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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya tujuan perusahaan adalah mendapatkan laba

sebesar-besarnya. Harapan untuk mencapai tujuan ini akan tercapai jika setiap 

kegiatan didalam perusahaan diperhitungkan secara teliti. Manajeman harus

dapat menyusun perencanaan pekerjaaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas

yang dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat berjalan dengan

efisien. Perusahaan dikatakan dapat berjalan efisien jika setiap kegiatan yang

akan dilakukan dibuat perencanaan terlebih dahulu. Supaya perusahaan

mencapai sasaran yang telah digariskan secara efektif dan efisien maka

diperlukan berbagai kegiatan yang saling berkaitan seperti pemasaran,

produksi, pembelanjaan, dan personalia masing-masing kegiatan harus

direncanakan, dioganisir, diarahkan, dikoordinasi serta diawasi. Menurut

Sujadi Prawiro Sentono (1997:1) pengertian manajemen produksi adalah

perencanaan dan pengawasan dari urutan berbagai kegiatan (set of activities)

untuk membuat barang (produk) yang berasal dari bahan baku  dan bahan

penolong lainnya.

Kurang perhatian terhadap perencanaan dan pengawasan produk dapat 

mengakibatkan proses produksi untuk menghasilkan suatu barang sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan tidak akan berjalan

dengan lancar. Hal ini apabila berjalan berlarut-larut akan mengganggu
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kelangsungan usaha dari perusahaan yang bersangkutan. Perencanaan

sebenarnya sangat membantu manajemen untuk mengadakan pengawasan

terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Di samping itu apabila tidak ada

perencanaan maka tidak ada pegangan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas

tersebut. Untuk memudahkan pelaksanaan aktifitas perusahaan maka

perencanaan  harus dilengkapi dengan scheduling. Dalam hal ini scheduling

diartikan sebagai pembagian/penjatahan waktu penyelesaian dari pelaksanaan

aktifitas tersebut. Dengan demikian akan terlihat misalnya suatu pekerjaan A,

dimulai pada waktu nol sampai dengan 10. Pekerjaan lainnya lagi dimulai

dengan waktu yang lain apabila tidak dapat dikerjakan bersamaan dengan

pekerjaan A, atau dapat juga dimulai waktu nol apabila dapat dikerjakan

bersama-sama dengan pekerjaan A tersebut. Dengan demikian akan diperoleh

gambaran umum, berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan

pekerjaan tersebut secara keseluruhan. Gambaran umum penyelesaian

pekerjaan ini sangat diperlukan terutama untuk menentukan berapa lama suatu

pekerjaan dapat diselesaikan, sehingga dapat memberikan perkiraan waktu

tersebut kepada langganan atau konsumen yang memberikan pekerjaan atau

proyek tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka dikembangkan analisis

network untuk membantu manajemen di dalam menyusun perencanaan,

koordinasi serta pengawasan kegiatan tersebut. Dengan adanya network ini

manajeman diharapkan dapat menyusun perencanaan penyelesaian kegiatan

dengan waktu dan biaya yang paling efisien. Selain itu network juga dapat
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dipergunakan sebagai alat pengawasan yang cukup baik untuk penyelesaian

pekerjaan tersebut.

Dilihat dari aktifitas produksinya perusahaan batik merupakan

perusahaan yang digolongkan dalam perusahaan campuran yaitu perusahaan

dengan proses terus-menerus dimana dikerjakan produk-produk standar dan

juga menggunakan proses terputus-putus yang bekerja berdasarkan pesanan-

pesanan khusus. Menurut Sukanto Reksohadiprojo dan Indriyo Gito Sudarmo 

(1991: 231) pada perusahaan golongan pertama  karena yang diproduksi

produk-produk yang distandarisasikan maka perencanaan dan pengawasan

produksi  sangat sederhana. Yang penting adalah fase perencanaannya.

Sedangkan menurut Sukanto Reksohadiprojo (1994:24) pada perusahaan

dengan proses terputus-putus perusahaan perlu menentukan routing,

scheduling, dispatching, dan follow up dalam kegiatan produksinya.

Saat  ini perencanaan dan pengawasan produksi yang ada diperusahaan 

batik Brotoseno masih mencampur adukkan kedua proses produksinya baik

yang standar maupun yang khusus. Pengawasan masih dititik beratkan pada

produk akhir yaitu dengan mengadakan pencatatan dan pensortiran atas hasil

produk. Sehingga perusahaan kurang mampu dalam proses pengawasan

terhadap tenaga kerja kerena target waktu yang diharapkan selesai untuk

produk pesanan tidak direncanakan secara khusus. Perencanaan pada

perusahaan batik Brotoseno ini merupakan tugas dari pimpinan perusahaan

yaitu dengan menentukan rencana produksi dan kebijaksanaan yang diambil

serta merumuskan cara kerja masing-masing bawahan. Sedangkan
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pengawasan merupakan tugas dari bagian produksi dengan kewajiban sebagai

berikut:

1. Mengkoordinir dan mengatur tugas-tugas yang ada di bawahnya.

2. Mengawasi kegiatan proses produksi mulai dari pengambilan, pemakaian

bahan baku, sampai dengan barang jadi, kemudian diserahkan ke bagian

pemasaran.

3. Mengadakan catatan dan pensortiran atas hasil produk.

Agar perusahaan bisa menjamin kelangsungan usahanya maka

perusahaan harus bisa  memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan pembeli

baik yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, maupun harga serta dapat

menyerahkan  barang tepat pada waktunya. Untuk memperoleh kondisi seperti

diatas maka perlu perencanaan dan pengawasan  produksi yang baik. Bagian

perencanaan dan pengawasan produksi ini mempunyai tanggung jawab yang

berhubungan dengan penyusunan daftar waktu dan administrasi yang baik

Mengingat betapa pentingnya diadakan perencanaan dan pengawasan

produksi dalam usaha mencapai salah satu tujuan perusahaan, maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Peranan

Scheduling Dalam Perencanaan dan Pengawasan Proses Produksi Pada

Perusahaan Batik Brotoseno Masaran Sragen”.

B. Perumusuan Masalah

Perusahaan membuat scheduling dimaksudkan agar proses produksi

berjalan lancar sehingga pengiriman pesanan dapat tepat pada waktu yang
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telah dijanjikan. Dengan demikian dapat dirumuskan suatu permasalahan

sebagai berikut:

1. Apakah Perusahaan Batik Brotoseno sudah mempunyai perencanaan dan

pengawasan proses produksi yang efektif ?

2. Apakah dengan menggunakan analisis scheduling perencanaan dan

pengawasan proses produksi pada perusahaan Batik Brotoseno mampu

memberi hasil yang lebih baik dalam hal efektifitas waktu penyelesaian

pekerjaan ?

3. Apakah analisis scheduling mempunyai peranan untuk mempercepat

waktu penyelesaian suatu proyek/pekerjaan dalam kegiatan proses

produksi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mempelajari metode perencanaan dan pengawasan proses produksi

yang sekarang berlaku di perusahaan Batik Brotoseno.

2. Untuk membuat analisis jaringan kerja, mencari kurun waktu kegiatan,

serta mencari jalur kritis dalam pembuatan produk batik kombinasi pada

perusahaan Batik Brotoseno agar dapat di buat scheduling yang lebih tepat 

sehingga bermanfaat sebagai alat perencanaan dan pengawasan proses

produksi.

3.  Untuk mengetahui tingkat efektifitas waktu penyelesaian pekerjaan yang

dicapai setelah menggunakan analisis network.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Agar menjadi bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan dalam hal

perencanaan dan pengawasan produksi di perusahaan tersebut.

2. Dapat menambah pengalaman bagi peneliti dalam hal aplikasi teori yang

di dapat dalam bangku kuliah.

3. Dapat dipakai sebagai tambahan pengetahuan bagi pihak lain sehingga

dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi penelitian sejenis.

E. Sistematika Skripsi

Sistematika penyusunan skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

BAB  I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang diteliti,

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta

sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang meliputi:

Pengertian perencanaan dan pengawasan produksi, maksud dan

tujuan dari perencanaan dan pengawasan produksi, tugas dari

perencanaan dan pengawasan produksi, factor-faktor yang perlu

dipertimbangkan dalam perencanaan produksi, jenis-jenis

pengawasan produksi, perencanaan waktu dan jaringan kerja.
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BAB III   METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka

pemikiran, hipotesis, data dan sumber data, metode pengumpulan

data, metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum perusahaan, analisis

data dan pembahasannya.

BAB  V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah

dilakukan dan juga saran-saran untuk kemajuan perusahaan yang

bersangkutan.


