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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

 Usaha Produksi Sofa ORIENT Bapak Alizar Caniago merupakan 

perusahaan yang bergerak dibidang industri furniture yang sudah mencakup 

seluruh wilayah Pekanbaru bahkan sudah memasarkan produknya hingga ke 

provinsi Sumatera Barat, perusahaan ini sudah menjalankan kegiatan bisnisnya 

yang dimulai pada tahun 1990. 

 Usaha produksi kursi sofa ini dimiliki oleh Bapak Alizar Caniago yang 

beralamat di Jl. Mahoni, gang Mahoni III, Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit 

Raya, Pekanbaru, Riau. Untuk menjangkau aktivitas usahanya, Bapak Alizar 

Caniago selaku pemilik usaha bekerja sama dengan para pedagang atau penjual 

barang furniture atau mebel untuk melakukan order atau melakukan distribusi 

barang. 

 Bapak Alizar Caniago sudah memilik brand atau merk tersendiri untuk sofa 

produksinya, yaitu dengan nama ORIENT. Bahan baku utama yang digunakan 

dalam proses produksi furniture ini adalah kayu. Usaha Produksi Kursi Sofa 

ORIENT Bapak Alizar Caniago berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam 

produksi kursi sofa dengan memiliki pelanggan yang tersebar di wilayah 

Pekanbaru, Solok, Batusangkar, dan Pasir Pangaraian.  
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4.2 Perencanaan Produksi 

 Produksi merupakan aktivitas untuk mengubah bahan baku (material) 

menjadi produk jadi yang siap digunakan oleh konsumen. Produksi akan berjalan 

dengan baik jika terdapat suatu pengelolaan yang disebut dengan manajemen 

produksi. Manajemen produksi bertujuan mengatur penggunaan faktor-faktor 

produksi (resources) yang berupa bahan, tenaga kerja, mesin dan perlengkapan 

lainnya. perencanaan produksi dalam suatu perusahaan merupakan hal yang cukup 

penting karena dapat memperkirakan kebutuhan bahan baku yang akan 

dibutuhkan dalam proses produksi berikutnya. Proses perencanaan dilakukan 

dengan membandingkan hasil yang diperoleh masa lalu dengan hasil yang 

diperoleh saat ini. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan suatu 

perusahaan akan melakukan perencanaan dengan metode yang lain. Dengan 

adanya peramalan tentang produksi akan mempermudah dalam merencanakan 

suatu produksi dan meringankan kebutuhan pendukung yang akan digunakan 

dalam proses produksi. 

 Dalam proses produksi pembuatan sofa, Bapak Alizar Caniago dibantu oleh 

5 orang karyawan yang masing-masing memiliki fungsi dan tugas masing-masing. 

Sistem produksi yang diterapkan oleh bagian produksi berdasarkan pesanan 

konsumen dan berdasarkan persediaan bahan baku yang ada. 

 Berikut merupakan alur proses produksi pada usaha pembuatan kursi sofa 

ORIENT milik Bapak Alizar Caniago: 
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Gambar IV.1 

Proses Produksi Kursi Sofa 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pemilik usaha dari hasil wawancara tahun 2018 

Produksi I : 

Pembelian Bahan Baku 

Produksi I :  

Pembuatan Rangka Kursi Sofa 

Produksi II : 

Pengukuran Kain Jok & 

Busa kursi 

Produksi III : 

Proses Penjahitan Kain Kursi 

Produksi IV : 

Pemasangan/Finishing 

(Pembungkusan Produk) 


