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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Setiap perusahaan di seluruh kegiatannya mempunyai maksud dan 

tujuan dalam membuat dan menjual berbagai produk atau menawarkan jasa-

jasa tertentu, untuk itu maka perusahaan harus menyesuaikan dengan 

keinginan konsumen atau kemajuan zaman. Sebagai salah satu fungsi 

manajerial terpenting dalam sebuah perusahaannya adalah menjamin bahwa 

masukan-masukan berbagai sumber daya dapat menghasilkan produk-

produk atau jasa yang dirancang secara tepat atau keluaran-keluaran yang 

dapat memuaskan konsumen. 

Dalam pengelolahan serta pengalokasian sumber-sumber daya yang 

tersedia diperlukan suatu kerangka atau sistem kerja yang saling 

mendukung. Salah satu bagian tersebut adalah bagian produksi yang 

merupakan suatu kegiatan yang menjadi fokus di dalam suatu fungsi 

perusahaan secara keseluruhan. Produksi sebagai suatu sistem yang terdiri 

dari unsur-unsurnya seperti modal, bahan, mesin, metoda dan tenaga kerja 

saling mempengaruhi dan saling bergantung sehingga diharapkan 

terciptanya suatu proses operasi yang efektif. 

Tujuan akhir perusahaan dalam memproduksi suatu barang atau jasa 

adalah adanya kemajuan bagi usaha tersebut hingga dapat memperoleh laba 

atau keuntungan secara ekonomis mampu memenuhi tingkat permintaan 

yang ada sehingga bisa merebut peluang pasar. 



 Semakin tinggi produktifitas maka semakin besar pula keuntungan 

yang akan dapat diperoleh oleh perusahaan. Produktifitas mencakup tiga hal 

yaitu efisiensi, efektifitas dan kualitas. 

PT. Martina Bertho adalah sebuah perusahaan kosmetika dan obat 

tradisional yang didirikan sejak tahun 1977 yang dimulai dari industri rumah 

tangga sampai menjadi perusahaan yang besar. Untuk itu PT. Martina 

Bertho terus berupaya untuk meningkatkan produktifitasnya agar 

keuntungan dapat optimal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui 

Manufacturing Departemen dengan terus melakukan perbaikan metode dan 

sistem kerja agar menghasilkan output secara optimal. 

Proses produksi merupakan interaksi antara bahan dasar, bahan-bahan 

pembantu, tenaga kerja dan mesin-mesin yang digunakan, dengan adanya 

interaksi antara faktor-faktor produksi tersebut maka akan keluarlah output 

atau hasil. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan peralatan dan tenaga kerja 

dapat maksimal atau dapat juga minimal waktu menganggurnya dari 

peralatan dan tenaga kerja. Dengan demikian diharapkan tercipta suatu 

sistem kerja yang baik bagi keinginan atau tujuan perusahaan dalam 

pencapaian tingkat produktivitas yang diharapkan. 

Masalah yang sedang dihadapi PT. Martina Bertho saat ini pada 

bagian proses pengemasan Sari Ayu Alas Bedak adalah belum terpenuhinya 

output produksi yang sampai saat ini belum memenuhi target yang telah 

ditetapkan. Untuk itu penulis akan melakukan analisa terhadap sistem kerja 

yang sudah berjalan dengan mengusulkan suatu sistem kerja yang lebih 



efektif dan efisien dalam rangka usulan perbaikan system kerja guna 

memperkecil waktu penyelesaian suatu produk agar target yang telah 

ditetapkan dapat terpenuhi. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Proses pengemasan Sari Ayu Alas Bedak Cempaka Sari 35 ml dengan 

kondisi yang sedang berjalan saat ini kurang maksimal, sehingga harus 

diperbaiki sampai tercapai output produksi sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan dengan memperbaiki metode kerja yang telah ada. Berdasarkan 

hal tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah, 

“Bagaimanakah metode kerja proses pengemasan Sari Ayu Alas Bedak 

Cempaka Sari 35 ml, sehingga dapat dihasilkan proses produksi yang lebih 

efisien ?” 

 
1.3 Batasan Masalah 

Agar batasan masalah dapat sesuai dengan tujuan dari penelitian ini 

maka perlu adanya pembatasan masalah. Batasan masalah itu adalah sebagai 

berikut: 

1. Produk yang akan diteliti adalah produk Sari Ayu Alas Bedak Cempaka 

Sari 35 ml di PT. Martina Berto 

2. Metode dan sistem kerja yang akan diteliti hanya pada satu line saja 

yaitu pada bagian pengemasan produk Sari Ayu Alas Bedak Cempaka 

Sari 35 ml.  

3. Satuan produksi yang akan digunakan adalah jumlah pieces/hari. 



4. Data produksi yang akan dilihat adalah dari bulan Januari  sampai 

Agustus 2005. 

5. Pengukuran waktu dilakukan secara langsung dengan menggunakan jam 

henti   stopwatch 

6. Penelitian dilakukan mulai proses pengisian sampai dengan proses 

menutup  kardus. 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan effisiensi lintasan produksi melalui analisa dan perbaikan 

metode kerja. 

2. Meningkatkan efisiensi pengemasan produk melalui Perbaikan metode 

kerja. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dan memperoleh pengalaman 

penelitian sehingga dapat memperkaya wawasan peneliti. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan 

khususnya pada perbaikan metode kerja. 



3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi 

penelitian sejenis dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

 
1.6 Sistimatika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan membahas mengenai uraian teoritis yang 

berhubungan dengan masalah penelitian, teknik tata cara kerja, pengukuran 

kerja, dengan teori di atas di harapkan bisa memberikan pemahaman pada 

pembaca.    

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tahap-tahap penelitian yang dilakukan secara 

sistematik sehingga penelitian dapat dilakukan dengan terarah untuk 

memudahkan memecahkan masalah dalam penelitian. 



BAB  IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang segala sesuatu yang telah dijalankan dalam 

pengumpulan data dan kemudian data tersebut dianalisis dengan alat analisis 

yang telah ditentukan sebelumnya. Data tersebut meliputi data umum 

perusahaan, data waktu proses produksi, data out put produksi. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran-

saran berdasarkan analisis data yang telah dilakukan yang berguna bagi 

penulis, perusahaan dan pihak lain yang membaca penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


