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BAB I

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi ini perkembangan perusahaan dengan berbagai 

jenis  usaha  maju  dan  berkembang  pesat,  hal  ini  dapat  mempengaruhi 

perekonomian  Indonesia.  Perkembangan  usaha  diberbagai  bidang  usaha 

adalah salah satu pendukung perkembangan perekonomian.

PT  MSTI  (Mega  Safe  Tyre  Industri)  adalah  sebuah  perusahaan 

manufaktur yang bergerak dibidang pembuatan ban radial untuk mobil. Sejak 

awal  berdiri  perusahaan  ini  selalu  mengembangkan  produknya.  Untuk 

mendapatkan  konsumen  maupun  usaha  untuk  menjaga  hubungan  baik 

dengan konsumennya sehingga peluang pasar akan sangat mudah dikuasai.

Seperti telah diketahui bahwa proses produksi merupakan salah satu 

kegiatan  utama  dalam  perusahaan.  Oleh  karena  itu  perencanaan  dan 

pengawasan yang baik dibidang proses maupun produk merupakan fungsi 

manajemen  yang  penting bagi  perusahaan karana itu  akan mempengaruhi 

secara langsung terhadap kelancaran proses produksi.

Upaya untuk menentukan jumlah fasilitas produksi  ini dilakukan agar 

perusahaan  tetap  bartahan  jika  terjadi  fluktuasi  permintaan.  Adanya 

kesesuaian  antara  jumlah  mesin  dan  operator  yang  digunakan  berarti 

perusahaan  telah  memanfaatkan  hasil  produk  secara  optimal  dan 

menghindari pemborosan-pemborosan yang dapat mengakibatkan kerugian. 
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Selain  itu  dengan  penentuan  jumlah  mesin  dan  operator  yang  sesuai 

diharapkan aliran dan proses produksi berjalan lancar.

Atas dasar pertimbangan peningkatan kelancaran proses produksi yang 

dipengaruhi oleh faktor produksi berupa mesin dan operator ini, maka perlu 

dilakukan  analisis  terhadap  jumlah  mesin  produksi  dan  operator  yang 

optimal untuk dipergunakan agar perusahaan dapat beroperasi secara efektif 

dan efisien.

1.2. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini akan ditekankan pada penentuan jumlah mesin 

dan operator  yang diperlukan dalam produksi ban radial. Dengan diketahui 

jumlah  mesin  yang  optimal  pada  tiap  operasi  diharapkan  target  produksi 

yang  ditentukan  dapat  tercapai  dan  perusahaan  dapat  beroperasi  secara 

efektif dan efisien sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.

1.3. Batasan Masalah 

Agar  permasalahan  mudah  dipahami  dan  pembahasannya  tidak 

menyimpang  dari  tema pokok masalah,  maka ditetapkan  batasan masalah 

antara lain 

1. Penelitian ini hanya berkisar tentang penentuan jumlah mesin produksi dan 

operator yang optimal untuk mencapai target produksi perusahaan.

2. Target produksi perusahaan, ditentukan berdasarkan peramalan permintaan.

3. Metode  peramalan  yang  digunakan  untuk  menentukan  target  produksi 

didasarkan oleh metode peramalan yang terdapat pada soft ware Q.S. 30.

4. Hal-hal lain di luar batasan masalah ini tidak akan dibahas lebih lanjut.
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Model  pemecahan masalah akan dibuat  beberapa gagasan sehingga 

cara  yang  dikemukakan  dapat  disampaikan  dan  mudah  diuraikan  dengan 

jelas. Untuk menunjang batasan masalah di atas diperlukan asumsi sebagai 

berikut : 

Proses produksi selama penelitian berjalan dengan normal.

Mesin-mesin dijalankan sesuai dengan kapasitas normal.

Kualitas produk yang dihasilkan dianggap sudah memenuhi standar.

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Menentukan  beberapa  jumlah  mesin  dan  operator  yang  optimal  agar 

proses produksi dapat berjalan dengan lancar dalam memenuhi kebutuhan 

produksi perusahaan. 

b. Mengetahui gambaran nyata dari perusahaan PT. Mega Safe Tyre Industy 

mengenai proses pembuatan ban radial.

c. Mengetahui waktu standar proses produksi pembuatan ban radial di  PT. 

Mega Safe Tyre Industry.

1.5. Manfaat penelitian

Selain itu penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada beberapa 

pihak : 

1) Bagi perusahaan yaitu :

a) Diharapkan  dengan  penentuan  jumlah  mesin  dan  operator  yang 

optimal  akan  meningkatkan  efisiensi  dari  mesin  produksi  serta 
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peningkatan  dalam  melaksanakan  aktifitasnya  sehingga  dapat 

mengurangi adanya waktu yang terbuang secara berlebihan.

b) Membantu  perusahaan  merencanakan  jumlah  mesin  dan  operator 

untuk mencapai target produksi. 

2) Bagi peneliti yaitu : 

a) Dapat  menerapkan  ilmu  yang  didapat  dari  bangku  kuliah  kesuatu 

perusahaan.

b) Dapat mengetahui proses produksi pembuatan ban radial di PT. Mega 

Safe Tyre Industry.

1.6. Sistimatika Penulisan

Untuk  memperjelas dalam pembahasan  pada  tugas  akhir  ini,  maka 

sistematika penulisan ini terdiri dari : 

BAB  I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan teori-teori yang merupakan landasan bagi pemecahan 

masalah  dan  hasil  studi  keperpustakaan  lainnya  yang  dianggap 

turut membantu dalam pemecahan masalah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan  bagaimana  permasalahan  aktual  didekati  dengan 

teori-teori yang dihasilkan di Bab II serta langkah-langkah yang 

diambil dalam menyelesaikan masalah.
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Data-data yang diperlukan dalam menganalisis untuk pemecahan 

masalah   dengan model  yang  dikembangkan pada bab  III  serta 

melakukan  analisis  terhadap  system  perencanaan  jumlah  mesin 

dan operator yang ada dalam perusahaan.

 BAB V PENUTUP 

a. Kesimpulan 

b. Saran 

6


	 BAB V 	PENUTUP 

