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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Pada saat ini dalam sebuah perekonomian di Indonesia sektor industri dianggap 

sebagai sektor yang mampu menjadi pimpinan dari sektor lain. Produk industri 

mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dari pada sektor lain. Hal ini dikarenakan 

produk industri sangat beragam dan memberikan nilai dan manfaat yang tinggi bagi 

masyarakat. Salah satu sektor yang berkembang saat ini adalah perusahaan yang 

bergerak disektor manufaktur. Sektor industri manufaktur menghasilkan produk 

seperti mesin pemarut kelapa dan pemotong singkong yang berguna untuk 

mempermudah pekerjaan proses memarut kelapa dan memotong singkong lebih 

efisien. Dengan adanya produk tersebut daya tarik masyarakat ingin menggunakan 

alat tersebut sangat diminati, sehingga kebutuhan permintaan konsumen meningkat 

dari waktu ke waktu. Untuk memenuhi kebutuhan permintaan perusahaan 

memaksimalkan sumber daya produksi agar proses berjalan dengan lancar. Faktor 

utama dalam kemajuan sebuah perindustrian tentunya didukung dengan adanya sistem 

produksi yang baik, jika permintaan konsumen tidak dapat terpenuhi, maka 

kemungkinan besar akan berdampak pada konsumen berpindah ke perusahaan lain 

yang mampu memenhui permintannya.  

Perusahaan tentunya menginginkan kinerja perindustrian berjalan dengan lancar 

tanpa adanya permasalahan yang tidak diinginkan, tentunya diperlukan perencanaan 

sumber daya dan sistem produksi yang baik agar kinerja dari perusahaan maksimal. 

Sumber daya salah satu aspek yang sangat penting dan berpengaruh bagi perusahaan. 

Jika perusahaan mengalami penurunan sumber daya akan berdampak pada 

penyusutan pendapat laba, sehingga perusahaan sulit untuk mengembangkan 

usahanya agar lebih baik lagi. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh 

perusahaan ketidakseimbangan antara produk yang dihasilkan dengan jumlah 

permintaan pemesan. Ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan 

konsumen dikarenakan tidak adanya penjadwalan produksi dan perencanaan sumber 

daya yang maksimal. Sehingga output produk jadi yang dimiliki perusahaan tidak 

sesuai dengan jumlah pemintaan konsumen. Sehingga perusahaan mengalami 

keterlambatan pemenuhan permintaan. 
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UD. Mandiri merupakan UKM bergerak pada bidang manufaktur, perusahaan 

tersebut terletak di Jl. Palem Watu IV Desa Gempolurung, Kec. Menganti, Kabupaten 

Gresik, Provinsi Jawa Timur. Perusahaan tersebut memproduksi parutan kelapa dan 

pemotong singkong. Sistem produksi make to stock merupakan penerapan yang di 

lakukan perusahaan tersebut, yang artinya perusahaan menentukan produk yang akan 

diproduksi dengan mengikuti kebijkaan perusahaan dan permintaan dari konsumen 

dalam memenuhi kebutuhan. Jika peningkatan permintaan konsumen terjadi, maka 

perusahaan melakukan penambahan tenaga kerja bantuan atau penambahan jam 

lembur. Kegiatan ini sering terjadi tetapi perusahaan masih mengalamai 

keterlamabatan pengiriman dan perusahaan hanya mampu memenuhi permintaan 

setengah dari dari produk yang telah di pesan konsumen.  

Tabel 1. 1 Data Output Produksi UD. Mandiri 

No  Nama 

produk 

Kapasitas Produksi Perbulan Bulan (Unit) 

1 

Mar 

‘20 

2 

Apr 

‘20 

3 

Mei 

‘20 

4 

Jun 

‘20 

5 

Jul 

‘20 

6 

Agt 

‘20 

7 

Sep  

‘20 

8 

Okt  

‘20 

9 

Nov  

‘20 

10 

Des  

‘20 

11 

Jan 

‘21 

12 

Feb 

‘21 

1 Pemarut 

kelapa 

200 200 150 200 210 185 210 250 220 170 190 180 

2 Pemotong 

singkong  

150 

 

180 95 150 160 140 165 150 150 150 140 135 

Sumber: UD. Mandiri  

Berdasarkan pada Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa kapasitas produksi yang 

dihasilkan dalam kurun waktu 1 tahun mengalami kenaikan dan penurunan jumlah 

produksi per bulannya. Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala selama proses 

produksi seperti kerusakan pada mesin, jumlah tenaga kerja yang terbatas, persediaan 

bahan baku, dan perbedaan jumlah efektif hari kerja setiap bulannya.  
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Tabel 1. 2 Data Permintaan 

No  Nama 

produk 

Bulan (Unit) 

1 

Mar 

‘20 

2 

Apr 

‘20 

3 

Mei 

‘20 

4 

Jun 

‘20 

5 

Jul 

‘20 

6 

Agt 

‘20 

7 

Sep 

‘20 

8 

Okt 

‘20 

9 

Nov 

‘20 

10 

Des 

‘20 

11 

Jan 

‘21 

12 

Feb 

‘21 

1 Pemarut 

kelapa 

300 360 400 350 350 380 410 360 320 375 400 430 

2 Pemotong 

singkong  

200 230 180 250 300 310 275 250 220 150 250 250 

Sumber: UD. Mandiri  

Sedangkan pada Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa data permintaan konsumen pada 

kurun waktu 1 tahun yang harus dipenuhi perusahaan, sedangkan kapasitas produksi 

perusahaan masih mengalami kekurangan untuk memenuhi permintaan konsumen. 

Maka dari itu diperlukan adanya perencanaan produksi yang baik dan disertai 

penjadwalan produksi yang tepat agar sistem produksi berjalan dengan maksimal.  

Tabel 1. 3 Biaya Bahan Baku dan Tenaga Kerja  

No  Bahan baku Satuan Harga per unit 

1 Besi siku Unit 70.000 

2 Plat 120x240mm Lembar 400.000 

3 Gigi parutan Unit 20.000 

4 Dinamo (200 watt) Unit 230.000 

5 Baut Unit 250 

6 Rivet Unit 150 

7 Gigi pemotong Unit 40.000 

8 Plat stainless 100x200mm Lembar  250.000 

9 Cat besi  Kaleng  55.000 

10 Rumah pemarut aluminium Unit 25.000 

Biaya tenaga kerja  Total upah/hari 

1 Biaya tenaga kerja tetap  90.000/hari 

2 Biaya tenaga kerja bantuan (helper) 50.000/hari 

3 Jumlah Tenaga kerja  4 orang  

4 Waktu kerja  7 jam/hari 

 Sumber : UD. Mandiri  

Tabel 1.3 merupakan bahan baku dan biaya untuk membuat produk pemarut 

kelapa dan pemotong singkong. Dapat diketehaui bahwa bahan baku tersebut tetap 
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stabil dan tidak mengalami kenaikan dan penurunan harga. Untuk biaya tenaga kerja 

adanya perbedaan upah kerja per hari.  

Berdasarkan tingkat permintaan konsumen yang tidak dapat terpenuhi karena 

tidak adanya perencanaan sumber daya produksi, hal ini membuat tidak tercapainya 

kapasitas produksi yang sesuai dengan permintaaan konsumen. Untuk 

memaksimalkan memenuhi permintaan dibutuhkan perencanaan produksi yang tepat. 

Perencanaan tersebut tentunya dapat memberi dampak yang baik perusahaan 

diantaranya sistem produksi bisa berjalan dengan lancar dan perusahaan dapat 

memenuhi permintaan konsumen dengan tepat waktu.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti bermaksud untuk membantu atau 

menawarkan solusi penyelesaian masalah yang saat ini terjadi di perusahaan, karena 

keterlambatan memenuhi permintaan berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen 

terhadap perusahaan. Dari uraian diatas apakah perusahaan memerlukan penambahan 

jam lembur atau penambahan sumber daya kerja untuk memenuhi permintaan 

konsumen. Penulis menggunakan pendekatan ROUGH CUT CAPACITY PLANNING 

untuk menyelesaiakan permasalahan yang terjadi, dan penulis akan membuat 

penulisan tugas akhir. “ANALISIS PERENCANAAN PRODUKSI DENGAN 

PENDEKATAN METODE ROUGH CUT CAPACITY PLANNING PADA UD. 

MANDIRI GUNA MEMENUHI PERMINTAAN KONSUMEN”.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana menentukan output produksi yang maksimal untuk memenuhi 

permintaan  

2. Alternatif apa yang tepat untuk UD. Mandiri agar dapat memenuhi 

permintaan  

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :  

1. Melakukan perencanaan output produksi yang maksimal agar perusahaan 

dapat memenuhi permintaan dengan tepat waktu  

2. Menentukan alternatif perencanaan produksi yang maksimal untuk UD. 

Mandiri agar permintaan konsumen terpenuhi 
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1.4 Batasan dan asumsi  

Untuk tujuan penelitian yang lebih terarah maka dibutuhkan batasan dan asumsi yang 

dilakukan. Adapun batasan sebagai berikut :  

1. Penelitian ini dilakukan pada UD. Mandiri di Jl. Palem Watu IV Desa 

Gempolurung Kec. Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur  

2. Produk yang dihasilkan parutan kelapa dan pemotong singkong  

3. Penelitian dilakukan pada bagian area produksi  

Asumsi yang didapat dalam penelitian ini adalah :  

1. Kondisi tempat produksi tidak mengalami perubahan selama penelitian  

2. Proses produksi berjalan dengan lancar  

3. Tidak terjadi perubahan produk selama penelitian  

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan :  

a. Untuk mengevaluasi hasil kapasitas produksi diperiode yang 

akan datang  

b. Untuk memberi usulan dalam meningkatkan perusahaan dalam 

memenuhi permintaan konsumen  

2. Bagi Penulis :  

a. Mengaplikasikan ilmu Teknik Industri yang telah diajarkan pada 

waktu perkuliahan  

b. Memberikan usulan untuk perusahaan terkait perencanaan 

produksi yang maksimal  

3. Bagi Akdemik atau Universitas :  

a. Meningkatkan hubungan antara pihak Universitas dengan pihak 

perusahaan  

b. Untuk menambah wawasan pada penelitian dibidang sistem 

produksi, agar dapat memperkaya ilmu pengetahuan  

c. Untuk menjadikan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya 

dan sebagai pedoman untuk peneliti selanjutnya 
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1.6 Sistematika Penelitian  

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah seagai uraian untuk 

memperoleh gambaran menyeluruh serta mempermudah pemahaman keseluruhan 

materi dan masalah pokok dari penelitian berikut :  

 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang 

lingkup penelitian, asumsi penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menjelaskan teori – teori yang mendasari penelitian dan rumusan yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan dan memecahkan masalah yang dihadapi  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang tempat dan waktu penelitian, flowchart penelitian dan tentunya 

berisi tentang metode yang akan dilakukan untuk menyelesaikan dan memecahkan 

masalah yang dihadapi 

BAB IV : PENGUMPULAN DATA DAN PENGOLAHAN DATA  

Bab ini berisi tentang perolehan dari data yang didaptkan waktu penelitian 

diperusahaan, kemudian data tersebut diolah berdasarkan masalah yang ditetapkan, 

sehingga sesuai dengan tujuan masalah yang hendak dicapai ari penulisan tugas akhir 

ini 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang akan diberikan untuk perusahaan 

berdasarkan analisa data yang telah dilakukan oleh peneliti 

 

 

 


