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MODUL	I	

PERENCANAAN	PROSES	

1.1.	 TUJUAN	PRAKTIKUM	 	

1.1.1.	 Tujuan	Umum	
	 Praktikan	mampu	melakukan	 dan	menganalisis	 perencanaan	proses	 untuk	 pembuatan	 sebuah	

produk	
	
1.1.2.	 Tujuan	Khusus	
	 Dalam	praktikum	ini	diharapkan	praktikan	mampu	:	

a. Memahami	dan	menyusun	struktur	produk	berupa	Bill	of	Material		
b. Memahami	 konsep	 ketergantungan	 operasi	 kerja	 dan	 menyusunnya	 ke	 dalam	 bentuk	

Precedence	Diagram		
c. Memahami	 konsep	urutan	aliran	 komponen	perakitan	 suatu	produk	dan	menyusunnya	 ke	

dalam	bentuk	Assembly	Chart.	
d. Memahami	konsep	urutan	kerja	dan	menyusun	Operation	Process	Chart	dari	suatu	produk.	

	
1.2.	 PENGANTAR	PRAKTIKUM	
1.2.1					Perencanaan	Proses	(Process	Planning)		 	

Peter	 Scallian	 dalam	 bukunya	 “Process	 Planning”	 mendefinisikan	 Process	 planning	 sebagai	
“comprises	the	selection	and	sequence	of	processes	and	operation	to	transform	a	chosen	raw	material	
into	 a	 finished	 component”.	 Serupa	 dengan	 definisi	 diatas,	 Bedworth	 dalam	 bukunya	 yang	 berjudul	
Computer	–	Integrated	Design	and	Manufacturing	juga	menyebutkan	bahwa	Process	Planning	adalah	“	
the	preparation	of	aset	of	 instruction	that	describe	how	to	fabricate	a	part	or	build	an	assembly	which	
will	 satisfy	 engineering	 design	 spesification”.	 Berdasarkan	 kedua	 definisi	 diatas,	 dapat	 disimpulkan	
bahwa	 perencanaan	 proses	 merupakan	 sebuah	 kegiatan	mempersiapkan	 instruksi	 kerja	 secara	 detail	
untuk	 membuat	 komponen	 produk.	 Proses	 ini	 meliputi	 seleksi	 terhadap	 proses	 manufaktur	 yang	
dibutuhkan,	dan	mesin-mesin	serta	peralatan	lengkap		yang	diperlukan	untuk	proses	produksi	tersebut,	
material	yang	akan	digunakan	sampai	kepada	parameter	pemesinan	yang	digunakan.	
	
	 Langkah-langkah	dalam	pembuatan	rencana	proses:	

1. Identifikasi	setiap	part	yang	terdapat	dalam	sebuah	produk	beserta	feature	dan	catatan	melalui	
gambar	teknik	

2. Tentukan	jenis	material	yang	digunakan	untuk	setiap	part	
3. Identifikasi	mesin	yang	dibutuhkan	untuk	setiap	proses		
4. Tentukan	operasi	apa	saja	yang	diperlukan	untuk	pembuatan	feature	
5. Urutkan	operasi-operasi	tersebut	berdasarkan	ketergantungan	operasi	kerja	
6. Pilih	atau	rancang	fixture/alat	bantu	yang	digunakan	
7. Evaluasi	hasil	perencanaan,	lakukan	modifikasi	jika	diperlukan	
8. Buat	lembar	rencana	proses	akhir.	
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1.2.2.	 Bill	Of	Material	
	 Bill	 of	material	(BOM)	merupakan	 rangkaian	 struktur	 semua	komponen	yang	digunakan	untuk	
memproduksi	 barang.	BOM	adalah	daftar	 dari	 bahan	baku,	material	 atau	 komponen	 yang	dibutuhkan	
untuk	dirakit,	dicampur	atau	membuat	produk	akhir.	Beberapa	format	dari	bill	of	material	(BOM)	yaitu	
single-level	yang	 menggambarkan	 hubungan	 sebuah	 induk	 dengan	 satu	 level	 komponen-komponen	
pembentuknya,	dan	multi-level	yang	menggambarkan	struktur	produk	lengkap	dari	level	0	sampai	level	
paling	bawah.	

Menurut	 Scott	 (1994),	 BOM	 merupakan	 sebuah	 kunci	 dalam	 menghubungkan	 struktur	 produk	 dan	
sistem	perencanaan	material	(material	planning	systems).		Sangat	baik	apabila	produk	yang	akan	dibuat	
atau	dirakit	dipresentasikan	oleh	BOM	produk	tersebut	karena	di	dalam	BOM	digambarkan	komponen-
komponen	 atau	 part-part	 produk	 dalam	 sebuah	 hubungan	 orang	 tua	 (parent)	 	 dan	 anak	 (child).		
Penggambaran	komponen	dengan	 level	yang	 lebih	 rendah	 lagi	pun	ditunjukkan	pada	BOM.	 Jadi,	BOM	
merupakan	gambaran	hierarki,	dimana	terdapat	banyak	level	untuk	sub-assemblies		dari	produk.	

BOM	terdiri	dari	berbagai	bentuk	dan	dapat	digunakan	untuk	berbagai	keperluan.	BOM	dibuat	
sebagai	bagian	dari	proses	desain	dan	digunakan	oleh	manufacturing	engineer		untuk	menentukan	item		
yang	 harus	 dibeli	 atau	 diproduksi.	 Perencanaan	 pengendalian	 produksi	 dan	 persediaan	menggunakan	
BOM	yang	di-hubungkan	dengan	Master	Production	Schedule	 	 (MPS)	untuk	menentukan	release	 	 item	
yang	dibeli	atau	diproduksi.	Untuk	praktikum	kali	ini,	digunakan	format	BOM	dengan	tabel	yang	kolom-
kolomnya	memuat	informasi	mengenai:	
1.	Part	Number		(nomor	part	),	
2.	Description		(nama	part		dan	keterangan	lain	yang	perlu	dicantumkan),	
3.	Quantityfor	Each	Assembly		(kuantitas	part	untuk	setiap	satu	produk	jadi),	
4.	Unit	of	Measure		(unit	ukuran	part	),	dan	
5.	Decision		(keputusan	untuk	membeli	atau	memproduksi	part		tersebut).	

Bila	 ditinjau	 dari	 komponen-komponen	 penyusun	 produknya,	 BOM	 dibedakan	 menjadi	 dua	
macam:	Single	Level	Bill	of	Material		dan	Multilevel	Bill	of	Material	

Single	 Level	 Bill	 of	 Material	 tidak	 cukup	 untuk	 menggambarkan	 produk	 yang	 memiliki	 sub	
assembly.	Untuk	produk	dengan	subassembly,	digunakan	Multilevel	Tree	dan	Multilevel	Bill	of	Material.	
Multilevel	 Tree	 berupa	 “Pohon”	 dengan	 beberapa	 level	 yang	 menggambarkan	 struktur	 parents	 dan	
childdari	 produk.	 Produkmakhir	 yang	merupakan	 parents	 dari	 parts	 yang	 berada	 pada	 level	 1	 (satu).	
nomor	level	bertambah	untuk	tiap	child	dari	parents	nya.	
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Gambar	1.1	contoh	struktur	Multilevel	Tree	
	
Contoh	Multilevel	Bill	of	Material		dicantumkan	pada	tabel	1.	Pada	Multilevel	Bill	of	Material,	penulisan	
setiap	level	ditandai	dengan	format	penulisan	part	number	yang	menjorok	ke	dalam	sesuai	dengan	level	
nya	seperti	yang	tertera	pada	tabel	di	bawah	ini.	
	

Tabel	1.	Contoh	Multilevel	Bill	Of	Material	
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1.2.3.	 Precedence	Diagram	
	 Presedence	diagram	adalah	diagram	yang	menggambarkan	urutan	dan	keterkaitan	antar	elemen	
kerja	perakitan	sebuah	produk.	Pendistribusian	elemen	kerja	yang	dilakukan	untuk	setiap	stasiun	kerja	
harus	memperhatikan	precedence	diagram.		

Prosedur	 keseimbangan	 lintasan	 bertujuan	 meminimalkan	 harga	 balance	 delay	 dari	 lintasan	
untuk	 nilai	 waktu	 siklus	 yang	 ditetapkan.	 Jumlah	 ini	 diharapkan	 dapat	 pula	 meminimalkan	 jumlah	
stasiun	kerja.	Prosedur	dasar	yang	dilaksanakan	adalah	dengan	menambahkan	elemen-elemen	aktivitas	
dengan	setiap	stasiun	kerja	sampai	jumlahnya	mendekati	sama,	tetapi	tidak	melebihi	harga	waktu	siklus.	
Biasanya	juga	akan	dijumpaihambatan-hambatan	dari	elemen-elemen	aktivitas	yang	ditempatkan	dalam	
suatu	stasiun	kerja.	Untuk	itu	yang	terpenting	adalah	tetap	memperhatikan	the	presedence	constraint.	

Presedence	constraint	(atau	bisa	diistilahkan	dengan	ketentuan	hubungan	suatu	aktivitas	untuk	
mendahului	aktivitas	yang	 lain)	bisa	digambarkan	dalam	bentuk	"presedence	diagram",	dimana	secara	
sederhana	diagram	 ini	akan	bisa	dimanfaatkan	sebagai	prosedur	dasar	untuk	mengalokasikan	elemen-
elemen	aktivitas.	
Adapun	tanda-tanda	yang	dipakai	adalah	sebagai	berikut	:	
• Simbol	 lingkaran	dengan	huruf	atau	nomor	didalam	untuk	mempermudah	 identifikasi	 suatu	proses	

operasi.	
• Simbol	panah	menunjukkan	ketergantungan	dari	urutan	proses	operasi.	Operasi	pada	pangkal	panah	

berarti	mendahului	operasi	kerja	yang	ada	diujung	panah.		
• Angka	diatas	symbol	adalah	waktu	standar	yang	diperlukan	untuk	menyelesaikan	setiap	operasi.		
	

Pada	gambar	di	bawah	ini	tertera	contoh	precedence	diagram	yang	meunjukkan	bahwa	aktivitas	1	
mendahului	aktivitas	2,	artinya	aktivitas	1	harus	diselesaikan	terlebih	dahulu	sebelum	aktivitas	2	dimulai,	
aktivitas	 2	mendahului	 aktivitas	 3	 dan	 4,	 aktivitas	 5	 dikerjakan	 setelah	 aktivitas	 3	 selesai,	 sedangkan	
aktivitas	7	hanya	bisa	dimulai	setelah	aktivitas	4,	5	dan	6	selesai	dikerjakan.	
Contoh	aktivitas	ialah	penggabungan	dua	buah	part.	Misalnya,	node		2	berisi	penggabungan	part	1	dan	
2.	Untuk	 node	 	 3	 bisa	 berisi	 hasil	 penggabungan	di	 node	 	 2	 dengan	part	 3.	Untuk	 node	 4	 berisi	 hasil	
penggabungan	node		2	dengan	part	4.	

	
Gambar	1.2	Contoh	Presedence	Diagram	

	
Diagram	 jaringan	 kerja	 mempunyai	 dua	 peranan,	 yakni	 pertama	 sebagai	 alat	 perencanaan	
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proyek	 dan	 kedua	 sebagai	 ilustrasi	 secara	 grafik	 dari	 kegiatan	 –	 kegiatan	 suatu	 proyek.	 Dari	 suatu	
diagram	jaringan	kerja	dapat	dilihat	gambaran	hubungan	antara	komponen	–	komponen	kegiatan	secara	
menyeluruh	dan	arus	operasi	yang	dijalankan	sejak	awal	sampai	berakhirnya	suatu	proyek.	Konsep	dan	
lambang/symbol	yang	ada	dalam	precedence	diagram	adalah	sebagai	berikut:	
a.		 Events	

Suatu	events	(kejadian	/	peristiwa	)	adalah	suatu	keadaan	tertentu	yang	terjadi	pada	suatu	saat	
tertentu,	 atau	dapat	 pula	 diartikan	 sebagai	 awal	 atau	 akhir	 dari	 satu	 atau	beberapa	 kegiatan.	
Events	bisa	dilambangkan	dengan	sebuah	lingkaran	atau	node.	

b.		 Aktivitas	
Suatu	aktivitas	adalah	pekerjaan	yang	diperlukan	untuk	menyelesaikan	suatu	kejadian	tertentu.	
Kegiatan	 berlangsung	 dalam	 jangka	 waktu	 tertentu	 (duration)	 dengan	 pemakaian	 sejumlah	
sumber	daya.	Simbol	yang	digunakan	adalah	anak	panah	yang	menghubungkan	kedua	lingkaran	
(Wignjosoebroto,	Sritomo.	Ergonomi	Studi	Gerak	dan	Waktu.Surabaya:Guna	Widya.1995)	
	

1.2.4.	 Assembly	Chart	
	 Assembly	chart	merupakan	gambaran	grafis	yang	mendeskripsikan	urutan	aliran	komponen	dan	
sub-assembly	 yang	 akan	 dirakit	 menjadi	 sebuah	 produk.	 Assembly	 Chart	 	 bermanfaat	 untuk	
menunjukkan	 komponen	 penyusun	 suatu	 produk	 dan	 menjelaskan	 bagaimana	 aliran	 perakitan	
komponen-komponen	 tersebut.	 Pada	 pembuatan	 Assembly	 Chart	 ,	 biasanya	 sering	 terjadi	 berbagai	
kesalahan,	 seperti	 kesalahan	 penulisan	 fastener	 dan	 sub-assembly.	 	 Pada	 Gambar	 1	 dan	 Gambar	 2	
dicantumkan	format	dan	contoh	Assembly	Chart.	

Peta	Rakitan	adalah	gambaran	grafis	dari	urutan-urutan	aliran	komponen	dan	rakitan-bagian	(sub	
assembly)	ke	 rakitan	 suatu	 produk.	 Akan	 terlihat	 bahwa	 peta	 rakitan	menunjukkan	 cara	 yang	mudah	
untuk	memahami	:	
1.	Komponen-komponen	yang	membentuk	produk	
2.	Bagaimana	komponen-komponen	ini	bergabung	bersama	
3.	Aliran	komponen	ke	dalam	sebuah	rakitan	
4.	Gambaran	menyeluruh	dari	proses	rakitan	
Standar	Pengerjaan	dari	Assembly	Chart	adalah	sebagai	berikut	[Apple,1990,	hal		139]:	
1.		Operasi	terakhir	yang	menunjukkan	rakitan	suatu	produk	digambarkan	dengan	lingkaran	berdiameter	

12	mm	dan	harus	dituliskan	operasi	itu	di	sebelah	kanan	lingkaran	tersebut.	
2.	Gambarkan	garis	mendatar	dari	 lingkaran	kearah	kiri,	 tempatkan	 lingkaran	berdiameter	6	mm	pada	

bagian	 ujungnya,	 tunjukkan	 setiap	 komponen	 (nama,	 nomor	 komponen,	 jumlah,	 dsb)	 yang	 dirakit	
pada	proses	tersebut.	

3.	Jika	yang	dihadapi	adalah	rakitan-bagian,	maka	buat	garis	tadi	sebagian	dan	akhiri	dengan	lingkaran	
berdiameter	 9	 mm,	 garis	 yang	 menunjukkan	 komponen	 mandiri	 harus	 ditarik	 ke	 sebelah	 kiri	 dan	
diakhiri	dengan	diameter	6	mm.	

4.	 Jika	 operasi	 rakitan	 terakhir	 dan	 komponen-komponennya	 selesai	 dicatat,	 gambarkan	 garis	 tegak	
pendek	 dari	 garis	 lingkaran	 9	mm	 ke	 atas,	memasuki	 lingkaran	 12	mm	 yang	menunjukkan	 operasi	
rakitan	sebelum	operasi	rakitan	yang	telah	digambarkan	pada	langkah	2	dan	langlah	3.	

5.	 Periksa	 kembali	 peta	 tersebut	 untuk	 meyakinkan	 bahwa	 seluruh	 komponen	 telah	 tercantum,	
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masukkan	 nomer-nomor	 operasi	 rakitan	 bagian	 ke	 dalam	 lingkaran	 (jika	 perlu),	 komponen	 yang	
terdaftar	di	sebelah	kiri	diberi	nomor	urut	dari	atas	ke	bawah	bagian	sub	assembly.	

	

Gambar	1.3	Aturan	pembuatan	Assembly	Chart	

Lingkaran	 yang	 menunjukkan	 rakitan	 atau	 rakitan-bagian	 tidak	 selalu	 harus	 menunjukkan	
lintasan	 stasiun	 kerja	 atau	 lintasan	 rakitan	 atau	 bahkan	 lintasan	 orang,	 tapi	 hanya	 benar-benar	
menunjukkan	 urutan	 operasi	 yang	 harus	 dikerjakan.	 Waktu	 yang	 diperlukan	 oleh	 tiap	 operasi	 akan	
menentukan	apa	yang	harus	dilakukan	operator.	
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1.2.5.	 Peta	Proses	Operasi	(Operation	Process	Chart)	
	 Peta	 proses	 operasi	 merupakan	 suatu	 diagram	 yang	menggambarkan	 langkah-langkah	 proses	

yang	 dialami	 bahan	 baku	 sampai	 menjadi	 produk	 jadi,	 baik	 yang	 berkaitan	 dengan	 urutan	 operasi	
pengerjaan	maupun	pemeriksaan.	Peta	proses	operasi	juga	membuat	informasi-informasi	untuk	analisa	
lebih	lanjut,	seperti	waktu	yang	diperlukan	untuk	mengerjakan	produk	dari	awal	hingga	akhir,	material	
yang	 digunakan	 juga	 bahan	 baku	 atau	material	 yang	 digunakan	 juga	 bahan	 atau	material		 tambahan	
yang	akan	diperlukan	suatu	saat	maupun	presentase	scrap	yang	terbuang.	

Dari	 penggunaan	Peta	 Proses	 Operasi	 (PPO)	 atau	 Operation	 Process	 Char	 (OPC)	ini	 dapat	
memberikan	manfaat,	antara	lain	sebagai	berikut	:	

1. Sebagai	sarana	untuk	menguraikan	secara	singkat,	 jelas	dan	sistematis.	Tahapan-tahapan	yang	
harus	dilalui	oleh	masing-masing	komponen	benda	kerja	secari	grafis	simbolis	
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2. Sebagai	 alat	 analisis	 peramalan	 kebutuhan	mesin	 dan	 peralatan	 kerja	 serta	 kebutuhan	 bahan	
baku	

3. Sebagai	alat	analisis	perbaikan	metode	kerja	dan	latihan	bagi	tenaga	kerja	
4. Dapat	dijadikan	dasar	dalam	menentukan	tata	letak	pabrik.	
5. Sebagai	alat	untuk	perbaikan	cara	kerja	yang	terpakai.	

	
	
Prinsip-prinsip	Penyusunan	

1. Pada	 baris	 paling	 atas	 terdapat	 kepala	 peta	 “Operation	 Process	 Chart”,	 dan	 identifikasi	 lain:	
nama	 objek	 yang	 dipetakan,	 nama	 pembuat	 peta,	 tanggal	 dipetakan,	 cara	 lama	 atau	 cara	
sekarang,	nomor	peta	dan	nomor	gambar.	

2. Material	 yang	 akan	 diproses	 diletakaan	 di	 atas	 garis	 horizontal	 untuk	 menunjukkan	 bahwa		
material	tersebut	masuk	ke	dalam	proses.	

3. Lambang-lambang	 yang	 ditempatkan	 dalam	 arah	 vertikal,	 yang	 menunjukkan	 terjadinya	
perubahan	proses.	

4. Penomoran	terhadap	suatu	kegiatan	operasi	diberikan	secara	berurutan,	sesuai	dengan	urutan	
operasi	 yang	 dibutuhkan	 untuk	 pembuatan	 produk	 tersebut,	 atau	 sesuai	 dengan	 proses	 yang	
terjadi.	

5. Penomoran	 terhadap	 suatu	 kegiatan	 inspeksi	 diberikan	 secara	 tersendiri	 dan	 prinsipnya	 sama	
dengan	penomoran	untuk	kegiatan	operasi.	

6. Pada	 bagian	 bawah	 OPC	 dibuat	 ringkasan	 yang	 memuat	 informasi	 :	 jumlah	 operasi,	 jumlah	
inspeksi,	serta	jumlah	waktu	yang	diperlukan.	
	

Secara	sketsa,	prinsip-prinsip	pembuatan	OPC	dapat	dilihat	pada	gambar	1.4.	barikut	 ini	penjelasan	
untuk	tiap	proses	operasi	yang	digunakan	pada	OPC.	

	

			 		 Melambangkan	suatu	operasi	atau	kegiatan	yang	terjadi	dalam	lintasan	produksi.	
	 Disamping	lambang	ini	dituliskan	nama	proses,	nama	mesin,	lama	waktu	proses,	serta	

jumlah	scrap	yang	terbuang	pada	proses	ini.		
	

	 			 Melambangkan	 terjadinya	 proses	 pemeriksaan	 yang		terjadi	 bila	 benda	 kerja	 atau	
peralatan	mengalami	pemeriksaan	baik	kualitas	maupun	kuantitas.	Disamping	lambang	
ini	dituliskan	nama	kegiatan	inspeksi	serta	lama	waktunya.	

		 		 	Melambangkan	 suatu	 proses	 penyimpanan	 yang	 terjadi	 bila	 benda	 kerja	 disimpan	
untuk	jangka	waktu	tertentu.	Lambang	ini	dicantumkan	setelah	semua	proses	selesai.	
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		 		 		Melambangkan	 terjadinya	proses	operasi	 gabungan	yang	 terjadi	bila	antara	aktivitas	
operasi	dan	pemeriksaan	dilakukan	pada	suatu	tempat	kerja.	

	
Pengulangan	untuk	sebagian	proses	pada	suatu	material	

Lambang	ini	dicantumkan	dengan	garis	yang	mencakup	seluruh	proses	yang	dilakukan	
pengulangan	

	
pengulangan	untuk	seluruh	proses	pada	suatu	material	sebelum	material	tersebut	di	assembly	
dengan	material	lainnya.	
	

Lambang	 ini	 dicantumkan	 pada	 akhir	 keseluruhan	 proses	 apabila	 terdapat		
pengulangan	keseluruhan.		
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Gambar	1.4	Contoh	OPC	pembuatan	meja	lipat	
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1.3.	 ALAT	DAN	BAHAN	

	 -	3D	Puzzle		
-	Lembar	pengamatan	dan	alat-alat	tulis	
	

1.4.	 PROSEDUR	PRAKTIKUM	
Prosedur	pelaksanaan	praktikum	adalah:	
1. Praktikan	membuat	mainan	rakit	
2. Buatlah	Bill	of	material	untuk	pembuatan	3D	Puzzle		
3. Rakit	kembali	3D	puzzle	dan	buat	precedence	diagram	untuk	pembuatan	3D	Puzzle		
4. Buat	Assembly	Chart	dan	Operation	Process	Chart	untuk	pembuatan	3D	Puzzle		

	
1.5.	 PELAPORAN	
Dalam	praktikum	ini,	praktikan	diminta	untuk	membuat	laporan	dengan	format	sebagai	berikut	:	
LAPORAN	PRAKTIKUM	
BAB	I	 PENDAHULUAN	
	 1.1.	 Latar	Belakang	Masalah	
	 1.2.	 Tujuan	Laporan	Praktikum	
	 1.3.	 Pembatasan	Masalah	
	 1.4			Sistematika	Penulisan	
BAB	II	 STUDI	PUSTAKA	
	 Mencakup	seluruh	teori	ringkas	serta	prinsip	yang	anda	gunakan	untuk	membahas	masalah	

dari	modul	yang	dilaporkan	dan	berkaitan	erat	dengan	kegiatan	praktikum.	
BAB	III	 PENGUMPULAN	DAN	PENGOLAHAN	DATA	

3.1	Bill	of	material	untuk	pembuatan	3D	Puzzle	
3.2	Presedence	diagram	untuk	pembuatan	3D	Puzzle		
3.3	Assembly	Chart	untuk	pembuatan	3D	Puzzle		
3.4	Operation	Process	Chart	untuk	pembuatan	3D	Puzzle		

BAB	IV	 ANALISIS		
	 4.1	Analisis	Presedence	diagram	untuk	pembuatan	3D	Puzzle		

4.2	Analisis	Assembly	Chart	untuk	pembuatan	3D	Puzzle		
4.3	Analisis	Operation	Process	Chart	untuk	pembuatan	3D	Puzzle		

BAB	V	 KESIMPULAN	DAN	SARAN	
5.1 Kesimpulan	
5.2 Saran	

DAFTAR	PUSTAKA	
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