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ABSTRAK
Perhitungan Line Efficiency tahunan untuk produk Air Conditioner Model YN pada Control Board
Assembly Line PT Panasonic Manufacturing Indonesia memiliki hubungan asimetrik dengan
perhitungan aktual dan terdapat stasiun kerja yang melebihi batas takt time. Perhitungan line
efficiency menggunakan metode Line Balancing yang didasarkan pada Peta Tangan Kanan dan
Tangan Kiri (PTKTK) . Cause-Effect Diagram digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi
penyebab permasalahan efisiensi perusahaan. Penelitian ini menggunakan ruang lingkup Eliminate
Combine Re-arrange Simplify (ECRS) untuk usulan perbaikan yang dikelompokkan dalam Work
Analysis Sheet dan ditunjang usulan layout control board assembly line serta kelayakan estmasi
biaya dan waktu improvement untuk usulan layout. Perhitungan line efficiency dilakukan kembali
sebagai output meningkatnya presentase line efficiency dan mencapai target efisiensi perusahaan.
Kata kunci: Air Conditioner, Control Board Assembly Line, ECRS, Line Balancing, Line
Efficiency,

1.

Pendahuluan
Industri produk elektronik di Indoneisa mengalami perkembangan cukup signifikan.
Berdasarkan rangking International Trade Centre, Trade Map-International Trade
Statistics 2013 Asean Electronics Exports by Country, Indonesia berada pada posisi 29
dengan pertumbuhan 28,1 % dalam 5 tahun. Menurut penelitian Growth from Knowledge
(GfK), lembaga riset produk elektronik, nilai pasar produk elektronik di Indonesia
sepanjang 2010 mencapai Rp. 83 triliun atau naik 17% dari tahun 2009 dan sebesar 138,6
triliun di tahun 2013.
PT. Panasonic Manufacturing Indonesia (PMI) yang tergabung dalam Panasonic
Group merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak dalam
produksi barang elektronik. Berbagai macam produk yang dihasilkan, antara lain : kulkas,
audio, air conditioner, fan, laundry system, dan sebagainya. PT. Panasonic Manufacturing
Indonesia memiliki 7 Business Unit (BU) dan yang menjadi lokasi penelitian adalah Air
Conditioner Business Unit (ACBU). Penulis ditempatkan oleh pihak perusahaan pada BU
tersebut agar penelitian dapat terfokus.
ACBU Panasonic merupakan biro bisnis yang memproduksi 5 model Air Conditioner
(AC) dengan bermacam seri dan tenaga PK (Paard Kracht), antara lain : YN, LN, PN untuk
model standart dan KN, XN untuk model deluxe. Berdasarkan data permintaan AC yang
dicatat perusahaan pada bulan Oktober 2018 meningkat 30% dan menjadi pick season
untuk permintaan AC project maupun perumahan. Salah satu hal yang mendongkrak
permintaan AC adalah catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG),
bulan Agustus – November memasuki cuaca panas di Indonesia. Menurut data perusahaan,
Produk AC model YN menjadi produk AC standar yang sangat diminati karena dari sisi
harga yang cukup terjangkau namun dengan kualitas yang baik. Maka untuk memenuhi
permintaan, produktifitas perusahaan harus tinggi. Namun Berdasarkan data bagian
engineering perusahaan tentang Line Balancing dan Supply and Use Table (SUT), man
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power yang dialokasikan untuk bagian perakitan control board (CB) dengan bagian
perakitan AC memiliki kesamaan cara perakitan dan jumlah pekerja namun dari segi
produktifitas, perkaitan CB cukup tertinggal dibandingkan dengan perakitan AC
keseluruhan. Terjadi bottleneck ketika perakitan AC membutuhkan CB sebagai komponen
untuk dirakit dengan komponen yang lain. Maka penelitian ini difokuskan untuk
menyelesaikan permasalahan efisiensi lini dari control board assembly line khususnya
produk AC model YN.
2.

Metode
Penelitian ini menggunakan teori Line Balancing dalam menghitung line efficiency
untuk produk Air Conditioner model YN pada proses perakitan Control Board (CB).
Eliminate Combine Re-Arrange Simplify (ECRS) menjadi framework untuk memperbaiki
perhitungan periodik dan aktual yang asimetrik dan memenuhi target efisiensi perusahaan.
Perbaikan didasarkan pada Peta Tangan Kanan Tangan Kiri (PTKTK) untuk mendefisikan
secara lebih jelas setiap proses yang dilakukan dan memperbesar kesempatan untuk
memodifikasi prosedur atau metode kerja demi menempatkan waktu elemen-elemen kerja
dengan lebih efisien. Usulan layout control board assembly lain juga dirancang untuk
menunjang perbaikan metode kerja. Sebagai pertimbangan perusahaan, estimasi biaya
untuk improvement disajikan. Berikut adalah teori untuk melakukan perhitungan line
efficiency. (Nabi,F. dkk., 2015)
a.
Cycle time (Tc), merupakan waktu yang diperlukan untuk membuat satu unit produk
per satu stasiun. Apabila waktu produksi dan target produksi telah ditentukan, maka
waktu siklus dapat diketahui dari hasil bagi waktu produksi dan target produksi.
Dalam mendesain keseibangan lintasan produksi untuk sejumlah produksi tertentu,
waktu siklus harus sama atau lebih besar dari waktu operasi terbesar yang merupakan
penyebab terjadinya bottle neck (kemacetan) dan waktu siklus juga harus sama atau
lebih kecil dari jam kerja efektif per hari dibagi dari jumlah produksi per hari.
Rumus :
𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒 = ∑ 𝑇𝑖𝑚𝑒
(1)
b.
Takt Time adalah waktu yang tersedia untuk memproduksi suatu barang/produk
dibagi dengan permintaan dalam periode waktu tertentu.
Rumus :
𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 = 𝑀𝑎𝑥 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑥 ( 100 + 5% 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒 )
(2)
c.
Production Capacity adalah jumlah maksimum output yang dapat diproduksi dalam
satuan waktu tertentu.
Rumus :
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 =
d.

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑥 60 𝑠𝑒𝑐
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑊𝑜𝑟𝑘 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝑁𝑒𝑡 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒

(3)

(4)

Process Time adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu
proses produksi.
Rumus :
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑇𝑖𝑚𝑒 =

f.

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒

Production/Head/Hour (PHH) adalah banyaknya produk yang dapat dihasilkan oleh
seorang operator dalam kurun waktu 1 jam.
Rumus :
𝑃𝐻𝐻 =

e.

𝑁𝑒𝑡 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒

𝑁𝑒𝑡 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑥 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑊𝑜𝑟𝑘 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦

(5)

Line efficiency (LE), adalah rasio dari total waktu di stasiun kerja dibagi dengan
waktu siklus dikalikan jumlah stasiun kerja.
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Rumus :
𝐿𝐸 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒−𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒

𝑥 100%

(6)

Pengukuran kinerja dan analisa metoda kerja dengan mengaplikasikan prinsip dan
teknik pengaturan cara kerja memusatkan perhatian pada bagaimana suatu pekerjaan akan
diselesaikan dengan hasil yang efektif dan efisien. Perhitungan waktu baku (standart time)
untuk memilih alternatif metode kerja yang terbaik. Dalam pengukuran kerja, perlu adanya
studi gerakan. Studi gerakan merupakan metode pemetaan sistem kerja dalam menganalisis
gerakan anggota badan saat bekerja yang diuraikan dalam elemen-elemen gerakan
sehingga dapat menghilangkan gerakan yang tidak efektif dan menghemat waktu kerja,
pemakaian peralatan maupun fasilitas kerja. Peta Tangan Kanan Tangan Kiri (PTKTK)
menggunakan simbol THERBLIG yang terdiri dari 17 gerakan dasar namun dalam
penyusunan peta operator menggunakan 8 elemen kerja (reach, use, grasp, release, move,
delay, position, hold) untuk membuat peta menjadi lebih efektif.
Terdapat 4 solusi yang memungkinkan salam melakukan perbaikan metode kerja.
(Klomjit, 2013), antara lain
1. Eliminate yaitu mengeliminasi elemen-elemen kerja atau perkerjaan yang tidak
perlu untuk dilakukan
2. Combine, yaitu menggabungkan elemen-elemen kerja
3. Re-Arrange, yaitu mengubah urutan elemen-elemen kerja
4. Simplify, yaitu menyederhanakan elemen-elemen kerja
Perancangan fasilitas meliputi perancangan sistem fasilitas, tata letak pabrik dan sistem
penanganan material (pemindahan barang). Ketiga aktivitas tersebut memiliki keterkaitan
sangat erat. Tata letak yang baik adalah tata letak yang menangani sistem material handling
secara menyeluruh (Wignjosoebroto, 1996).
3.

Hasil dan Pembahasan
Perhitungan line efficiency perusahaan yang dilakukan secara periodik pada bulan
Oktober 2017, kemudian dilakukan perhitungan ulang yang didasarkan pada Peta Tangan
Kanan Tangan Kiri (PTKTK) pada bulan Juli 2018 dan perhitungan setelah usulan
perbaikan pada bulan Agustus 2018 disajikan dalam tabel 1.
Tabel 1. Tabel hasil perhitungan aktual

Jumlah stasiun kerja yang telah melalui penyesuaian dari hasil perusahaandan
didasarkan pengamatan langsung secara aktual yaitu 13 unit yang terdiri dari EEPROM,
control board cover, indicator and particular place, control box assy (1), control box assy
(2), lead wire, terminal board (1), terminal board (2), setting wire (1), setting wire (2),
final inspection (1), final inspection (2), grounding terminal. Net working time didapatkan
secara langsung dari data perusahaan. Target produksi ditetapkan perusahaan sebanyak
1450 unit per hari. Hasil perhitungan takt time didapatkan sebesar 17,62 menit. Kapasitas
produksi sebesar 1011 unit / hari. Line efficiency aktual sebesar 62,76%, presentase tersebut
belum memenuhi target efisiensi perusahaan untuk manual assembly line sebesar 88%.
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Akar permasalahan dari control board assembly line disajikan dalam cause effect
diagram berikut ini.

Gambar 1. Cause Effect Diagram

Terdapat beberapa permasalahan yang muncul melalui pengamatan secara langsung
maupun tidak langsung. Man, machine, material, methode, environment menjadi 5 aspek
dalam menetukan akar permasalahan yang ada. Setelah ditelusuri, akar pemasalahan
control board assembly line dan menjadi fokus perbaikan adalah working instruction
kurang detail dan layout kurang menunjang aliran material serta pergerakan operator
dimana tujuan perbaikan untuk memenuhi target efisiensi dan produktifitas. Cabang
pertama dari aspek “Man” adalah pergerakan kurang efisien dan kurang konsisten, cabang
kedua adalah skill tiap operator berbeda, cabang ketiga adalah kurangnya pelatihan yang
dilakukan secara periodik dan kontinyu, cabang keempat adalah kurangnya perhatian
manajemen akan working instruction yang menjadi pedoman kerja karyawan. Dan cabang
terakhir dan manjadi fokus penelitian adalah working instuction kurang detail sehingga
karyawan bekerja tanpa mengikuti prosedur yang ada. Sedangkan cabang pertama dari
aspek “Method” adalah manajemen belum memggunakan metode yang komprehensif,
cabang kedua adalah aliran material yang terhambat sehingga berpengaruh pada
keefektifan kerja karyawan. Cabang terkahir adalah layout kurang menunjang aliran
material dan pergerakan operator.
Dari permasalahan tersebut, dilakukan perbaikan control board assembly line baik di
dalam maupun luar elemen kerja sebagai awalan perbaikan working instruction. Berikut
hasil perbaikan yang disajikan dalam sebuah work analysis sheet.
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Tabel 2. Work Analysis Sheet Perbaikan
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Tabel 3. Work Analysis Sheet Perbaikan (lanjutan)
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Tabel 4. Work Analysis Sheet Perbaikan (lanjutan)
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Tabel 5. Work Analysis Sheet Perbaikan (lanjutan)
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Work Analysis Sheet terdapat beberapa kolom dengan fungsi masing-masing. Total 30
perbaikan pada control board assembly line dengan 21 perbaikan di luar elemen kerja dan
9 perbaikan yang berhubungan dengan elemen kerja. Contoh perbaikan di luar elemen kerja
yaitu : Pada elemen kerja pasang control board cover (slide) dan control board cover
(bottom) dan pasang grounding terminal particular piece yang terdapat di workstation 2,
perbaikan yang dikehendaki berdasarkan observasi adalah melakukan efisiensi pada
operator dan pemerataan beban kerja untuk keseimbangan lini. Improvement idea yang
diusulkan adalah stasiun 2 digabungkan dengan stasiun 9 yang sudah mencakup pertanyaan
apa yang akan dilakukan, dimana perbaikan dilakukan, bagaimana perbaikan dilakukan.
Usulan perbaikan ini merupakan usulan jenis combine dan re-arrange karena
mengombinasikan stasiun serta melakukan pengaturan dari penggabungan stasiun 2 dan
stasiun 9. Dan contoh di dalam elemn kerja yaitu : pada proses stempel dan meletakkan
PCB (1) dalam box, perbaikan yang dikehendaki adalah efisiensi dan efektifitas waktu dan
gerakan menyeimbangkan beban kerja operator. Improvement idea yang diusulkan adalah
memindahkan proses stempel PCB (1) ke stasiun 7 yang sudah mencakup pertanyaan apa
yang akan dilakukan, dimana perbaikan dilakukan, bagaimana perbaikan dilakukan.
Usulan perbaikan ini merupakan usulan jenis re-arrange dan simplify karena melakukan
pengaturan ulang proses stempel PCB (1) serta melakukan penyederhanaan proses agar
lebih efektif dan efisien.
Dari hasil perbaikan tersebut, usulan pengaturan layout diberikan untuk menunjang
perbaikan yang ada yang disajikan pada gambar 2.

(a)

(b)
Gambar 2. Layout awal (a) dan layout usulan (b)

Terlihat perbedaan aliran material awal dan usulan dengan penambahan pintu untuk
memisahkan pintu masuk dan keluar sehingga mecegah adanya material dan produk yang
bersamaan dalam satu waktu pada satu pintu, penempatan stasiun disesuaikan dengan
aliran material yang efektif dan efisien. Pada intinya, penempatan stasiun dan tempattempat yang lain didasarkan pada aliran material.
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Hasil perbaikan disajikan dalam tabel berikut ini.
Tabel 6. Tabel hasil perhitungan berdasarkan usulan

Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan kapasitas produksi 1438 unit per hari
meningkat dari kapasitas produksi sebelumnya sebesar 1011 unit per hari, meningkat 42%
dan line efficiency menjadi 89,26% dari sebelumnya sebesar 62,76%, meningkat 26,5%.
Line efficiency usulan memenuhi target perusahaan sebesar 88%.
Untuk melengkapi perbaikan yang telah dilakukan, penelitian dilengkapi dengan
estimasi biaya dan waktu untuk improvement. Berikut biaya yang didasarkan pada harga
pasar.
Tabel 7. Estimasi biaya improvement

Berdasarkan estimasi biaya berupa penjebolan dinding, perapihan dan pengecatan,
pemasangan pintu geser serta penerapan layout usulan, total biaya yang ditanggung
perusahaan sebesar Rp 3.021.099 dengan estimasi waktu pembuatan selama 3 hari.
Dan berikut estimasi loss sell yang ditanggung perusahaan.
Tabel 8. Estimasi Loss Sell

Berdasarkan estimasi loss sell yang ditanggung perusahaan sebesar Rp 647.500.000
dengan total of loss product sebanyak 1295 unit untuk pelatihan karyawan selama 3 hari.
Untuk detail production recovery perusahaan adalah sebagai berikut.
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Tabel 9. Estimasi waktu production recovery

Estimasi waktu yang diperlukan untuk production recovery sebanyak 1295 unit adalah 3
hari kerja yang merupakan hasil dari 1295 unit dibagi dengan 427 unit. Sedangkan,
pelatihan karyawan diusulkan untuk bersamaan dengan production recovery sehingga
mengefektifkan waktu yang ada. Total improvement mulai dari pembuatan pintu hingga
production recovery selama 6 hari kerja.
4.

Simpulan
Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya,
dapat ditarik kesimpulan bahwa :
Berdasarkan hasil perhitungan line efficiency terdapat dua perhitungan, dari pihak
perusahaan sebesar 92,17 % namun hasil tersebut belum valid, sedangkan dari perhitungan
aktual sebesar 68,76 % dengan target 1450 unit. Oleh sebab itu diperlukan adanya
identifikasi faktor-faktor penyebab belum terpenuhinya target efisiensi dan produktivitas
yang dimiliki perusahaan. Perbaikan ini dilengkapi dengan usulan layout untuk menunjang
perbaikan elemen kerja. Dari hasil perbaikan, line efficiency meningkat dengan takt time
yang sama menjadi 89,26 % dengan kapasitas produksi meningkat menjadi sebesar 1438
unit.
Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dilakukan, selanjutnya diperlukan
adanya usulan perbaikan untuk meningkatkan nilai line efficiency pada control board
assembly line produk Air Conditioner model YN. Perbaikan menggunakan metode ECRS,
disajikan sheet dengan total 30 perbaikan sebagai ringkasan yang dibagi menjadi dua jenis
perbaikan yaitu berdasarkan dan diluar urutan elemen kerja untuk mereduksi waktu siklus
dan pemerataan beban kerja tiap stasiun. Perbaikan layout menunjang perbaikan elemen
kerja dan merapikan aliran material. Dari estimasi biaya improvement, terdapat loss sell
sebanyak 1295 unit dengan kerugian Rp. 647.500.000 dalam 3 hari improvement. Dan
setelah perhitungan, didapatkan production recovery hanya membutuhkan 1434,51 menit
atau sekitar 3 hari kerja karena kapasitas setelah perbaikan 427 unit lebih banyak dari
kapasitas awal.
5.
a.
b.
c.

Saran
Saran dari penelitian ini antara lain :
Usulan metode kerja dapat dikaji lebih dalam lagi
Usulan layout menggunakan dasar yang lebih jelas
Implementasi usulan metode kerja dan layout sebagai penelitian lanjutan
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