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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT. Sekar Kreasi Indonesia atau PT. SKI adalah anak perusahaan PT. 

Panca Budi di Jakarta, sebagai bentuk langkah strategi manajemen untuk 

menjawab tantangan pasar. PT. Panca Budi berdiri sebagai perusahaan plastik 

PE (Pholyetilene) terbesar di Indonesia yang memiliki kapasitas produksi 

sebulan lebih dari 800 Ton yang produknya sudah terkenal di Indonesia. 

Sebagai pimpinan pasar, PT. Panca Budi memiliki anak perusahaan PT. SKI 

di Jaten Surakarta yang semula memiliki kapasitas produksi plastik PE 

(Pholyetilene) ± 500 Ton sekarang sudah ± 725 Ton dan pada bulan desember 

ditargetkan kapasitas produksi plastik PE (Pholyetilene) di PT. SKI akan 

mencapai 825 ton per bulan seiring dengan UMR di Jakarta sudah mencapai ± 

Rp. 2200.000,00 per bulan maka produksi di PT. Panca Budi akan 

dipindahkan di PT. SKI secara bertahap. PT. SKI ini berdiri berdasarkan 

ongkos kerja yang diterima dari order yang datang dari perusahaan induknya 

yaitu PT. Panca Budi dan semua bahan bakunya yaitu biji plastik Titanvene 

dan Asrene berasal dari PT. Panca Budi Jakarta. 

PT. Panca Budi atau PT. SKI saat ini memiliki produk unggulan pada 

plastik PE (Pholyetilene) yaitu Plastik PE merk Tomat (GB) atau Tomat Gold 

Brand. Saat ini Plastik PE (Pholyetilene) merk Tomat sudah terkenal 

dimasyarakat Indonesia. PT. SKI atau PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia 

memiliki problem dalam hal penjadwalan dan perencanaan kapasitas produksi 

karena PT. SKI pada bulan Maret dan April telah memproduksi melebihi dari 

order yang datang yaitu 211 Ton karena terlalu banyak stock di ukuran 

tertentu sehingga mengakibatkan perusahaan merugi karena perusahaan itu 

memproduksi berdasarkan ongkos kerja yang telah di terima. 

PT. SKI pada bulan Maret dan April mengalami kelebihan kapasitas 

produksi dikarenakan pada bulan Maret dan April itu bulan pergantian di 

departemen potong dari 1 hari 2 shift kerja menjadi 3 shift kerja dan pada 
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bulan Maret dan April tidak di dukung dengan peningkatan PO (Purchasing 

Order) yang di terima. Jadi pada bulan Maret dan April 2013 terlalu banyak 

stock barang jadi di gudang diberbagai merk dan ukuran. 

Penjadwalan yang dilakukan di PT. SKI selama ini selalu mengganti 

ukuran pada mesin tiup plastik PE (Pholyetilene) sehingga mengakibatkan 

adanya Bahan Sisa (BS) yang tidak bisa dipakai lagi dan dapat mengurangi 

kecepatan pada mesin tiup sendiri. Untuk BS (Bahan Sisa) di mesin tiup PE 

(Pholyetilene) PT. SKI masih terlalu tinggi yaitu 1,3% dari kapasitas yang 

dihasilkan setiap bulan karena standard BS di PT. Panca Budi Jakarta 1% saja 

dari kapasitas yang dihasilkan setiap bulan. 

Untuk penentuan kapasitas produksi di PT. SKI itu berdasarkan dari 

rincian PSI (Purchasing Sales Inventory) yang diterima dari PT. Panca Budi 

Jakarta pada awal penentuan PO (Purchasing Order) di kriteria ukuran kecil 

(ukuran 4 cm – 6 cm), tanggung (ukuran 7 cm – 9 cm), besar 1 (ukuran 10 cm 

– 12 cm), besar 2 (ukuran 13 cm – lebih 15 cm). 

Oleh karena itu, penelitian Tugas Akhir ini diorientasikan untuk 

meneliti perencanaan dan penjadwalan produksi pada mesin tiup plastik PE 

(Pholyetilene) disemua jenis ukuran dengan menggunakan metode software 

heuristik dengan mengangkat tema “ANALISA PENJADWALAN MESIN 

PADA MESIN TIUP PE (PHOLYETILENE) DI PT. SEKARNUSA KREASI 

INDONESIA MENGGUNAKAN METODE HEURISTIK GUNA 

MENGURANGI BAHAN SISA (BS)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pada penelitian ini 

akan dilakukan analisis mengenai:  

1. Bagaimana menentukan jumlah Plan Order Release (POR) yang paling 

efisien? 

2. Bagaimana melakukan penjadwalan pada mesin tiup supaya bisa 

mengurangi Bahan Sisa (BS)? 
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3. Bagaimana mengendalikan produksi pada mesin tiup supaya semua ukuran 

bisa balance jadi tidak ada kelebihan kapasitas pada ukuran tertentu? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan-batasan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Penentuan kapasitas produksi menggunakan metode Rough Cut Capacity 

Planning (RCCP) dan Master Production Schedule (MPS). 

2. Perhitungan Plan Order Release (POR) pada produksi mesin tiup Plastik 

PE (Pholyetilene) menggunakan pembobotan. 

3. Perhitungan yang dilakukan menggunakan software Win QSB. 

4. Sistem pesanan produk didasarkan pada sistem Make to Order. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menentukan jumlah Plan Order Release (POR) yang paling efisien.  

2. Melakukan penjadwalan pada mesin tiup Plastik PE (Pholyetilene) supaya 

bisa mengurangi Bahan Sisa (BS). 

3. Mengetahui jumlah kapasitas mesin tiup yang optimal terhadap produksi 

plastik PE (Pholyetilene) sehingga semua pesanan bisa terpenuhi dan 

menghindari produksi yang berlebihan pada ukuran tertentu. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh setelah melakukan penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

Manfaat yang didapat peneliti adalah untuk menerapkan teori-teori yang 

didapat di perkuliahan untuk diterapkan dalam dunia industri nyata. 

2. Bagi Objek 

Manfaat yang didapat dari objek yang diteliti supaya pada melakukan 

pergantian ukuran tidak menurunkan jumlah hasil keluaran akibati salah 

melakukan pergantian ukuran sehingga mengakibatkan hasil dari mesin 

tiup tersebut menurun. 
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3. Bagi Perusahaan 

Manfaat yang didapat oleh perusahaan dari penelitian ini adalah 

perusahaan bisa menekan biaya produksi dan semua pesanan bisa 

terpenuhi secara tepat waktu dan menghindari kelebihan produksi pada 

ukuran tertentu. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

BAB I   PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi teori yang digunakan untuk 

melandasi penelitian antara lain perencanaan dan 

pengendalian produksi menggunakan metode heuristik. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi obyek penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisa data dan kerangka 

pemecahan masalah.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi gambaran umum dari obyek 

penelitian/perusahaan, data yang diperoleh, analisis data, 

hasil analisis dan pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Bab penutup berisi kesimpulan dari serangkaian 

pembahasan serta saran-saran yang perlu untuk 

disampaikan. 

  

 

 


