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PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI

BAB I
PENDAHULUAN

Pada umumnya dalam proses penyusunan skripsi, didahului dengan penulisan

proposal, penulisan artikel ilmiah untuk seminar hasil dan diakhiri dengan ujian. Skripsi,

harus disusun dengan menggunakan prosedur, acuan dan kebenaran yang berlaku pada

dunia keilmuan. Skripsi, harus memenuhi tiga persyaratan utama, yaitu:

1. Isi kajian berada dalam lingkup pengetahuan keilmuan,

2. Langkah pengerjaannya menggunakan metode keilmuan,

3. Sosok tampilannya sesuai dan memenuhi persyaratan sebagai tulisan ilmiah.

Panduan Penulisan Skripsi ini berisi berbagai aturan dan pedoman tentang tata cara

dan format penulisan proposal skripsi, laporan skripsi dan artikel ilmiah yang berlaku di

Program studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional

Malang. Diharapkan akan diperoleh satu kesamaan format penulisan proposal skripsi atau

laporan skripsi, dan artikel ilmiah pada Program studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi

Industri, Institut Teknologi Nasional Malang. Panduan ini adalah untuk mempermudah

mahasiswa dalam menyusun proposal skripsi atau laporan skripsi atau artikel ilmiah agar

mahasiswa dapat lebih lancar dalam melakukan penulisannya.

1.1 Tujuan Penulisan Buku Pedoman

Tujuan penyusunan buku pedoman ini adalah untuk memberi panduan kepada

mahasiswa agar mampu menerapkan kemampuan bernalar keilmuan dalam merumuskan

permasalahan dan mencari pemecahan permasalahannya. Kemudian mampu

mengkomunikasikan artikel ilmiahnya dalam seminar secara tertulis dalam bentuk laporan

skripsi dan secara lisan dalam ujian. Pedoman penulisan proposal dan laporan skripsi,

sengaja dijadikan satu buku, karena berisi proposal dari bagian awal, Bab

Pendahuluan,Tinjauan Pustaka, Metodologi, Hasil dan Pembahasan dan Penutup, Daftar

Pustaka, sampai Lampiran akan menjadi isi dari skripsi. Dalam laporan skripsi, perlu

disesuaikan Bab Metode sesuai dengan kajian aktual yang dilakukan.
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1.2 Pengertian Skripsi

Skripsi ialah suatu karya tulis ilmiah yang didasarkan atas kajian ilmiah/ penelitian/

survey dan investigasi/ studi perbandingan/ studi kasus/ studi kelayakan problem solving

dalam bidang rekayasa yang sesuai dengan jurusan/program studi teknik industri. Skripsi

merupakan tugas akhir yang wajib disusun/dilaksanakan oleh setiap mahasiswa Program

Sarjana.

BAB II

PENULISAN PROPOSAL

Proposal skripsi, ditulis sebagai usulan untuk melakukan kegiatan skripsi. Penulisan

proposal harus mengikuti pedoman agar terdapat keseragaman dan standarisasi dalam

penulisan serta peningkatan kualitas kegiatan akademik pada Program Sarjana. Bab ini

menjelaskan penulisan proposal skripsi, yang berisi tata cara penulisannya.

2.1 Sistematika Penulisan

Proposal skripsi sesuai dengan sistematika berikut :

1. Bab I Pendahuluan

2. Bab II Tinjauan Pustaka

3. Bab III Metodologi Penelitian

4. Daftar Pustaka

5. Lampiran (bila ada)

Tata cara penulisan proposal untuk masing-masing bagian yang telah disebutkan

mengacu pada penulisan skripsi, yang dijelaskan dalam Bab III wajib diikuti.
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BAB III

PENULISAN SKRIPSI

3.1. Penulisan Skripsi

Skripsi terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal skripsi, bagian utama skripsi, dan

bagian akhir skripsi.

3.1.1 Bagian Awal Skripsi

Bagian ini terdiri atas:

1. Sampul

2. Lembar Judul

3. Lembar Pengesahan Dosen Pembimbing

4. Lembar Pernyataan Orisinalitas

5. Lembar Sertifikat Bebas Plagiasi

6. Lembar Peruntukan

7. Lembar Ringkasan

8. Lembar Summary

9. Lembar Pengantar

10.Daftar Isi

11.Daftar Tabel

12.Daftar Gambar

13.Daftar Lampiran (bila ada)

14.Daftar Simbol (bila ada)

15.Daftar Singkatan (glossary) (bila ada)

Sampul

Sampul terdiri atas dua bagian, yaitu sampul luar dicetak pada kertas karton

(hardcover) dan sampul dalam dicetak pada kertas HVS putih. Pada punggung sampul luar

dicantumkan nama penulis, judul skripsi dan tahun kelulusan. Sampul luar skripsi

berwarna Kuning Kaki. Pada sampul dicetak: judul skripsi (huruf kapital, dianjurkan 12-15

kata); tulisan kata: SKRIPSI (huruf kapital), di bawahnya diikuti dengan nama prodi

tulisan kalimat: Ditujukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana
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Teknik; lambang ITN Malang; nama lengkap penulis (tanpa gelar), nomor induk

mahasiswa; tulisan: PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI S-1, FAKULTAS

TEKNOLOGI INDUSTRI, INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG dan tahun

skripsi diajukan (Contoh sampul lihat Lampiran 1).

Dalam hal penulisan judul skripsi, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut :

a. Dituliskan secara ringkas dan dalam kalimat yang jelas serta tidak melebihi 15 kata.

b. Disajikan dalam kalimat deklaratif dan bukan kalimat tanya.

c. Sedapat mungkin dapat disajikan dalam satu kalimat.

d. Tidak menggunakan kata-kata yang bermakna ganda, membingungkan, terlalu

puitis, berisi kata-kata mutiara, atau pernyataan yang mengada-ada.

Pengesahan Dosen Pembimbing

Lembar pengesahan dosen pembimbing memuat: tulisan kata: LEMBAR

PENGESAHAN; judul skripsi (huruf kapital); tulisan kata: SKRIPSI; Nama penulis;

tulisan kata: Ditujukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Teknik .

Nama diikuti nomor induk mahasiswa (NIM) penulis; tulisan kata: Skripsi ini telah direvisi

dan disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal......;tulisan kata Dosen Pembimbing

yang diikuti ruang di bawahnya untuk tanda tangan, nama dan NIP  dosen pembimbing.

Kata “Mengetahui”, “Ketua Program Studi....” kalau pembimbing kaprodi maka tanda

tangan mengetahui adalah Dekan FTI …Contoh halaman pengesahan dosen

pembimbing ditunjukkan dalam Lampiran 2.

Lembar Peruntukan

Lembar peruntukan bukan merupakan halaman wajib untuk diadakan. Pada

halaman ini ditulis hal yang amat pribadi antara lain untuk siapa skripsi tersebut

dipersembahkan. Dalam penulisannya harus menggunakan bahasa formal dan tidak boleh

menampilkan foto. Contoh lembar peruntukan ditunjukkan dalam Lampiran 3.

Lembar Orisinalitas

Lembar pernyataan orisinalitas merupakan halaman yang memuat ketegasan

penulis bahwa gagasan dan masalah ilmiah dalam skripsi, adalah asli miliknya, bukan
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merupakan jiplakan ide atau masalah dari penulis lain. Bukan karya plagiasi dan menjamin

orisinalitasnya dengan mematuhi Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 mengenai

Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Contoh halaman pernyataan

ini disajikan pada Lampiran 4.

Lembar Ringkasan

Lembar Ringkasan harus ditulis dalam Bahasa Indonesia. Judul ringkasan

ditempatkan di sisi halaman bagian tengah atas. Ringkasan setidak-tidaknya

mengungkapkan latar belakang permasalahan, tujuan, metode dan hasil. Ringkasan dimulai

dengan nama penulis (menggunakan huruf kapital), jurusan, Fakultas Teknologi Industri,

Institut Teknologi Nasional, bulan dan tahun pembuatan skripsi, judul skripsi

(menggunakan huruf miring), serta nama-nama dosen pembimbing tanpa gelar. Di dalam

ringkasan tidak boleh ada kutipan. Ringkasan disusun dengan jumlah 300-700 kata (1-2)

halaman) diketik satu spasi yang terdiri atas:

a.Latar belakang dan tujuan penelitian/perencanaan/survey dan investigasi/studi

perbandingan/studi kelayakan (dalam satu alenia);

b. Metode penelitian/perencanaan/survey dan investigasi/ studi perbandingan/studi

kelayakan (dalam satu alenia);

c. Hasil dan saran (bila perlu) ditulis dalam satu alenia; dan

d. Kata kunci maksimal 5.

Contoh ringkasan ditunjukkan dalam Lampiran 5.

Lembar Summary

Summary adalah ringkasan  yang ditulis dalam versi Bahasa Inggris. dapat dilihat

dalam Lampiran 6.

Lembar Pengantar

Pengantar umumnya mengungkapkan ucapan terima kasih, harapan-harapan, serta

hal-hal lain yang dianggap perlu oleh penulis. Contoh halaman pengantar tersaji dalam

Lampiran7.
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Daftar Isi

Daftar isi memuat pengantar, daftar tabel, daftar gambar, judul bab dan sub bab,

daftar pustaka dan lain-lain lengkap dengan nomor halamannya. Contoh halaman daftar isi

ditunjukkan dalam Lampiran 8.

Daftar Tabel

Daftar tabel memuat nomor dan judul semua tabel yang disajikan dalam naskah

berikut nomor halamannya. Judul tabel dalam halaman daftar tabel harus sama dengan

judul tabel dalam naskah skripsi. Contoh halaman daftar tabel ditunjukkan dalam

Lampiran 9.

Daftar Gambar

Daftar gambar memuat nomor dan judul semua gambar (grafik, foto, peta, diagram,

atau ilustrasi lain) yang disajikan dalam naskah berikut nomor halamannya. Judul gambar

di halaman daftar gambar harus sama dengan judul gambar yang tertulis dalam naskah

skripsi. Contoh halaman daftar gambar ditunjukkan dalam Lampiran 10.

Daftar Lampiran

Daftar lampiran memuat nomor dan judul semua lampiran yang disajikan dalam

naskah berikut nomor halamannya. Judul lampiran dalam halaman daftar lampiran harus

sama dengan judul lampiran dalam naskah. Contoh halaman daftar lampiran ditunjukkan

dalam Lampiran 11.

Daftar Simbol

Halaman daftar simbol memuat simbol yang digunakan di dalam naskah. Cara

penyajiannya adalah sebagai berikut:

a. Pada kolom pertama memuat besaran dasar, keterangan simbol.

b. Pada kolom kedua memuat satuan.

c. Pada kolom ketiga memuat simbol atau lambang.

d. Simbol lambang konstanta dan satuan ditulis huruf tegak, sedangkan simbol untuk
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variabel dan fungsi ditulis dengan huruf miring/italic. Susunan besaran-besaran dasar

ditulis menurut urutan abjad. Contoh halaman daftar simbol ditunjukkan dalam Lampiran

12.

Daftar Singkatan (glosary)

Bila diperlukan Daftar Singkatan dapat dibuat dengan memuat istilah atau singkatan

yang perlu didefinisikan makna dan kepanjangannya untuk bisa dipahami oleh pembaca

umum.

3.1.2 Bagian Utama Skripsi

Skripsi harus menunjukkan adanya kebenaran ilmiah yang harus tampak jelas

dituliskan. Kebenaran ilmiah tersebut harus ternyatakan dengan adanya uraian yang benar

dari khasanah teori, khasanah empirik dan analisis sesuai dengan proposal skripsi dalam

penarikan kesimpulan terhadap permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, pada bagian

utama skripsi harus ada tulisan tentang argumentasi teoritik yang benar, sahih dan relevan;

dukungan fakta empiris; dan analisis kajian yang mempertautkan antara argumentasi

teoritik dengan fakta empirik terhadap permasalahan yang dikaji.

Untuk itu, bagian utama skripsi terdiri atas:

Bab I. . Pendahuluan

Bab II. Tinjauan Pustaka

Bab III. Metodologi Penelitian

Bab IV. Hasil dan Pembahasan

Bab V. Penutup

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan merupakan bab pertama (Bab I) dari skripsi sedikitnya

memuat hal-hal berikut:

a. Latar Belakang

Pada intinya latar belakang mengungkapkan alasan-alasan mengapa Sesuatu

dipermasalahkan sebagai kajian dalam skripsi. Permasalahan harus jelas terungkap melalui
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argumentasi dan fakta mengapa skripsi harus ditulis. Penyusunan latar belakang masalah

setidak-tidaknya dapat dilakukan melalui dua pendekatan:

Pertama, diawali dari pemikiran teoritis kemudian mengarah ke fakta empirik. Kedua,

diawali dari dunia empirik ke arah teoritik. Pemikiran teoritik dimaksudkan untuk

memaparkan bahwa permasalahan terhadap suatu kejadian atau situasi yang ingin dikaji

bermula pada kaidah-kaidah dari konsep-konsep pengetahuan yang dapat dipercaya

berdasarkan konsep khasanah keilmuan yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan

keadaan fakta fakta di lapangan. Sedangkan pemikiran empirik didasarkan pada keadaan

fakta empirik yang kemudian dikaitkan dengan khasanah teoritik dari fakta empirik

tersebut.

b. Identifikasi masalah;

Identifikasi masalah merupakan tahap awal pemahaman terhadap suatu

permasalahan. Dengan mengidentifikasi suatu objek permasalahan yang berada pada

jalinan situasi tertentu, dapat dikenali ada tidaknya maupun sosok masalah yang akan

dipersoalkan.

c. Rumusan masalah;

Rumusan masalah merupakan bagian terpenting dari Bab Pendahuluan, yang

umumnya dibaca terlebih dahulu oleh pembaca skripsi karena melalui rumusan masalah

dapat secara singkat diketahui hal apa yang akan dikaji dalam skripsi. Rumusan masalah

dapat ditulis berupa pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya melalui kegiatan

ilmiah yang dilakukan. Rumusan masalah dapat pula berupa pernyataan-pernyataan

tentang sesuatu persoalan (yang merupakan rincian dari permasalahan yang akan dikaji)

dan yang diikuti dengan pernyataan pernyataan tujuan, keinginan atau harapan yang

merupakan jawaban atas persoalan yang dikemukakan

d. Tujuan penelitian

Tujuan menyatakan target tertentu yang akan diperoleh dari kegiatan ilmiah yang

dilakukan. Tujuan harus dinyatakan secara spesifik, dalam pernyataan yang jelas dan tegas,

tidak mengundang kesimpang siuran arti dalam memaparkan hasil hasil yang diharapkan.

Tujuan berkaitan langsung dengan rumusan masalah, dimulai dengan kalimat:
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1. Kajian ini (atau penelitian, perencanaan, perancangan, survey dan investigasi, studi

perbandingan, studi kasus, studi kelayakan ini) bertujuan untuk

menentukan/mengidentifiksi/mengevaluasi/menganalisis ............. dan seterusnya.

2. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh/ mengidentifikasi/ mengevaluasi/ menganalisis

.... dan seterusnya.

e. Batasan enelitian / Lingkup pembahasan;

Akibat banyaknya kemungkinan yang terjadi, penelitian harus dibatasi. Pembatasan

dan ruang lingkup penelitian harus terungkapkan dengan jelas. Kemudian, yang lebih

penting adalah pengungkapan alasan yang mendasari pembatasan tersebut. Misalnya

karena luasnya objek kajian, maka kajian hanya membatasi diri pada ragam objek tertentu

dengan suatu kriteria yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu.

d. Kerangka Pikir : Menguraikan kesenjangan yang ditemukan di antara hasil-hasil

penelitian terdahulu, sehingga perlu dilakukan penelitian. Penyajian bisa berupa narasi dan

dikuatkan dengan diagram.

f. Manfaat/kegunaan

Umumnya pemecahan masalah keilmuan yang didapat akan memberikan manfaat

setidak-tidaknya bagi kepentingan ilmiah atau kepentingan terapan. Namun perlu diingat

bahwa kegiatan ilmiah dalam rangka penyusunan skripsi biasanya merupakan bagian kecil

dari permasalahan yang terjadi di dunia nyata. Oleh sebab itu, dalam mengungkapkan

manfaat penelitian/kajian/perencanaan/ perancangan/survey dan investigasi/ studi

perbandingan/studi kasus/ studi kelayakan tersebut tentunya tidak mengada-ada atau

melebih-lebihkan manfaat yang sebenarnya akan dicapai.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Skripsi sebagai suatu bentuk kegiatan ilmiah mempunyai ciri khas, yaitu

digunakannya pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumentasi. Argumentasi ilmiah tersebut,

umumnya dilakukan melalui kajian pustaka, yaitu dipakainya referensi yang sahih maupun
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hasil-hasil penelitian yang telah diuji kebenarannya. Referensi-referensi atau sumber-

sumber pustaka ini ditulis dalam Bab II Tinjauan Pustaka. Sumber-sumber bacaan, baik

berupa buku-buku teks, ensiklopedia, monogram, jurnal, skripsi, dan lain-lain, merupakan

dasar argumentasi keilmuan. Argumentasi ilmiah juga dapat mendasarkan pada pandangan

ahli, namun hasil-hasil penelitian yang telah diuji kebenarannya pada umumnya

merupakan dasar argumentasi ilmiah yang sangat kokoh. Sedikitnya terdapat dua syarat

utama yang harus dipenuhi oleh sumber bacaan, yaitu sebagai berikut:

a. Adanya keterkaitan antara isi bacaan dengan masalah yang dibahas atau dipecahkan.

b. Kemuktahiran sumber bacaan, artinya sumber bacaan yang sudah kadaluwarsa

(berusia lebih dari 7 tahun) maksimal berjumlah 20% dari pustaka yang digunakan.

Tidak jarang dijumpai skripsi yang mencantumkan daftar pustaka yang sangat banyak,

yang apabila ditelusuri keterkaitan antara isi kepustakaan dan masalah yang dibahas

tidak terlalu jelas. Hal semacam ini harus dihindari. Kualitas hasil karya ilmiah tidak

berkaitan dengan banyaknya buku yang tercantum dalam daftar pustaka, tetapi pada

kualitas pustaka yang digunakannya. Pada umumnya urutan langkah yang dilakukan

dalam melakukan kajian teoritis melalui sumber bacaan adalah sebagai berikut:

a). Mengkaji teori-teori ilmiah yang berhubungan dengan konsep-konsep yang

dipermasalahkan dan akan dipakai dalam analisis;

b.) Membahas hasil-hasil kajian ilmiah lain yang berhubungan dengan apa yang

dipermasalahkan;

c. Merangkum hasil-hasil kajian teori, yang dapat berupa kesimpulan yang berisi

jawaban sementara (hipotesis) terhadap rumusan masalah, atau rangkuman argumentasi

teoritik yang akan digunakan dalam analisis hasil kajian. Selain itu pada umumnya pada

akhir bagian Bab II Tinjauan Pustaka ini dicantumkan pula sub bab kerangka teori,

studi-studi terdahulu (studi yang pernah dilakukan) atau sub bab yang lain.

BAB III METODOLOGI PENELTIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana kajian dilakukan. Sebagai kajian ilmiah maka

kebenaran fakta merupakan keharusan. Dengan demikian dalam bab ini harus jelas

terungkapkan bagaimana cara mencari fakta, instrumen yang digunakan, teknik-teknik
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pengujian kebenarannya, dan lain-lain. Seperti diketahui fakta empirik dapat dicari dari

data yang telah ada (atau dari fakta yang telah terjadi) maupun dari suatu fakta yang dicari

melalui suatu eksperimen, atau melalui suatu bentuk kegiatan ilmiah yang lain. Apabila

skripsi yang disusun berupa penelitian, maka dalam bab ini harus mampu mengungkapkan

macam data dan rancangan pencarian data tersebut. Termasuk di dalamnya adalah uraian

tentang variabel-variabel yang akan dikaji, populasi, sampling, instrumen pengukuran dan

metode pencarian data dan rancangan analisis data yang akan digunakan. Selain itu pada

akhir bagian Bab III dicantumkan diagram alir kajian ilmiah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini dituliskan laporan rinci pelaksanaan kegiatan dalam mencapai hasil

hasil penelitian/kajiannya/perencanaan/perancangan/survey dan investigasi/ studi

perbandingan/studi kelayakan. Skripsi dapat berupa penelitian, perencanaan, perancangan,

survey dan investigasi, studi perbandingan, studi kasus atau hasil studi kelayakan, maka

susunan laporan ini isinya dapat berbeda-beda. Skripsi yang berupa perencanaan, bab ini

berisi berbagai perhitungan perencanaan dan tampilan hasil perencanaannya, sedangkan

untuk kegiatan ilmiah yang lain isi bab ini tentu berbeda. Selanjutnya ditampilkan analisis

keterkaitan antara kajian-kajian teori dengan fakta fakta empirik yang telah diperoleh

dalam upaya pengambilan kesimpulan. Tulisan dalam bab ini setidak-tidaknya

memberikan jawaban atas pertanyaan: (a) seberapa tingkat kebenaran ilmiah dari

pemecahan masalah yang telah dihasilkan dan (b) hal-hal spesifik apa yang penting untuk

menjadi perhatian dari hal yang dipermasalahkan.

BAB V PENTUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang umumnya terdiri atas dua sub bab, yaitu

kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah yang

dituliskan dari atau berdasar pada diskusi hasil kajian. Untuk itu, disarankan agar

pernyataan-pernyataan kesimpulan ditulis dalam rangkaian kalimat-kalimat deklaratif

yang tidak terlalu panjang, ringkas tetapi padat isi. Setiap saran yang ditulis setidak-

tidaknya harus mengungkapkan: (a) kepada siapa saran itu diberikan, (b) apa saran yang
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diberikan dan (c) mengapa saran tersebut diberikan. Saran harus berdasarkan hasil kajian

yang telah dilakukan.

BAB IV

TEKNIK PENULISAN

4.1 Format Penulisan

4.1.1 Kertas

Kertas yang dipakai adalah HVS minimal 80 mg ukuran A4. Apabila terdapat gambar

gambar yang menggunakan kertas berukuran lebih besar dari A4, hendaknya dilipat sesuai

dengan aturan yang berlaku.

4.1.2 Jenis Huruf

Naskah skripsi diketik dengan jenis huruf Times New Roman 12pt. Naskah dicetak

bolak-balik untuk halaman lebih dari 80

4.1.3 Margin

Batas pengetikan naskah mengikuti mirror margin sebagai berikut: 3 cm inside dari

kertas, dan 2,5 cm outside, sisi bawah dan sisi atas kertas, tidak termasuk nomor halaman.

4.1.4 Format

Setiap memulai alinea baru, kata pertama diketik masuk 7 ketukan atau indent 0,75

cm (0,75 cm default tab). Setelah tanda koma, titik koma dan titik dua diberi jarak satu

ketukan, sedangkan setelah tanda titik diberi jarak dua ketukan. Setiap bab dimulai pada

halaman baru, judul bab diketik dengan huruf kapital, diletakkan di tengah atas halaman.

Sub-bab diketik di pinggir sisi kiri halaman, dengan huruf kecil kecuali huruf pertama pada

setiap kata diketik dengan kapital. Pemutusan kata harus mengikuti kaidah bahasa

Indonesia yang baku dan benar. Judul bab, sub-bab dan sub-sub-bab ditulis dengan huruf

tebal (bold).

4.1.5 Spasi

Jarak antara baris dalam naskah adalah satu setengah spasi. Jarak antar paragraf satu

setengah spasi. Jarak antara baris dalam judul bab, sub-bab, judul tabel dan judul gambar

serta dalam ringkasan diketik dengan jarak satu spasi.
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4.1.6 Nomor Halaman

Bagian awal skripsi diberi nomor halaman dengan menggunakan angka kecil

Romawi (i, ii, iii, iv dan seterusnya), ditempatkan pada sisi tengah bawah halaman. Untuk

bagian awal skripsi, penomoran halaman dimulai dari halaman pengantar. Sedangkan

untuk bagian utama dan bagian akhir skripsi, nomor halaman menggunakan angka Arab

(1,2,3,........dan seterusnya) yang diletakkan pada sisi kanan atas. Untuk setiap halaman bab

baru, nomor halaman diketikkan di tengah bagian bawah halaman.

4.1.7 Penggunaan Istilah

Istilah yang dipergunakan dalam naskah harus konsisten dan singkat dengan

menggunakan bahasa yang baik dan benar.

a. Tata bahasa dan ejaan

Istilah yang digunakan harus memenuhi tata bahasa dan ejaan baku. Penyerapan

unsur bahasa asing yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah Bahasa

Indonesia diusahakan agar ejaan asing hanya diubah seperlunya sehingga bentuk kata

Bahasa Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Contoh kaidah

yang berlaku bagi unsur serapan dapat dilihat dalam Lampiran 14.

b. Bahasa asing

Penggunaan bahasa asing sedapat mungkin dihindari bila istilah dalam Bahasa

Indonesia sudah ada. Jika istilah dalam Bahasa Indonesia belum ada maka istilah tersebut

hendaknya ditulis sesuai dengan kata aslinya dan dicetak miring/italic.

4.2 Cara Pengutipan dan Penulisan Pustaka

Dalam penulisan karya ilmiah seringkali menggunakan kutipan-kutipan untuk

memperjelas dan menegaskan isi uraian, atau untuk membuktikan apa yang dituliskan.

Kutipan merupakan pinjaman kalimat atau pendapat dari orang lain, dengan syarat harus

menyebutkan dari mana pendapat itu diambil. Kutipan yang diijinkan adalah kutipan isi,

kecuali produk perundangan dan sejenisnya. Kutipan isi hanya berisi inti sari pendapat

yang dikutip dan hendaknya diambil yang benar-benar perlu saja. Penulisan kutipan

dilakukan dengan menuliskan: nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman, pada

akhir kalimat kutipan. Sebagai contoh adalah sebagai berikut: Data Antrophometri dalam

kasus ini cukup lengkap selama 10 tahun, sehingga hasil perhitungannya makin cermat
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(Dayal , 2007:12); … sebagaimana diungkapkan pada penelitian terdahulu (Julianus ,

2013:142) kelelahan mental berdampak pada jumlah dan kualitas produksi….

4.2.1 Penulisan catatan kaki

Catatan kaki merupakan penjelasan keterangan isi yang ditempatkan di kaki

halaman. Tujuan penjelasan itu dapat berupa: (1) keterangan tambahan lain yang perlu

tentang isi karangan; (2) merujuk bagian lain dari naskah. Catatan kaki yang dibolehkan

dalam pedoman ini adalah catatan kaki berdasarkan isi karangan seperti yang dimaksud

dalam nomor (1) dan (2).

4.2.2 Penulisan daftar pustaka

Daftar pustaka harus dapat memberikan informasi secara lengkap mengenai nama

penulis, tahun penerbitan, judul pustaka, edisi, kota dan nama penerbit. Dalam

menuliskannya terdapat beberapa cara yang sedikit berbeda antara yang satu dengan yang

lain. Cara penulisan daftar pustaka mengikuti American Psychological Association (APA)

style yaitu sebagai berikut:

a. Jarak penulisan daftar pustaka satu spasi, antara satu pustaka dengan yang lain diberi

jarak 1.5 spasi.

b. Huruf pertama rapat batas kiri, sedang baris berikutnya masuk 7 ketukan dari batas kiri

(0,75 cm) atau disebut hanging indentation.

c. Urutan pustaka disusun menurut abjad nama penulis, tidak perlu memberikan nomor

urut.

d. Sumber pustaka disajikan dalam urutan: nama pengarang (last name first), tahun

terbitan, judul pustaka, edisi, kota dan nama penerbit. Antara informasi itu dipisahkan

dengan tanda titik kecuali kota penerbit diakhiri dengan titik dua (:).

e. Judul pustaka diketik dengan huruf miring.

Berikut ini disajikan beberapa contoh penulisan daftar pustaka:

a. Kutipan dari buku yang ditulis oleh satu pengarang:

Sugiono. 2013. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: ALFABETA.

Nelly, B. 2016. Simulasi Sistem Industri. Malang: Dreamlitera
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b. Kutipan dari buku dengan dua pengarang:

Winkel,P.,and N. F. Zhang (2007). Statistical Development of Quality in Medicine,John

Wiley and Sons, New York.

c. Kutipan dari buku dengan banyak orang:

Horngren, C.T., Bhimani, A., Datar, S.M.., and Foster, G., Management and Cost

Accounting,  Prentice Hall,  New Jersey, 2002.

De Garmo, E.P.,W.G. Suliivan and JR Canada. 1984. Engineering Economic. Mc Millan

Publshing Company. New York

d. Kutipan dari terjemahan:

Averil M. Law and David Kelton, Bab I. 1982. Simulation Modelling and Analysis, Mc

Graw –Hill, Inc. United States of America. Terjemahan Nelly B, 2016, Simulasi

Sistem Industri, Teknik Industri Institut Teknologi Nasional Malang,

dreamlitera

e. Kutipan dari artikel dalam sebuah buku:

Miftahol, A. 2008. Pengertian Sistem. Dalam Simulasi Sistem Industri. Yogyakarta:

Graha Ilmu.

f. Kutipan dari majalah dan koran:

Hamka.  2011. Atasi Hama dengan Regu Pengendali, Komunika, Edisi 01,tahun VII

g. Kutipan dari karya yang tidak diterbitkan (skripsi)

Rina W. 2016. Pendekatan Lean Six Sigma Sebagai Upaya Minimasi Waste Defect Pada

Proses Produksi di PT. Gatra Mapan. Skripsi. Tidak dipublikasikan. Prodi

Teknik Industri S1, Institut Teknologi Nasional Malang

h. Kutipan dari buku pedoman, peraturan, dan ensiklopedia:

Departemen Perindustrian dan Perdagangan.  2002. Rencana Induk Pengembangan

IKM 2002-2004. Volume k2-2, Kebijakan dan Strategi Umum Pengembagan

industri Kecil dan menengah. Jakarta: Deprindag

MIT Press. http://www.mitpress.mit.edu: 80/City of Bits/Pulling Glass/Index.html.

(diakses 1 Agustus 2008).
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j. Kutipan dari makalah pertemuan ilmiah:

Nelly B, Pratikto, Soedjito S dan Purnomo B.S. 2016. Strategy Model Alternative of

National Soybean Availability To Achieve Self-Suffiency. MESPIC’16

Mechanical Engineering & Science Postgraduate International Cnoference .

Malaysia. 27-29 September 2016

k. Kutipan dari jurnal

Nelly B, Pratikto, Soedjito and Budi. 2016. National Soybean Production Enchanment
Strategy For Adequate Availability to Achieve Self-Sufficiency. ARPN,
Journal of Agricultural and Biological Science. 11 (10): 411-415

Nelly B, Pratikto, Soedjito S and Purnomo B.S. 2017. Determining Factor and Indicator

for Alternatif Model of National Soybean Production Enhancement . Journal

of Engineering Science and Technology ( JESTEC ) . 12 (2): 374-387.

l. Kutipan dari badan/organisasi sebagai pengarang:

Direktorat Jendral Tanaman Pangan. 2010. Road Map Peningkatan Produksi Kedelai

tahun2010-2014. Jakarta. Kementan

Badan Pusat Statistik. 2013. Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi

Indonesia. Jakarta: Katalog BPS: 3101015.

m. Kutipan dari prosiding pertemuan ilmiah:

Nelly B, Pratikto, Soedjito S. dan Purnomo B.S. 2016.  Alternatif Model Ketersediaan

Kedelai Nasional Untuk Mencapai Swasembada. Proceedings SENIATI Inovasi

dan Aplikasi Teknologi di Industri ( SENIATI ) . ITN Malang. 6 Pebruari 2016.

Harsono, Ambar Rukmi. dan Arijanto, Sugih. 2010, “Usulan Perbaikan Untuk

Pengurangan Waste Pada Proses Produksi Dengan Metode Lean Manufacturing

:  Studi Kasus pada PT PLN (Persero) jasa dan produksi, Unit Produksi

Bandung”, Proceeding Seminar Nasional IV Manajemen & Rekayasa Kualitas.

Pustaka yang mempunyai dua nama pengarang hendaknya diperhatikan cara

penulisan nama pengarang pertama (nama keluarga terlebih dahulu) dan nama pengarang

yang kedua (nama keluarga dituliskan dibelakang). Penulisan nama pengarang terkadang

cukup membingungkan, sebagai pedoman perhatikan uraian berikut ini:
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Pada penulisan di daftar kepustakaan tidak perlu dituliskan gelar kesarjanaan atau

pangkatnya, untuk nama Indonesia yang hanya terdiri dari satu unsur, dituliskan

sebagaimana adanya (misalnya: Salmia ). Namun banyak nama yang terdiri dari dua

unsur atau lebih. Untuk nama yang diikuti dengan nama ayah (Budiono Mismail), nama

keluarga (Mochamad Farid Hardja), atau marga (Julianus Hutabarat), maka nama ayah,

nama keluarga, nama marga dituliskan terlebih dahulu dan disusul dengan unsur nama

berikutnya setelah tanda koma. Contoh penulisannya menjadi: Mismail, B.: Bardja, M. F.:

Julianus, H. Makin sering sering juga dijumpai nama Indonesia yang terdiri dari dua unsur

atau lebih yang bukan merupakan gabungan nama ayah, keluarga atau marga

misalnya:Emmalia Adriantantri; Thomas Prismanu,; Soony Haryono. Menuliskannya

dilakukan dengan unsur nama terakhir diletakkan didepan, jadi dituliskan sebagai berikut:

Adriantantri,  A; Prismanu, T.; Haryono, S.

Bila nama diikuti dengan gelar (Raden Udiyanto, Andi Adam) atau nama panggilan

(Liek Wilardjo) maka nama diri dituliskan terlebih dahulu dari gelarnya atau panggilannya

(Udiyanto, R.; Adam, A.; Wilardjo, L.).

Namun bilamana nama tersebut merupakan gabungan dari gelar, nama, dan nama

keluarga (Andi Hakim Nasution), maka penulisan nama keluarga dilakukan terlebih dahulu

(Nasution, A. H.).

Penulisan nama Bali

(I Gusti Ngurah Adipa), dimulai dengan nama diri dan baru disusul unsur nama yang

lain (Adipa, I. G. N.), namun bila masih ada nama keluarga dibelakangnya (I Wayan Wija

Pagehgiri) dituliskan dengan menempatkan nama keluarga di depan (Pagehgiri, I. W. W.).

Nama asing

Umumnya mengikuti satu pola nama tertentu. Nama yang terdiri dari gabungan

nama keluarga dan nama diri penulisannya selalu dimulai dengan nama keluarga (Bush,

George; Linsey, K. Rey). Nama-nama Belanda yang memakai partikel van der, dan

seterusnya, seperti F.P. van Delen dituliskan van Delen, F.P. Nama-nama Cina atau Korea

yang umumnya terdiri atas tiga unsur misalnya: Tay Yu Lin ditulis Lin, T. Y. Nama

Jepang, misalnya Muto Kiyoshi dituliskan menjadi Kiyoshi, M. Bila kepustakaan yang

dirujuk tidak menunjukkan nama penulisnya, maka sebagai pengganti nama ditulis Nama
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Instansi atau Organisasi atau Penerbit yang mencetak atau menerbitkan kepustakaan

tersebut. Contoh penulisan daftar pustaka disajikan dalam Lampiran 15.

4.3 Cara Penulisan Persamaan, Tabel, Gambar, Lambang, Satuan Singkatan, dan

Cetak Miring.

4.3.1 Persamaan

Setiap persamaan yang diacu harus diberi nomor berurutan dengan angka Arab

berdasarkan bab dan urutan penulisannya. Huruf pertama suatu persamaan dimulai setelah

sepuluh ketikan spasi dari batas kiri. Nomor persamaan itu dituliskan di kanan persamaan

dan ditempatkan menempel pada batas kanan halaman dalam tanda kurung. Bilangan

pertama menunjukkan bab letak persamaan tersebut dan bilangan kedua, yang dipisahkan

oleh tanda hubung, menunjukkan urutan persamaan itu dalam bab tersebut. Berikut ini

contoh suatu persamaan ke 18 dalam bab ketiga: F() = ro ea (3-18). Persamaan itu

diacu menurut nomor persamaannya. Selain itu, dalam penulisan persamaan, huruf-huruf

variabel dan fungsi ditulis miring/italik sedangkan untuk konstanta ditulis tegak.Contoh

penggunaan persamaan dalam Skripsi ditunjukkan dalam Lampiran 16. Persamaan dalam

naskah yang disertai dengan nomor persamaan, harus diketik dengan huruf P (kapital),

seperti contoh berikut: Persamaan (2-3).

4.3.2 Tabel

Tabel harus dimuat dalam satu halaman dan tidak boleh dipisah di halaman

berikutnya. Dalam keadaan tertentu, huruf dapat diperkecil. Tabel yang disajikan harus

tabel yangdibahas, bilamana tidak dibahas dalam naskah tetapi perlu, cantumkan dalam

lampiran. Tabel harus diberi nomor urut dengan angka Arab berdasarkan bab dan urutan

tampilnya dalam bab itu. Penulisan nomornya serupa dengan pada nomor persamaan,

tetapi tanpa tanda kurung, dan pemisah antara nomor bab dan nomor urutnya berupa titik.

Antara nomor tabel dan judul tabel dipisahkan oleh dua ketikan spasi. Judul tabel ditulis di

atas tabel dengan jarak satu spasi. Bila judul tabel lebih dari satu baris, jarak antara baris

dalam judul tabel diketik satu spasi dan tidak diakhiri dengan titik. Tabel dalam naskah

yang disertai dengan nomor tabel, harus diketik dengan huruf T (kapital), seperti contoh

berikut: Tabel 3.1. Tabel yang dikutip dari suatu pustaka atau mengacu pada pustaka, harus
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dicantumkan sumbernya yang diletakkan di bawah tabel yang mengacu, dipisahkan oleh

lima ketikan garis. Acuan tersebut berupa kata “Sumber:” dan diikuti oleh nama akhir

pengarang, tahun dan halaman yang diacu. Contoh tabel ditunjukkan dalam Lampiran 17.

4.3.3 Gambar

Gambar meliputi grafik, diagram, monogram, foto, dan peta. Pembuatan grafik,

monogram disarankan menggunakan komputer, dan dengan memakai simbol yang jelas

maksudnya. Foto ditampilkan sedemikian rupa agar jelas maksudnya. Untuk memperjelas

ukuran objek foto letakkan suatu benda sebagai pembanding, misalnya penggaris. Selain

itu bisa dinyatakan dengan skala objek foto tersebut, misalnya: skala 1 : 100. Pemberian

nomor urut gambar menggunakan angka Arab berdasarkan bab dan urutan tampilnya

dalam bab tersebut. Penulisan nomornya serupa dengan pada nomor tabel. Judul gambar

ditulis di bawah gambar lengkap dengan nomornya. Penulisan gambar dalam naskah yang

disertai dengan nomor gambar, huruf g (dalam kata gambar) diketik dengan huruf G

(kapital). Nomor urut dan judul gambar diketik langsung di bawah gambar dua spasi di

bawahnya. Bila judul gambar lebih dari satu baris, maka jarak antara baris dalam judul

gambar diketik satu spasi. Contoh gambar ditunjukkan dalam Lampiran 18.

4.3.4 Lambang, satuan dan singkatan

Penulisan lambang atau simbol sebaiknya menggunakan huruf font symbol dalam

fasilitas program perangkat lunak komputer. Sebagai contoh untuk tanda perkalian tidak

menggunakan huruf “x” tetapi menggunakan tanda perkalian dari huruf font symbol “´”.

Kemudian rumus matematika diusahakan ditulis dalam satu baris. Bila hal ini tidak

memungkinkan, aturlah cara pengetikan sedemikian rupa, agar rumus tersebut mudah

dimengerti. Satuan dan singkatan yang digunakan adalah yang lazim dipakai dalam disiplin

ilmu misalnya: 25oC; 10 m×detik-1; 10 ppm; H2SO4.

4.3.5 Cetak miring

Kata-kata yang bukan bahasa Indonesia baku ditulis dengan huruf miring, misalnya:

heat transfer, diffusion, sentong, iqro’ dan lain-lain. Huruf miring juga dipakai untuk

penulisan beberapa bagian dalam daftar pustaka.
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BAB V

PENULISAN ARTIKEL ILMIAH

Persyaratan naskah serta format penulisan artikel ilmiah disesuaikan dengan

persyaratan yang telah ditetapkan oleh redaksi jurnal yang dituju oleh mahasiswa yaitu

jurnal Valtech , jurnal mahasiswa Teknik Industri ITN Malang
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Lampiran 1 : contoh cover

ANALISIS BEBAN KERJA KARYAWAN PADA UD. TOSA BEVERAGEST

DENGAN METODE WORKLOAD ANALYSIS (WLA)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana teknik industri

Disusun oleh :

Nama : Riswanto Ayunadi

NIM  : 1313060

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI S-1
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FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

JANUARI 2017

Lampiran 2. Contoh Lembar Pengesahan Dosen Pembimbing

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS BEBAN KERJA KARYAWAN PADA UD. TOSA BEVERAGEST

DENGAN METODE WORKLOAD ANALYSIS (WLA)

SKRIPSI

TEKNIK INDUSTRI S-1

Skripsi ini telah direvisi dan disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal

Ditujukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Teknik

Nama : Riswanto Ayunadi

NIM  : 1313060

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Nama dosen pembimbing I Nama dosen Pembimbing II

Mengetahui

Ketua Program Studi

Nama Kaprodi

NIP…………..
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Lampiran 2. Contoh Lembar Pengesahan Dosen Pembimbing

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS BEBAN KERJA KARYAWAN PADA UD. TOSA BEVERAGEST

DENGAN METODE WORKLOAD ANALYSIS (WLA)

SKRIPSI

TEKNIK INDUSTRI S-1

Skripsi ini telah direvisi dan disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal

Ditujukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Teknik

Nama : Riswanto Ayunadi

NIM  : 1313060

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Nama dosen pembimbing I Nama dosen Pembimbing II

Dr. Ir. Nelly Budiharti, MSIE

Mengetahui

Dekan Fakultas Teknologi Industri

Nama Dekan FTI

NIP. ............................
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Lampiran 3. Contoh Lembar Peruntukan

Teriring Ucapan Terima Kasih kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Lampiran 4. Contoh Lembar Orisinalitas

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya dan

berdasarka hasil penelusuran berbagai karya ilmiah, gagasan dan masalah ilmiah yang

diteliti dan diulas di dalam Naskah Skripsi ini adalah asli dari pemikiran saya. tidak

terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar

akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah

ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah

ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam

naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi

dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU

No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, …(tanggal)……….

Mahasiswa,

Materai Rp 6.000,-1

Tanda tangan

Nama Mahasiswa

NIM......................
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1 Materai asli hanya satu saja yang lain dapat DISCAN.

Lampiran 5. 1. Contoh Lembar Abstrak....untuk seminar/makalah

ABSTRAK

Riswanto Ayunadi , Program Studi Teknik Industri S-1 , Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Nasional Malang, Januari 2017, Analisis Beban Kerja Karyawan Pada
UD. TOSA BEVERAGEST Dengan Metode Workload Analysis (WLA). Dosen Pembimbing
: Nelly Budiharti dan Sumanto

Untuk dapat mencapai produktivitas yang optimal UD. Tosa, yang merupakan
perusahaan yang bergerak dibidang distribusi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK),
memiliki masalah dalam pencapaian target distribusi. Dimana target distribusi mingguan
dari tanggal 30 April sampai dengan tanggal 2 Juli 2016 tidak ada yang tercapai, yaitu
dengan target distribusi sebesar 7200 galon dan yang tercapai hanya 80,26% dari target,
yaitu sebesar 5779 galon. Dalam hal ini UD. Tosa harus memperhatikan beban kerja
masing-masing karyawannya, sehingga dapat dijadikan langkah penyelesaiaan masalah
dalam distribusi sehingga target bia tercapai.

Penelitian ini menggunakan metode Work Load Analysisis (pengukuran beban
kerja). Penelitian dilakukan dengan mengukur rata-rata presentase produktif karyawan.
Dilakukan penentuan performance rating serta allowance dari tiap-tiap karyawannya.
Dilanjutkan pengukuran beban kerja untuk menentukan jumlah karyawan yang optimal
tiap-tiap stasiun kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata beban kerja pada bagian gudang/loading
dengan 3 orang karyawan adalah 113,72% dengan usulan penambahan jumlah karyawan
menjadi 4 orang dengan rata-rata beban kerja yang akan diterima sebesar 85,29%. Pada
bagian pengiriman rata-rata beban kerja dengan 3 orang karyawan adalah 111,83% dengan
usulan penambahan jumlah karyawan menjadi 4 orang dengan rata-rata beban kerja yang
akan diterima sebesar 83,87%.

Kata Kunci : Produktivitas, Beban Kerja, Work Load Analysis
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Lampiran 5. 2. Contoh Lembar Ringkasan ....untuk laporan skripsi

RINGKASAN

Nurul Aulia, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Januari 2018, Analisis

Beban Kerja Untuk Menentukan Jumlah Karyawan Optimal Pada UD. Nagawangi Alam

Sejahtera, Dosen Pembimbing : Nelly Budiharti dan Heksa Galuh.

Sumber daya manusia merupakan aset perusahaan yang sangat berpengaruh terhadap

kinerja perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar pengelolaan

sumber daya manusia di dalam lingkungan perusahaan dilakukan optimal. UD. Nagawangi

Alam Sejahtera yang berada di Lawang merupakan usaha dagang yang memproduksi

minuman sari buah naga. Dalam melakukan produksinya, UD. Nagawangi Alam Sejahtera

mengalami ketidaksesuaian hasil output produksi dengan target produksi yang ditentukan.

Berdasarkan hasil survey bahwa yang membuat produksi tidak tercapai adalah keberadaan

tenaga kerja. Sehingga perlu dilakukan pengukuran beban kerja untuk mengetahui

terselesainya tingkat pekerjaan oleh masing-masing karyawan. Dimana persentase hasil

produksi terhadap target produksinya rata-rata 89,125% sedangkan target perusahaan

100%. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitin ini adalah : Untuk mengetahui beban kerja

karyawan pada stasiun kerja produksi di UD. Nagawangi Alam Sejahtera dan mengetahui

jumlah karyawan optimal tiap-tiap stasiun kerja di bagian produksi UD. Nagawangi Alam

Sejahtera.

Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi melakukan studi lapangan untuk

mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dimana aktivitasnya yang

dilakukan adalah mengidentifikasi karyawan produksi yaitu mencatat aktivitas produktif

maupun non-produktif selama proses produksi berlangsung dan menentukan waktu

pengamatan, Data sekunder diperoleh dari informasi dan teori-teori yang digunakan untuk

penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan

laporan-laporan tertulis perusahaan, literatue-literatur yang ada di perusahaan dan bahan-

bahan serta tulisan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.
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Analisa data dilakukan dengan menghitung prosentase produktif maupun non-produktif

dengan metode work sampling, menguji keseragaman dan kecukupan data, menentukan

performance rating dengan metode Westing House System, menentukan allowance,

menghitung beban kerja dengan metode Work Load Analysis (WLA), menghitung jumlah

pekerja dan menentukan jumlah pekerja, menentukan rekomendasi penurunan beban kerja.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bahwa beban kerja pada bagian

pengolahan, karyawan 1 sebesar 121,85% dan karyawan 2 sebesar 116,1%, sedangkan

pada bagian packaging, karyawan 1 sebesar 136,15% dan karyawan 2 sebesar 128,9%.

Stasiun pengolahan jumlah karyawan yang optimal adalah tetap 2 karyawan dan stasiun

packaging jumlah karyawan optimal adalah tetap 2 karyawan namun perusahaan

memberikan tambahan insentif. Dimana tambahan insentif adalah Rp. 251.160,- untuk

bagian pengolahan karyawan 1, Rp. 146.510 untuk bagian pengolahan karyawan 2, Rp.

394.940,- untuk bagian packaging karyawan 1 dan Rp. 262.990,- untuk bagian packaging

karyawan 2.

Saran dalam penelitian ini yaitu :

1) Penyusun menyarankan kepada UD. Nagawangi Alam Sejahtera untuk memberikan

insentif di setiap stasiun kerja dan tidak melakukan penambahan karyawan agar

target produksi dapat tercapai.

2) Sebaiknya perusahaan memberikan pelatihan khusus kepada karyawannya sehingga

karyawan benar-benar fokus dan bisa mencapai target yang sudah diinginkan

perusahaan.

3) Penelitian dapat dilanjutkan untuk peneliti berikutnya dengan melakukan

perbandingan antara pemberian  insentif kepada karyawan atau membuat mesin

otomatis.

Kata Kunci : Beban Kerja, Work Load Analysis (WLA), Insentif

Lampiran 7. Contoh Halaman Pengantar

(Sesuai Keinginan Penulis)
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ANALISIS BEBAN KERJA KARYAWAN PADA UD. TOSA BEVERAGEST

DENGAN METODE WORKLOAD ANALYSIS (WLA)

Riswanto  Ayunadi, Nelly Budiharti , Sumanto
Program Studi  Teknik Industri S-1,

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi nasional Malang
Jalan Mayjen Haryono 167 Malang 65145 -Telp (0341)567886

Email: riswanto@gmail.com

ABSTRAK

Untuk dapat mencapai produktivitas yang optimal UD. Tosa, yang merupakan
perusahaan yang bergerak dibidang distribusi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK),
memiliki masalah dalam pencapaian target distribusi. Dimana target distribusi mingguan
dari tanggal 30 April sampai dengan tanggal 2 Juli 2016 tidak ada yang tercapai, yaitu
dengan target distribusi sebesar 7200 galon, yang tercapai hanya 80,26% dari target, yaitu
sebesar 5779 galon. Dalam hal ini UD. Tosa harus memperhatikan beban kerja masing-
masing karyawannya, sehingga dapat dijadikan langkah penyelesaiaan masalah dalam
distribusi sehingga target bia tercapai.

Penelitian ini menggunakan metode Work Load Analysisis (pengukuran beban
kerja), dilakukan dengan mengukur rata-rata presentase produktif karyawan. Kemudian
dilakukan penentuan performance rating serta allowance dari tip-tiap karyawannya.
Setelah itu pengukuran beban kerja untuk menentukan jumlahkaryawan yang optimal tiap-
tiap stasiun kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata beban kerja pada bagian gudang/loading
dengan 3 orang karyawan adalah 113,72% dengan usulan penambahan jumlah karyawan
menjadi 4 orang dengan rata-rata beban kerja yang akan diterima sebesar 85,29%.
Sedangkan pada bagian pengiriman rata-rata beban kerja pada bagian pengiriman dengan 3
orang karyawan adalah 111,83% dengan usulan penambahan jumlah karyawan menjadi 4
orang dengan rata-rata beban kerja yang akan diterima sebesar 83,87%.

Kata Kunci : Produktivitas, Beban Kerja, Work Load Analysis
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BAB I

PENDAHULUAN

Perubahan lingkungan bisnis dan kompetisi usaha seringkali menuntut organisasi

meningkatkan kinerja agar pengoperasiannya dapat berjalan efektif dan efisien. Tujuan

utamanya agar organisasi tersebut tetap mendapatkan pelanggan dan mempertahankan

keberlanjutan (going concern) usahanya. Demikian juga dengan SDM UD. Tosa Malang

harus senantiasa meningkatkan kinerjanya sehingga dapat bersaing dengan tetap

memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Table 1.1 menunjukkan bahwa hasil distribusi dalam 5 minggu terakhir tidak

mampu memcapai target distribusinya. Dimana presentase hasil distribusi terhadap target

distribusinya rata-rata 80,2% dalam kisaran 5 minggu distribusi. Analisa awal penulis

adalah tidak tercapainya target produksi di UD.Tosa.....dan seterusnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Perencanaan Produksi

Perencanaan produksi merupakan perencanaan tentang produk apa dan berapa

yang akan diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan dalam satu periode yang

akan datang. Perencanaan produksi merupakan bagian dari perencanaan operasional

di dalam perusahaan. Dalam penyusunan perencanaan produksi, hal yang perlu

dipertimbangkan adalah adanya optimasi produksi sehingga akan dapat dicapai

tingkat biaya yang paling rendah untuk pelaksanaan proses produksi tersebut.

(Zahedi & I Wayan Aditya, 2010).

Perencanaan produksi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk

memproduksi barang barang pada suatu periode tertentu sesuai dengan yang

diramalkan atau dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya seperti tenaga

kerja, bahan baku, mesin dan peralatan lainnya. Perencanaan produksi menuntut
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penaksir atas permintaan produk atau jasa yang diharapkan akan disediakan

perusahaan di masa yang akan datang. Dengan demikian, peramalan merupakan

bagian integral dari perencanaan produksi. (Zahedi & I Wayan Aditya, 2010).

2.1.2. Peramalan ( Forecasting )

Menurut Ni Luh Ayu Kartika Y dan IGP Wirarama W.W (2014) Peramalan

adalah penggunaan data masa lalu dari sebuah variabel atau kumpulan variabel untuk

mengestimasi nilainya di masa yang akan datang. Peramalan merupakan gambaran

tentang keadaan perusahaan pada masa yang akan datang dan gambaran ini sangat

penting peranannya bagi perusahaan. Karena dengan gambaran tersebut maka

perusahaan dapat memprediksi langkah-langkah apa saja yang dapat diambil untuk

memenuhi permintaan konsumen…….dst

2.1.3. Metode Kuantitatif

Penggunaan metode ini didasari ketersediaan data mentah disertai serangkaian

kaidah matematis untuk meramalkan hasil di masa depan. Terdapat beberapa macam

model peramalan yang tergolong metode kuantitatif, yaitu :

a. Model Time Series Analysis (Deret Waktu) Memasang suatu garis trend yang

representatif dengan data masa lalu (historis) berdasarkan kecenderungan

datanya dan memproyeksikan data tersebut ke masa yang akan datang. (Ni Luh

Ayu Kartika Y dan IGP Wirarama W.W,2014)

b.Dst….

2.1.16. Formulasi Masalah Goal Programming Untuk Produk Optimal

Formulasi model goal programming permasalahan yang akan diselesaikan dalam

penelitian ini adalah perencanaan produksi optimal. Karena ada beberapa faktor yang

membatasi perencanaan produksi optimal yaitu kecepatan mesin dan ketersediaan

jam kerja maka pihak IKM 3G harus memiliki beberapa tujuan.

Beberapa tujuan yang ingin dicapai untuk membantu pengambilan keputusan

dalam membuat perencanaan produksi, sasaran-sasaran ini meliputi :

a. Mengoptimalkan jumlah produksi untuk memenuhi jumlah permintaan.

b. Mengoptimalkan pendapatan penjualan.

c. Meminimumkan biaya produksi.
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d. Meminimumkan pemakaian jam kerja.

Formulasi model untuk mencapai tujuan-tujuan diatas dibagi menjadi dua

kategori fungsi yaitu fungsi sasaran dan fungsi kendala :

1. Sasaran mengoptimalkan jumlah produksi untuk memenuhi jumlah permintaan.

……...………..( 2.6 )

dimana :

: Jumlah Produk i yang diproduksi

: Tingkat permintaan produk i

: Nilai penyimpangan di bawah Pt

: Nilai penyimpangan di atas Pt

Supaya dan minimal maka persamaan fungsi tujuan Z menjadi :

Min Z = ……………………( 2.7 )

2. Sasaran mengoptimalkan pendapatan penjualan.

Fungsi tujuan Z sebagai berikut :

Max Z = …………..………..( 2.8 )

dimana :

: Harga jual per unit produk i

: Jumlah produk i yang diproduksi

m : Banyaknya jenis produk

: Tingkat Prioritas

Supaya dan minimal maka persamaan fungsi tujuan Z menjadi :

Z = …………..………..( 2.9 )

(Rica A, Tony Y, Iin N. Sari, 2016)

3. Sasaran minimum biaya produksi

Max Z = …………..………..( 2.10 )
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: Biaya produksi per unit produk i

: Jumlah produk i yang diproduksi

m : Banyaknya jenis produk

4. Kendala kecepatan mesin dan ketersediaan jam kerja

Adapun fungsi kendalanya adalah :

...…………… …… ……. ( 2.11 )

Bentuk goal programming adalah :

.…………… ……… ( 2.12 )

dimana:

A : Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 kg produk di mesin

x : Variabel keputusan untuk jenis produk ke-i

JKj: Jumlah jam kerja yang tersedia utuk mesin/ fasilitas j

i : Jenis produk (i=1,2,…..,m)

j : Bulan (1,2,….,n)

: Penyimpangan di bawah JKj

: Penyimpangan di atas JKj (Zahedi & I Wayan Aditya, 2010).

2.1.17. Software POM-QM for Windows

Software POM-QM for Windows merupakan paket program komputer untuk......dst

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang telah menjadi acuan untuk melakukan penelitian ini

adalah sebagai berikut :

2.2.1. Rica Amalia, Tony Yulianto, dan Iin Nofita Sari . 2016.

Penelitian yang berjudul “Penerapan Metode Goal Programming Untuk

Optimasi Biaya Produksi Pada Produk Air Mineral Aqua di Bangkalan”.....dst
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2.2.2. Zahedi dan I Wayan Aditya E.P.  2010

Penelitian yang berjudul “Program Aplikasi Optimalisasi Perencanaan

Produksi Dengan Metode Goal Programming (Kasus CV.G)”. Dengan metode ini

perusahaan.......dst

2.2.3.  dst

2.3. Kerangka Berfikir
Metode Goal Programming bertujuan untuk mencari titik yang paling

memuaskan atau optimal dari sebuah persoalan dengan beberapa fungsi tujuan.

IKM 3G Bareng Jombang yang memproduksi Opak Jepit Jahe Wijen, Telo Ungu

dan Bolu Plemben tentunya ingin dapat memenuhi permintaan yang fluktuatif.

Oleh karena itu perlu dilakukan perencanaan jumlah produksi yang optimal. Fungsi

tujuan yang diinginkan oleh perusahaan adalah jumlah produksi optimal,

pendapatan penjualan optimal dan biaya produksi yang minimum karena fungsi

tujuan lebih dari satu maka menggunakan metode Goal Programming.

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

Note : Contoh  Kerangka berpikir Judul skripsi :

Optimasi Perencanaan Produksi Dengan Metode Goal Programming

di IKM 3G Bareng – Jombang.
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.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis peneltian

Penelitian ini bersifat

3.2. Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di pabrik benang dengan objek pengambilan data pada

produksi benang cotton di mesin winding

3.3. Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini populasinya adalah hasil proses produkasi pada mesin

winding antara lain benang cotton, benang rayon, benang linen, benang rami dan

sampelnya adalah benang cotton.

3.4. Definisi Operasional

3.5.Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas

Dalam penelitian ini sebagai variabel bebas adalah penyebab terjadinya

cacat pada benang yang ditimbulkan oleh mesin winding, operator mesin dan

bahan baku.

2. Variabel Terikat

Dalam penelitian ini sebagai variabel terikat adalah cacat benang yaitu

benang tidak rata, benang mudah putus, benang kotor. Kecacatan pada benang

tersebut terjadi karena kesalahan pada mesin winding, operator mesin dan

bahan baku.

3.6. Teknik Pengumpulan Data



39

Pengambilan data ini dilakukan dengan dokumentasi, wawancara, dan

observasi untuk mendapatkan data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari tempat

penelitian di CV Pujon Ramie Lestari, dengan cara melakukan observasi

dan wawancara secara langsung. Para pegawai diwawancari langsung untuk

mendapatkan informasi kerusakan apa saja yang dapat terjadi pada benang

dan penyebab terjadinya.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dan informasi dan teori-teori yang di

gunakan untuk penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh

dari dokumen-dokumen dan laporan-laporan tertulis perusahaan. Literatur-

literatur yang ada di perusahaan dan bahan-bahan serta tulisan lain yang ada

hubungannya dengan masalah yang diteliti

3.7. Metode Penyelesaian Masalah

Dalam Penelitian ini untuk menyelesaikan permasalahan yang ada

menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Metode C Chart

Bagan C-Chart merupakan suatu bagan kontrol unuk mengetahui jumlah

kerusakan aau nonconformites yang dihasilkan malalui proses poduksi atau

manufakur.

2. Diagram Pareto

Diagram ini merupakan salah satu gambar yang mengurutkan klasifikasi

data dari kiri ke kanan menurut rangking tertinggi hingga terendah. Hal ini

dapat membantu menemukan permasalahan yang paling penting untuk segera

diselesaikan sampai dengan masalah yang tidak harus segera diselesaikan.

3. Diagram Fishbone

Diagram ini digunakan untuk menyajikan penyebab suatu masalah secara

grafis aau mengetahui antara sebab dan akibat suatu masalah.
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3.6. Flow Chart Penyelesaian Masalah

Uji Hipotesa

Pengumpulan &
pengolahan data

Realibilitas
Data ?

Uji asumsi linieritas

Uji Penguku-
ran,Validasi, dan

Fit  Model.
?,Fit,FFFF,dan Fit
model ? Model

Model diusulkan

Analisa Indikator
dengan SWOT

Menentukan Strategi

Questioner

Tidak

Pengaruh

Ya

Sesuai ?

observasi

Validasi
Data ?

Mengusulkan /Menerapkan

Ya

Tidak

Ya

Tidak  Pengaruh

Pembahasan
tentang :
- Pola data
- Variabel
- Indikator

Wawancara

Gambar 3.5 Flow Chart Pemecahan Masalah
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengumpulan dan Pengolahan Data

4.1.1. Hasil Uji Pengukuran  Model

Dengan menggunakan software  PLS versi 2.0 seperti yang tercantum

pada halaman  82 - 87 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 4.49 Hasil Uji Pengukuran Model
Faktor Outer Loading

Harga Penjualan Petani (HPP) yang pantas
& stabil (X1)

Modal yang cukup (X2)
Karakter Petani (X3)
Akses Informasi (X4)

Lahan dan Intensifikasi (X5)
Produktivitas yang tinggi (X6)
Pemasaran yang lancar (X7)

0,847

0,967
0,872
0,957
0,908
0,820
0,895

Dari Tabel 4.49 menunjukkan bahwa masing-masing indikator

mempunyai kontribusi  ke masing-masing variabel endogen (variabel bebas),

rata-rata sebesar 0,896 artinya memberi kontribusi sebesar 89,6%.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dengan memperhatikan hasil pembahasan bab 4, maka beban kerja karyawan di

UD. Tosa dapat disimpulkan adalah sebagai berikut, yang dibagi kedalam 2 bagian

stasiun kerja dan dapat diketahui besarnya beban kerja pada masing-masing bagian

yaitu :

1. Beban kerja karyawan pada bagian loading

 Pada stasiun kerjaloading, beban kerja karyawannya adalah sebesar 113,72%.

 Pada satsiun kerja pengiriman, beban kerja karyawannya adalah sebesar 111,83%.

2. Usulan Jumlah Karyawan Pada Kedua Stasiun Kerja

 Jumlah karyawan yang optimal pada stasiun kerja loading adalah 4 orang

karyawan dengan beban kerja masing-masing karyawannya adalah 85,29%.

 Jumlah karyawan yang optimal pada stasiun kerja pengiriman adalah menjadi 4

orang dengan beban kerja masing-masing karyawannya adalah sebesar 83,87%.

5.2 Saran

1. Rekomendasi dari penulis untuk UD. Tosa adalah dengan melakukan penambahan 2

orang karyawan pada tiap-tiap stasiun kerja agar produktifitas karyawannya dapat

optimal, serta target distribusi dapat tercapai.

2. Sebaiknya perusahaan memberikan pelatihan khusus kepada karyawannya sehingga

karyawan lebih kreatif lagi dan bisa mencapai target perusahaan.

3. Perusahaan disarankan untuk memberikan sistem bonus atau reward kepada

karyawannya jika capaian distribusi dalam seminggu mampu mencapai target
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distribusinya. Hal ini dimaksudkan agar karyawannya lebih giat untuk bekerja

shingga dapat meningkatkan produktivitas karyawan.
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Lampiran 16. Contoh Penulisan Tabel

Tabel 4.5 Luas panen, produktivitas dan produksi kedelai
di KabupatenBanyuwangi tahun 2009- 2013

Tahun
Jumlah

Kecamatan
Luas Panen

( ha )
Produktivitas

( Ku/ha )
Produksi
( Ton )

2009 18 37,667 17,21 64,852
2010 1 36,912 17,57 64,857
2011 19 36,068 18,32 66,094
2012 16 27,257 19,68 53,648
2013 16 34,021 19,82 67,441

Rata- rata 34, 385 18, 52 63,378
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi, 2014 (diolah)
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Tabel 4.27 Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable:   Y1

Equation

Model Summary Parameter Estimates
R

Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3
Linear .030 1.244 1 40 .271 8.142 .041

Logarithmic .034 1.387 1 40 .246 6.530 .821
Inverse .037 1.537 1 40 .222 9.765 -15.059

Quadratic .034 .685 2 39 .510 6.889 .175 -.003
Cubic .034 .685 2 39 .510 6.889 .175 -.003 .000

Compound .030 1.225 1 40 .275 8.141 1.005
Power .033 1.378 1 40 .247 6.803 .091

S .037 1.539 1 40 .222 2.277 -1.681
Growth .030 1.225 1 40 .275 2.097 .005

Exponential .030 1.225 1 40 .275 8.141 .005
Logistic .030 1.225 1 40 .275 .123 .995

The independent variable is X2.

Lampiran 17. Contoh Penulisan Gambar

Gambar 4.3  Kurva uji pola data X3
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Gambar 2.3 The Model vs. Real World (Mussa, Y. M. 2009 )

Lampiran 18. Contoh Penulisan Persamaan

Penentuan tingkat persediaan juga penting dalam manajemen material. Berbagai  tingkat

yang ditentukan dengan cara ini.

Tingkat re-order (ROM) = maksimum penggunaan x maksimum lead time)...(2-4)

Tingkat minimum = ROL (Rata-rata penggunaan x-rata lead time).................(2-5)

Contoh Kerangka Berpikir Untuk penelitian :

Kerangka Berpikir :

1. Judul : Penerapan AHP (Analycal hierarchy Process) Terhadap Supplier
Berdasarkan MADM (Multiple Attribute Decision Making).

Untuk memberikan makanan dan minuman yang berkualtas dengan harga yang
relatif murah diperlukan supplier yang memiliki kualitas dan pelayanan yang baik
sehingga tercipta produk yang berkualitas pula. UD. Nagawangi Alam Sejahtera
Malang ini memiliki 4 supplier buah naga yang terdiri dari berbagai wilayah dijawa
timur yaitu Banyuwangi, Singosari, Lawang dan, Gadang. Supplier ini memiliki
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keunggulan dan kekurangan masing-masing sehingga sulit untuk memilih salah
satu dari supplier

Gambar 1.6 Kerangka Berpikir

2. Judul : Pendistribusian  Semen Untuk Meminimalkan Biaya Transportasi

Menggunakan Metode Saving Matriks di KWSG Tuban

Selama ini perusahaan menerapkan rute pengiriman semen ke konsumen dengan

penugasan bahwa satu gudang akan dikunjungi oleh satu truck, sehingga akan

menimbulkan banyak rute yang berbeda dan jauhnya jarak yang di tempuh di dalam

Belum ada shortlist
supplier potensial.

Menentukan kriteria supplier.

Diperoleh shortlist
supplier potensial.

Pemilihan supplier
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pengiriman produk yang mengakibatkan biaya transportasi tinggi untuk sekali

kirim.

Gambar 1.6 Kerangka Pikir

3. Judul : Optimasi Perencanaan Produksi Dengan Metode Goal Programming

di IKM 3G Bareng-Jombang.

IKM 3G dihadapkan pada beberapa persoalan yaitu ketidak sesuaian jumlah

produksi dengan jumlah permintaan, proses produksi yang besar juga perlu biaya

produksi yang besar.

Penerapan rute yang
kurang optimal Menganalisis dan

Merencanakan rute
pendistribusian dengan

saving matrix
Biaya kirim yang tinggi

1. Didapatkan rute yang optimal
2. Penghematan  biaya kirim
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4. Judul : “ANALISIS PEMILIHAN SUPPLIER DI UD. SUMBER REJEKI
SINGOSARI - MALANG ”

Keripik pisang “Nanacho” harus mampu bersaing dipasaran dan harus selalu
menghasilkan produk yang berkualitas. Dalam proses produksi, UD. SUMBER
REJEKI memanfaatkan supplier yang diharapkan mampu menunjang kegiatan
produksi tersebut. Jika UD. SUMBER REJEKI mendapatkan supplier yang
diinginkan maka UD. SUMBER REJEKI mampu bersaing di pasaran dan
menghasilkan produk yang berkualitas tanpa adanya delay yang menyebabkan lost
cost dan produk di reject. Pemilihan supplier yang baik juga membutuhkan proses
pengambilan keputusan dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis
(DEA) agar UD. SUMBER REJEKI mendapatkan suppler utama dengan
performansi terbaik.

Gambar 1.6 Kerangka Pikir
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Gambar 1.6 Kerangka Berpikir

5. Judul : Analisis Pengendalian Mutu Benang Pada Mesin Winding Dengan
Menggunakan Metode C Chart

Dalam produksi benang yang dihasilkan oleh CV. Pujon Ramie Lestari terdapat

faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas benang yang dihasilkan

seperti kondisi mesin dan sumberdaya manusia , sehingga memerlukan

pengendalian atau pengawasan untuk menghasilkan benang yang berkualitas tinggi.

Maka diperlukan kerangka pikir adalah bagaimana pengendalian kualitas yang

dilakukan, serta mengidentifikasi penyebab hal tersebut untuk kemudian ditelusuri

Keterlambatan
pengiriman produk
setengah jadi, buruknya
kualitas produk
setengah jadi

Delay dan reject
produk jadi

Kriteria Pemilihan supplier

Terpilihnya supplier
yang terbaik
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solusi penyelesaian masalah tersebut sehingga menghasilkan usulan/ rekomendasi

perbaikan kualitas produksi dimasa mendatang

Gambar 1.6 Kerangka Berfikir

6. Judul : ANALISIS KELAYAKAN PENGEMBANGAN USAHA SEPATU

BREMEN FOOTWEAR DI BANDUNG

Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya permasalahan yang terjadi didalam
usaha sepatu  yaitu di dalam proses produksi yang lambat dan permintaan yang
tinggi, yang disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja dan kurangnya mesin

Karena Tidak Sesuai

Karena Gagal

Metode C Chart

Diagram Pareto

Digarm Fishbone

Hasil Produksi

Produk baik Produk Rusak
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produksi, yang selanjutnya akan dianalisis aspek finansial dan non finansialnya
dan didapatkan hasil apakah layak atau tidak layak untuk dikembangkan.

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat di lihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.6 Kerangka berfikir operasional usaha sepatu “Bremen

Footwear”

Proses produksi yang lambat
sedangkan  permintaan  tinggi

Analisa :

 Aspek Pasar dan Pemasaran.
 Aspek Teknik dan

Operasional.
 Aspek Finansial.
 Aspek Hukum.

 Kurangnya tenaga kerja.

 Kurangnya mesin produksi.

Layak / Tidak Layak
Untuk Pengembangan Usaha
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7. Judul : PENJADWALAN PRODUKSI  DI PT.GATRA MAPAN MALANG

GUNA MEMINIMUMKAN KETERLAMMBATAN

Perusahaan  memproduksi meja dan beberapa furniture meubel seperti lemari

hias, lemari pakaian dan  meja kantor dengan beberapa tipe yang terdiri dari

beberapa komponen dengan waktu operasi yang berbeda. Sering terjadi

keterlambatan dalam proses produksi, sehingga harus lebih memperhitungkan

waktu dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan proses produksi.

Gambar 1.6 Kerangka Berfikir

1. Adanya Rework

2. Kurangnya waktu dalam proses
produksi

3.

Melakukan penjadwalan menggunakan MPS

Mendapatkan waktu optimal yang sesuai
dengan kapasitas produksi
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8. Judul : ANALISIS BEBAN KERJA

UNTUK MENENTUKAN JUMLAH KARYAWAN OPTIMAL

PADA UD NAGA WANGI ALAM SEJAHTERA

Dalam melakukan produksinya, UD. Naga Wangi Alam Sejahtera

mengalami ketidaksesuaian hasil output produksi dengan target produksi yang

ditentukan. Hal ini salah satunya diduga dikarenakan oleh karyawan yang bekerja

secara tidak optimal. Maka dari itu pengukuran beban kerja diperlukan untuk

mengetahui terselesainya tingkat pekerjaan oleh masing-masing karyawan. Usaha

dikatakan efektif dan efisien jika output yang dihasilkan oleh masing-masing

karyawan memenuhi yang telah ditargetkan perusahaan.

Gambar 1.6 Kerangka Pikir

1. Karyawan belum optimal

dalam bekerja.

2. Output yang dihasilkan

belum mencapai target

Menganalisis dan

mengukur beban kerja

setiap karyawan dalam

stasiun kerja

1. Beban kerja karyawan di bagian

produksi sudah mencapai

standart.

2. Dilakukan penambahan

karyawan atau tidak.
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9. Judul : . : Analisis Pengengendalian Kaualitas Ban Vulkanisir Dengan

Metode SQC di CV Jaya Ban ARS

Pengendalian kualitas di CV JAYA BAN ARS ini belum optimal dikarnakan

perusahaan hanya melakukan pemeriksaan kualitas produk secara berkala terhadap

produk yang di hasilkan pada akhir proses, namun hasil yang diperoleh dari

pemeriksaan tersebut tidak diolah lebih lanjut yang mengakibatkan banyaknya

produk yang dikembalikan dan dikomplain oleh konsumen yang mengakibatkan

kerugian lumayan besar.

Kerangka Berfikir

Gambar 1.6. Kerangka Berfikir

Produk baik

Pengendalian kualitas
denan metode Statistical

Quality Control (SQC)

Hasil produksi

Ban Vulkanisir

Produk cacat
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10. Judul : ANALISA BEBAN KERJA SEBAGAI PERENCANAAN
KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Di CV. PUJON RAMIE LESTARI

Output yang di hasilkan tidak mencapai target karena target yang di butuhkan

yaitu 21 bag untuk satu harinya dan cenderung berubah dari hari ke hari. Maka

perlu dilakukan perbaikan dengan jumlah sumber daya manusia yang di perlukan.

Gambar 1.6 Kerangka Pemikiran

1. Produksi yang di
hasilkan belum
mencapai target

2. Tenaga kerja belum
optimal dalam bekerja

3.

Menganalisa dan megukur
beban kerja setiap tenaga kerja
dalam stasiun kerja.

1. Beban tenaga kerja
sudah mencapai standar

2. Penambahan atau
pengurangan jumlah
tenaga kerja
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11. Judul :  PENJADWALAN PRODUKSI CACAHAN PLASTIK YANG

OPTIMAL PADA CV. ROBBANI

Selama ini CV. Rabbani belum mempunyai sistem penjadwalan proses produksi

yang optimal, sehingga setiap harinya proses produksi dilakukan dengan cara

melihat bahan material yang sekiranya masih banyak maka itu yang di produksi

sehingga membuat penjadwalan perminggunya tidak teratur. Untuk keperluan

tersebut maka peneliti akan mencoba membuat suatu sistem penjadwalan proses

produksi yang lebih optimal, sehingga tidak terjadi kelebihan produksi dan

kekurangan produksi.

Gambar 1.6 Kerangka Berfikir

Ketidak sesuaian
jumlah produksi
dengan jumlah
permintaan

Perhitungan Master
Produkction Schedule
(MPS) untuk menentukan
Jadwal Induk Produksi
(JIP)

Didapatkan Jadwal Produksi
setiap bulan

Rought Cut Capacity
Planning (RCCP)
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