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ABSTRACT 

 

 

 Assignment problem is one part of linier program that faced on work and 

industry’s world. Common assignment issues includes n tasks assigned to m 

employees, where the employee have different skill and productivity to finish up each 

tasks had done. One of the methods can finish up the problem is hungarian methods. 

The purpose of this research is to optimize employee assignments by look on the 

minimum operational costs and completion time of minimum tasks using the hungarian 

methods. From the results of the research, after using the hungarian methods had 

obtained completion time tailor tailor at Ridho Tailor in Kabanjahe that is 48 hours, 

where there is an efficiency of 9,6 hours if compared completion time before using the 

hungarian methods that is 57,6 hours. Production costs incurred by the company for 

employee assignments with optimal completion time that is Rp 5.165.500,00 company 

profits of Rp 1.413.500,00 to complete 10 type of production. 

Keywords: Linier program, Hungarian methods, Production cost 
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ABSTRAK 

 

 

Masalah penugasan (assigment problem) merupakan salah satu bagian dari 

program linier yang  sering dihadapi dalam dunia usaha dan industri. Masalah umum 

penugasan meliputi n tugas yang ditetapkan kepada m pekerja, dimana setiap pekerja 

memiliki kemahiran dan produktivitas yang berbeda -beda dalam menyelesaikan setiap 

tugas yang dikerjakan. Salah satu metode yang dapat menyelesaikan masalah ini adalah 

metode hungarian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan penugasan 

karyawan dengan melihat biaya operasional minimum dan waktu penyelesaian 

minimum pekerjaan dengan menggunakan metode hungarian. Dari hasil penelitian, 

setelah menggunakan metode hungarian diperoleh waktu penyelesaian menjahit 

pakaian pada Ridho tailor kabanjahe yaitu 48 jam, dimana terjadi efisiensi sebanyak 

9,6 jam jika dibandingkan waktu penyelesaian sebelum menggunakan metode 

hungarian yaitu 57,6 jam. Adapun biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan untuk 

penempatan tugas karyawandengan waktu penyelesaian yang optimum yaitu sebesar 

Rp 5.165.500,00 dengan keuntungan perusahaan sebesar Rp 1.413.500,00 dalam 

menyelesaikan 10 jenis produksi. 

Kata Kunci : Program linier, Metode Hungarian, Biaya Produksi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Masalah yang sering dihadapi dalam dunia usaha dan industri adalah masalah –

masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari bermacam-macam sumber 

daya yang produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efesiensi yang berbed-

beda untuk pekerjaan yang berbeda pula. Masalah penugasan adalah suatu masalah 

mengenai pengaturan pada individu untuk melaksanakan tugas, sehingga dengan 

demikian biaya atau waktu yang digunakan untuk pelaksanaan tugas tersebut dapat 

diminimalkan (Ristono dkk, 2011).  

Dalam menyelesaikan beberapa pekerjaan yang ada, setiap karyawan mungkin 

memiliki kemahiran atau produktivitas yang berbeda–beda. Perbedaan tersebut 

mungkin saja dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pengetahuan, pengalaman, 

kondisi fisik, minat serta kepribadiaan karyawan. Permasalahan lainya adalah 

mengenai besarnya biaya yang diperlukan karyawan  untuk menyelseaikan sebuah 

produksi dengan biaya berbeda antar karyawan. 

Masalah penugasan bermula dari penempatan pekerja pada bidang yang tersedia 

agar  biaya yang ditanggung perusahaan dapat diminimalkan. Jika pekerja dianggap 

sebagai sumber dan pekerjaan dianggap tujuan, maka model penugasan akan sama 

dengan masalah transportasi, dimana jumlah sumber dan tujuan harus sama, setiap 

sumber hanya menghasilkan satu demikian pula setiap tujuan hanya memerlukan satu. 
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Masalah penugasan karyawan dapat diselesaikan menggunakan beberapa metode 

optimasi yaitu metode Algoritma Brute Force, metode pinalti, metode Hungarian, dan 

metode Transportasi. 

Metode hungarian merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 

menyelesaikan persoalan masalah penugasan. Kelebihan dari metode hungarian 

adalah dalam menyelesaikan masalah sangat efisien dari segi proses iterasinya. 

Masalah ini dapat dijelaskan dengan mudah dalam bentuk matriks segi empat, 

dimana baris barisnya menunjukkan sumber-sumber dan kolom-kolmnya 

menunjukkan tugas-tugas.  

 Penelitian terdahulu dengan metode Hungarian sudah banyak dilakukan. 

Paendong dan Prang (2011) menerapkan metode Hungarian untuk penugasan 

karyawan dalam produksi jenis pakaian jadi dan perlengkapan rumah tangga. 

Siskalina (2015) membahas penempatan karyawan di bagian dapur dan di bagian 

kandang pada CV. Nurul Abadi Palembang yang bergerak di bidang Aqiqah dan 

Catering. Pada bagian kandang terdapat 7 orang pekerja dengan 7 macam tugas 

sehingga semua mendapat tugasnya masing-masing, sedangkan pada bagian dapur 

terdapat 6 orang pekerja dan 5 tugas sehingga satu pekerja tidak mendapatkan 

tugasnya.  

Ridho taylor kabanjahe merupakan salah satu tempat menjahit di kabanjahe. 

Karyawam ridho taylor saat ini berjumlah 10 orang dengan tugas yang berbeda-beda. 

Biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan selama ini sebesar Rp 75 juta per 

bulannya dengan waktu kerja setiap hari senin-sabtu yang di mulai dari pukul 09.00 

pagi sampai dengan pukul 17.00 sore. Masalah yang selama ini dihadapi ridho taylor 
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kabanjahe adalah setiap karyawan memiliki kemampuan yang sama tapi biaya dan 

waktu operasinya berbeda-beda, Maka dari itu perlu dilakukan perhitungan 

penempatan kerja yang tepat dalam menentukan tugas karyawan-karyawan dalam 

menjahit. Mengetahui akan pentingnya proses penugasan yang tepat, maka peneliti 

tecrtarik untuk melakukan evaluasi karyawan terhadap toko ridho taylor kabanjahe 

untuk mencari solusi agar biaya dan waktu dalam pengoperasiannya menjadi optimal. 

Dari uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian tentang Optimasi 

pembagian tugas karyawan menggunakan metode hungarian pada PT. Ridho 

Kabanjahe. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah bagaimana cara mengoptimalkan penugasan karyawan dengan 

meminimalkan waktu dan biaya dalam menyelesaikan sebuah produksi menggunakan 

metode hungarian pada PT. Ridho Kabanjahe 

1.3. Pembatasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah data yang digunakan diambil 

dari perusahaan berupa rata-rata waktu dan biaya yang digunakan pada bulan Januari 

sampai Februari 2018 dan biaya produksi yang digunakan terhitung dari biaya bahan 

baku dan biaya tenaga kerja langsung dengan mengabaikan biaya overhead pabrik. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil optimal penugasan 

karyawan dengan melihat waktu penyelesaian minimum pekerjaan dan biaya produksi 

dengan menggunakan metode hungarian pada PT. Ridho Kabanjahe. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat mengetahui dan mengembangkan pengetahuan untuk mengkaji 

permasalahan bagaimana cara pengoptimalan pembagian atau penempatan 

tugas karyawan secara tepat dalam suatu pekerjaan. 

2. Dapat dijadikan referensi untuk melakukan kajian tentang pengoptimalan 

pembagian tugas pada karyawan dan dapat dijadikan landasan bagi penelitian 

selanjutnya. 
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