
 

1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 1.1

 Umkm berkah media jaya terletak di desa punggul, kec. gedangan, 

kabupaten sidoarjo, jawa timur. Merupakan Umkm yang bergerak di bidang 

produksi buku rapot sekolah, pembuatan maps, topi. Dengan bantuan beberapa 

komunitas pengusaha umkm berkah media jaya dapat berdiri pada tahun 2018 

silam. 

  Umkm berkah media jaya termasuk umkm yang sedang berkembang, salah 

satu produk yang ramai dicari yakni produk rapot sekolah dan ijazah. Umkm 

berkah media jaya  memproduksi menggunakan mesin yang berjumlah sebanyak 

9 mesin., beberapa contoh mesin yang digunakan yaitu  mesin pres (yang 

menggunakan frekuensi digunakan untuk memasang isi rapot dan untuk 

menempelkan plastik untuk nama depan siswa pada rapot), mesin hot print 

embors (untuk memasang desain cover depan rapot atau ijazah). Umkm ini 

berbasis job order dimana customer diharuskan memesan lebih dahulu sebelum 

membeli produk di Umkm. Untuk tingkat proses produksi umkm berkah media 

jaya bisa dibilang cukup tinggi dengan segmen pasar seluruh indonesia dan tidak 

hanya berporos pada pulau jawa. Pengiriman untuk luar pulau jawa umkm berkah 

media jaya bekerja sama dengan maskapai penerbangan lion air dan wahana 

express.  

 Tingkat produksi yang tinggi mengakibatkan Umkm berkah media jaya 

mengalami kesulitan pada proses pemotongan karena masih menggunakan 

manual, baik itu pemotongan plastik (ase), plastik sheet, maupun plastik dope 

namun untuk plastik isi perusahaan masih mengandalkan jasa dari perusahaan 

luar untuk proses pemotongan. Mempunyai pekerja sebanyak 8 orang  dan waktu 

kerja yang dilakukan selama 8 jam hari kerja. Berikut data produksi : 

 

Tabel 1. 1 Data Produksi 

Jenis Produk  Kapasitas  

Rapot sekolah 750 pcs/hari 

Topi 250 pcs/hari 

Maps plastik  325pcs/hari  
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 Proses produksi topi Umkm berkah media menyerahkan kepada pihak lain 

untuk memproduksi topi yang dipesan, sementara untuk produksi rapot sekolah 

dan ijazah di produksi oleh Umkm berkah media jaya sendiri. Dan berikut alur 

proses pembuatan rapot sekloah dan ijazah : 
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Gambar 1. 1 alur proses produksi 

 

Kesulitan yang dialami di umkm berkah media jaya adalah kurangnya mesin 

atau alat pemotongan plastik karena pada proses pemotongan plastik isi masih 

mengandalkan jasa dari luar, dengan permintaan kebutuhan plastik isi yang 

mencapai 15.000 lembar per bulan,  hal ini tentu mengakibatkan biaya produksi 

makin meningkat dengan bayaran jasa sebesar 100 rupiah per lembar plastik dan 

biaya transportasi yang ditanggung sendiri oleh umkm berkah media jaya dalam 

4 kali pengiriman perbulan. dengan kebutuhan plastik isi yang mencapai 27 rol 

plastik atau 15.000  lembar tiap bulannya hal ini dapat mengakibatkan beban 

biaya produksi yang tinggi untuk umkm berkah media jaya, Ada pun resiko 

seperti kecacatan pada plastik yang mencapai kurang lebih 5 - 15 %.  

 

Tabel 1. 2 beban biaya pemotongan plastik 
pemotongan plastik isi Biaya pemotongan/ 

lembar 

Biaya transportasi Total biaya 

15.000 lembar Rp. 100 Rp. 50.000 Rp.1.550.000 

15.000 lembar Rp. 100 Rp. 50.000 Rp.1.550.000 

15.000 lembar Rp. 100 Rp. 50.000 Rp. 1.550.000 

15.000 lembar Rp. 100 Rp. 50.000 Rp. 1.550.000 

 Total  Rp. 6.200.000 

  

 Pengambilan plastik isi dilakukan dengan menggunakan kendaaraan pribadi 

yang mana perusahaan jasa pemotongan terletak pada daerah  candi kabupaten 

sidoarjo. Dilakukannya pengambilan selama  seminggu 2 kali dimana jika satu 

bulan bisa mencapai 4 kali, umkm berkah media jaya menghabiskan setidaknya 2 

liter bahan bakar kendaraan atau pertalite untuk melakukan pengambilan plastik 

isi dan beban biaya yang ditanggung umkm berkisar Rp. 6.200.000/ 15000 

lembar. belum termasuk jika terjadi kecacatan yang cukup besar maka beban 

biaya untuk transportai juga semakin besar karena pihak umkm mengembalikan 

proses pemotongan yang mengalami kecacatan dengan kendaraan pribadi milik 

umkm. Berikut gambar kecacatan yang ada pada proses pemotongan plastik  :  
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Gambar 1. 2 kecacatan pada proses pemotongan 

 

 

Tabel 1. 3 3 data bahan baku dan biaya bahan baku 

Bahan baku Biaya bahan baku 

Plastik isi Rp. 325.000/lonjor 

Plastik ase Rp. 850.000/lonjor 

Plastik sheet Rp. 225.000/lonjor 

Plastik dope  Rp. 350.000/lonjor 

Karton Rp. 160.000/lonjor 

 

 Untuk penjualan umkm berkah media jaya mematok harga bervariasi sesuai 

produk yang diminta dan untuk isi kangtong palstik juga beragam. Berikut tabel 

harga jual UMKM berkah media jaya : 

 

Tabel 1. 4 harga produk 

produk Harga jual 

rapot sekolah dan ijazah Rp. 9.000 – 16.000/unit 

Topi Rp. 7.000 – 9.000/unit 

maps plastik Rp. 18.000 – 29.000/unit 
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Dan berikut beberapa data pemesanan yang diterima UMKM berkah media jaya: 

 

Tabel 1. 5 data permintaan untuk produk raport dan ijazah 

 

No Produk Isi Alamat Kuantitas 

1. 
Map raport smk tabalong 

tanjung  

6 

kantong 

plastik 

Kel. Alalak utara 

kec.banajarmasin utara- kota 

banjarmasin 

169 

2.  
Map raprot sd inpres 

maki  

18 

kantong 

plastik 

Jln kuwukan 2 no6 kec. 

Sambi kerep, surabaya. 
152 

3. 
Map ijazah sma negri 

pontianak  

4 

kantong 

plastik 

Jalan prof dr hamka gang 

nilam 5 pas di perempatan 

dalam , pontianak. 

272 

4.  
Map raport smp negeri 

anotaurei 

16 

kantong 

plastik 

Serui, papua 100 

5. 
Map raport smp 3 

manganitu bidong  

16 

kantong 

plastik 

Kompleks terminal tona, 

kelurahan tona 1 kec. 

Tahuna, kepulauan sangihe, 

prov. Sulawesi utara 

100 

 Mengingat kemajuan teknologi saat ini sudah mulai menggunakan raport 

online untuk data hasil pembelajaran atau untuk data kelulusan siswa, namun 

dengan segmen pasar yang luas untuk permintaan pada produk raport pemesan 

lebih mendominasi untuk daerah luar jawa yang belum menggunakan teknologi 

online dan masih banyak menggunakan raport berbentuk fisik. 

Pada proses pemotongan plastik isi, pihak jasa pemotongan menggunakan 

mesin jenis heater atau pemanas guna merekatkan plastik isi, dimana mesin 

tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 30 detik untuk menghantarkan panas, 

setelah itu plastik direkatkan sehingga membentuk seperti map. Hal ini tentu 

dapat mengakibatkan kecacatan apabila panas yang dihantarkan tidak sesuai atau 

menurun. Sementara untuk jenis mesin high frekuensi hanya membutuhkan 

waktu kurang lebih 6 detik untuk perekatan plastik isi, dari kondisi ini perlu 

dilakukan pertimbangan keputusan investasi pengadaan mesin pemotong 
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otomatis jenis high frekuensi untuk membandingkan biaya produksi 

menggunakan jasa dan untuk meminimalkan kecacatan plastik isi pada produk 

rapot sekolah dan ijazah. Dimana yang nantinya akan dipertimbangkan untuk 

pembelian mesin baru atau mesin bekas. 

  Rumusan masalah 1.2

Bagaimana menghitung nilai investasi mesin pemotong plastik isi raport 

dan membandingkan biaya produksi menggunakan jasa dan saat 

mempunyai mesin sendiri? 

 Tujuan  1.3

Melakukan perhitungan dalam pengambilan keputusan investasi untuk 

pengadaan mesin pemotong plastik dan membandingkan biaya produksi 

menggunakan jasa dan saat mempunyai mesin sendiri. 

 Batasan dan asumsi 1.4

Batasan: 

1. Penelitian berfokus pada produk rapot sekolah dan ijazah. 

2. Penelitian hanya melakukan analisa pengadaan mesin untuk proses 

pemotongan. 

Asumsi: 

1. Semua proses produksi dalam keadaan normal. 

2. Perlu adanya penambahan fasilitas pada beberapa mesin yang ada, 

selama penelitian berlangsung. 

 

  


