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Abstrak 

Industri yang menjalankan usaha dengan sistem make to order melaksanakan perencanaan 

produksinya berdasarkan pesanan job yang seringkali berfluktuasi dan tidak pasti. Pesanan job 

tidak datang secara periodik atau serentak di awal horison perencanaan, melainkan 

memungkinkan pesanan job datang pada saat jadwal produksi sudah berjalan (on going 

schedule). Banyaknya tenaga kerja harian yang dibutuhkan menjadi tidak tetap dan 

membutuhkan perencanaan kebutuhan tenaga kerja, agar tidak sampai menjadi beban dan 

membengkak setiap menjelang due date dari sebagian job. Teknik Shojinka mengatur jumlah 

tenaga kerja (varying workforce size) secara fleksibel mengikuti kebutuhan pengerjaan pesanan 

job. Dengan mengevaluasi jumlah tenaga kerja yang telah dipekerjakan, waktu baku proses dan 

due date dari masing-masing job, teknik shojinka akan mengevaluasi kelebihan atau 

kekurangan tenaga kerja untuk pengerjaan job yang akan disisipkan pada on going schedule. 

Sehingga setiap ada job yang baru masuk, akan dilakukan penyisipan job yang tidak selalu 

membutuhkan penambahan tenaga kerja. Dalam penelitian ini akan ditunjukkan algoritma 

penyisipan job dan perencanaan kebutuhan tenaga kerjanya dengan disertai contoh kasus untuk 

mengilustrasikan pengerjaannya. 

 

Kata Kunci : Sistem make to order, on going schedule, perencanaan kebutuhan tenaga kerja, 

tenaga kerja harian,  teknik shojinka, penyisipan job. 
 

Pendahuluan 

Industri sandal “X” merupakan perusahaan UKM produsen sandal unik yang menjalankan produksinya dengan sistem 

make to order. Pertumbuhan bisnis perusahaan sedang berkembang sangat baik. Tren perkembangan menunjukkan 

kecenderungan yang positif. Meski baru melayani pasar domestik, namun mempunyai area pemasaran sekitar kota 

Malang raya, juga luar kota Malang dan bahkan hingga sampai ke luar pulau Jawa.  

Peningkatan permintaan yang merupakan indikator pertumbuhan bisnis yang bagus, namun juga memunculkan 

permasalahan baru yang harus ditangani berkaitan dengan produksi. Perusahaan ini mempunyai kelemahan dalam 

melakukan perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Setiap menjelang akhir due date, seringkali timbul masalah 

penumpukan beban sisa pengerjaan pesanan yang masih banyak. Selama ini, solusi yang dipergunakan untuk 

menangani permasalahan tersebut adalah dengan menambahkan tenaga kerja dan waktu lembur menjelang akhir due 

date yaitu setelah menyadari beban sisa pengerjaan pesanan yang masih banyak dan perlu mengejar target agar waktu 

penyelesaian pesanan tidak melebihi due date. 

Proses pengerjaan produksi sandal di perusahaan ini tidak terlalu membutuhkan keahlian dan keterampilan yang tinggi. 

Banyak masyarakat di sekitar perusahaan mempunyai kemampuan memenuhi persyaratan keahlian dan keterampilan 

yang dibutuhkan perusahaan. Dengan perencanaan kerja yang baik, penambahan atau perekrutan tenaga kerja sebagai 

tenaga kerja harian tidak akan menjadi permasalahan. Namun permasalahan akan muncul, apabila perekrutan tenaga 

kerja harian dalam jumlah banyak dan secara mendadak, karena kemungkinan menjumpai kendala calon tenaga kerja 

yang akan direkrut ternyata sudah banyak yang telah terlebih dahulu menerima tawaran pekerjaan lain, mengingat di 

tempat tersebut ada banyak industri sejenis. 

Kasus ini pernah terjadi pada proses pengerjaan pesanan dari Lampung. Pada waktu itu proses pengerjaan pesanan 

dilakukan oleh 5 orang tenaga kerja, namun beberapa hari menjelang due date masih banyak pesanan yang belum 

diselesaikan. Untuk mengatasinya maka dilakukan penambahan tenaga kerja sementara sebanyak 12 orang. Meskipun 

demikian penambahan tersebut, ternyata masih belum mampu menyelesaikan permasalahan, sehingga selama 

keterbatasan waktu yang tersisa dilaksanakan waktu lembur. 

Selama ini, industri sandal “X”  menjalankan kegiatan produksi untuk menyelesaikan sejumlah pesanan tanpa ada 

perencanaan secara detail dan lebih mengandalkan intuisi pemilik usaha. Hal ini berpotensi menjadi masalah apabila 

ada beberapa pesanan yang harus diselesaikan dengan due date. Saat menerima pesanan baru untuk ditambahkan dalam 
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on going schedule yaitu ketika sedang mengerjakan beberapa pesanan lain, perusahaan lebih banyak mengandalkan 

tenaga kerja yang tersedia, dan baru menambahkan jika telah mendesak. Keterlambatan penyelesaian pesanan atau 

kerugian akibat menolak pesanan merupakan permasalahan yang dapat dicegah dengan perencanaan produksi yang 

baik, dan salah satunya adalah perencanaan kebutuhan tenaga kerja. 

Shojinka merupakan salah satu teknik yang dikembangkan oleh Toyota di dalam sistem produksinya (Toyota 

Production System). Shojinka adalah suatu teknik untuk mencapai fleksibilitas dalam pengaturan jumlah pekerja di 

tempat kerja dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan permintaan [1]. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja 

fleksibel dengan mengatur jumlah tenaga kerja (varying workforce size) berdasarkan kebutuhan produksi untuk 

mengerjakan pesanan permintaan. Konsep shojinka mengikuti prinsip chase demand strategy dengan menambahkan 

jumlah tenaga kerja (manpower hire) saat kebutuhan produksi tinggi dan  mengurangi jumlah tenaga kerja (manpower 

layoff) saat kebutuhan produksi rendah. 

Perhitungan estimasi kebutuhan tenaga kerja tanpa memperhatikan pembagian tugas, pada dasarnya adalah berdasarkan 

rasio antara kebutuhan produksi dalam satuan waktu (jam) dibandingkan dengan kapasitas setiap tenaga kerja dalam 

satuan waktu (jam), seperti pada persamaan (1). 
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Di mana : 

 N : Kebutuhan tenaga kerja (orang) 

 P : Kebutuhan produksi (jam) 

 C : Kapasitas (jam/orang) 

 R : Permintaan atau ukuran pesanan dari produk (unit) 

 T : Waktu baku operasi pengerjaan setiap unit produk (jam/unit) 

 D : Durasi pesanan antara tanggal perencanaan dengan due date (hari) 

 H : Kapasitas kerja berdasarkan waktu kerja tenaga kerja dalam satu hari (jam/hari) 

 E : Efisiensi tenaga kerja (%) 

 

Penerapan teknik shojinka pada perencanaan produksi aggregat menggunakan strategi mengikuti permintaan (chase 

demand strategy) dan teknik pengaturan jumlah tenaga kerja (varying workforce size) pada sistem produksi flow shop 

dengan lini produksi tunggal dapat dilakukan dengan pendekatan metode keseimbangan lintasan [2]. Penelitian tersebut 

membandingkan tiga skenario, yaitu skenario pertama tanpa pembagian tugas, skenario kedua dengan pembagian tugas 

tetap dan skenario ketiga dengan pembagian tugas fleksibel. Skenario yang ketiga adalah contoh penerapan teknik 

shojinka yang menunjukkan fleksibilitas jumlah tenaga kerja mengikuti permintaan dengan pembagian tugas yang 

fleksibel. Fleksibilitas pembagian tugas menuntut tenaga kerja harus memiliki ketanggapan yang cepat, sehingga tenaga 

kerja haruslah merupakan pekerja fungsi ganda. Dengan arti bahwa tenaga kerja harus dilatih untuk menjadi seorang 

pekerja terampil untuk setiap jenis pekerjaan dan proses apapun. 

Pada lintasan perakitan, penerapan teknik shojinka selain mempergunakan pendekatan metode keseimbangan lintasan 

juga perlu memperhatikan tata letak fasilitas produksi untuk meminimasi pemborosan pergerakan tenaga kerja dalam 

stasiun kerjanya [3]. Penelitian tersebut mempergunakan tiga skenario untuk menunjukkan fleksibilitas jumlah tenaga 

kerja dan pembagian tugasnya, yaitu skenario pertama dengan permintaan terendah, skenario kedua dengan permintaan 

rata-rata dan skenario ketiga dengan permintaan tertinggi. Hasil penelitian menunjukkan jumlah tenaga kerja di masing-

masing skenario serta pembagian tugas dan posisi area kerja dari setiap tenaga kerjanya. 

Terdapat pengembangan algoritma penerapan teknik shojinka pada perencanaan kebutuhan tenaga kerja di sistem 

produksi job shop dengan metode heuristik [4].  Algoritma mempunyai dua goal dalam menentukan jumlah tenaga kerja 

sesuai permintaan, yaitu meminimasi jumlah tenaga kerjanya dan meminimasi delay dari masing-masing tenaga kerja. 

Penelitian tersebut tidak memperhatikan aliran lini produksi dari tiap item produk yang harus diproduksi, hanya 

berfokus pada beban di masing-masing operasi dalam memproses sejumlah demand dari beberapa item produk.  

Pada penelitian ini, dengan mempertimbangkan on going schedule, jumlah tenaga kerja yang sedang dipekerjakan serta 

due date dan ukuran pesanan yang akan disisipkan, perencanaan kebutuhan tenaga kerja dapat dibuat dengan 

pendekatan teknik shojinka sekaligus menyusun penjadwalan produksi revisi. Makalah ini memaparkan algoritma 

penerapan teknik shojinka dalam perencanaan kebutuhan tenaga kerja dan penjadwalan produksi untuk penyisipan job 

dalam on going schedule pada sistem make to order untuk menghindarkan pembengkakan tenaga kerja di setiap 

menjelang akhir due date. 

Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengembangkan algoritma penerapan teknik shojinka pada perencanaan 

kebutuhan tenaga kerja di sistem make to order dengan penyisipan pesanan baru dalam on going schedule; 2. Untuk 

menyusun jadwal produksi dari industri sandal “X” dengan penyisipan pesanan; 3. Untuk mengestimasikan kebutuhan 

tenaga kerja untuk menyelesaikan pesanan berdasarkan jadwal produksi. 
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Metodologi 

Metode penelitian yang digunakan meliputi penelitian perancangan (design research). Metode design research adalah 

metode penelitian yang mengembangkan inovasi untuk mendefinisikan ideas dan practices melalui analisa, desain dan 

implementasi dalam framework yang efektif dan efisien. Situasi masalah dianalisa terkait dengan sistem produksi make 

to order, manajemen pesanan dan pengaturan jumlah tenaga kerjanya. Keluaran yang diperoleh pada tahap desain dari 

penelitian ini adalah sebuah algoritma dengan pendekatan teknik shojinka sebagai metode untuk menyelesaikan 

permasalahan perencanaan kebutuhan tenaga kerja dengan penyisipan job pada on going schedule di sistem make to 

order. Algoritma kemudian diimplementasikan untuk memperoleh solusi yang dapat diambil sebagai kesimpulan. 

Penelitian ini memusatkan perhatian pada kasus perencanaan pekerja dan penjadwalan produksi pada industri “X” 

dengan menggunakan resources graph sebagai alat bantunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar1. Metodologi Penelitian 

Hasil dan Pembahasan 

Pesanan yang diterima oleh industri sandal “X” dapat dimungkinkan datang saat sedang mengerjakan pesanan. Maka 

dikembangkan suatu algoritma yang dapat menyisipkan pesanan ke dalam on going schedule. Berikut ini adalah 

langkah-langkahnya: 

1. Mulai  

2. Petakan on going schedule yang sudah terlaksana pada resource graph. 

3. Perbarui daftar pesanan yang belum terlaksana, dengan mengurangkan ukuran pesanan untuk pesanan yang sudah 

sebagian dikerjakan, dan menambahkan pesanan yang baru diterima untuk disisipkan 

4. Gabungkan pesanan-pesanan yang mempunyai kesamaan due date dalam satu job. 

5. Urutkan job sesuai due date (erliest due date, EDD) 

6. Jadwalkan job pertama dari daftar pada resource graph dengan bentuk segiempat dengan lebar sebesar durasi (D) 

dari saat ini hingga due date, dan tinggi sesuai estimasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan semua pesanan j yang 

menjadi bagian dari job ke-i dengan menggunakan persamaan berikut : 
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Di mana : 

 Ni : Kebutuhan tenaga kerja (orang) hingga job ke-i 

 LNi : Luas Grafik Kebutuhan tenaga kerja (orang) hingga job ke-i 

 Pi : Kebutuhan produksi (jam) dari job ke-i 

 Pei : Sisa kebutuhan produksi (jam) dari job ke-i 

 Rj : Permintaan atau ukuran pesanan ke-j (unit) bagian dari job ke-i 

 Tj : Waktu baku operasi pengerjaan setiap unit produk pesanan ke-j (jam/unit) bagian dari job ke-i 

 Di : Durasi pesanan antara tanggal perencanaan dengan due date (hari) dari job ke-i 

 H : Kapasitas kerja berdasarkan waktu kerja tenaga kerja dalam satu hari (jam/hari) 

 E : Efisiensi tenaga kerja (%) 

 

7. Pilih job berikutnya dari tabel, yaitu  job ke-i. 

Hitung Kebutuhan tenaga kerja sementara job ke-i, Ni’ dengan cara berikut : 
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a. Jika Ni’< Ni-1 ,  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kebutuhan Tenaga Kerja Job ke-i Kurang dari Job ke-(i-1) 

 

Hitung estimasi kebutuhan tenaga kerja job ke-i, Ni sesuai persamaan berikut : 

 ,
ii NN   (4) 

Ulangi langkah ke- 7 jika masih ada job yang belum dikerjakan, jika sudah tidak ada job lagi selesai dan loncat 

ke langkah ke-11 

b. Jika Ni’> Ni-1 ,  

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Kebutuhan Tenaga Kerja Job ke-i Lebih Besar dari Job ke-(i-1) 

 

Hitung estimasi kebutuhan tenaga kerja sementara job ke-i, Ni’sesuai persamaan berikut : 

1
,
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1 ix  

lanjutkan langkah ke-8. 

 

8. Hitung sisa kebutuhan produksi (jam) dari job ke-i, Pei dengan cara berikut : 

 ,
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a. Jika x = 1, maka hitung estimasi kebutuhan tenaga kerja job ke-i, Ni sesuai persamaan berikut : 
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  EHDNLNLN iiii  ,,  

Ulangi langkah ke- 7 jika masih ada job yang belum dikerjakan, jika sudah tidak ada job lagi selesai dan loncat 

ke langkah ke-11 

b. Jika x > 1, lanjutkan ke langkah 9 

9. Cari besaran indeks y yang menunjukkan kebutuhan tenaga kerja job ke-y sebelum job ke-x, Ny yang lebih besar dari 

kebutuhan tenaga kerja job ke-x, Nx : 

 1),...,1(, mana di     xxyNN xy  (8) 

a. Jika tidak ada y yang memenuhi (Ny>Nx), atau untuk semua y nilai (Ny<Nx) maka hitung estimasi kebutuhan 

tenaga kerja job ke-i, Ni sesuai persamaan berikut : 
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  EHDNLNLN iiii  ,,  

Ulangi langkah ke- 7 jika masih ada job yang belum dikerjakan, jika sudah tidak ada job lagi selesai dan loncat 

ke langkah ke-11 

b. Jika ada y yang memenuhi (Ny>Nx), lanjutkan ke langkah 10. 

10. Hitung hitung estimasi penambahan kebutuhan tenaga kerja job ke-i, Ni’ sebagai berikut : 

 
EHDD

Pe
N

yi

i
i




)(

,  (10) 

a. Jika ((Ni’+Ni’) < Ny), maka hitung estimasi kebutuhan tenaga kerja job ke-i, Ni sesuai persamaan berikut : 
,,
iii NNN   

   EHDDNLNLN yiiii  )(,,  (11) 

Ulangi langkah ke- 7 jika masih ada job yang belum dikerjakan, jika sudah tidak ada job lagi selesai dan loncat 

ke langkah ke-11 

b. Jika ((Ni’+Ni’) > Ny), maka hitung estimasi kebutuhan tenaga kerja job ke-i, Ni sesuai persamaan berikut : 

xyi NNN  ,  

   EHDDNLNLN yiiii  )(,,  (12) 

yx   

Ulangi langkah ke- 8 

11. Semua job sudah terjadwal dan masing-masing job telah diestimasikan kebutuhan tenaga kerjanya. 

12. Selesai 

 

Pada awal bulan Nopember, masih terdapat lima pesanan yang sedang dikerjakan seperti yang ditunjukkan pada 

Tabel 1. Pada bulan Nopember ada sebelas pesanan yang diterima, dengan rincian ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 1  On Going Schedule Pesanan yang Sedang Dikerjakan Awal Bulan Nopember 

No Pesanan Pesan Due Date Jumlah Terkerjakan Sisa 

1 SD B 27/10 02/11 80 53 27 

2 MD B 27/10 02/11 40 17 33 

3 SL A 25/10 04/11 80 24 56 

4 SD A 25/10 04/11 90 59 31 

5 MD A 25/10 04/11 80 23 57 

 

Tabel 2  Pesanan Bulan Nopember 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Pesanan SL A SL B SD A MD A SL A SD A SD B SL A SL B SD B SD C 
Pesan 03/11 03/11 03/11 03/11 07/11 07/11 07/11 08/11 08/11 08/11 08/11 

Due date 11/11 11/11 11/11 11/11 17/11 17/11 17/11 19/11 19/11 19/11 19/11 

Jumlah 90 90 80 60 80 90 40 100 80 90 70 

 

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat tujuh macam model yang harus dikerjakan pada bulan 

Nopember. Tujuh model tersebut adalah SL A, SL B, SD A, SD B, SD C, MD A dan MD B. Selanjutnya dengan 

melakukan pengukuran waktu pengerjaan untuk masing-masing model, diperoleh waktu baku operasi pengerjaan seperti 

yang ditunjukkan Tabel 3. 
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Tabel 3 Waktu Baku Operasi Pengerjaan Tiap 1 Pasang Model Sandal 

No 1 2 3 4 5 6 7 

Model SL A SL B SD A SD B SD C MD A MD B 

Waktu operasi (T) 1,685 1,681 1,583 1,586 1,593 1,509 1,506 

 

Memadukan data pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3 diperoleh data kebutuhan produksi dari masing-masing pesanan 

dan penggabungan pesanan-pesanan ke dalam job, seperti yang ditunjukkan Tabel 4. Job ke-1 selesai tanggal 2, 

sehingga pada saat job ke-3 datang pada tanggal  3, job ke-1 telah selesai dan job ke-2 diestimasikan sisanya 

berdasarkan rasio waktu sesuai perencanaan sebelumnya. Demikian pula pada saat job ke-4 datang maupun job ke-5 

datang, sisa pengerjaan beberapa job yang belum selesai diestimasikan berdasarkan rasio waktu sesuai perencanaan 

sebelumnya. 

Tabel 4 Waktu Baku Operasi Pengerjaan Tiap 1 Pasang Model Sandal 

No Job Pesan Due Date D Pesanan R T R X T P 

1 Job 1 1/11 02/11 2 SD B 27 1,586 42,822 92,520 

     MD B 33 1,506 49,698  

2 Job 2 1/11 04/11 4 SL A 56 1,685 94,360 229,446 

     SD A 31 1,583 49,073  

     MD A 57 1,509 86,013  

3 Job 3 03/11 11/11 11 SL A 90 1,685 151,650 520,120 

     SL B 90 1,681 151,290  

     SD A 80 1,583 126,640  

     MD A 60 1,509 90,540  

4 Job 4 07/11 17/11 17 SL A 80 1,685 134,800 340,710 

     SD A 90 1,583 142,470  

     SD B 40 1,586 63,440  

5 Job 5 08/11 19/11 19 SL A 100 1,685 168,500 557,230 

     SL B 80 1,681 134,480  

     SD B 90 1,586 142,740  

     SD C 70 1,593 111,510  

 

(1) Penjadwalan pada awal bulan Nopember untuk menyelesaikan job ke-1 dan 2 yang sedang dikerjakan. 

Berdasarkan persamaan (2) diperoleh kebutuhan tenaga kerja untuk job ke-1 adalah : 
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Berdasarkan persamaan (3) diperoleh kebutuhan tenaga kerja untuk job ke-2 adalah : 
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Sehingga estimasi kebutuhan tenaga kerja sementara untuk job ke-2 sesuai persamaan (5) adalah : 
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Sisa kebutuhan produksi job ke-2 sesuai persamaan (6) adalah : 
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2

2

,
222







Pe

Pe

LNPPe

 

Estimasi penambahan kebutuhan tenaga kerja sementara untuk job ke-2 sesuai persamaan (7) adalah : 
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Sehingga estimasi kebutuhan tenaga kerja sementara untuk job ke-2 sesuai persamaan (7) adalah : 
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Gambar 4. Resource Graph Penjadwalan Job ke-1 dan 2 Pada Awal Bulan Nopember  

 

Berdasarkan Gambar 4, menunjukkan penjadwalan Job ke-1 dan 2. Job ke-1 dilanjutkan sejak awal bulan hingga 

tanggal 2 dan membutuhkan tenaga kerja sebanyak 5,7825 orang. Sedangkan Job ke-2 dijadwalkan melanjutkan 

sejak awal bulan hingga tanggal 4, dengan 4,2789 orang bekerja hingga tanggal 2 dan kemudian ditambahkan 

5,7825 orang menjadi 10,0614 orang hingga tanggal 4. 

(2) Penjadwalan job ke-2 dan 3, dimulai pada tanggal 3 dengan menyisipkan job ke-3 dan menyelesaikan job ke-2. 

Mengikuti algoritma  perencanaan kebutuhan tenaga kerja dengan menyisipkan pesanan ke dalam on going 

schedule maka diperoleh penjadwalan seperti Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Resource Graph Penjadwalan Job ke-2 dan 3 Pada Tanggal 3 Nopember  

 

Berdasarkan Gambar 5, menunjukkan penjadwalan Job ke-2 dan 3. Job ke-2 dilanjutkan hingga tanggal 4 dan 

membutuhkan tenaga kerja sebanyak 10,0614 orang. Sedangkan Job ke-3 dijadwalkan mulai tanggal 4, dengan 

9,2879 orang (berkurang 0,7735 orang) bekerja hingga tanggal 11. 

(3) Penjadwalan job ke-3 dan 4, dimulai pada tanggal 7 dengan menyisipkan job ke-4 dan menyelesaikan job ke-3. 

Mengikuti algoritma  perencanaan kebutuhan tenaga kerja dengan menyisipkan pesanan ke dalam on going 

schedule maka diperoleh penjadwalan seperti Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Resource Graph Penjadwalan Job ke-3 dan 4 Pada Tanggal 7 Nopember  

 

Berdasarkan Gambar 6, menunjukkan penjadwalan Job ke-3 dan 4. Job ke-3 dilanjutkan hingga tanggal 11 dan 

membutuhkan tenaga kerja sebanyak 9,2879 orang. Sedangkan Job ke-4 dijadwalkan mulai tanggal 11, dengan 

7,0981 orang (berkurang 2,1898 orang) bekerja hingga tanggal 17. 

 

(4) Penjadwalan job ke-3, 4 dan 5, dimulai pada tanggal 8 dengan menyisipkan job ke-5 serta menyelesaikan job ke-3 

dan 4. 
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Mengikuti algoritma  perencanaan kebutuhan tenaga kerja dengan menyisipkan pesanan ke dalam on going 

schedule maka diperoleh penjadwalan seperti Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Resource Graph Penjadwalan Job ke-3, 4 dan 5 Pada Tanggal 8 Nopember  

 

Berdasarkan Gambar 7, menunjukkan penjadwalan Job ke-3, 4 dan 5. Job ke-3 dilanjutkan hingga tanggal 11 dan 

membutuhkan tenaga kerja sebanyak 9,2879 orang. Sedangkan Job ke-4 dijadwalkan mulai tanggal 11, dengan 

7,0981 orang bekerja hingga tanggal 17. Dan Job ke-5 dijadwalkan mulai tanggal 8, dengan 3,4490 orang bekerja 

hingga tanggal 11, lalu ditambah 2,1898 orang menjadi 5,6388 orang bekerja hingga tanggal 17 dan kemudian 

ditambah 7,0981 orang menjadi 12,7369 orang bekerja hingga tanggal 19. 

 

Penjadwalan Job ke-1 hingga Job ke-5 pada bulan Nopember sesuai Gambar 4 hingga Gambar 7, menunjukkan 

perubahan kebutuhan tenaga kerja seperti yang ditunjukkan Tabel 5. 

Tabel 5 Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja Bulan Nopember 

Tanggal Kebutuhan Tenaga Kerja Penambahan Tenaga Kerja Pengurangan Tenaga Kerja 

Awal bulan 10,0614 -  

4 Nop 9,2879  0,7735 

8 Nop 12,7369 3,4490  

Kesimpulan 

Algoritma penerapan teknik shojinka pada perencanaan kebutuhan tenaga kerja di sistem make to order dengan 

penyisipan pesanan baru dalam on going schedule terdiri dari 12 langkah. Industri sandal “X” di bulan Nopember 

menerima 11 pesanan baru, dengan 5 pesanan yang sedang dikerjakan dalam on going schedule, kemudian 

dikelompokkan sesuai due date menjadi 5 job dan dijadwalkan job ke-1 mulai awal bulan hingga tanggal 2, job ke-2 

mulai awal bulan hingga tanggal 4, job ke-3 mulai tanggal 4 hingga tanggal 11, job ke-4 mulai tanggal 11 hingga 

tanggal 17, dan job ke-5 mulai tanggal 8 hingga tanggal 19. Kebutuhan tenaga kerja di awal bulan sebanyak 10,0614 

orang, kemudian di tanggal 4 berkurang menjadi 9,2879 orang, dan ditambahkan pada tanggal 8 menjadi 12,7369 orang. 
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