
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi yang terjadi saat ini menjadikan kehidupan manusia semakin 

terbuka. Sebagai konsekuensinya, persaingan semakin tajam, baik antar 

individu, antar negara maupun antar dunia usaha. Persaingan ini disebabkan 

oleh pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

pesat. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, perusahaan dituntut 

untuk mengadakan perencanaan produk yang berdasarkan pada perencanaan 

penjualan agar perusahaan memperoleh laba maksimum. 

Perusahaan dapat dipandang sebagai sistem yang memproses masukan 

(input) untuk menghasilkan keluaran (output). Perusahaan mengolah masukan 

berupa sumber ekonomi untuk menghasilkan sumber ekonomi yang nilainya 

lebih tinggi dari pada nilai masukan yang dikorbankan untuk menghasilkan 

keluaran. Menurut Sujadi Prawirosentono (1997: 76) tujuan perusahaan 

didirikan adalah mencari keuntungan sesuai dengan yang direncanakan. 

Upaya mencapai tujuan tersebut diperlukan kegiatan yang menunjang 

kelancaran operasional perusahaan. Kelancaran operasional perusahaan dapat 

dilaksanakan dengan baik apabila semuanya dilakukan perencanaan yang baik 

pula. Dalam rangka upaya membuat perencanaan produk biasanya didahului 

dengan penelitian atau analisis pangsa pasar yang akan dimasuki, maka 

perusahaan berusaha menjalankan usahanya dengan melakukan kegiatan 
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produksi untuk menghasilkan barang yang dapat memuaskan dan memenuhi 

kebutuhan konsumen, dimana pada tingkat produktifitas tertentu dianggap 

paling menguntungkan bagi perusahaan. 

Kali ini penulis mencoba melakukan penelitian pada PT. Fajar Mulia 

Pradipta dimana merupakan suatu perusahaan pengecoran logam yang 

berlokasi di Surakarta. Ketertarikan penulis melakukan penelitian pada 

perusahaan tersebut karena keinginan penulis untuk megetahui tentang apa 

dan bagaimana pola produksi yang diterapkan dalam menjalankan usahanya, 

karena pola produksi merupakan dasar bagi pimpinan manajemen perusahaan 

dalam menentukan rencana kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, kapasitas 

mesin, dan bahan penolong. 

Menurut Sukanto Reksohadiprojo (1995: 189) perusahaan menginginkan 

adanya produksi yang selalu sama (konstan) pada tiap-tiap hari atau bulannya, 

karena akan mempermudah dalam merencanakan kebutuhan yang diperlukan 

dalam proses produksi. Namun perusahaan akan menghadapi masalah jika 

penjualan perusahaan  tidak menentu atau berfluktuasi. Oleh karena itu 

diperlukan alternatif pola produksi yang sesuai agar dapat memenuhi volume 

penjualan dengan biaya seminimal mungkin. Ada tiga macam pola produksi 

adalah sebagai berikut: 

1. Pola produksi konstan. 

2. Pola produksi bergelombang. 

3. Pola produksi Moderat 
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Dalam memilih pola produksi yang sesuai menurut Sukanto 

Reksohadiprojo dan Indriyo Gitosudarmo (2000: 88) perlu diperhatikan, 

karena ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, antara lain: 

1. Pola penjualan, dengan dasar penjualan di masa lalu diharapkan dapat 

memenuhi permintaan di masa yang akan datang dengan melakukan 

peramalan pejualan. 

2. Pola Biaya, dimana meliputi  biaya simpan, biaya sub kontrak, biaya 

lembur dan biaya perputaran tenaga kerja. 

3. Kapasitas  maksimal fasilitas produksi. 

Bila faktor-faktor tersebut tidak diperhatikan, dikhawatirkan akan 

menimbulkan Incremental Cost (biaya tambah) yang besar sehingga 

akan menaikkan harga pokok serta menurunkan laba perusahaan. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bagaimana pentingnya penentuan 

pola produksi bagi perusahaan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan mengambil judul “ANALISIS PENENTUAN 

POLA PRODUKSI YANG OPTIMAL UNTUK MENCAPAI 

INCREMENTAL COST MINIMAL PADA PT. FAJAR MULIA PRADIPTA  

DI SURAKARTA” 

 

B. Perumusan Masalah 

Menghadapi permintaan yang berubah-ubah perusahaan sering 

mengeluarkan Incremental Cost  yang tidak sedikit. Apabila perusahaan 

melaksanakan pola produksi yang tepat dan sesuai maka biaya yang 
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dikeluarkan oleh perusahaan dapat diminimumkan. Melihat latar belakang 

permasalahan di atas pokok permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian 

ini adalah “Apakah penentuan pola produksi yang dilaksanakan oleh PT. Fajar 

Mulia Pradipta  sudah tepat sehingga dapat meminimalkan Incremental Cost?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui berapa banyaknya Incremental Cost yang dikeluarkan 

oleh PT. Fajar Mulia Pradipta 

2. Untuk menentukan pola produksi bagi PT. Fajar Mulia Pradipta yang 

dapat menimbulkan Incremental Cost yang minimal sehingga 

terpenuhinya produksi yang direncanakan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mempraktekkan teori-teori yang telah dapat selama duduk di 

bangku perkuliahaan. 

b. Dapat menambah ilmu dan wawasan tentang masalah-masalah 

yang terjadi khususnya tentang masalah pola produksi. 
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2. Bagi Perusahaan 

a. Diharapkan dapat memberi masukan kepada manajemen perusahaan 

sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan untuk menentukan 

pola produksi. 

b. Dapat digunakan dalam menentukan kebijakan untuk mencapai 

tujuan   

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai salah satu bahan 

acuan bagi kepentingan penelitian lebih lanjut dalam masalah yang sama. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disajikan dalam lima bab pembahasan, antara lain : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan teori memuat tinjauan-tinjauan mengenai pengertian 

majemen produksi, ruang lingkup manajemen produksi, pengertian 

luas produksi, pengertian pola produksi, macam-macam pola 

produksi, faktor-faktor yang mempengaruhi pola produksi, 

hubungan antara luas produksi dan pola produksi. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini akan membahas tentang kerangka pemikiran, data 

dan sumber data, metode analisis. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum perusahaan yang 

menjadi objek penelitian, data-data yang diperoleh serta hasil 

analisis data.  

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang 

telah dibahas pada bab-bab terdahulu. 

 


