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Abstrak 
 

PT. Surya Toto Indonesia Tbk. (STI) memproduksi furniture dengan sistem Engineer to 
Order (ETO). Kendala waiting dalam proses produksi di STI menyebabkan 
manufacturing lead time belum optimal. STI belum mempunyai pembakuan dalam 
menentukan manufacturing lead time dan hanya didasarkan pada data historis, intuisi 
dan pengalaman dari supervisor. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengaturan 
jumlah tenaga kerja yang optimal antar stasiun kerja dan mendapatkan estimasi 
manufacturing lead time melalui simulasi dengan pendekatan interaksi proses. 
Program simulasi yang dibuat digunakan untuk menguji 3skenario pengaturan 
komposisi tenaga kerja sebagai upaya perbaikan terhadap sistem. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa komposisi tenaga kerja yang optimal pada skenario 3 yang 
memberikan penurunan 6 hari pada manufacturing lead time menjadi 8 hari, 
penurunan 1499,3 menit pada rata-rata waiting time entitas menjadi 108,2 menit dan 
penurunan 561,0 menit pada rata-rata waiting time stasiun kerja menjadi 435,3 menit, 
serta waktu proses ekuivalen yang paling seimbang antar stasiun kerja. 
 
Kata kunci: waiting, manufacturing lead time, simulasi, pendekatan interaksi proses, komposisi 
tenaga kerja 

 

Pendahuluan 
PT. Surya Toto Indonesia Tbk. (STI) Unit Pasar Kemis yang berlokasi di Tangerang 

merupakan pabrik yang memproduksi system kitchen, vanity, dan furniture lainnya dengan 
sistem Engineer to Order (ETO). Hasil produksinya  dipasarkan ke dalam maupun ke luar negeri, 
di mana sebagian besar diekspor ke TOTO Jepang. Di lantai produksinya, STI memiliki 2 lini 
proses produksi, yaitu lini produksi Wood Working (WW) dan lini produksi Solid Surface (SS). 
Berbeda dengan lini produksi WW yang sebagian  besar prosesnya dikerjakan secara otomatis, 
pada lini produksi SS sebagian besar kegiatan produksi dikerjakan mesin yang dioperasikan 
secara manual oleh pekerja. 

Pemborosan yang terjadi dalam sistem produksi menyebabkan proses produksi kurang 
lancar dan tidak efisien. Produk menunggu untuk diproses selanjutnya (terjadi penumpukan 
benda kerja) atau operator menunggu produk yang akan diproses (operator menganggur) 
merupakan pemborosan waiting. Permasalahan waiting pada proses produksi di STI 
mengindikasikan ketidakseimbangan waktu proses antar stasiun kerja di lantai produksi. 
Ketidakseimbangan tersebut disebabkan karena komposisi tenaga kerja antar stasiun kerja yang 
tidak efektif.  Waiting time mengakibatkan manufacturing lead time menjadi lebih lama. 

STI juga menghadapi masalah dalam menentukan manufacturing lead time dari setiap 
pesanan. Belum adanya pembakuan menyebabkan ketidakpastian manufacturing lead time 
mulai pesanan diterima sampai pesanan tersebut siap diserahkan kepada konsumen. Selama ini, 
manufacturing lead time diestimasikan hanya didasarkan pada data historis, intuisi dan 
pengalaman dari supervisor. Prediksi manufacturing lead time yang tidak tepat dapat 
menyebabkan pesanan terlambat diserahkan kepada konsumen. 
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Fokus dalam penelitian ini adalah minimasi pemborosan waiting sebagai upaya 
perbaikan sistem produksi di PT. STI melalui pengaturan komposisi tenaga kerja. Sistem 
produksi yang efektif diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang memfokuskan pada 
value, optimalisasi, pengendalian proses, serta pendayagunaan sumber daya manusia sehingga 
permasalahan waiting time dapat dikurangi dan  kapasitas produksi dapat dioptimalkan. 

Penelitian dilakukan dengan pendekatan simulasi menggunakan software Microsoft 
Visual Basic. Dengan mensimulasikan beberapa skenario diharapkan permasalahan waiting 
dapat dikurangi dan ketidakpastian manufacturing lead time di perusahaan dapat diatasi. 

Simulasi merupakan salah satu pemodelan sistem nyata komplek yang diuji secara 
analitis/matematis dengan bantuan komputer untuk mengestimasikan karakteristik model yang 
mewakili perilaku dari sistem tersebut (Law, 2006). Terdapat empat pendekatan yang umum 
dipergunakan untuk mengembangkan model simulasi (Pidd, 2006), yaitu : event approach, 
activity approach, process interaction approach dan three phase approach. 

Pendekatan kejadian (event approach) dalam mengembangkan model simulasi 
membangun program simulasi yang terdiri dari sekumpulan subprogram kejadian (event 
routines), di mana setiap event routine menggambarkan operasi yang dilakukan entitas dipicu 
oleh suatu kejadian (event) yaitu ketika terjadi perubahan status (state change) di sistem. Satu 
event routine menunjukkan rangkaian tindakan yang dikerjakan program simulasi mengikuti 
jenis kejadian yang teridentifikasi sesuai perubahan status di sistem. 

Pada pengembangan model simulasi dengan pendekatan aktivitas (activity approach) 
lebih berkonsentrasi pada interaksi antar entitas, dibandingkan dengan memetakan operasi 
yang mungkin dilakukan menindaklanjuti perubahan status di sistem. Program simulasi yang 
dibangun terdiri dari sekumpulan subprogram aktivitas (activity routines), di mana setiap 
activity routine merupakan deskripsi tindakan-tindakan yang dikerjakan program simulasi 
dipicu oleh perubahan status di sistem yang menunjukkan saat mulai atau berakhirnya aktivitas. 

Pengembangan model simulasi dengan pendekatan interaksi proses (process interaction 
approach) menggabungkan pendekatan kejadian dan pendekatan aktivitas. Membangun 
program simulasi dengan sekumpulan subprogram proses (process routines). Setiap process 
routine merupakan serangkaian operasi yang dilalui oleh satu entitas selama keberadaaannya 
dalam sistem mulai masuk hingga keluar sistem. Pendekatan ini mempunyai dasar pemikiran 
bahwa setiap entitas yang berbeda akan mengalami proses sendiri yang dapat disimulasikan 
kapan mulai dan berhentinya setiap operasinya. Pendekatan interaksi proses memandang setiap 
entitas sebagai sesuatu yang bergerak melalui serangkaian operasi sebagai prosesnya. Entitas 
akan menunjukkan kemajuan lanjut bergerak sampai entitas terhentikan (blocked) atau harus 
menunggu (delayed) untuk alasan tertentu, misalnya unconditional delays atau conditional 
delays. Entitas akan tetap tertahan berhenti di satu operasi hingga saat dia mengalami aktivasi 
kembali (reactivation). Entitas disimulasikan prosesnya mulai dari masuk hingga keluar sistem 
melalui serangkaian operasi dengan terkadang menunjukan kemajuan pergerakannya, namun 
terkadang juga terhenti karena alasan tertentu (terjadwal, lamanya operasi yang harus dilalui 
atau alasan lainnya) sebelum kemudian diaktifkan kembali. 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Mengidentifikasi pemborosan waiting dalam proses 
produksi pada lini produksi SS di STI; 2. Melakukan pengaturan komposisi tenaga kerja untuk 
mengurangi waiting time pada proses produksi di  STI melalui simulasi dengan pendekatan 
interaksi proses; 3. Memberikan estimasi manufacturing lead time di STI melalui simulasi. 

Dalam penelitian ini mempunyai beberapa batasan masalah dan asumsi. Penelitian ini 
difokuskan pada proses painting pada lini produksi SS di STI di mana terdapat 1 sisi benda kerja 
yang tidak mengalami proses painting. Tidak membahas tentang biaya, termasuk penalti 
keterlambatan. Semua order pesanan yang akan dikerjakan telah diterima saat awal 
perencanaan (ready time = 0, untuk semua pesanan). Kondisi perusahaan dan proses produksi 
tidak mengalami perubahan yang berarti dan berjalan lancar. Tenaga kerja bekerja dalam 
kondisi normal serta mempunyai keterampilan yang seragam. 
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Metodologi 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ekperimen semu 

(quasi experimental research). Tujuan penelitian jenis ini adalah untuk menjawab pertanyaan 
yang berkaitan dengan mengontrol variabel bebas serta perubahan yang terjadi pada variabel 
terikat. Untuk mengetahui perubahan tersebut, dilakukan observasi selama proses eksperimen 
berlangsung. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan melalui simulasi. Gambar 1 menunjukkan 
diagram alir yang menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. 

Obyek penelitian ini adalah produk yang mengalami proses painting dengan 
menggunakan jenis cat propan pada lini produksi SS di STI. Dalam penelitian ini, sampel data 
yang diambil adalah pintu dan part yang mengalami proses painting pu white high gloss.  

 
Gambar 1 Diagram Alir Penelitian 

 
Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan observasi lapangan dan pengambilan 10 sampel waktu operasi di setiap 
stasiun kerja pada proses painting di lini produksi SS di STI seperti yang ditunjukkan Tabel 1, 
dapat diidentifikasi adanya pemborosan waiting yang terjadi antar stasiun kerja. Jika waktu 
operasi stasiun kerja tersebut lebih singkat dibandingkan dengan waktu operasi stasiun kerja 
sebelumnya maka timbul waiting pada operator (tanda “+”). Sebaliknya, jika waktu operasi 
stasiun kerja tersebut lebih lambat dibandingkan dengan waktu operasi stasiun kerja 
sebelumnya maka timbul waiting benda kerja (tanda “-“). 

Tabel 1. Waktu Operasi Stasiun Kerja Proses Painting 
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Penentuan distribusi probabilitas dan estimasi parameter dari waktu operasi dievaluasi 
mempergunakan tool Input Analyzer yang terdapat pada software Arena. Hasil perkiraan fungsi 
distribusi probabilitas dan estimasi parameter ditunjukkan Tabel 2. 

Tabel 2 Distribusi Probabilitas dan Estimasi Parameter Waktu Operasi 

 
 
Pengembangan program simulasi dengan pendekatan interaksi proses dibangun terdiri 

dari executive routine atau main program, beberapa process routines dan subprogram lainnya. 
Executive routine mempunyai fungsi untuk mengendalikan keseluruhan eksekusi simulasi. 
Langkah-langkah program simulasi dalam executive routine ditunjukkan Gambar 2. Process 
routine mempunyai fungsi untuk menjalankan record atau operasi terjadwal dari setiap entitas 
yang berinteraksi dengan entitas lainnya. Subprogram lainnya meliputi timing routine 
(mekanisme penggerakan waktu simulasi), library routine (model matematis pembangkitan 
keacakan), processing time generator routine (pembangkitan waktu operasi per stasiun kerja 
tiap entitas), event scheduler routine (penjadwalan daftar kejadian). 

 
Gambar 2. Flowchart Main Program atau Executive Routine  

 
Pemodelan simulasi proses painting di lini produksi SS di STI menggunakan pendekatan 

interaksi proses (process interaction approach). Sehingga setelah tahap inisialisasi yang mereset 
status sistem saat awal simulasi, maka kemudian yang perlu dilakukan adalah menentukan 
unconditional delays dari setiap entitas terkait lamanya dia tinggal di stasiun kerja untuk 
mengalami proses selama waktu operasi dengan mengeksekusi processing time generator 
dengan langkah-langkah seperti Gambar 3 (a). Waktu operasi dibangkitkan library routine 
dengan memperhatikan distribusi probabilitas dan parameter di masing-masing stasiun kerja. 
Setelah semua waktu operasi di setiap stasiun kerja dari masing-masing entitas sudah 
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dibangkitkan, maka selanjutnya adalah menentukan conditional delays akibat interaksi antar 
entitas untuk dapat menjadwalkan kejadian operasi dari entitas di setiap stasiun kerja dengan 
mengeksekusi event scheduler routine seperti Gambar 3 (b). 

 

     
      (a)              (b) 
 

Gambar 3. Flowchart Subprogram-subprogram 
(a) Processing Time Generator Routine 
(b) Event Scheduler Routine 
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Program simulasi komputer dirancang menggunakan software Microsoft Visual Basic. 
Software Microsoft Visual Basic dipilih sebagai tool pembangun program simulasi dalam 
penelitian ini karena termasuk high level programming language yang berbasis visual 
programming dengan kemudahan dalam merancang antarmuka. Sebagai bahasa pemrograman, 
Microsoft Visual Basic dapat menunjang general purposes programming termasuk simulasi. 
Tampilan antarmuka output simulasi ditunjukkan Gambar 4. 

 
Gambar 4. Antarmuka Output Simulasi 

 
Dengan masukan sesuai dengan kondisi sistem eksisting, program simulasi dijalankan 

sebanyak 10 replikasi, untuk membangkitkan waktu operasi di setiap stasiun kerja yang 
dibandingkan dengan data aktualnya, guna uji verifikasi dan validasi. Setelah diuji 
mempergunakan t-test, hasilnya menyatakan tidak ada perbedaan signifikan. 

Selanjutnya program simulasi dipergunakan untuk mensimulasikan sistem eksisting 
dengan entitas sebanyak 20 kitchen set dengan luas permukaan yang perlu proses painting 
sebesar 20 m2 setiap kitchen set. Tabel 3 menunjukkan komposisi tenaga kerja berurutan dari 
stasiun kerja 1 hingga 8 adalah 6, 1, 5, 1, 6, 1, 11, dan 2, dengan 6 tenaga kerja pembantu. 
Simulasi dijalankan sebanyak 10 replikasi. Hasil simulasi menunjukkan manufacturing lead time 
selama 14 hari. Rata-rata waiting time setiap entitas (kitchen set) selama 1607,5 menit. Rata-
rata waiting time setiap stasiun kerja selama 996,3 menit. 

 
Tabel 3. Komposisi Tenaga Kerja Sistem Eksisting dan Skenario Sistem Baru 
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Tiga skenario yang dikembangkan untuk menjadi alternatif sistem baru dengan 
melakukan variasi penentuan komposisi tenaga kerja di setiap stasiun kerja. Skenario pertama 
dengan komposisi berurutan dari stasiun kerja 1 hingga 8 adalah 6, 1, 2, 1, 3, 1, 19 dan 3, dengan 
3 tenaga kerja pembantu. Skenario kedua dengan komposisi berurutan dari stasiun kerja 1 
hingga 8 adalah 6, 1, 2, 1, 2, 2, 18 dan 3, dengan 4 tenaga kerja pembantu. Skenario ketiga 
dengan komposisi berurutan dari stasiun kerja 1 hingga 8 adalah 5, 1, 2, 1, 2, 3, 17 dan 3, dengan 
5 tenaga kerja pembantu. Program simulasi dijalankan sebanyak 10 replikasi untuk masing-
masing skenario. 

Hasil simulasi skenario pertama menunjukkan manufacturing lead time selama 15 hari. 
Rata-rata waiting time setiap entitas (kitchen set) selama 1761,1 menit. Rata-rata waiting time 
setiap stasiun kerja selama 1175,5 menit. 

Hasil simulasi skenario kedua menunjukkan manufacturing lead time selama 9 hari. 
Rata-rata waiting time setiap entitas (kitchen set) selama 459,2 menit. Rata-rata waiting time 
setiap stasiun kerja selama 485,2 menit. 

Hasil simulasi skenario ketiga menunjukkan manufacturing lead time selama 8 hari. 
Rata-rata waiting time setiap entitas (kitchen set) selama 108,2 menit. Rata-rata waiting time 
setiap stasiun kerja selama 435,3 menit. 

Perbandingan waiting time rata-rata setiap entitas antara sistem eksisting dan tiga 
skenario sistem baru ditunjukkan pada Tabel 4. Perbandingan waiting time rata-rata setiap 
stasiun kerja antara sistem eksisting dan tiga skenario sistem baru ditunjukkan pada Tabel 5. 

 
Tabel 4. Perbandingan Waiting Time Rata-rata Setiap Entitas 

 
 

Tabel 5. Perbandingan Waiting Time Rata-rata Setiap Stasiun Kerja 

 
 
Berdasarkan perbandingan hasil simulasi menunjukkan bahwa skenario 3 mampu 

memberikan penurunan 6 hari pada manufacturing lead time menjadi 8 hari, penurunan 1499,3 
menit pada rata-rata waiting time entitas menjadi 108,2 menit, dan penurunan 561,0 menit pada 
rata-rata waiting time stasiun kerja menjadi 435,3 menit. 
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Kesimpulan 
Identifikasi terjadinya pemborosan waiting dilakukan dengan cara membandingkan 

perbedaan waktu operasi yang terjadi antar stasiun kerja/proses kerja selama observasi di 
lapangan. Terdapat dua macam pemborosan waiting yang berhasil diidentifikasi, yaitu waiting 
yang dialami entitas dan waiting yang dialami operator. Terindikasi dengan adanya 
penumpukan benda kerja, waiting yang dialami entitas terjadi karena waktu operasi si stasiun 
kerja tersebut lebih lambat dibandingkan dengan waktu operasi di stasiun kerja sebelumnya. 
Terindikasi dengan adanya operator menganggur, waiting yang dialami operator terjadi karena 
waktu operasi di stasiun kerja tersebut lebih singkat dibandingkan dengan waktu operasi di 
stasiun kerja sebelumnya. 

Perbandingan antara sistem eksisting dan tiga skenario sistem baru menunjukkan 
skenario ketiga memberikan hasil yang lebih efektif dibandingkan yang lain. Komposisi 
berurutan dari stasiun kerja 1 hingga 8 adalah 5, 1, 2, 1, 2, 3, 17 dan 3, dengan 5 tenaga kerja 
pembantu mampu memberikan penurunan 6 hari pada manufacturing lead time menjadi 8 hari, 
penurunan 1499,3 menit pada rata-rata waiting time entitas menjadi 108,2 menit, dan 
penurunan 561,0 menit pada rata-rata waiting time stasiun kerja menjadi 435,3 menit. 

Program simulasi dapat memberikan estimasi manufacturing lead time, di mana dengan 
skenario ketiga untuk menjalankan proses painting 20 kitchen set dengan luas permukaan 
20 m2 per set dapat terlaksana dengan estimasi manufacturing lead time selama 8 hari. 
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