
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah perusahaan manufaktur mempunyai tanggung jawab untuk

melaksanakan proses operasinya sesuai dengan tujuan perusahaan itu sendiri.

Adapun tujuan umum perusahaan manufaktur  adalah memproduksi produk secara

lancar, ekonomis, tepat waktu sesuai janji yang diberikan, dan memperoleh

keuntungan yang maksimal. Untuk memastikan tujuan perusahaan itu bisa

berjalan sesuai dengan rencana awal tersebut, maka diperlukan sebuah konsep

produksi yang bisa mengoptimalkan fungsi perencanaan dan pengendalian

produksi pada perusahaaan manufaktur tersebut (Nasution, 2008).

Adanya konsep perencanaan dan pengendalian produksi yang baik

memungkinkan perusahaan dapat menjaga rencana strategis perusahaan,

kestabilan produksi dan mampu mencapai target produksi yang diinginkan.

Dengan adanya perencanaan dan pengendalian produksi ini juga perusahaan akan

memiliki alat untuk bersaing dengan perusahaan lain yang bergerak pada bidang

yang sama. Dengan demikian perusahaan akan mempunyai daya kompetisi sendiri

untuk memenuhi order pelanggannya. Jika fungsi perencanaan dan pengendalian

produksi tidak berjalan dengan baik, tentunya akan memberikan masalah bagi

perusahaan seperti yang dihadapi oleh PT. Perindustrian & Perdagangan

Bangkinang.

PT.Perindustrian & Perdagangan Bangkinang adalah perusahaan yang

bergerak dalam bidang pengolahan awal karet mentah menjadi barang setengah

jadi yang berupa SIR (Standar Indonesia Rubber) Adapun order yang diterima

oleh PT. P&P Bangkinang berupa crumb rubber (karet remah) yang mempunyai

dua tipe yaitu SIR 10 dan SIR 20.
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Gambar 1.1 Rich Picture Proses Operasi PT. P&P Bangkinang

Karakteristik sistem produksi yang diterapkan PT. P&P Bangkinang

adalah beraliran continuous flowshop. Proses produksi crumb rubber dilakukan

dalam dua stasiun kerja dan satu gedung kamar jemur. Pada stasiun kerja I proses

produksi yaitu mengolah bahan olahan karet (bokar) menjadi lembaran-lembaran

karet yang disebut blanketyang masih basah. Blanket basah yang telah diproduksi

dibawa ke gedung kamar jemur untuk proses pengeringan yang membutuhkan

waktu selama 21 hari. Setelah proses pengeringan selesai blanket yang tadinya

basah menjadi kering akan dibawa ke stasiun kerja II untuk proses produksi

produk akhir yaitu crumb rubber berupa SIR 10 dan SIR 20.
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Gambar 1.2 Sistem Produksi ContinuousFlowshop di PT. Perindustrian &
PerdaganganBangkinang

Permasalahan yang dihadapi oleh PT. Perindustrian & Perdagangan

Bangkinang saat ini yaitu masih kurangnya daya kompetisi perusahaan dalam

proses penyelesaian order. Hal ini telihat bahwa masih adanya order pelanggan

yang tidak bisa dipenuhi pada periode tertentu sehingga membutuhkan waktu

lebih lama dan akan berpengaruh dalam penyelesaian order periode berikutnya.

Dengan adanya permasalah seperti ini tentunya akan mengurangi daya

kompetisi PT. P&P Bangkinang dalam persaingan bisnis.Order yang mereka

kerjakan tentu saja akan membutuhkan waktu lebih lama dengan adanya

permasalah tersebut. Tentu akan berpengaruh terhadap kepuasan konsumennya

dan bisa jadi konsumen akan beralih ke perusahaan lain. Tentunya hal ini tidak

diinginkan oleh perusahaan karena akan menyebabkan perusahaan kehilangan

order dan pelanggannya.
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Tabel 1.1 Data Permintaan dan Produksi Crumb Rubber PT P&P Bangkinang 2013

No Periode Jenis Produk Permintaan (Kg) Realisasi Produksi
(Kg)

1 Januari

SIR 10 427.708 443.230

SIR 20 794.316 801.300
Total 1.222.024 1.244.530

2 Februari
SIR 10 362.174 350.401
SIR 20 672.610 692.080
Total 1.034.784 1.042.481

3 Maret
SIR 10 292.854 290.120
SIR 20 833.888 763.480
Total 1.126.742 953.600

4 April
SIR 10 280.980 284.760
SIR 20 878.220 526.680
Total 1.159.200 811.440

5 Mei
SIR 10 383.040 383.040
SIR 20 847.980 466.200
Total 1.231.020 849.240

6 Juni
SIR 10 289.800 -
SIR 20 903.420 743.400
Total 1.193.220 743.400

7 Juli

SIR 10 278.000 555.650
SIR 20 1.075.475 435.484

Total 1.353.475 991.134

8 Agustus
SIR 10 310.778 50.691
SIR 20 671.800 560.720
Total 982.578 611.411

9 September
SIR 10 482.140 297.240
SIR 20 598.970 701.681
Total 1.081.110 998.921

10 Oktober

SIR 10 410.800 346.120
SIR 20 801.420 743.400
Total 1.212.220 1.089.520

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa adanya permintaan crumb rubber

dari pelanggan yangtidak bisa terealisasi pada periode permintaannya, sehingga

pemenuhanorder selesai pada periode berikutnya. Hal ini tentu akan membuat

permintaan periode berikutnya akan juga ikut mundur dalam proses

penyelesaiannya.

Berdasarkan data dan pengamatan yang dilakukan di lantai produksi

diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya
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permasalahan ini. Adapun faktor-faktor dirasa berpengaruh terhadap

permasalahan tersebut antara lain:

1. Seringnya terjadi kekurangan blanketA dan blanket B pada proses produksi

crumb rubber di stasiun kerja II. Diketahui bahwa perusahan memiliki dua

jenis bahan baku utama yaitu bokar A yang diolah menjadi blanket A dan

bokar B diolah menjadi blanket B. Kedua bokar tersebut diolah pada stasiun

kerja I  yang diproduksi secara bergilir dan dijemur pada kamar jemur salama

21 hari dalam proses pengeringan. Kemudian setelah proses pengeringan

selesai kedua blanket tersebut dibawa ke stasiun kerja II untuk proses

pengolahan crumb rubber dan diproduksi secara bersamaan dengan

persentase yang telah ditentukan. Pada proses stasiun kerja II ini lah sering

terjadinya masalah kekurangan blanket sehingga kelancaran proses produksi

nya terganggu dan waktu yang dibutuhkan dalam produksi menjadi lebih

lama.

2. Tidak adanya pengaturan produksi yang jelas dan pasti antara bahan

bakubokar A dengan bokar B, dimana hal ini sangat berpengaruh terhadap

kelancaran produksi pada tahap selanjutnya yaitu pada proses II. Bokar A dan

bokar B diolah menjadi blanket A dan blanket B, dimana kedua bahan baku

tersebut dibutuhkan pada saat produksi crumbrubberuntuk dikombinasikan.

Penggabungan kedua blanket tersebut bertujuan untuk menghasilkan produk

crumb rubber yang diinginkan, dimana untuk memproduksi SIR 10

dibutuhkan persentase blanket 85 % A dan 15 % B sedangkan untuk produk

SIR 20 membutuhkan 40 % A dan 60 % B. Sehingga sangat disadari bahwa

sangat penting adanya pengaturan produksi antara bokar A dan bokar B,

karena sangat mempengaruhi lelancaran produksi. Seperti yang telah

dijelaskan pada faktor sebelumnya bahwa produksi antara bokar A dan bokar

B pada stasiun kerja I tidak bisa dilakukan secara bersamaan, sedangan pada

proses stasiun kerja II blanket A dan B dibutuhkan secara bersamaan. Jadi,

inilah yang harus dilakukan perbaikan bagaimana menjaga keseimbangan

antara lini produksi I dan lini produksi II, sehingga kelancaran produksi dapat
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terwujud dan pastinya akan berimbas terhadap waktu penyelesaian yang

minimal.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian permasalahan diatasmenggambarkan

bahwa perencanaan produksi di PT. Perindustrian & Perdagangan Bangkinang

belum berjalan dengan baik. Juga berdasarkan pengamatan dilapangan dan studi

literatur yang peneliti lakukan, maka peneliti mencoba mengembangan sebuah

algoritma penjadwalan produksi yang bertujuan untuk memaksimalkan fungsi

atau kinerja pada proses stasiun kerja I dan menyeimbangkannya dengan

kebutuhan produksi pada stasiun kerja II sehingga dengan adanya algoritma ini

memungkinkan dapat meningkatkan kinerja pada stasiun II menjadi lebih efektif

dan lebih efisien. Juga diharapkan bahwa apabila penjadwalan ini diterapkan

maka diharapkan dapat meningkatkan kuantitas output produksi SIR 10 dan SIR

20. Perlu juga untuk diketahui bahwa dalam tahap pengembangan algoritma ini

peneliti menggunakan algoritma Anik Septiani (2007) untuk dikembangkan

menjadi sebuah algoritma penjadwalan produksi yang cocok digunakan pada

objek penelitian.

Berdasarkan beberapa teori yang peneliti baca bahwa algoritma metode

penjadwalan cocok digunakan karena dengan menggunakan metode penjadwalan

dapat meningkatkan penggunaan sumber daya dan mengurangi waktu tunggu,

serta dapat megurangi waktu proses sehingga mencegah terjadinya kelambatan

proses produksi (Ginting R, 2009). Tentu saja penjadwalan bukan satu-satunya

pemecah permasalahan ini, solusi lain yang mungkin bisa dilakukan diantaranya

melakukan penambahan kapasitas produksi pada stasiun kerja I yang berupa

penambahan mesin dan karyawan, atau bisa melakukan sub kontrak dengan

perusahaan lain tentang pengadaan blanket atau lain sebagainya. Akan tetapi dari

dari kedua solusi itu tentu saja lebih sulit dilakukan karena adanya faktor biaya

atau investasi yang dikeluarkan. Oleh karena itu peneliti lebih memilih opsi untuk

membuat sebuah pengembangan algoritma penjadwalanpada permasalahan ini

berdasarkan teori penjadwalan dikarenakan dengan penggunaan penjadwalan

maka diharapkan dapat meningkatkan sumber daya proses produksi pada proses I

dan dapat meningkatkan produksi crumb rubber diprosesII.
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1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini

adalah “Bagaimanakah mengembangkan algoritma penjadwalan siklus

batchproduksi crumb rubber untuk meningkatkan performansi produksi dan

kuantitas output produksi SIR 10 dan SIR 20diPT. Perindustrian & Perdagangan

Bankinang”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk meningkatkan

performansi produksi dan kuantitas outputproduksi SIR 10 dan SIR 20 diPT.

Perindustrian & Perdagangan Bankinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi perusahaan dapat meningkatkan performansi tingkat pelayanan kepada

pelanggan dalam penyelesaian order konsumen.

2. Bagi peneliti dapat menerapkan ilmu yang didapat dari bangku kuliah

sehingga mendapat wawasan didunia industri.

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi

1.5.1 Batasan Masalah

Agar permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik dan

pembahasan menjadi lebih terarah, maka akan dilakukan beberapa pembatasan

masalah sebagai berikut :

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data produksi periodeJanuari-

Oktober 2013.

2. Penjadwalan siklus batch produksi hanya dilakukan pada permintaan

(demand)bulan April-Oktober 2013.
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1.5.2 Asumsi

Adapun asumsi yang digunakan dalam peneitian ini , yaitu :

1. Fasilitas produksi tidak mengalami gangguan atau kerusakan mesin

(breakdown).

2. Bahan baku bokar (bahan olahan karet) tersedia.

1.6 Posisi Penelitian

Penelitian mengenaipenjadwalan telah ada yang melakukan sebelumnya, baik

penelitian dilakukan oleh ahli metode penjadwalan maupun penelitian yang dilakukan

untuk keperluan tugas akhir dan tesis.

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan penyalinanan ulang

maka perlu ditampilkan posisi penelitian, berikut adalah tampilan posisi penelitian :

Tabel 1.2 Posisi Penelitian

Nama Anik Septiani Susi Sumartini, Dkk Alex Saleh Muhammad Firdaus

Tahun 2007 2008 2009 2014

Judul

Penjadwalan batch
dinamis pada system
produksi flowshop

untuk meminimasi rata
– rata keterlambatan
penyelesaian order

(mean Tardiness) dan
jumlah scrap tuang.

Penjadwalan batch
flowshop pada

produksi glukosa
untuk meminimasi

mean tardiness

Model
penjadwalan pada
flowshop-4-stage
dengan kriteria

minimisasi
lateness

maksimum dan
jumlah tardy jobs

Pengembangan
algoritma penjadwalan
siklus batch produksi
crumb rubber (untuk

meningkatkan kuantitas
output produksi SIR 10
dan SIR 20 di PT.P&P

Bangkinang

Tipe
Produksi

Flow shop Flow shop Flow shop Continuous Flowshop

Metode Algoritma
Penjadwalan

Algoritma
Penjadwalan

Algoritma Model
Algoritma Penjadwalan

Anik Septiani

Tipe
Penjadwalan

Forward Forward Forward Forward

Due date Iya Iya Tidak Tidak

Objek CV. Kembar Jaya PT. Tainesia Jaya, PT. XYZ PT. P&P Bangkinang
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Penelitian

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, batasan masalah,  tujuan laporan, manfaat laporan, posisi

penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan semua teori dasar serta prinsip dasar yang digunakan

untuk membahas masalah yang diangkat.

BAB III METODOLOGI PENILITIAN

Metodologi Penelitian menjelaskan tentang langkah-langkah yang

akan dilalui dalam proses penelitian yang dilakukan selama

pelaksanaan penelitian.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini merupakan pembahasan dari objek yang akan diteliti yaitu

dengan mengumpulkan data-data dan dengan menyelesaikanya

dengan suatu materi atau metode.

BAB V ANALISA

Bab ini berisikan tentang analisa dari data-data hasil pengolahan data

yang diperoleh.

BAB VI PENUTUP

Menguraikan secara singkat mengenai kesimpulan dan saran dari

penelitian yang dilakukan


