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ABSTRAK
Perubahan jumlah permintaan yang berfluktuasi tidak menentu merupakan permasalahan yang kerap
kali di hadapi oleh perusahaan, termasuk PT.BUKAKA. fluktuasi permintaan menyulut problema peramalan
permintaan dalam penentuan jumlah produksi di masa mendatang. Kekeliruan penentuan jumlah produksi dapat
menyebabkan terjadinya penumpukan pada persediaan produk, namun juga dapat mengakibatkan kehilangan
kesempatan dalam memenuhi sebagian permintaan konsumen. Penentuan jumlah produksi secara fleksibel
melalui strategi mengikuti permintaan ( chase demand strategy ) dapat di tempuh dengan mengatur jumlah
tenaga kerja. Pengaturan jumlah tenaga kerja dengan teknik shojinka akan mewujudkan fleksibilitas produksi
dengan beban kerja yang lebih stabil, mengurangi fenomena undertime dan overtime. Shojinka merupakan suatu
teknik untuk mencapai fleksibilitas dalam pengaturan jumlah tenaga kerja dengan menyesuaikan diri terhadap
perubahan permintaan, dengan tetap menyeimbangkan lintasan produksi berdasarkan dengan perhitungan
metode reuristik.
Kata Kunci : Jembatan, work in process, flexibility of workers, shojinka

ABSTRACT
Changes in the number of requests that fluctuate erratically are problems that are often faced by
companies, including PT. BUKAKA. demand fluctuations sparked the problem of demand forecasting in
determining future quantities of production. Erroneous determination of the amount of production can cause a
buildup of product inventory, but it can also result in a loss of opportunity to meet a portion of consumer
demand. Determining the amount of production flexibly through a chase demand strategy can be achieved by
managing the number of workers. Setting the number of workers with Shojinka techniques will create
production flexibility with a more stable workload, reduce the undertime phenomenon and overtime. Shojinka is
a technique to achieve flexibility in regulating the number of workers by adjusting to changes in demand, while
still balancing the production trajectory based on the calculation of the reuristic method.
Keywords: Bridges, work in process, flexibility of workers, shojinka

1.PENDAHULUAN
PT. Bukaka Teknik Utama adalah salah satu
anak perusahaan dari NV. Hadjhi Kalla yang
berlokasi di Ujung Pandang dan didirikan oleh Yusuf
Kalla. Ide pertama didirikannya PT.Bukaka Teknik
Utama adalah setelah diumumkannya surat
JIKA

keputusan
Menteri
Perindustrian
No.168/M/SK/9/1978, yang merupakan penegasan
untuk memberlakukan kembali surat keputusan
Menteri Perindustrian.No.301/M/SK/1976, tentang
keputusan atau ketentuan yang mengharuskan
perusahaan-perusahaan
perakitan
kendaraan
bermotor untuk memakai komponen-komponen
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dalam negeri. Pada tanggal 25 Oktober 1978
didirikan PT. Bukaka Teknik Utama di atas lahan
seluas 3000 m2 dengan luas bangunan sekitar 1000
m2.
Pada awalnya adalah sebuah bengkel kecil
dengan peralatan sederhana. Peralatan yang ada
waktu itu adalah 4 buah mesin las, sebuah mesin
bubut, sebuah genset 65 kVA, dan beberapa
peralatan lainnya. Pekerjaannya pada waktu itu
adalah memperbaiki mobil dan lokasi awalnya adalah
di daerah Babakan, Cileungsi. Perkembangan PT.
Bukaka Teknik Utama di daerah ini tergolong pesat,
karena itu diambil suatu langkah pemindahan lokasi
pabrik untuk lebih mengembangkan usaha.
Menurut rencana awal lokasi perusahaan ini akan
dipindahkan ke daerah Cakung, Bekasi, dengan luas
tanah 30.000 m2, namun karena lokasi tersebut
dinilai kurang strategis dipindahkan ke tempat
yang lebih strategis, yaitu daerah Cileungsi
Kabupaten Bogor. Akhirnya pada bulan 24 Maret
1982 PT.Bukaka Teknik Utama dipindah ke lokasi
baru di desa Limusnunggal, kecamatan Cileungsi,
kabupaten Bogor dengan luas tanah 6,7 hektar.
Saat ini PT. Bukaka Teknik Utama
merupakan salah satu perusahaan multi business dari
Indonesia yang sedang berkembang, perusahaan ini
secara umum bergerak pada bidang kontruksi,
infrastruktur
engineering
dan
manufaktur.
Perusahaan ini memiliki pusat area industri sendiri di
daerah Bogor, tepatnya yang beralamat di Jl. Raya
Bekasi Cibinong KM 19,5 Cileungsi, Bogor 16280.
Selain itu perusahaan ini memiliki beberapa divisi,
yang dimana tiap divisi memiliki unit usaha masingmasing yang berbeda dengan divisi lainnya, salah
satu divisinya adalah PT. Bukaka Stell Bridge
Setiap tempat kerja selalu mengandung
berbagai potensi masalah penempatan fasilitas kerja,
hal ini menyangkut akan hasil dari produksi di
perusahaan tersebut. Maka dari itu penataan fasilitas
di areal bekerja sangatlah penting demi kenyamanan
pekerja saat melaksanakan pekerjaan, agar
tercapainya hasil yang maksimal.
Ada beberapa masalah yang terjadi di
PT.BUKAKA yang menghambatnya hasil produksi
yang maksimal, salah satunya adalah penataan
fasilitas kerja dan penataan material.yang tidak
beraturan hal ini menyebabkan man power
mengalami kesulitan saat bekerja, serta kurangnya
fasilitas pembantu untuk memindahkan material ke
proses selanjutnya
Adapun data yang telah di dapat dari 5 bulan
terakhir pada tahun 2017 dapat di lihat pada gambar
1.1 di bawah ini :
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Gambar 1.1 Diagram Produksi
Pada umum pekerja sudah melakukan
pekerjaannya dengan sangat baik, namum disini
kembali lagi minimnya fasilitas alat bantu kerja, serta
minimnya man power di beberapa area kerja yang
menyebabkan menumpuknya pekerjaan yang
menghambat ke proses selanjutnya

2. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini akan di lakukan meminimasi
total work in process menggunakan teknik shojinka.
Tahapan-Tahapan dalam penelitian
lakukukan adalah sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.

yang

di

Identifikasi masalah
Pengumpulan data
Pengolahan data
Analisis pengolahan data
Kesimpulan & saran

Pengertian Shojinka
Shojinka (諸人家). Istilah ini tersusun dari
kata-kata 諸 (‘sho’ yang bermakna ‘variasi’), 人
(‘jin’ yang bermakna ‘manusia’ atau ‘tenaga kerja’)
dan 家 (‘ka’ yang bermakna ‘rumah’ atau ‘stasiun
kerja’). Sehingga shojinka berarti variasi tenaga kerja
dalam stasiun kerja. Definisi tersebut menunjukkan
fleksibilitas untuk mengatur banyaknya tenaga kerja
menyesuaikan
kebutuhan
dalam
memenuhi
permintaan pada stasiun kerja yang menjadi obyek
studi. Saat permintaan tinggi maka tenaga kerja yang
dipekerjakan akan lebih banyak, sebaliknya saat
permintaan rendah maka tenaga kerja yang
dipekerjakan akan lebih sedikit. Lingkup stasiun
kerja di sini dapat digantikan lebih luas, misalnya lini
produksi atau pabrik, serta juga dapat digantikan
lebih sempit, misalnya satuan kerja atau kelompok
kerja
Alasan Pentingnya Shojinka
Rahman 1994), dan Parallel Line Balancing
(Gokcen et.al., 2006). Pendekatan teknik Shojinka
dengan penerapan analisa keseimbangan lini
dipergunakan dalam mengatur jumlah tenaga kerja
pada lini perakitan (Indrayadi et.al 2011), lini
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produksi tunggal (Rahman, 2011b), lini produksi
jamak (Gokcen et.al, 2010). Multiple Activity Chart
adalah peta yang menggambarkan serangkaian
aktivitasaktivitas kerja yang simultan dari satu atau
beberapa orang dengan satu atau beberapa mesin
yang dilaksanakan selama satu periode waktu
tertentu. Multiple Activity Chart mempergunakan
simbol peta standar untuk menampilkan subyek
jamak dan aktivitas yang dilakukan di setiap kolom
vertikal dengan skala waktu (Phillips & McConnell,
2005). Peta ini dipergunakan untuk mendeteksi
waktu menganggur dari pekerja atau mesin,
menyeimbangkan beban kerja antar pekerja, dan
menentukan kebutuhan pekerja atau mesin. Gang
Process Chart merupakan salah satu peta aktivitas
jamak yang dipergunakan untuk mempelajari
serangkaian aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan
oleh satu kelompok orang yang bekerja sama
(Barnes, 1968). Gang Process Chart dikembangkan
oleh Colonel John A. Aldridge dari Control Division,
Army Service Forces, War Department. Peta ini
menggabungkan peta-peta proses individu dari
anggota kerjanya yang diatur untuk memungkinkan
dianalisa lebih lanjut. Gang Process Chart mampu
menunjukkan hubungan nyata antara status idle dan
beroperasi dari mesin dengan status idle dan bekerja
dari operator yang mengendalikan mesin tersebut,
sehingga perbaikan dapat dilakukan dengan
mengurangi status idle dari operator atau mesin
(Niebel & Frevaids, 1999). Gang Process Chart dapat
dipergunakan di industri manufaktur (Singh, 2011)
maupun industri lainnya, misalnya layanan kesehatan
(McConnell, 2011). Pada pekerjaan di mana proses
dari beberapa aktivitasnya dikerjakan oleh beberapa
orang dengan jumlah kebutuhan di masingmasing
aktivitas atau operasi berbeda, maka perlu
pengaturan jumlah stasiun kerja dengan penentuan
jumlah orang di masing-masing stasiun kerja.
Penelitian ini menganalisa pengaturan kebutuhan
tenaga kerja dengan menggabungkan analisa
keseimbangan lini dan gang process chart. Analisa
keseimbangan lini untuk mengatur jumlah stasiun
kerja. Gang process chart untuk mengatur
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3.HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data produksi aktual seperti yang di
perlihatkan pada tabel 1 dapat di lihat bahwa hasil
produksi mengalami penurunan yang sangat jelas.
Berikut di bawah ini adalah hasil produksi perhari di
areal drilling yang di hasilkan oleh 1 operator :
dataproduksi drilling perhari

Teknik Shojinka
Menunjukan faktor utama shojinka sebagai salah satu
teknik yang dikembangkan oleh toyota dalam sistem
produksinya ( Toyota Production System ). Shojinka
adalah suatu teknik untuk mencapai flesibitilas dalam
pengaturan jumlah pekerja di tempat kerja dengan
menyesuaikan diri terhadap perubahan permintaan (
Monden, 2000 [10] ). Dengan kata lain, shojinka
berarti mengubah ( mengurangi atau menambah )
jumlah pekerja pada suatu lintasan produksi apabila
permintaan produksi berubah ( berkurang atau
bertambah ).

JIKA

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa tidak
tercapainya hasil produksi yang Maksimal di areal
drilling yang mengakibatkannya penghambat akan
kelancaran hasil produksi yang maksimal. Berikut ini
adalah bagan produksi areal jembatan standard
perharinya areal drilling dengan menggunakan 1
operator :
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Dari grafik di atas ini bisa di simpulkan bahwa
penurunan produktifitas di areal bermasalah yaitu
areal drilling, yang mengakibatkan terjadinya
keterlambatan Delivery di karena kan hasil
produktifitas yang tidak mencapai target.
Perhitungan nilai rata rata produksi jembatan
standard
Dibawah ini adalah perhitungan nilai rata rata
produksi di areal drilling :
P
Tc = —
Q
(NWTshift1 +NWTshit2) X 20 hari
= ———————————————————
Q

(3000 + 2.500) X 20 hari
= ——————————————
Q
P
Tc = —
Q
(NWTshift1 +NWTshit2) X 20 hari
= ———————————————————
Q

(3000 + 2.500) X 20 hari
= ———————————————
4.02
= 49,751 TON/Bulan
Flow proses produksi

JIKA

Menghitung Faktor Penyesuaian
Performance Rating adalah aktifitas untuk menilai
dan mengevaluasi kecepatan operator untuk
menyelesaikan produknya. Tujuan dari performance
rating adalah untuk menormalkan waktu kerja yang
disebabkan oleh ketidakwajaran. Perancangan sistem
kerja menghasilkan beberapa alternatif sehingga
harus dipilih alternatif terbaik. Pemilihan alternatif
rancangan sistem kerja ini harus berlandaskan 4
kriteria utama, yaitu: kriteria waktu, kriteria fisik,
kriteria psikis,dan kriteria sosiologis.
Berdasarkan ke-4 kriteria tersebut suatu sistem kerja
dipandang terbaik jika memberikan waktu
penyelesaian pekerjaan dengan wajar dan normal
serta menggunakan tenaga fisik paling ringan,
sehingga memberi dampak psikis dan sosiologis
paling rendah (Sutalaksana,1979). Untuk cara
menghitung standar waktu normal yaitu dengan
menjumlahkan ratting skill, effort, condition,
consistency operator yang bekerja di lapangan.
LEMBAR PENGAMATAN
TANGAL
: 10 OCTOBER 2017
NAMA
STASIUN
:
JEMBATAN
STANDAR
NAMA PABRIK : PT.BUKAKA
MC
1 MC2
MC3
NO
Cutting/
Drilling/
Assy/
menit
menit
menit
1
4.26
4.36
5.25
2
4.41
4.66
5.47
3
4.12
3.69
5.28
4
4.46
4.51
5.5
5
4.45
3.42
5.21
6
4.09
4.52
5.31
7
4.1
4.52
5.43
8
4.01
4.91
5.38
9
4.41
4.76
5.17
39
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
28
29
30

4.47
4.09
4.39
4.39
4.21
4.5
4.14
4.29
4.08
4.07
4.12
4.22
4.36
4.29
4.29
4.49
4.45
4.1
4.12
4.2
4.27
4.12
4.2
4.27

4.13
4.96
4.54
4.88
4.61
3
4.69
3.6
4.81
4.87
4.09
3.35
3.93
3.4
3.97
4.87
3.78
4.24
4.87
3.33
4.02
4.87
3.33
4.02

5.35
5.32
5.09
5.22
5.32
5.27
5.23
5.05
5.13
5.07
5.35
5.14
5.05
5.37
5.21
5.03
5.19
5.48
5.29
5.19
5.39
5.29
5.19
5.39
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=

C.

%

& .

= 1.137333

Uji keseragaman data :

Sebagai syarat keseragaman data dimana
jika di inginkan tingkat ketelitian 5% dari tingkat
keyakinan 95% maka dapat di terima adalah :
BKA

( + 3())
= '
= 4.26167 + 3 (1.137333) = 7.673669

BKB

( - 3())
= '
= 4.26167 - 3 (1.137333) = 0.849671\

Faktor penyesuaian

Menghitung Waktu Siklus
Rumus :
Dimana :
∑Xi = Jumlah semua data waktu
Yang diukur
N= Jumlah pengamatan elemen
diukur

kerja yang

Proses MC-2

Ws =

Rata-rata

A.

∑

=

B.

. &

= 4.24 Menit

Rumus

= 4.2167

Wn = Ws x P

Dimana :Wn = Waktu Normal
=

.

= 4.243

Ws = Waktu Siklus
P = Faktor Penyesuaian

Standar deviasi dari waktu penyelesaian :

=

JIKA

.

Rata-rata dari sub grup :
=

Ws =

Menghitung Waktu Normal

:

=

∑

∑(

!̅ )²
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OP-1
OP-2
OP-3

4.26
4.24
5

1.02
1.02
1.26

5.28
5.26
6.26

Penyeimbangan Lini Produksi
Faktor Kelonggaran
Salah satu hal yang paling penting di
perhatikan dalam pengukuran waktu adalah faktor
kelonggaran. faktor kelonggaran ini ditambahkan
pada waktu normal yang telah didapatkan.
Kelonggaran diberikan untuk tiga hal yaitu : untuk
kebutuhan pribadi, menghilangkan rasa kelelahan,
dan hambatan hambatan yang tidak dapat
dihindarkan.
Tenaga yang dikeluarkan
Sikap kerja
Gerakan kerja
Kelelahan mata
Keadaan suhu tempat kerja
Keadaan atmosfer
Keadaan lingkungan
Kebutuhan pribadi
Total Faktor Kelonggaran

5%
1%
3%
5%
2%
2%
3%
3%
24%

Kebutuhan-kebutuhan ini jelas terlihat mutlak,
seseorang diharuskan tetap bekerja dengan rasa lelah
pada mata atau tidak bekerja sama sekali, maka
larangan demikian bukan hanya merugikan pekerjaan
tetapi juga merugikan perusahaan misalnya pekerjaan
ringan pada kondisi normal pria memerlukan 2 –
2,5% dari waktu normal
Menghitung Waktu Baku

Berdasarkan hasil pengamatan langsung pada
bagian produksi jembatan Standard di PT XYZ maka
diperoleh data waktu operasi elemen kerja di setiap
stasiun kerja seperti pada tabel 3.18 Pada tabel 3.18
menunjukkan bahwa terdapat pengelompokan
elemen kerja pada masing-masing stasiun kerja. Di
dalam proses Jembatan Standard terdapat 3 stasiun
kerja, yang terdiri dari 3 elemen kerja. Jumlah
operator pada stasiun kerja yakni masing-masing 1
orang operator. Data waktu operasi tersebut
kemudian diolah sehingga diperoleh waktu standar
atau waktu baku dengan memperhatikan rating factor
dan allowance. Rating factor yang digunakan adalah
westinghouse dan allowance berdasarkan faktorfaktor yang berpengaruh.
Tabel menjelaskan bahwa untuk masing-masing
elemen kerja dihitung waktu bakunya berdasarkan
faktor penyesuaian dan faktor kelonggaran. Total
waktu operasi yakni 17 menit dengan waktu operasi
terbesar yaitu pada stasiun kerja OP-3 selama 6,26
menit. Karena waktu penyelesaian setiap stasiun
kerja yang berbeda-beda maka menyebabkan
terjadinya bottleneck dan idle time yang
mempengaruhi output produksi. Maka dari itu Line
Balancing didalam proses produksi Assy dapat
menjadi solusi masalah keseimbangan lintasan yang
terjadi, dengan menentukan efisiensi lintasan serta
membuat precedence diagram usulan yang
seimbang.

Waktu baku adalah penjumlahan antara
waktu normal dengan faktor kelonggaran yang
dibutuhkan operator dalam satu siklus produksi. Jadi
waktu baku inilah yang nantinya menjadi acuan
dalam menentukan output produksi.

Rumus

:

Wb = Wn + A

Dalam bentuk diagram jaringan kerja (precedence
diagram), maka kegiatan produksi Jembatan dapat
digambarkan sebagai berikut :

Dimana :Wb = Waktu Baku
Wn = Waktu Normal
A = Faktor Kelonggaran (Allowance)

Proses

JIKA

Waktu
Normal
(Menit)

Kelonggaran
24%
(Alloowance)

Waktu
Baku
(Menit)
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Perhitungan Keseimbangan Lintasan Produksi
(Aktual)
Kondisi aktual pada lintasan Jembatan
standard seperti pada Gambar 3.8 terlampir. Hasil
perhitungan nilai efisiensi keseimbangan lintasan
yakni sebagai berikut :
*+ ,
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Langkah awal yaitu menentukan jumlah stasiun kerja
yang efektif, dengan rumus sebagai berikut :
C,

∑D
E1

F

C,

G.

G, G

= 2,68 atau 3 stasiun kerja

∑0
/12 -./
4255%
(0)(3.)

Dimana:
Sti : waktu stasiun dari stasiun ke-1
K : jumlah(banyaknya) stasiun kerja
CT : waktu siklus
27.8

*+ , (9)4(7.:7) 4255% = 89,45%
Penentuan Idle Time and Balance Delay :

Keterangan:

Kondisi lintasan jembatan standard setelah
melakukan penghitungan lintasan produksi yang
efektif yaitu seperti pada Gambar 3.9. Hasil
perhitungan nilai efisiensi keseimbangan lintasan
yakni sebagai berikut :

N=Jumlah stasiun kerja.

*+ ,

Ws=Waktu stasiun kerja terbesar.
Wi=Waktu sebenarnya pada stasiun kerja

IT

= 3 x (6,26) – 16.8
= 18.78 – 16.8 = 1.98 menit

;,

D=

∑</12 >/

(< 4 3 )–
(<43)
2.?8

∑0
/12 -./
4255%
(0)(3.)

Dimana :
STi
: waktu stasiun dari stasiun ke-1
K
: jumlah(banyaknya) stasiun kerja
CT
: waktu siklus
27.8

4 255

x 100% = 10.54%

9 4 7,:7

*+ , (9)4(7,:7) 4255% = 89,45%
Penentuan Idle Time and Balance Delay
Keterangan:
n = Jumlah stasiun kerja.
Ws = Waktu stasiun kerja terbesar.
Wi = Waktu sebenarnya pada stasiun kerja.

Di mana :
n

: jumlah stasiun kerja

C

: waktu siklus terbesar stasiun kerja

∑ AB

: jumlah waktu semua operasi

ti

: waktu operasi

D

: balance delay (%)

Perhitungan Perbaikan Keseimbangan Lintasan
Produksi (Usulan)
Setelah
dilakukan
penghitungan
keseimbangan lintasan produksi aktual, langkah
selanjutnya adalah menghitung perbaikan lintasan
produksi dengan menggunakan metode heuristik.
JIKA

IT

= 3 x (6.26) – 16.8
= 18.78 – 16.8 = 1.98 menit

,

(< 4 3 )– ∑</12 >/
4 255%
(<43)

2.?8
Di mana
:
x 100% = 10.54%
9 4 7,:7
n
: jumlah stasiun kerja
C
: waktu siklus terbesar stasiun kerja
∑ AB
: jumlah waktu semua operasi

D=
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ti
D
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Tabel Metode 5W + 1H Untuk Rencana Perbaikan
Areal Jemabatan.

: waktu operasi
: balance delay (%)

No

Faktor
(WHAT)

Masalah
(WHY)

Penanggulangan
(HOW)

Dimana
(Where)

Kapan
(WHEN)

Siapa
(WHO)

Penanggul
angan
scrup

Melakukan
Perbaikan dan
kebersihan

Mesin
Drilling

Pada saat
Awal
Periode
2018

Mekanik
&
operator

Man
power

Melakukan
penambahan
penempatan man
power

Mesin
Drilling

Pada Saat
Awal
Periode
2018

Operator

Pembuata
n bak part
OK

Melakukan Setting
ulang

Mesin
Drilling

Pada Saat
Awal
Periode
2018

Mekanik
dan
Operator

4.ANALISA PENGOLAHAN DATA
ANALISIS KOMPARASI
Perbandingan antara sistem awal atau kondisi
sebelumnya dengan sistem apabila shojinka di
terapkan yang di evaluasi berdasarkan analisis
lintasan. Hasil perbandingan antara kedua analisis
tersebut di sajikan pada tabel 4.1
Tabel 4.1 menunjukan bahwa penerapan teknik
shojinka akan memberikan fleksibilitas produksi
dengan strategi chase demand melalui pengaturan
jumlah pekerja serta tetap memberikan efisiensi
lintasan yang tinggi dan keseimbangan.

Kendala
kendala
produktifitas

penyebab

penurunan

Berikut dibawah ini adalah faktor faktor yang
mempengaruhi terjadinya penurunan produktifitas :

1

Mesin

5.KESIMPULAN
Berdasarkan hasil tugas akhir dan
pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat
dikemukakan secara garis besar mengenai
kesimpulan dsari hasil penelitian dan pembahsan
sebagai berikut:
a. Hasil perhitungan waktu kelonggaran yang terjadi
di lini drilling yang sebelumnya adalah 6.26
menit menjadi 2.68 menit. Untuk sekali proses
b. Penempatan tenaga kerja tambahan di areal
drilling yang semula hanya ada satu pekerja kini
menjadi dua pekerja
c. Hasil produksi di areal drilling yang semula
hanya mencapai 22.597 ton kini menjadi 49.751
ton . karena menggunakan 2 operator hal ini lebih
efisien dibandingkan menggunakan 1 operator
Pencapaian dengan menggunakan 2 operator di areal
drilling mampu mengatasi penumpukan material di
areal drilling

Faktor penyebabnya penurunan produktifitas


Kurangnya SDM yang berada di finishing
di areal drilling yang menyebabkan
terjadinya penumpukan pada area finishing

 Penataan part hasil drilling yang kurang
efisien
 Penempatan part hasil finishing
Usaha mengatasi masalah


Penambahan SDM di area drilling yang
tadinya 1 oprator menjadi 2 operator



Penataan part hasil Drilling yang tersusun
rapih sangat mempengaruhi meningkatnya
hasil produktifitas

Penerapan perbaikan penerapan ini menggunakan
5W + 1 H, seperti gambar dibawah ini:

JIKA

Saran
Saran dari tugas akhir untuk PT. Bukaka
Teknik Utama khususnya Unit Usaha Jembatan
sebagai tempat pengambilan data dan objek
mengenai pendekatan SHOJINKA dalam meminimasi
total work in process pada produksi jembatan
penyebrangan, yaitu:
1. Dengan menempatakan / memindahkan satu
operator produksi ke area drilling mampu untuk
mengatasi peningkatanya hasil produktifitas
2. Membuat bak material hasil areal drilling agar
mudah mengambil atau memindahkan material
Melakukan
pelatihan/training
untuk
penggunaan mesin CNC
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