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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam sistem produksi, peranan perencanaan dan pengendalian produksi 

memegang peranan yang penting. Perencanaan dan pengendalian produksi 

yang baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan pada akhirnya 

akan menekan biaya manufaktur. Hal tersebut dikarenakan dengan 

perencanaan dan pengendalian yang baik maka perusahaan dapat 

menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara optimal. Selain itu 

dengan perencanaan dan pengendalian yang baik akan meminimalisir job 

yang terlambat sehingga akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan 

pelanggan, karena selain kualitas, kecepatan melayani konsumen menjadi 

salah satu hal yang berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan 

konsumen. 

PT. Indo Extrusions adalah perusahaan yang berskala internasional dan 

bergerak di bidang pengolahan logam nonferos terutama alumunium yang 

akan diproses menjadi pintu, jendela, kusen, pagar, komponen mesin, dan 

masih banyak yang lain, baik pesanan dari dalam negeri maupun luar negeri. 

PT. Indo Extrusions memiliki pabrik yang terletak di jalan Leuwi Gajah No. 

134, Cimindi, Cimahi ini menerapkan sistem job order, maka perusahaan 

hanya akan memproduksi apabila telah ada pesanan dari konsumen. 

Secara garis besar proses yang berlangsung untuk memproduksi produk 

dibagi menjadi beberapa proses yaitu extrusion, anodizing, vabrikasi, dan 

pengemasan. Pada proses vabrikasi dibagi menjadi dua divisi yaitu divisi 

lokal dan export (Sankin). Sesuai dengan namanya divisi lokal ini 

memproduksi khusus pesanan local, atau lebih tepatnya nasional dan divisi 

export yang memproduksi pesanan dari luar negeri. Hal ini dikarenakan 

pesanan dari luar negeri memiliki spesifikasi yang berbeda dengan lokal 

sehingga mesin-mesin yang dipergunakan berbeda dan pekerja yang 

berbeda. 



Bab 1 Pendahuluan  1-2 

Laporan Tugas Akhir            Universitas Kristen Maranatha 

Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan adalah terjadi 

keterlambatan dalam memenuhi pesanan konsumen. Hal ini dapat 

disebabkan oleh metode penjadwalan yang diterapkan kurang tepat, hal ini 

dapat dilihat dari nilai makespan yang tinggi. 

Hal ini akan sangat berdampak buruk bagi perusahaan karena 

perusahaan akan kehilangan kepercayaan dari konsumen kemudian 

konsumen yang kecewa dengan pelayanan dari perusahaan dapat mencari 

perusahaan lain yang dapat memenuhi pesanan mereka dengan lebih cepat. 

Oleh karena itu, penulis akan memberikan usulan penjadwalan yang 

bertujuan untuk memperbaiki penjadwalan yang diterapkan oleh perusahaan 

dengan meminimasi makespan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Metode penjadwalan yang perusahaan terapkan adalah First Come First 

Serve (FCFS), ini berakibat penjadwalan menjadi kurang optimal karena 

pesanan awal mungkin akan lebih cepat selesai akan tetapi pesanan yang 

berikutnya bisa saja akan mengalami keterlambatan karena harus menunggu 

untuk dikerjakan setelah pesanan sebelumnya selesai dikerjakan dan dapat 

mengakibatkan makespan yang lama. 

Setelah dilakukan pengamatan ternyata sistem produksi yang diterapkan 

prusahaan adalah sistem produksi jobshop yang di dalamnya terdapat mesin 

paralel yang mengakibatkan metode penjadwalan jobshop tidak dapat 

diterapkan, maka dari itu penjadwalan akan dilakukan pada departemen 

press karena departemen ini yang paling sibuk , sedangkan pada departemen 

lain tidak memakan banyak waktu dan tidak sibuk dibandingkan departemen 

press, sehingga penjadwalan di departemen press yang kurang baik akan 

berdampak buruk terhadap departemen yang lain. 

Penjadwalan yang kurang optimal ini akan berpengaruh terhadap 

kepercayaan konsumen terhadap perusahaan, pembatalan pesanan, dan bisa 

saja beralih kepada perusahaan pesaing. Oleh karena itu diharapkan dengan 

metode penjadwalan usulan ini dapat membantu perusahaan dalam 

mengatasi permasalahan, yaitu meminimasi makespan. 
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1.3 Pembatasan Dan Asumsi 

Dengan tujuan agar masalah yang dibahas lebih fokus, serta ada 

keterbatasan dari segi waktu, tenaga, dan biaya, maka penulis membuat 

batasan dan asumsi. 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berukut: 

• Data pesanan yang diambil adalah data pesanan pada tanggal 19-24 

Agustus 2013. 

• Pengamatan dilakukan di departemen press pada divisi Sankin yang 

khusus melayani pesanan dari luar negeri. 

Sedangkan asumsi yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 

• Mesin dalam kondisi baik. 

• Bahan baku yang yang digunakan selalu tersedia. 

• Operator memiliki kemampuan yang cukup dan kehadiran 100%. 

• Pembatalan suatu job tidak boleh terjadi. 

• Waktu setup diabaikan. 

• Tidak dilakukan penambahan maupun pengurangan mesin dan tenaga 

kerja pada saat penelitian dilakukan. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Berikut ini adalah rumusan-rumusan masalah yang diambil dari 

identifikasi masalah yang ada: 

1. Apa yang menjadi kelemahan metode penjadwalan yang diterapkan oleh 

perusahaan saat ini? 

2. Apa usulan metode penjadwalan yang lebih baik? 

3. Bagaimana hasil perbandingan metode yang diterapkan oleh perusahaan 

dengan metode usulan? 

4. Apa manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan dari penerapan 

metode penjadwalan yang diusulkan? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi kelemahan dari metode penjadwalan perusahaan. 

2. Memberikan usulan metode penjadwalan yang lebih optimal bagi 

perusahaan. 

3. Membandingkan hasil dari metode penjadwalan perusahaan dan usulan 

penulis. 

4. Mengemukakan manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dari 

penerapan metode usulan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Susunan penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah, indentifikasi masalah, batasan-batasan dan 

asumsi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari 

penelitian, serta sitematika penulisan dari penelitian ini. 

 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi teori-teori yang dijadikan acuan dalam melakukan penelitian ini, 

sehingga hasil dari penelitian relevan dengan teori-teori yang ada, yang 

dapat mendukung Pelaksanaan dan penulisan laporan penelitian ini. 

 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi langkah-langkah sistematis yang dilakukan penulis dalam membuat 

laporan tugas akhir dari awal hingga laporan tugas akhir ini selesai 

 

BAB 4 PENGUMPULAN DATA 

Berisikan data-data yang berhasil dikumpulkan penulis dari perusahaan 

tempat dilakukan penelitian, dimana data-data tersebut berkaitan dengan 

topik penelitian yang dibahas. 
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BAB 5 PENGOLAHAN DATA DAN ANANISIS 

Berisikan pengolahan data-data mentah yang sudah didapat, yang 

selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil pengolahan yang didapat. 

 

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, dan juga saran 

yang diharapkan dapat membantu perusahaan tersebut. 


