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ABSTRAK 
Perencanaan kebutuhan tenaga kerja merupakan faktor krusial di sistem jobshop 

yang mempunyai banyak varian produk dengan tingkat permintaan tidak pasti. Teknik 

shojinka memungkinkan perusahaan secara fleksibel mengatur jumlah tenaga kerja 

(varying workforce size) dalam menerapkan strategi mengikuti permintaan (chase 

demand strategy) pada perencanaan produksinya. Rank order clustering merupakan 

salah satu teknik dalam group technology yang dipergunakan untuk mengelompokkan 

mesin atau operasi berdasarkan kemiripan aliran proses dari beberapa produk. Dengan 

memperhatikan kapasitas tiap tenaga kerja dan permintaan masing-masing produk, 

teknik shojinka dengan rank order clustering akan mengestimasikan jumlah tenaga kerja 

yang diperlukan beserta penugasannya masing-masing. 

Algoritma perencanaan kebutuhan tenaga kerja dengan pendekatan teknik shojinka 

dan rank order clustering pada sistem jobshop terdiri dari 5 langkah. Pada contoh studi 

kasus dengan 3 macam produk yang diproses dalam 10 macam operasi dengan aliran 

proses, waktu operasi dan permintaan di masing-masing produk berbeda, diperoleh hasil 

perencaan yaitu terbentuk 5 workcell atau stasiun kerja. Karena 1 workcell memerlukan 

1 orang tenaga kerja, maka perencanaan kebutuhan tenaga kerja adalah sebanyak 5 

orang. 

Kata kunci— Perencanaan kebutuhan tenaga kerja, Sistem jobshop, Teknik shojinka, 

Rank order clustering. 

 

 

 I. PENDAHULUAN 

Perencanaan kebutuhan tenaga kerja 

merupakan salah satu perencanaan jangka 

menengah. Penentuan jumlah tenaga kerja 

(varying workforce size) pada penerapan chase 

demand strategy memperhatikan kebutuhan 

produksi dalam memenuhi permintaan yang 

berubah sebagai kendala utama. 

Perencanaan yang tepat pada pengaturan 

jumlah tenaga kerja sangat penting pada 

perencanaan sistem produksi dengan kapasitas 

produksi yang tergantung pada manusia 

sebagai penggerak utamanya. Fleksibilitas 

jumlah tenaga kerja dan pengaturan 

penugasannya sebaiknya disesuaikan dengan 

kebutuhan produksi berdasarkan manajemen 

permintaan baik dari hasil peramalan maupun 

penerimaan pesanan. 

Pada chase demand strategy, perencanaan 

sistem produksi saat kebutuhan produksi tinggi 

akan menambahkan jumlah tenaga kerja 

(manpower hire) dan saat kebutuhan produksi 

rendah akan mengurangi jumlah tenaga kerja 

(manpower layoff). Konsep shojinka mengikuti 

prinsip chase demand strategy, yaitu 

menambahkan jumlah tenaga kerja saat 

kebutuhan produksi tinggi dan  mengurangi 

jumlah tenaga kerja saat kebutuhan produksi 

rendah. 

Sistem produksi jobshop berbeda dengan 

sistem produksi flowshop, di mana aliran 

material lebih dari satu macam. Perencanaan 

kebutuhan tenaga kerja pada sistem flowshop 

dapat mempergunakan pendekatan analisa 

keseimbangan lintasan produksi. Sedangkan 

perencanaan kebutuhan tenaga kerja pada 

sistem produksi jobshop dengan 

mempergunakan teknik shojinka perlu 

mempertimbangkan pembagian kerja dengan 

cara yang berbeda. 

Pada penelitian ini, perencanaan kebutuhan 

tenaga kerja dibuat dengan pendekatan teknik 

shojinka yang menggunakan metode rank 

order clustering didukung from-to chart dan 
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incidence matrix. Dalam perencanaan 

mempertimbangkan aliran proses masing-

masing item produk, ukuran permintaan 

masing-masing produk, serta kapasitas setiap 

tenaga kerja. Makalah ini memaparkan 

algoritma penerapan teknik shojinka dalam 

perencanaan kebutuhan tenaga kerja pada 

sistem jobshop dengan implementasi rank 

order clustering. 

Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk 

mengembangkan algoritma penerapan teknik 

shojinka pada perencanaan kebutuhan tenaga 

kerja di sistem jobshop dengan implementasi 

rank order clustering; 2. Untuk menunjukkan 

langkah-langkah penerapan algoritma. 

 

II. KERANGKA TEORITIS 

A. Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja 

dengan Pendekatan Teknik Shojinka 

Shojinka adalah suatu teknik untuk 

mencapai fleksibilitas dalam pengaturan 

jumlah tenaga kerja dengan menyesuaikan 

terhadap perubahan permintaan (Monden, 

2011). Penerapan teknik shojinka menunjang 

fleksibilitas jumlah tenaga kerja dengan 

pembagian tugas yang fleksibel. 

Kebutuhan tenaga kerja yang direncanakan 

umumnya diestimasikan menggunakan 

perhitungan seperti yang ditunjukkan pada 

persamaan (1). Jumlah kebutuhan tenaga kerja 

dihitung berdasarkan total waktu kebutuhan 

produksi yang mengkonversikan peramalan 

permintaan produk dari satuan ―unit‖ menjadi 

satuan ―jam-orang‖ (manhour) yang kemudian 

dibagi dengan kapasitas waktu kerja perorang 

yang tersedia dalam satuan ―jam‖. 
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Keterangan : 

N : Kebutuhan tenaga kerja (orang) 

P : Kebutuhan produksi (jam-orang) 

C : Kapasitas (jam) 

D : Permintaan atau ukuran pesanan dari 

produk dalam satu hari (unit) 

T : Waktu baku operasi pengerjaan setiap unit 

produk (jam-orang/unit) 

H : Kapasitas kerja sesuai waktu kerja dalam 

satu hari (jam) 

E : Efisiensi tenaga kerja (%) 

 

Perhitungan pada persamaan (1) dapat 

dipergunakan apabila pada lantai produksi 

tidak terdapat pembagian kerja dan 

diasumsikan tidak ada operasi yang 

membutuhkan kemampuan khusus, sehingga 

setiap tenaga kerja melakukan pekerjaan mulai 

operasi pertama hingga terakhir. Namun jika 

terdapat pembagian kerja, seringkali hasil 

perhitungan tersebut belum mencukupi 

kebutuhan tenaga kerja sebenarnya terutama di 

operasi bottleneck. 

Penerapan teknik shojinka dalam 

perencanaan kebutuhan tenaga kerja 

memberikan efisiensi pemberdayaan tenaga 

kerja, namun tetap mempertimbangkan 

penugasan atau pembagian kerja. Pada sistem 

produksi flowshop di mana aliran material 

hanya satu lintasan produksi tunggal, 

perencanaan kebutuhan tenaga kerja 

mempergunakan teknik shojinka mengikuti 

persamaan (2) dengan pertimbangan 

penugasan  mempergunakan analisa 

keseimbangan lintasan produksi terlebih 

dahulu (Rahman, 2011a). 

 

max            

Subject to

}{ Minimize

TcTc

N

N 

 (2) 

Keterangan : 

N : kebutuhan tenaga kerja (orang) 

TcN : waktu siklus lintasan dengan N tenaga 

kerja (jam) 

Tcmax : batas waktu siklus lintasan untuk 

memenuhi permintaan (jam) 

 

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 (Indrayadi, 

Rahman & Hardhiarto, 2011). Penelitian 

tersebut mempergunakan tiga skenario tingkat 

permintaan untuk menunjukkan fleksibilitas 

jumlah tenaga kerja. 

Terdapat pengembangan algoritma 

penerapan teknik shojinka pada perencanaan 

kebutuhan tenaga kerja di sistem produksi 

jobshop dengan metode heuristik (Rahman, 

2011b).  Algoritma mempunyai dua goal 

dalam menentukan jumlah tenaga kerja sesuai 

permintaan, yaitu meminimasi jumlah tenaga 

kerjanya dan meminimasi delay dari masing-

masing tenaga kerja seperti pada persamaan 

(3). Penelitian tersebut tidak memperhatikan 

aliran lintasan produksi dari tiap item produk 
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yang diproduksi, hanya berfokus pada beban di 

setiap operasi untuk memproses sejumlah 

permintaan dari beberapa item produk. 
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Keterangan : 

N : kebutuhan tenaga kerja 

Tj : Kebutuhan waktu proses pada operasi ke-j 

(menit) 

An,j : Penugasan tenaga kerja ke-n pada operasi 

ke-j (bernilai binary) 

J : jumlah operasi 

W : Kapasitas kerja sesuai hari kerja dalam 

satu bulan (hari) 

H : Banyaknya jam kerja kerja dalam satu hari 

(jam/hari) 

M : Banyaknya menit dalam satu jam 

(menit/jam) 

Delayn : waktu menganggur dari tenaga 

kerja ke-n (menit) 

Mean(Delay) : rata-rata waktu menganggur 

StDev(Delay) : standar deviasi waktu 

menganggur 

 

B. Pengaturan Logical Cell 

Dalam group technology, pengaturan 

logical cell (Cell Formation, CF) merupakan 

alat untuk merancang sistem manufaktur 

menggunakan kemiripan operasi membentuk 

kelompok (associated group) atau workcell. 

Beberapa item yang diproses di dalam 

kelompok operasi yang sama mempunyai 

kebutuhan yang sama, sehingga mengurangi 

perpindahan dan waktu setup. 

Secara umum CF mempergunakan dua alat 

bantu, yaitu incidence matrix dan from-to 

chart. Incidence matrix dipergunakan dengan 

metode clustering untuk memenuhi kondisi 

memaksimalkan nilai 1 pada sel-sel hubungan 

antara item dengan operasi di sekitar diagonal 

(inside the diagonal blocks) dan 

meminimalkannya pada sel-sel yang jauh dari 

diagonal (outside the diagonal blocks). From-

to chart dipergunakan untuk memaksimalkan 

aliran maju yang ditunjukkan pada sisi kanan 

diagonal (segitiga atas) dan meminimalkan 

aliran balik yang ditunjukkan pada sisi kiri 

diagonal (segitiga bawah). 

Production Flow Analysis (PFA) 

merupakan metode pendekatan CF untuk 

mengidentifikasikan kelompok operasi 

berdasarkan data aliran proses produksi. 

Metode ini tidak mempergunakan sistem 

klasifikasi, pengkodean dan gambar produk 

untuk menentukan logical machine cell 

(Burbidge, 1971). PFA dipergunakan untuk 

menganalisa urutan dan rute operasi yang 

dilalui item saat diproduksi di lantai produksi. 

Mengelompokkan berdasarkan rute operasi 

yang mirip, sama atau identik. Selanjutnya, 

kelompok-kelompok ini dapat dipergunakan 

untuk menentukan logical cell atau workcell. 

Beberapa metode PFA antara lain yang 

digambarkan Ham, Hitomi & Yoshida (1985), 

dan yang diusulkan Hollier (1963), dengan 

mempergunakan from-to chart, karena 

kemampuannya dalam menganalisa 

penanganan material.  

Formulasi metode PFA yang terdiri dari 

tiga langkah sebagai berikut : 

1. Mengembangkan from-to chart dari data 

rute operasi tiap item. Data mencerminkan 

banyaknya item yang berpindah antar 

operasi. 

2. Menentukan rasio to/from dari setiap 

mesin. Menjumlahkan semua perpindahan 

―to‖ dan ―from‖ dari setiap operasi. Jumlah 

―to‖ satu operasi dari penambahan semua 

elemen sesuai kolom. Jumlah ―from‖ dari 

penambahan semua elemen sesuai baris. 

3. Mengatur urutan operasi untuk menaikkan 

rasio to/from. Petunjuknya adalah operasi 

yang memiliki rasio to/from kecil 

cenderung menerima hasil kerja dari 

sedikit operasi lain, tetapi 

mendistribusikan hasil kerja ke banyak 

operasi. Sebaliknya, operasi yang memiliki 

rasio to/from besar akan cenderung 

menerima hasil kerja dari banyak operasi 

lain, tetapi mendistribusikan hasil kerja ke 

sedikit operasi. Sehingga, logikanya adalah 

menempatkan operasi dengan rasio to/from 

lebih kecil semakin awal, dan 

menempatkan operasi dengan rasio yang 

lebih besar semakin akhir. 

Banyak sekali metode CF lainnya 

diusulkan untuk memenuhi permasalahan 

mengatur operasi dalam Group Technology, 
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misalnya bond energy algorithm (McCormick, 

Schweitzer & White, 1972), rank order 

clustering (King, 1980), modified rank order 

clustering (Chandrasekaran & Rajagopalan, 

1986), direct clustering algorithm (Chan & 

Milner, 1982), single linkage clustering 

(McAuley, 1972), dan beberapa algoritma 

lainnya semisal complete linkage clustering, 

average linkage clustering, linear cell 

clustering dan lain-lain (Yang &Yang, 2007). 

Langkah-langkah dalam Rank Order 

Clustering (Groover, 2008) sebagai berikut : 

1. Memetakan masing-masing item ke dalam 

incidence matrix sesuai dengan proses 

pengerjaannya, yaitu dengan nilai 1 jika 

melalui operasi tersebut dan 0 jika tidak 

mempergunakannya. 

2. Menentukan bobot biner (binary weight) 

dengan pemberian pangkat bertingkat 

untuk setiap kolom pada incidence matrix 

dimulai pada kolom terakhir dengan bobot 

2
0
, kolom ke-2 terakhir dengan bobot 2

1
, 

dan seterusnya hingga kolom pertama.  

3. Membuat pembobotan dengan mengalikan 

setiap bobot biner (binary weight) kolom 

dengan nilai pada tiap sel dari masing-

masing baris dalam matrik tersebut 

4. Mengatur ulang susunan operasi dengan 

mengurutkan baris pada incidence matrix 

secara menurun (descending) berdasarkan 

jumlah bobot biner setiap baris 

5. Menentukan bobot biner (binary weight) 

dengan pemberian pangkat bertingkat 

untuk setiap baris pada incidence matrix 

dimulai pada baris terakhir dengan bobot 

2
0
, baris ke-2 terakhir dengan bobot 2

1
, dan 

seterusnya hingga baris pertama. 

6. Membuat pembobotan dengan mengalikan 

setiap bobot biner (binary weight) baris 

dengan nilai pada tiap sel dari masing-

masing kolom dalam matrik tersebut 

7. Mengatur ulang susunan item dengan 

mengurutkan kolom pada incidence matrix 

secara menurun (descending) berdasarkan 

jumlah bobot biner setiap kolom 

8. Mengulangi langkah ke-2 hingga tidak ada 

perubahan pada incidence matrix. 

 

C. Kerangka Konseptual 

Pada penelitian ini, dengan 

mempertimbangkan aliran proses masing-

masing item produk, ukuran permintaan 

masing-masing produk, serta kapasitas setiap 

tenaga kerja, perencanaan kebutuhan tenaga 

kerja dapat dibuat dengan pendekatan teknik 

shojinka yang menggunakan metode rank 

order clustering didukung from-to chart dan 

incidence matrix. Gambar 1 mendeskripsikan 

kerangka konseptual penelitian pengembangan 

algoritma penerapan teknik shojinka dalam 

perencanaan kebutuhan tenaga kerja pada 

sistem jobshop dengan implementasi rank 

order clustering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

III. METODOLOGI 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian konseptual (conceptual research). 

Metode conceptual research merupakan 

metode penelitian yang merumuskan atau 

mengembangkan konsep, kerangka, metode, 

teknik, algoritma atau teori yang 

merepresentasikan sistem untuk pemecahan 

permasalahan tertentu. Langkah-langkah 

penelitian ditunjukkan Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2 Langkah-langkah penelitian 

Penerapan Algoritma 

Mulai 

Pengamatan Pendahuluan 

Domain Masalah 

Studi 

Literatur 

Sistem 

Job Shop 

Perencanaan 

Tenaga Kerja 

Cell Formation 

Dalam GT 

Perumusan Masalah dan 

Penentuan Tujuan 

Pengembangan Algoritma 

dengan Pendekatan 

Teknik Shojinka 

Evaluasi 

Pengumpulan Data: 

 From-To Chart 

 Incidence Matrix 

 Permintaan tiap produk 

 Waktu Operasi 

 Kapasitas tiap Tenaga kerja 

Selesai 

INPUT: 

 Produk dan aliran 
prosesnya 

 Permintaan tiap 
produk 

 Waktu operasi 

 Kapasitas tiap 
tenaga kerja 

Teknik 

Shojinka 

Rank Order 

Clustering 

OUTPUT: 

 Pengaturan 
workcell 

 Perencanaan 
tenaga kerja 

Algoritma 
Perencanaan 

Tenaga Kerja 

ALAT BANTU: 

 Incidence matrix 

 Ranked positional weight 

 Multi product process chart 
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Analisa situasi dari domain masalah terkait 

dengan sistem jobshop, perencanaan kebutuhan 

tenaga kerja dan cell formation dalam group 

technology terutama rank order clustering. 

Data yang dipergunakan meliputi from-to 

chart untuk menunjukkan aliran atau urutan 

operasi masing-masing produk, incidence 

matrix untuk menunjukkan hubungan antara 

produk dengan operasi yang dipergunakan, 

ukuran permintaan masing-masing produk dan 

kapasitas setiap tenaga kerja. 

Keluaran dari penelitian ini adalah sebuah 

algoritma penerapan teknik shojinka dan rank 

order clustering pada perencanaan tenaga kerja 

di sistem jobshop. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Algoritma Perencanaan Tenaga Kerja 

Sistem Jobshop dengan Pendekatan 

Teknik Shojinka dan Rank Order 

Clustering 

Perencanaan kebutuhan tenaga kerja 

dengan pembagian kerja pada sistem jobshop 

perlu memperhatikan aliran proses atau urutan 

operasi dari masing-masing produk serta 

ukuran permintaan dari masing-masing produk. 

Algoritma penerapan teknik shojinka 

dalam perencanaan kebutuhan tenaga kerja di 

sistem jobshop dengan implementasi rank 

order clustering adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data. Langkah pertama dari 

adalah menentukan lingkup studi dan 

mengumpulkan data yang diperlukan. 

Lingkup membatasi operasi yang akan 

dianalisa kebutuhan tenaga kerja dan 

penugasannya. Data yang diperlukan 

adalah aliran proses atau urutan operasi 

setiap produk; hubungan antara produk dan 

operasi; ukuran permintaan setiap produk 

dan kapasitas setiap tenaga kerja. 

2. Pembuatan incidence matrix. Langkah 

kedua adalah memetakan urutan operasi 

(machine) dari setiap produk (component) 

dalam incidence matrix. Pemetaan 

dilakukan dengan memberikan angka ―1‖ 

pada operasi yang diperlukan produk. 

3. Pengaturan urutan operasi. Langkah ketiga 

adalah mengatur urutan operasi dan 

mengelompokkannya dengan implementasi 

rank order clustering. Didahului dengan 

menyusun modified incidence matrix, yaitu 

incidence matrix (dari langkah kedua) 

dengan beberapa perubahan. Dalam 

modified incidence matrix, pengurutan 

tidak lagi mempergunakan hasil perkalian 

angka ―1‖ dan binary weight, melainkan 

dari hasil perkalian ranked positional 

weight (RPW) dan tingkat permintaan (D). 

Di setiap baris (dalam incidence matrix 

baku mewakili machine), menjumlahkan 

hasil perkalian (RPW x D) semua sel atau 

kolom (dalam incidence matrix baku 

mewakili component) yang berkesesuaian. 

Hasil penjumlahan sel di tiap baris 

selanjutkan dipergunakan untuk 

mengurutkan operasi (machine dalam 

incidence matrix baku). 

4. Pengurutan prioritas produk. Langkah 

keempat mirip dengan langkah ketiga, tapi 

hasil perkalian (RPW x D) semua sel atau 

baris (dalam incidence matrix baku 

mewakili machine) yang berkesesuaian 

dijumlahkan di tiap kolom (dalam 

incidence matrix baku mewakili 

component). Jumlah tiap kolom 

dipergunakan untuk mengurutkan prioritas 

produk (component dalam incidence 

matrix baku).  

5. Analisa. Langkah terakhir untuk 

menganalisa pengelompokan operasi 

berdasarkan hasil perkalian waktu operasi 

dan jumlah permintaan dengan kendala 

kapasitas tiap tenaga kerja dan beban 

berimbang. Saat mengelompokkan operasi 

memungkinkan untuk mengubah urutan 

operasi, agar beban bisa lebih berimbang. 

Hasil pengelompokan selanjutnya 

ditunjukkan dalam multi product process 

chart untuk menunjukkan aliran operasi 

dari semua produk. 

B.  Pengumpulan dan Pengolahan Awal 

Data 

Data yang dikumpulkan meliputi : data 

aliran operasi, data hubungan operasi-produk, 

data permintaan produk, data waktu operasi 

dan data kapasitas tiap tenaga kerja. 

Terdapat tiga produk X, Y dan Z yang 

diproses melalui 10 macam operasi. Setiap 

produk hanya diproses sebagian dari ke-10 

operasi, bukan keseluruhan. Jenis dan urutan 

operasi masing-masing produk mempunyai 

perbedaan, demikian pula waktu operasinya. 

Gambar 3 mendeskripsikan urutan operasi 

dari Produk X. Tabel 1 menunjukkan from-to 

chart dari produk X. 

Gambar 4 mendeskripsikan urutan operasi 

dari Produk Y. Tabel 2 menunjukkan from-to 

chart dari produk Y. 
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Gambar 3 Urutan Operasi Produk X 

 

Tabel 1 From-To Chart Produk X 
To 

From 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  1         

2    1       

3         1  

4       1    

5           

6           

7   1        

8           

9          1 

10           
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Gambar 4 Urutan Operasi Produk Y 

 
Tabel 2 From-To Chart Produk Y 

To 
From 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2   1        

3      1     

4           

5         1  

6        1   

7           

8     1      

9          1 

10           

 

Gambar 5 mendeskripsikan urutan operasi 

dari Produk Z. Tabel 3 menunjukkan from-to 

chart dari produk Z.  
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Gambar 5 Urutan Operasi Produk Z 

 
Tabel 3 From-To Chart Produk Z 

To 
From 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  1         

2    1       

3           

4       1    

5         1  

6           

7     1      

8           

9          1 

10           

 

Tabel 4 menunjukkan incidence matrix 

yang mengilustrasikan hubungan antara produk 

dan operasi. 
 

Tabel 4 Incidence Matrix Produk X,Y & Z 
OPERASI PRODUK 

 X Y Z 

1 1  1 

2 1 1 1 

3 1 1  

4 1  1 

5  1 1 

6  1  

7 1  1 

8  1  

9 1 1 1 

10 1 1 1 

 

Tingkat permintaan produk sesuai 

perencanaan produksi ketiga produk. Produk X 

sebanyak 100 unit. Produk Y sebanyak 200 

unit. Dan Produk Z sebanyak 200 unit. 

Waktu operasi dan nilai ranked positional 

weight dari setiap operasi masing-masing 

produk ditunjukkan Tabel 5. Waktu operasi 

dalam satuan menit. Ranked positional weight 

diperoleh berdasarkan urutan operasi dengan 

perhitungan kumulatif dari operasi terakhir. 

 
Tabel 5 Waktu Operasi dan RPW 

OPERASI X Y Z 

 t RPW t RPW t RPW 

1 12 101   10 83 

2 17 89 13 76 15 73 

3 20 37 15 63   

4 14 72   16 58 

5   10 27 12 27 

6   7 48   

7 21 58   15 42 

8   14 41   

9 12 17 10 17 10 15 

10 5 5 7 7 5 5 

Total 101  76  83  

 

Setiap tenaga kerja bekerja selama 8 jam 

setiap hari kerja. Dalam satu bulan, masing-

masing bekerja selama 20 hari. Sehingga 

selama satu bulan setiap tenaga kerja bekerja 

selama 9.600 menit. 

C. Implementasi Algoritma Perencanaan 

Tenaga Kerja dengan Pendekatan Teknik 

Shojinka  

Sejumlah data telah dikumpulkan untuk 

merencanakan kebutuhan tenaga kerja selama 

satu bulan. Data-data tersebut meliputi : data 

aliran operasi, data hubungan operasi-produk, 

data permintaan produk, data waktu operasi 

dan data kapasitas tiap tenaga kerja. 

Berdasarkan data-data tersebut selanjutnya 
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membuat modified incidence matrix seperti 

yang ditunjukkan Tabel 6. 
Tabel 6 Modified Incidence Matrix Inisial 

 X Y Z RPW t 
OPERASI D= 100 D= 200 D=200 X X 

 t RPW t RPW t RPW D D 

1 12 101   10 83 26.700  

2 17 89 13 76 15 73 24.830  

3 20 37 15 63   16.300  

4 14 72   16 58 7.200  

5   10 27 12 27 5.832  

6   7 48   9.600  

7 21 58   15 42 5.800  

8   14 41   8.200  

9 12 17 10 17 10 15 5.100  

10 5 5 7 7 5 5 1.950  

RPW X D      

 

Jumlah hasil perkalian RPW dengan 

tingkat permintaan ditunjukkan pada kolom 

(RPW X D) Tabel 6. Berdasarkan jumlah hasil 

perkalian di tiap baris, selanjutnya operasi 

diurutkan dari yang terbesar. Hasil pengurutan 

dapat dilihat pada Tabel 7. 

 
Tabel 7 Modified Incidence Matrix 

Setelah Pengurutan Operasi 
 X Y Z RPW t 

OPERASI D= 100 D= 200 D=200 X X 
 t RPW t RPW t RPW D D 

1 12 101   10 83 26.700  

2 17 89 13 76 15 73 24.830  

3 20 37 15 63   16.300  

6   7 48   9.600  

8   14 41   8.200  

4 14 72   16 58 7.200  

5   10 27 12 27 5.832  

7 21 58   15 42 5.800  

9 12 17 10 17 10 15 5.100  

10 5 5 7 7 5 5 1.950  

RPW X D 37.900 55.800 60.600   

 

Jumlah hasil perkalian RPW dengan 

tingkat permintaan ditunjukkan baris (RPW X 
D) Tabel 7. Berdasarkan jumlah hasil perkalian 

di tiap kolom, selanjutnya prioritas produk 

diurutkan dari yang terbesar. Hasil pengurutan 

dapat dilihat pada Tabel 8.  

 
Tabel 8 Modified Incidence Matrix 

Setelah Pengurutan Prioritas Produk 
 Z Y X RPW t 

OPERASI D= 200 D= 200 D=100 X X 
 t RPW t RPW t RPW D D 

1 10 83   12 101 26.700 3.200 

2 15 73 13 76 17 89 24.830 7.300 

3   15 63 20 37 16.300 5.000 

6   7 48   9.600 4.600 

8   14 41   8.200 4.400 

4 16 58   14 72 7.200 1.400 

5 12 27 10 27   5.832 5.100 

7 15 42   21 58 5.800 2.800 

9 10 15 10 17 12 17 5.100 5.200 

10 5 5 7 7 5 5 1.950 2.900 

RPW X D 60.600 55.800 37.900   

 

Perhitungan perkalian antara waktu operasi 

dengan tingkat permintaan pada kolom (t X D) 

Tabel 8. Memperhatikan kendala kapasitas 

setiap tenaga kerja dalam satu bulan sebesar 

9.600 menit, selanjutnya langkah terakhir 

adalah analisa urutan operasi dan perhitungan 

perkalian (t X D) dalam modified incidence 

matrix untuk mengelompokkan operasi. 

Karena hasil perhitungan dari operasi ke-2 

terlalu besar jika ditambahkan operasi ke-1 di 

workcell ke-1, maka operasi ke-2 dimasukkan 

ke workcell ke-2 dan operasi ke-3 yang 

dimasukkan ke workcell ke-1. Hasil 

pengelompokan ditunjukkan dengan garis 

ganda pada Tabel 9. Setiap workcell dijalankan 

satu orang, sehingga tenaga kerja yang 

dibutuhkan sebanyak 5 orang, dengan 

penugasan seperti yang ditunjukkan Tabel 10. 

Aliran setiap produk diilustrasikan dalam multi 

product process chart di Gambar 6. 

 
Tabel 9 Modified Incidence Matrix Final 

 Z Y X RPW T 
OPERASI D= 200 D= 200 D=100 X X 

 T RPW t RPW t RPW D D 

1 10 83   12 101 26.700 3.200 

3   15 63 20 37 16.300 5.000 

2 15 73 13 76 17 89 24.830 7.300 

6   7 48   9.600 4.600 

8   14 41   8.200 4.400 

4 16 58   14 72 7.200 1.400 

7 15 42   21 58 5.800 2.800 

5 12 27 10 27   5.832 5.100 

9 10 15 10 17 12 17 5.100 5.200 

10 5 5 7 7 5 5 1.950 2.900 

RPW X D 60.600 55.800 37.900   

 
Tabel 10 Penugasan Operasi Tenaga Kerja 

WORK 
CELL 

PENUGASAN 
OPERASI 

BEBAN 
KERJA 

1 1, 3 8.200 

2 2 7.300 

3 6, 8 9.000 

4 4, 5, 7 9.300 

5 9, 10 7.900 

 
OPERASI Z Y X t X D Beban 

 D= 200 D= 200 D=100  Work
Cell 

1  10    12 3.200 8.200 

3    15  20 5.000  

2  15  13  17 7.300 7.300 

6    7   4.600 9.000 

8    14   4.400  

4  16    14 1.400 9.300 

7  15    21 2.800  

5  12  10   5.100  

9  10  10  12 5.200 7.900 

10  5  7  5 2.900  

TOTAL t 83 76 101   

Gambar 6 Multi Product Process Chart 



Rahman 

Seminar Nasional Terpadu Keilmuan Teknik Industri, 7 November 2015, Universitas Brawijaya – Malang  

C-10-8 

 

Pada produk Z, produk yang diprioritaskan 

pertama, aliran operasinya tidak mengalami 

aliran balik atau backtracking. Sedangkan pada 

produk X, produk yang paling tidak 

diprioritaskan, terdapat aliran balik. Dengan 

pengaturan tata letak blok seperti alternatif 

pada Gambar 7, maka jarak perpindahan dapat 

diperpendek. 

 

 Workcell 2  

Workcell 1 Workcell 4 

Workcell 3 Workcell 5 
Gambar 7 Tata Letak Workcell 

 

 V. PENUTUP  

Algoritma perencanaan kebutuhan tenaga 

kerja pada sistem jobshop dirumuskan dalam 5 

langkah. Algoritma mempergunakan 

pendekatan teknik Shojinka dan Rank Order 

Clustering. 

Operasi dikelompokkan dengan rank order 

clustering  mempergunakan incidence matrix 

dengan memperhatikan urutan operasi yang 

diwakili nilai ranked positional weight dan 

kebutuhan produksi yang diwakili tingkat 

permintaan. Incidence matrix baku yang 

menggunakan hasil perkalian angka ―1‖ dan 

binary weight dimodifikasi dalam modified 

incidence matrix yang menggunakan hasil 

perkalian ranked positional weight dan tingkat 

permintaan. Modified incidence matrix menjadi 

alat bantu utama dalam algoritma yang dibuat. 

Pengelompokan operasi dalam satu 

workcell mempertimbangkan kapasitas dari 

setiap tenaga kerja. Dengan asumsi bahwa satu 

workcell hanya satu tenaga kerja, maka dapat 

ditentukan kebutuhan tenaga kerjanya. Pada 

studi kasus sistem jobshop dengan 3 produk 

yang diproses dalam 10 operasi, dengan 

mempergunakan algoritma yang dibuat 

mendapatkan hasil perencanaan kebutuhan 

tenaga kerja sebanyak 5 orang. 

 

DAFTAR PUSTAKA  
Burbidge, J.L., 1971, ―Production Flow Analysis‖, 

dalam The Production Engineer, Vol 50,  hlm. 

139-152 

Chan, H.M. & Milner, D.A., 1982, ―Direct 

Clustering Algorithm for Group Formation in 

Cellular Manufacture‖, dalam Journal of 

Manufacturing Systems Vol 1 No 1, hlm. 64–

76 

Chandrasekaran, M.P. & Rajagopalan, R., 1986 

―MODROC: An Extension of Rank Order 

Clustering of Group Technology‖, dalam 

International Journal of Production Research 

Vol 24 No 5, hlm. 1221–1233 

Groover, M.P., 2008, Automation, Production 

System and Computer Integrated 

Manufacturing, Upper Saddle River: Pearson 

Education 

Ham, I., Hitomi, K. & Yoshida, T., 1985, Group 

Technology, Hingham: Kluwer Nijhoff Pub, 

Hollier, R.H., 1963, ―The Layout of Multi Product 

Lines‖, dalam International Journal of 

Production Research, Vol 2 No 1, hlm. 47-57 

Indrayadi, B., Rahman, A. & Hardhiarto, G., 2011, 

―Penerapan Shojinka Dalam Fleksibilitas 

Produksi Pada Lintasan Perakitan‖, dalam 

Rambe, J.M. & Ginting, R. (Editor), Prosiding 

Seminar Nasional Teknik Industri BKSTI VI,  

hlm. I159-I172, Medan: Badan Kerjasama 

Penyelenggara Pendidikan Tinggi Teknik 

Industri Indonesia 

King, J.R., 1980, ―Machine-component Grouping in 

Production Flow Analysis: An Approach Using 

Rank Order Clustering Algorithm‖, dalam 

International Journal of Production Research 

Vol 18 No 2, hlm. 213–232. 

McAuley, J., 1972, ―Machine Grouping for 

Efficient Production‖, dalam Production 

Engineering, hlm. 53-57. 

McCormick, W.T., Schweitzer, P.J. & White, T.W., 

1972, ―Problem Decomposition and Data 

Reorganization by a Clustering Technique‖, 

dalam Operations Research Vol 20 No 5, hlm. 

993–1009 

Monden, Y, 2011, Sistem Produksi Toyota: Suatu 

Ancangan Terpadu Untuk Penerapan Just-In-

Time, Jilid 1, terjemahan Edi Nugroho, Jakarta: 

Penerbit PPM 

Rahman, A, 2011a, ―Implementasi Shojinka Pada 

Perencanaan Produksi Agregat Dengan 

Pengaturan Tenaga Kerja Dan Pembagian 

Kerja Fleksibel‖, dalam Rambe, J.M. & 

Ginting, R. (Editor), Prosiding Seminar 

Nasional Teknik Industri BKSTI VI, hlm I173-

I178, Medan: Badan Kerjasama Penyelenggara 

Pendidikan Tinggi Teknik Industri Indonesia 

Rahman, A, 2011b, ―Perencanaan Kebutuhan 

Tenaga Kerja Fleksibel Pada Sistem Job Shop 

Mempergunakan Teknik Shojinka‖, dalam 

Loice, R. & Herawati, Y. (Editor), Prosiding 

Seminar Nasional dan Workshop Pemodelan 

dan Perancangan Sistem, hlm. 241-249, 

Bandung: Magister Teknik Industri Universitas 

Katolik Parahyangan 

Yang, M.S. & Yang, J.H., 2007, ―Machine-Part 

Cell Formation in Group Technology Using A 

Modified ART1 Method‖, dalam European 

Journal of Operational Research Vol 188, hlm. 

140–152 

 


