 
tersebut akan melalui mesin satu (mixing), mesin dua (molding), 
mesin tiga (oven) dan mesin empat (packing) secara berurutan 

dalam proses produksinya. Jenis pola aliran prosesnya adalah 
pola aliran proses flow shop yaitu pola aliran yang memiliki jalur 
yang sama untuk semua tugas.  

Waktu mixing pada mesin M1 yang memiliki waktu 
terpendek adalah golden orio dan orio-rio vanila yaitu sebesar 
14 menit. Sementara untuk bismaxx, best food go berry, go 
nanas dan slai o’sweat memiliki waktu yang sama yaitu 25.35 
menit. Pada proses molding pada M2 yang memiliki waktu 
terpendek adalah best food go berry sebesar 30 menit, slai 
o’sweat memiliki waktu terpanjang dalam proses molding pada 
M2 yaitu sebesar 39 menit.  Proses oven pada mesin M3 yang 
memiliki waktu terpendek adalah golden orio yaitu sebesar 29.5 
menit dan slai o’sweat juga memiliki waktu terpanjang dalam 
proses oven yaitu sebesar 39.4 menit. Penyebab perbedaan 
waktu yang terjadi pada masing-masing produk dalam tiap 
stasium kerja adalah perbedaan jenis bahan baku, adonan dan 
ketebalan produk. Namun dalam proses packing untuk semua 
jenis biskuit memiliki nilai waktu baku yang sama yaitu 73.6 
menit, hal ini terjadi karena setting mesin packing standart 
waktunya sama. 
 
4.4 Penjadwalan Produksi 

 
4.4.1 Penjadwalan Produksi dengan Metode Campbell, 

Dudek and Smith (CDS) 

 
Dari waktu proses setiap nilai waktu baku pada setiap 

work center maka dicari nilai K dengan menghitung t*(i,1) dan 
t*(i,2) hingga nilai K = (m-1), dimana nilai m = jumlah mesin 
yang dipergunakan dalam proses produksi tersebut.  

 
Adapun hasil perhitungan setiap iterasi dapat dilihat dalam 
Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Hasil iterasi setiap praduk biskuit 
 

Tugas i Jenis Biskuit 

K = 1 K = 2 K = 3 

t*i,1 t*i,2 t*i,1 t*i,2 t*i,1 t*i,2 

1 Bismaxx 
25.35 73.6 57.1 105.6 89.1 137.35 

2 Best Food Go Berry 
25.35 73.6 55.35 105.85 87.6 135.85 

3 Go Nanas 
25.35 73.6 56.6 106.1 89.1 137.35 

4 Golden Orio 
14 73.6 46.65 103.1 76.15 135.75 

5 Oriorio Vanila 
14 73.6 46 104.1 76.5 136.1 

6 Slai O’sweat 
25.35 73.6 64.35 113 103.75 152 

Sumber: pengolahan data 
 

Pada Tabel 4.5 Terdapat tiga nilai iterasi yaitu nilai K1, K2, 
dan K3. Pada setiap kolom iterasi (K) terdapat nilai t*(i,1) dan 
t*(i,2) yang merupakan nilai hasil dari perhitungan pada setiap 
iterasi (K1, K2, K3). Pada perhitungan K1 nilai t*(i,1) dan t*(i,2) 
untuk kolom pertama diperoleh dari nilai waktu baku pada setiap 
work center pada mesin satu (mixing) dan untuk nilai pada 
kolom kedua diperoleh dari penjumlahan mesin 1 (mixing) dan 
mesin 4 (packing) dengan rumus K = M-1, dan untuk nilai K2 
diperoleh dari perhitungan iterasi untuk kolom pertama didapat 
dari penjumlahan waktu yang ada pada M1 (mixing) dan waktu 
M2 (molding) sedangkan nilai pada kolom dua didapat dari 
penjumlahan M3 (oven) dan M4 (packing). Pada perhitungan K3 
untuk kolom pertama diperoleh dari penjumlahan M1 (mixing), 
M2 (molding) dan M3 (oven) dan untuk nilai pada kolom kedua 
didapat dari penjumlahan M2 (molding), M3 (oven), M4 
(packing). 

Setelah hasil Iterasi diperoleh maka dilakukan pengurutan 
job berdasarkan langkah-langkah penjadwalan dengan  
menggunakan metode CDS (Campbell, Dudek & Smith). Hasil 
dari pengurutan job pada K1 = 451236, K2 = 542316, K3 = 
452136 dan total waktu untuk tiap iterasi dapat dilihat pada 
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Tabel 4.5 perhitungan manual algoritma cds untuk tiap iterasi 
terlihat bahwa nilai dari  t*(i,1) < t*(i,2), sehingga urutan job yang 
dipakai dasar untuk pengurutan job adalah t*(i,1). Pada 
perhitungan nilai makespan untuk masing – masing iterasi dapat 
dilihat dalam Tabel 4.6. 
 
Tabel 4.6 Perhitungan manual makespan untuk K = 1 
 

 
M1 M2 M3 M4 

Job S E S E S E S E 

Golden 
Orio 0 14 14 46,65 46,65 76,15 76,15 149,75 

Oriorio 
Vanila 14 28 46,65 78,65 78,65 109,15 149,75 223,35 

Slai 
O’sweat 28 53,35 78,65 117,65 117,65 157,05 223,35 296,95 

Bismaxx 53,35 78,7 117,65 149,4 157,05 189,05 296,95 370,55 
Best 

Food Go 
Berry 78,7 104,05 149,4 179,4 189,05 221,3 370,55 444,15 

Go 
Nanas 104,05 129,4 179,4 210,65 221,3 253,8 444,15 517 

Sumber : pengolahan data 

 

 
Gambar 4.1 Gantt chart K1 
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Tabel 4.6 merupakan salah satu bentuk dari penyajian 
gannt chart  untuk K = 1 dalam bentuk matriks.  Gantt chart 
disusun dengan maksud mengidentifikasi unsur waktu dan 
urutan dalam merencanakan suatu kegiatan yang terdiri dari: 
waktu mulai dan waktu penyelesaian suatu pekerjaan. Sampai 
sekarang, metode peta Gantt masih digunakan secara luas baik 
berdiri sendiri maupun dikombinasikan dengan teknik lain yang 
lebih canggih. Melalui peta ini dapat diketahui berapa lama 
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaian suatu pekerjaan. 
Dari Tabel 4.6. Terlihat bahwa pada kolom 1 terdapat enam 
jenis produk biskuit yang diproses melalui empat mesin yaitu 
mesin 1 (mixing), mesin 2 (molding), mesin 3 (oven) dan mesin 
4 (packing). Pada setiap mesin tersebut terbagi menjadi dua 
kolom yang  yaitu kolom S yang merupakan kepanjangan dari 
“start” dan kolom E yang merupakan kepanjangan dari 
“end”.Pada kolom S (start) menandakan dimulainya suatu 
pekerjaan sedangkan pada kolon E (end) menandakan proses 

tersebut telah selesai. Proses yang perlu diperhatikan pada 
Tabel 4.6 adalah setiap jenis produk tidak boleh dikerjakan 
sebelum produk pendahulunya selesai dikerjakan karena 
menggunakan pola aliran proses flow shop.  

Pada Tabel 4.6 terlihat bahwa job M1 diawali dengan orio 
vanila, durasi atau lamanya pekerjaan tersebut dilaksanakan 
menggunakan acuan dari Tabel 4.5 maka job dari orio vanila 
berakhir pada menit 14 yang kemudian dilanjutkan pada proses 
mixing golden orio yaitu dimulai pada menit 14 dan berakhir 
pada menit 28 nilai 28 diperoleh dari lamanya proses mixing orio 
vanila ditambah dengan waktu mixing golden orio, dan 
seterusnya sehingga diperoleh untuk K = 1 memiliki nilai 
makespan 517 menit dengan urutan job golden orio, orio vanila, 
slai o sweet, bismaxx, go berry dan go nanas. Setelah diketahui 
waktu makespan K1maka akan dilanjutkan dengan perhitungan 
waktu makespan K2. Perhitungan K2 akan membandingkan 
dengan waktu makespan yang dihasilkan K1. 
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Tabel 4.7 Perhitungan manual makespan untuk K = 2 
 

 
M1 M2 M3 M4 

Job S E S E S E S E 

Oriorio 
Vanila 0 14 14 46 46 76,5 76,5 150,1 

Golden 
Orio 14 28 46 78,65 78,65 108,15 150,1 223,7 
Best 
Food 
Go 

Berry 28 53,35 78,65 108,65 108,65 140,9 223,7 297,3 

Go 
Nanas 53,35 78,7 108,65 139,9 140,9 173,4 297,3 370,9 

Bismaxx 78,7 104,05 139,9 171,65 173,4 205,4 370,9 444,5 

Slai 
O’sweat 104,05 129,4 171,65 210,65 210,65 250,05 444,5 518,1 

Sumber : pengolaahan data 
 

 
Gambar 4.2 Gantt chart K2 
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Tabel 4.7 terlihat bahwa job M1 diawali dengan orio vanila, 
durasi atau lamanya pekerjaan tersebut dilaksanakan 
menggunakan acuan dari Tabel 4.5  maka job dari orio vanila 
berakhir pada menit 14 yang kemudian dilanjutkan pada proses 
mixing golden orio yaitu dimulai pada menit 14 dan berakhir 
pada menit 28 nilai 28 diperoleh dari lamanya proses mixing orio 
vanila ditambah dengan waktu mixing golden orio, dan 
seterusnya sehingga diperoleh nilai makespan = 518.1 menit 
terlihat waktu makespan K2 lebih besar dari K1 dengan urutan 
job orio vanila, golden orio, go berry, go nanas, bismaxx dan slai 
o sweet. 
 
Tabel 4.8 Perhitungan manual makespan untuk K = 3 
 

 
M1 M2 M3 M4 

job S E S E S E S E 

Golden 
Orio 0 14 14 46,65 46,65 76,15 76,15 149,75 

Oriorio 
Vanila 14 28 46,65 78,65 78,65 109,15 149,75 223,35 

 Go 
Berry 28 53,35 78,65 108,65 109,15 141,4 223,35 296,95 

Bismaxx 53,35 78,7 108,65 140,4 141,4 173,4 296,95 370,55 

Go 
Nanas 78,7 104,05 140,4 171,65 173,4 205,9 370,55 444,15 

Slai 
O’sweat 104 129,4 171,65 210,65 210,65 250,05 444,15 517 

Sumber : pengolahan data 
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Gambar 4.3 Gantt chart K3 

 
Dari Tabel 4.8 terlihat bahwa job M1 diawali dengan orio 

vanila, dengan mengacu pada Tabel 4.4 maka job dari orio 
vanila berakhir pada menit 14 yang kemudian dilanjutkan pada 
proses mixing golden orio yaitu dimulai pada menit 14 dan 
berakhir pada menit 28 nilai 28 diperoleh dari lamanya proses 
mixing orio vanila ditambah dengan waktu mixing golden orio, 
dan seterusnya sehingga diperoleh untuk K = 3 memiliki nilai 
makespan 517 menit dengan urutan job golden orio, orio vanila, 
go berry, bismaxx, go nanas dan slai o sweet. Dari Tabel 4.8 
terlihat bahwa untuk nilai K = 3 memiliki nilai makespan yang 
sama dengan K = 1 yaitu  517 dengan urutan job golden orio,  
oriorio vanila, slai o sweet, bismaxx, go berry dan  go nanas. 

Dari ketiga tabel di atas dapat ditarik suatu kesimpulan 
bahwa untuk nilai terkecil adalah K = 1 sama dengan nilai K = 3 
akan tetapi memiliki urutan job yang berbeda. Setelah diperoleh 
urutan job pada K1, K2 dan K2 dengan demikian terdapat 2 
alternatif urutan job dengan nilai waktu total produksi paling 
rendah diantara 3 alternatif lainnya dalam melakukan proses 
produksi. 

 
 

  

0 200 400 600 

M1 

M2 

M3 

M4 
Golden Orio 

Oriorio Vanila 

Best Food Go Berry 

Bismaxx 

Go Nanas 

Slai O’sweat 



46 
 
4.4.2 Penjadwalan Produksi dengan Menggunakan Metode 
Palmer 

 
Berdasarkan langkah-langkah penjadwalan mesin dengan 

menggunakan metode Palmer maka di peroleh hasil pengurutan 
job-job, yang dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Dari Tabel 4.9 terlihat bahwa nilai slope index yang paling 
kecil adalah bismaxx sebesar 63,90 sedangkan nilai slope index 
terbesar dimiliki oleh orio-rio vanila sebesar 83,70. Penjadwalan 
produksi dengan menggunakan metode palmer dibuat 
berdasarkan pengurutan nilai slope index dari nilai slope index 
terkecil hingga nilai slope index terbesar, sehingga diperoleh 
urutan kerja berdasarkan metode palmer adalah bismaxx, selai 
o’sweat, go nanas, go berry, golden orio dan orioorio vanila. 
Adapun perhitungan nilai makespan dapat dilihat dalam Tabel 
4.10. 
 
Tabel 4.9 Perhitungan manual Slope Index 
 

Tuga
s i 

jenis Biskuit 

Waktu Proses di Setiap Stasiun Kerja 
Menit (Menit) 

SI nilai 

M1 M2 M3 M4 

1 Bismaxx 
25.35 31.75 32 73.6 

S
1 

72.5 

2 
Best Food Go 

Berry 25.35 30 32.25 73.6 

S
2 

73.5 

3 Go Nanas 
25.35 31.25 32.5 73.6 

S
3 

73 

4 Golden Orio 
14 32.65 29.5 73.6 

S
4 

87.8 

5 Oriorio Vanila 
14 32 30.5 73.6 

S
5 

88.6 

6 Slai O’sweat 
25.35 39 39.4 73.6 

S
6 

72.5
75 

Sumber : pengolahan data 
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Tabel 10. Perhitungan Manual Makespan Metode Palmer 
 

 
M1 M2 M3 M4 

job S E S E S E S E 

Oriorio 
Vanila 0 14 14 46 46 76,5 76,5 150,1 

Golden 
Orio 14 28 46 78,65 78,65 108,15 150,1 223,7 
Best 

Food Go 
Berry 28 53,35 78,65 108,65 108,65 140,9 223,7 297,3 

Go 
Nanas 53,35 78,7 108,65 139,9 140,9 173,4 297,3 370,9 

Slai 
O’sweat 78,7 104,05 139,9 178,9 178,9 218,3 370,9 444,5 

Bismaxx 104,05 129,4 178,9 210,65 218,3 250,3 444,5 518,1 

Sumber : pengolahan data 
 

 
Gambar 4.4 Gantt chart Palmer 
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Dari Tabel 4.10 terlihat bahwa job M1 diawali dengan 
oriorio vanila, dengan mengacu pada Tabel 4.5 maka job dari 
oriorio vanila berakhir pada menit ke-14 yang kemudian 
dilanjutkan pada proses mixing slai o’sweat yaitu dimulai pada 
menit ke-14 dan berakhir pada menit ke-28 nilai 28 diperoleh 
dari lamanya proses mixing bismax ditambah dengan waktu 
mixing slai o’sweat, dan seterusnya sehingga diperoleh nilai 
makespan 518.1 menit. Metode Palmer memiliki kelebihan 
disbanding metode CDS yaitu perhitungan yang lebih 
sederhana akan tetapi metode Palmer hanya dapat memberikan 
1 alternatif urutan job. 

Dari Tabel 4.10 terlihat bahwa nilai makespan dengan 
menggunakan algoritma Palmer memiliki nilai yang sama besar 
dengan menggunakan algoritma CDS pada K2 namun memiliki 
nilai yang lebih besar dari pada K1 dan K3, yaitu 518.1 dan 
urutan job yang diperoleh dengan menggunakan metode Palmer 
berbeda dengan metode CDS. Yaitu untuk urutan job dengan 

menggunakan metode palmer adalah orio vanila-golden orio-go 
berry-go nanas- bismaxx-slai o sweat. Sehingga untuk 
pengaturan jadwal produksi yang meminimumkan nilai 
makespan adalah metode CDS dengan nilai makespan 517 
menit dan nilai ini didapat pada tahap K1 dengan ururtan job 
untuk K1 adalah orio, orio vanila, slai o sweet, bismaxx, go berry 
dan go nanas dengan nilai makespan yaitu 517 menit. 

Dapat diketahui nilai makespan dari kedua metode yaitu 
metode CDS dan metode Palmer memiliki selisih sebesar 1 
menit untuk sekali proses. Nilai ini akan tergolong kecil jika 
hanya dilihat pada sekali proses, tapi kondisi sebenarnya yang 
terjadi di perusahaan jumlah proses dalam seminggu bisa 
mencapai 10 kali proses bahkan lebih dari itu, dan waktu yang 
diperlukan perusahaan untuk sekali proses rata – rata adalah 
sebesar 530 menit. oleh karena itu jika metode penjadwalan ini 
dapat diterapkan maka dalam sehari akan mengurangi waktu 
proses produksi sebesar 130 menit yang diperoleh dari 
perkalian 13 menit dikalikan dengan jumlah proses dalam sehari 
sebanyak 10 kali proses. Hal ini tentunya akan dapat 
meminimumkan waktu total produksi dan akan berdampak 
positif bagi produktivitas perusahaan. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1 Kesimpulan 

 
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya maka dapat ditarik  kesimpulan sebagai berikut : 
1.  Penjadwalan produksi biscuit yang menghasilkan nilai 

makespan minimum terdapat pada K1 dan K3. Untuk K1 
memiliki urutan job orio, orio vanila, slai o sweet, 
bismaxx, go berry dan go nanas sedangkan untuk K3 
bismaxx, Go berry, go nanas, Golden Orio, Oriorio vanila 
dan Slai o Sweet. 

2. Diantara kedua metode yaitu antara metode Campbell-
Dudek-Smith (CDS) dan metode Palmer yang 
menghasilkan nilai makespan minimun adalah metode 
Campbell, Dudek And Smith (CDS), yaitu sebesar 517 
menit Untuk K1 dan K3, Sedangkan nilai makespan yang 
dihasilkan dengan menggunakan metode Palmer dan 
CDS pada K2 adalah 518.1 menit lebih besar 1 menit 
dari nilan CDS pada K1dan K3. waktu yang diperlukan 
perusahaan untuk sekali proses produksi rata – rata 
adalah sebesar 530 menit sehingga bias menghemat 
waktu sebesar 13 menit untuk setiap proses produksi. 
 

5.2  Saran  
 
Untuk penelitian selanjutnya perlu diperhitungkan nilai 

utilitas mesin sehingga penjadwalan produksi lebih efisien.  
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Lampiran 1. Faktor Penyesuaian Menurut Cara 
Westinghouse 
 
Faktor  Kelas   Lambang  Penyesuaian  

Skill  

Super Skill  
A1  + 0.15  

A2  + 0.3  

Excellent  
B1  + 0.11  

B2  + 0.08  

Good  
C1  + 0.06  

C2  + 0.03  

Average  D  0.00  

Fair  
E1  - 0.05  

E2  - 0.10  

Foor  
F1  - 0.10  

F2  - 0.22  

Effort  

Excessive  
A1  + 0.13  

A2  + 0.13  

Excellent  
B1  + 0.13  

B2  + 0.08  

Good  
C1  + 0.05  

C2  + 0.02  

Average  D  0.00  

Fair  
E1  - 0.04  

E2  - 0.8  

Foor  
F1  - 0.12  

F2  - 0.17  

Condition  

Condition Ideal  A  +0.06  

Excellent  B  + 0.04  

Good  C  + 0.02  

Average  D  0.00  

Fair  E  - 0.03  

Foor  F  - 0.07  

Consistency  

Perfect  A  +0.04  

Excellent  B  + 0.03  

Good  C  + 0.01  

Average  D  0.00  

Fair  E  - 0.02  

Foor  F  - 0.04  
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Lampiran 2. Penilaian Menurut Westinghouse 
 

 Penyesuaian Keterampilan  
Super Skill  

1. Secara bawaan cocok sekali dengan pekerjaanya.  
2. Bekerja dengan sempurna.  
3. Tampak seperti telah terlatih dengan sangat baik.  
4. Gerakan-gerakannya halus tetapi sangat cepat sehingga 

sulit untuk diikuti.  
5. Kadang-kadang terkesan tidak berbeda dengan 

gerakan- gerakan mesin.  
6. Perpindahan dari satu elemen pekerjaan ke elemen 

lainnya tidak terlampau terlihat karena lancarnya.  
7. Tidak terkesan adanya gerakan-gerakan berfikir dan 

merencanakan tentang apa yang dikerjakan.  
8. Secara umum dapat dikatakan bahwa pekerja yang 

bersangkutan adalah pekerja yang baik.  
Excellent Skill  

1. Percaya pada diri sendiri   
2. Tampak cocok dengan pekerjaannya.  
3. Terlihat telah terlatih baik.  
4. Bekerjanya teliti dengan tidak banyak melakukan 

pengukuran-pengukuran atau pemeriksaan-
pemeriksaan. 

5. Gerakan-gerakan kerjanya beserta  urutan-urutannya 
dijalankan tanpa kesalahan.  

6.  Menggunakan peralatan dengan baik.  
7.  Bekerjanya cepat tanpa mengorbankan mutu.  
8. Bekerja cepat tetapi halus.  
9. Bekerja berirama dan terkoordinasi.  
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Lanjutan Lampiran 2. 
 
Good Skill  

1. Kwalitas hasil baik.  
2. Pekerjaanya tampak lebih baikdari  pada kebanyakan 

pekerjaaan pada umumnya.  
3. Dapat memberikan petunjuk-petunjuk pada pekerja lain 

yang keterampilannya lebih rendah.  
4. Tampak jelas sebagai pekerja yang cakap.  
5. Tidak memerlukan banyak pengawasan.  
6. Tiada keragu-raguan.  
7. Bekerja Stabil.  
8. Gerakan-gerakanya terkoordinasi dengan baik.  
9. gerakan-gerakanya cepat.  

Average Skill  
1. Tampak adanya kepercayaan pada diri sendiri.  
2. Gerakanya cepat   
3. Terlihat adanya pekerjaan-pekerjaan yang perencanaan. 
4. tampak sebagai pekerja yang cakap.  
5. Gerakan-gerakannya cukup menunjukan tiadanya 

keragu-raguan.  
6. Mengkoordinasi tangan dan pikiran dengan cukup baik.  
7. Tampak cukup terlatih dan karenanya mengetahui seluk-

beluk pekerjaannya.  
8. Bekerja cukup teliti.  
9. Secara keseluruhan cukup memuaskan.  

Fair Skill  
1. Tampak terlatih tetapi belum cukup baik.  
2. Mengenal lingkungan dan peralatan secukupnya.  
3. Terlihat adanya perencanaan-perencanaan sebelum 

melakukan gerakan.  
4. Tidak mempunyai kepercayaan diri yang cukup.  
5. Tampaknya seperti tidak cocok dengan pekerjaanya 

tetapi telah ditempatkan dipekerjaan itu sejak lama.  
6. Mengetahui apa yang dilakukan dan harus dilakukan 

tetapi tampak tidak tidak selalu yakin.  
7. Sebagian waktu terbuang karena kesalahan-kesalahan 

sendiri.   
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Lanjutan Lampiran 2. 
 

8. Jika tidak bekerja sungguh-sungguh outputnya akan 
sangat rendah.  

9. Biasanya tidak ragu-ragu dalam menjalankan gerakan-
gerakannya.  

Poor Skill   
1. Tidak bisa mengkoordinasikantangan dan pikiran.  
2. Gerakan-gerakanya kaku. 
3. Kelihatan ketidak yakinanya pada urutan-urutan 

gerakan.  
4. Seperti tidak terlatih untuk pekerjaan yang bersangkutan.  
5. Tidak terlihat adanya kecocokan dengan pekerjaanya.  
6. Ragu-ragu dalam menjalankan gerakan-gerakan kerja.  
7. Sering melakukan kesalahan-kesalahan.  
8. Tidak adanya kepercayaan pada diri sendiri.  
9. Tidak bisa mengambil inisiatif sendiri.  

Penyesuaian Usaha  
Excessive Effort  

1. Kecepatan sangat berlebihan.  
2. Usahanya sangat bersungguh-sungguh tetapi dapat 

membahayakan kesehatannya.  
3. Kecepatan yang ditimbulkannya tidak dapat 

dipertahankan sepanjang hari kerja.  
Excellent Effort  

1. Jelas terlihat kecepatan kerjanya yang tinggi.  
2. Gerakan-gerakan lebih ekonomis dari pada operator-

operator biasa.  
3. Penuh perhatian pada pekerjaanya.  
4. Banyak memberi saran-saran.  
5. Menerima saran-saran dan petunjuk dengan senang.  
6. Percaya pada kebaikan maksud pengukuran waktu.  
7. Tidak dapat bertahan lebih dari beberapa hari. 
8. Bangga atas kelebihanya.  
9. Gerakan-gerakan yang salah terjadi sangat jarang 

sekali.  
10. Bekerjanya sistematis.  
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Lanjutan Lampiran 2. 
 

11. Karena lancarnya, perpindahan dari satu elemen ke 
elemen lain tidak terlihat.  

Good Effort  
1. bekerja berirama.  
2. Saat-saat menganggur sangat sedikit.  
3. Penuh perhatian pada pekerjanya.  
4. Senang dengan pekerjaanya.  
5. Kecepatannya baik dan dapat dipertahankan sepanjang 

hari.  
6. Menerima saran-saran dan petunjuk-petunjuk dengan 

senang  
7. Dapat memberi saran-saran untuk perbaikan kerja.  

Average Effort  
1. Tidak sebaik good, tetapi lebih baik dari poor.  
2. Bekerja dengan stabil.  
3. Menerima saran-saran tetapi tidak melaksanakannya.  
4. Set-up dilaksanakan dengan baik.  
5. Melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan.  
6. Melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan.  

Fair Effort  
1. Saran-saran perbaikan diterima dengan kesal.  
2. Kadang-kadang perhatian tidak ditunjukan pada 

pekerjaanya.  
3. Kurang sungguh-sungguh.  
4. Tidak mengeluarkan tenaga dengan secukupnya. 
5. Terjadi sedikit penyimpangan dari cara kerja baku.  
6. Terlampau hati-hati.  
7. Sistematika kerjanya sedang-sedang saja.  
8. Gerakan-gerakanya tidak terencana.  

Poor Effort  
1. banyak membuang-buang waktu.  
2. Tidak memperhatikan adanya minat bekerja  
3. Tidak mau menerima saran-saran.  
4. Tampak malas dan lambat bekerja.  
5. Tempat kerjanya tidak diatur rapi.  
6. Set-up Kerjanya terlihat tidak rapi.  
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Lampiran 3. Waktu Siklus Masing – masing Produk pada Lini Non Laminasi 
 
waktu 
mixing 

25.35 25.35 25.35 14 14 25.35 

No bismaxx 
Best food go 

berry 
go nanas Golden Orio oriorio vanila 

slai osweet 
strawberry 

 
M 2 M 3 M 4 M 2 M 3 M 4 M 2 M 3 M 4 M 2 M 3 M 4 M 2 M 3 M 4 M 2 M 3 M 4 

1 35 35 60 30 30 60 30 30 60 30 30 60 30 30 60 30 45 60 
2 30 30 60 30 30 60 30 45 60 30 30 60 35 35 60 45 30 60 
3 30 35 60 30 30 60 35 30 60 30 30 60 30 30 60 45 40 60 
4 35 30 60 30 30 60 30 35 60 45 30 60 35 30 60 45 45 60 
5 35 30 60 30 35 60 30 25 60 30 30 60 40 30 60 45 30 60 
6 30 30 60 25 30 60 30 35 60 35 25 60 35 30 60 30 55 60 
7 30 35 60 30 30 60 30 30 60 30 35 60 30 35 60 45 40 60 
8 30 35 60 30 30 60 30 35 60 35 30 60 30 35 60 30 25 60 
9 30 30 60 35 30 60 35 25 60 30 20 60 30 30 60 40 40 60 
10 35 30 60 35 30 60 25 50 60 30 30 60 30 35 60 50 30 60 
11 30 35 60 30 25 60 35 25 60 30 25 60 30 30 60 30 30 60 
12 30 25 60 30 30 60 30 35 60 30 30 60 30 30 60 30 55 60 
13 30 30 60 25 30 60 35 30 60 30 30 60 30 25 60 40 30 60 
14 35 30 60 25 35 60 25 35 60 30 30 60 30 30 60 30 30 60 
15 35 30 60 30 30 60 35 35 60 30 30 60 30 30 60 30 40 60 
16 30 30 60 35 30 60 25 30 60 40 30 60 35 30 60 50 35 60 
17 30 35 60 30 45 60 35 30 60 40 30 60 35 30 60 55 55 60 
18 30 30 60 30 40 60 35 30 60 40 35 60 35 30 60 30 55 60 
19 30 40 60 30 30 60 30 30 60 30 30 60 30 25 60 35 45 60 
20 35 35 60 30 45 60 35 30 60 40 30 60 30 30 60 45 50 60 

Rata2 
31,
75 

32 60 30 
32,
25 

60 
31,
25 

32,
5 

60 
33,
25 

29,
5 

60 32 
30,
5 

60 39 
40,
25 

60 
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Lampiran 4. Perhitungan uji keseragaman data, kecukupan 
data dan waktu baku 
 

1. Uji keseragaman data 

Rata – rata:      = 
   

 
 

      = 
   

  
 = 31,75 

Standar deviasi     = 
 

 
      

       
 
 = 

2,4468   

Garis Tengah  GT  =    = 
   

  
 = 31,75 

Batas Kendali Atas BKA  =      σ 
     = 31,75 + (2x2,4468) 

= 36,6436 

Batas Kendali Bawah BKB =      σ 
     = 31,75 - (2x2,4468) 
     = 26,8564 

2. Uji kecukupan data 
 
 

N’ =  
       

        

   

    
                 

   
 
 

= 9,027 

 
3. Penghitungan Waktu Baku 

Diketahui nilai  
Rating Faktor  = 11% 
Allowance    = 9,5% 
Waktu normal  =                      

= 31,75 (1+11%) = 35,2425 
Waktu baku  = Waktu normal x (100%/(100%-

allowance)) 
= 35,2425 x(100%/(100%-9,5%))  
= 38,9419 
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Lanjutan Lampiran 4. 
 

No 
Bismaxx Best food go berry 

Mixing Molding Oven Packaging Mixing Molding Oven Packaging 

1 25,35 35 35 60 25,35 30 30 60 

2 25,35 30 30 60 25,35 30 30 60 

3 25,35 30 35 60 25,35 30 30 60 

4 25,35 35 30 60 25,35 30 30 60 

5 25,35 35 30 60 25,35 30 35 60 

6 25,35 30 30 60 25,35 25 30 60 

7 25,35 30 35 60 25,35 30 30 60 

8 25,35 30 35 60 25,35 30 30 60 

9 25,35 30 30 60 25,35 35 30 60 

10 25,35 35 30 60 25,35 35 30 60 

11 25,35 30 35 60 25,35 30 25 60 

12 25,35 30 25 60 25,35 30 30 60 

13 25,35 30 30 60 25,35 25 30 60 

14 25,35 35 30 60 25,35 25 35 60 

15 25,35 35 30 60 25,35 30 30 60 

16 25,35 30 30 60 25,35 35 30 60 

17 25,35 30 35 60 25,35 30 45 60 

18 25,35 30 30 60 25,35 30 40 60 

19 25,35 30 40 60 25,35 30 30 60 

20 25,35 35 35 60 25,35 30 45 60 

Rata - Rata 25,35 31,75 32 60 25,35 30 32,25 60 
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Lanjutan Lampiran 4. 
 

No 
Bismaxx Best food go berry 

Mixing Molding Oven Packaging Mixing Molding Oven Packaging 

sigma 
   

0 
   

0 

BKA 
   

60 
   

60 

BKB 
   

60 
   

60 

jumlah 
   

1200 
   

1200 

ƩXi^2 
   

72000 
   

72000 

n*ƩXi^2 
   

1440000 
   

1440000 

jumlah^2 
   

1440000 
   

1440000 

sqrt 
   

0 
   

0 

N' 
   

0 
   

0 

Rating factor 
   

11% 
   

11% 

Allowance 
   

9,50% 
   

9,50% 

Waktu Normal 
   

66,6 
   

66,6 

Waktu Baku 
   

73,59 
   

73,59 



62 
 
Lanjutan Lampiran 4. 
 

Go nanas Golden Orio 

Mixing Molding Oven Packaging Mixing Molding Oven Packaging 

25,35 30 30 60 14 30 30 60 

25,35 30 45 60 14 30 30 60 

25,35 35 30 60 14 30 30 60 

25,35 30 35 60 14 45 30 60 

25,35 30 25 60 14 30 30 60 

25,35 30 35 60 14 35 25 60 

25,35 30 30 60 14 30 35 60 

25,35 30 35 60 14 35 30 60 

25,35 35 25 60 14 30 20 60 

25,35 25 50 60 14 30 30 60 

25,35 35 25 60 14 30 25 60 

25,35 30 35 60 14 30 30 60 

25,35 35 30 60 14 30 30 60 

25,35 35 30 60 14 40 30 60 

25,35 35 30 60 14 40 35 60 

25,35 30 30 60 14 30 30 60 

25,35 35 30 60 14 40 30 60 

25,35 31,25 32,5 60 14 33,25 29,5 60 
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Lanjutan Lampiran 4. 

 

Go nanas Golden Orio 

Mixing Molding Oven Packaging Mixing Molding Oven Packaging 

   
0 

   
0 

   
60 

   
60 

   
60 

   
60 

   
1200 

   
1200 

   
72000 

   
72000 

   
1440000 

   
1440000 

   
1440000 

   
1440000 

   
0 

   
0 

   
0 

   
0 

   
11% 

   
11% 

   
9,50% 

   
9,50% 

   
66,6 

   
66,6 

   
73,59 

   
73,59 
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Lanjutan Lampiran 4. 
 

Oriorio vanila Slai osweet strawberry 

Mixing Molding Oven Packaging Mixing Molding Oven Packaging 

14 30 30 60 25,35 30 45 60 

14 35 35 60 25,35 45 30 60 

14 30 30 60 25,35 45 40 60 

14 35 30 60 25,35 45 45 60 

14 40 30 60 25,35 45 30 60 

14 35 30 60 25,35 30 55 60 

14 30 35 60 25,35 45 40 60 

14 30 35 60 25,35 30 25 60 

14 30 30 60 25,35 40 40 60 

14 30 35 60 25,35 50 30 60 

14 30 30 60 25,35 30 30 60 

14 30 30 60 25,35 30 55 60 

14 30 25 60 25,35 40 30 60 

14 30 30 60 25,35 30 30 60 

14 30 30 60 25,35 30 40 60 

14 35 30 60 25,35 50 35 60 

14 35 30 60 25,35 55 55 60 

14 35 30 60 25,35 30 55 60 

14 30 25 60 25,35 35 45 60 

14 30 30 60 25,35 45 50 60 

14 32 30,5 60 25,35 39 40,25 60 
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Lanjutan Lampiran 4. 
 

Oriorio vanila Slai osweet strawberry 

Mixing Molding Oven Packaging Mixing Molding Oven Packaging 

   0    0 

   60    60 

   60    60 

   1200    1200 

   72000    72000 

   1440000    1440000 

   1440000    1440000 

   0    0 

   0    0 

   11%    11% 

   9,50%    9,50% 

   66,6    66,6 

   73,59    73,59 
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Lanjutan Lampiran 4. 
 
4. Perhitungan manual untuk iterasi Bismaxx metode 

campbel-dudek-smith (CDS) 
 

- Jumlah iterasi ditentukan dengan rumus K = M – 1 
M = 4; K = 4 – 1 = 3 
M = 3; K = 3 – 1 = 2 
M = 2; K = 2 – 1 = 1 
M =1; K = 1 – 1 = 0 

- Iterasi untuk K = 1 
        =      

        =      

        = 25.35 det 

        =          

        =         ;        =      

        = 73,6 

- Iterasi untuk K = 2 
         =     +     

         = 25.35+ 31.75= 57.1 

         =          +          

         =      +      

         = 73.6 + 32 = 105.6 det 

- Iterasi untuk K = 3 
         =      +      +      

         = 25.35+ 31.75+ 32  = 89.1 det 

        =         +         +          

         =      +      +      

         = 31.75 + 32 + 73.6= 137.35 det 
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Lampiran 5. Tabel hasil perhitungan iterasi masing-masing produk 
 

Pekerjaan mixing moulding oven packaging K = 1 K = 2 K = 3 

          t*i,1 t*i,2 t*i,1 t*i,2 t*i,1 t*i,2 

bismaxx 25.35 31.75 32 73.6 25.35 73.6 57.1 105.6 89.1 137.35 

go berry 25.35 30 32.25 73.6 25.35 73.6 55.35 105.85 87.6 135.85 

go nanas 25.35 31.25 32.5 73.6 25.35 73.6 56.6 106.1 89.1 137.35 

golden orio 14 32.65 29.5 73.6 14 73.6 46.65 103.1 76.15 135.75 

orio vanila 14 32 30.5 73.6 14 73.6 46 104.1 76.5 136.1 

slai o sweet 25.35 39 39.4 73.6 25.35 73.6 64.35 113 103.75 152 

 
5. Perhitungan slope index metode palmer untuk salah satu produk 

 

   =   
   

      

 
     

S1 = ((2.1) – 4 – 1)/2 x 31,09226519 + ((2.2) – 4 – 1)/2 x 38,941989 + ((2.3) – 4 – 1)/2 x 
39,24861878 + ((2.4) – 4 – 1)/2 x 73,5911602 = 63,90 
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Lampiran 5. Standar penentuan nilai allowance 

 

FAKTOR CONTOH PEKERJAAN KELONGGARAN ( % ) 

A. TENAGA YG DIKELUARKAN EKIVALEN BEBAN PRIA WANITA 

1. Dapat diabaikan Bekerja dimeja, duduk tanpa beban 0,0-6,0 0,0-6,0 

2. Sangat ringan Bekerja dimeja, berdiri 0,00-2,25 kg 6,0-7,5 6,0-7,5 

3. Ringan Menyekop, ringan 2,25-9,00 7,5-12,0 7,5-16,0 

4. Sedang Mencangkul 9,00-18,00 12,0-19,0 16,0-30,0 

5. Berat Mengayun palu yg berat 19,00-27,00 19,0-30,0 
 

6. Sangat berat Memanggul beban 27,00-50,00 30,0-50,0 
 

7. Luar biasa berat Memanggul karung berat Diatas 50 kg 
  

B. SIKAP KERJA 
 

1. Duduk Bekerja duduk, ringan 0,0 - 1,0 

2. Berdiri diatas dua kaki Badan tegak, ditumpu dua kaki 1,0 - 2,5 

3. Berdiri diatas satu kaki Satu kaki mengerjakan alat kontrol 2,5 - 4,0 

4. Berbaring 
Pada bagian sisi, belakang atau depan 
badan 

2,5 - 4,0 

5. Membungkuk 
Badan dibungkukkan bertumpu pada dua 
kaki 

4,0 -10,0 
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Lanjutan Lampiran 5. Standar penentuan nilai allowance 
 

C. GERAKAN KERJA PRIA 

1. Normal Ayunan bebas dari palu 0 

2. Agak terbatas Ayunan terbatas dari palu 0 - 5 

3. Sulit Membawa beban berat denagn satu tangan 0 - 5 

4. Pada anggota badan 
terbatas 

Bekerja dengan tangan diatas kepala 5 - 10 

5. Seluruh anggota badan 
terbatas 

Bekerja dilorong pertambangan yg sempit 10 - 15 

D. KELELAHAN MATA 
PENCAHAYAAN 

BAIK BURUK 

1. Pandangan yg terputus-
putus 

Membawa alat ukur 0,0-6,0 0,0-6,0 

2. Pandangan yg hampir terus 
menerus 

Pekerjaan-pekerjaan yang teliti 6,0-7,5 6,0-7,5 

3. Pandangan terus menerus 
dgn fokus berubah-ubah 

Memeriksa cacat-cacat pada kain 7,5-12,0 7,5-16,0 

4. Pandangan terus menerus 
dgn fokus tetap 

Pemeriksaan yang sangat teliti 19,0-30,0 16,0- 30,0 
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Lanjutan Lampiran 5. 

 
FAKTOR KELONGGARAN (%) 

E. KEADAAN TEMPERATUR TEMPAT KERJA TEMPERATUR NORMAL BERLEBIHAN 

1. Beku (dibawah 0) diats 10 diatas 12 

2. Rendah (0 – 13) 10 -0 12 - 5 

3. Sedang (13 – 22) 5 - 0 8 - 0 

4. Normal (22 – 28) 0 - 5 0 – 8 

5. Tinggi (28 – 38) 5 - 40 8 – 100 

6. Sangat tinggi (diatas 38) diatas 40 diatas 100 

F. KEADAAN ATMOSFER  

1. baik ruang ventilasi baik udara segar 0 

2. cukup ventilasi kurang baik ada bau-bauan 0 – 5 

3.kurang baik ada debu beracun 5 – 10 

4. buruk mengaharuskan menggunaka alat pernafasan 10 – 20 

G. KEADAAN LINGKUNGAN YANG BAIK  

1. Bersih, sehat, cerah dan tidak bising 0 

2. siklus kerja berulang - ulang 5 - 10 detik 0 -1 

3. siklus kerja berulang - ulang 0 - 5 detik 1 – 3 

4. sangat bising 0 – 5 

5. jika faktor-faktor yang berpengaruh dapat menurunkan kualitas 0 – 5 

6. terasa adanya getaran lantai 5 – 10 

7. keadaan - keadaan yang luar biasa 5 - 15 

 


