
1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan perkonomian dalam industri manufaktur tidak lepas dari upaya mendapatkan 

kepuasan pelanggan terhadap produk yang dihasilkan. Perbaikan dalam proses produksi  merupakan 

salah satu upaya bagi setiap industri guna mempertahankan kualitas, kemampuan produksi dan usaha 

pemenuhan permintaan terhadap suatu produk. 

CV. Surya Jaya Perkasa merupakan industri yang bergerak dalam bidang pembuatan sparepart 

motor seperti stang motor, dan tutup radiator. Berdiri sejak tahun 1998 sampai sekarang. Berlokasi di 

jalan Ambeng – Ambeng selatan, Ngingas, Waru, Kota Sidoarjo. Memiliki 26 orang pekerja dengan 

penjadwalan kerja dimulai setiap hari senin sampai hari sabtu dengan waktu kerja 8 jam / hari, kecuali 

untuk hari sabtu pekerja masuk setengah hari. 

Tabel 1. 1 Data Produksi 

No. Produk Kapasitas / Minggu 

1. Tutup radiator 480 

2 Keranjang  252 

3 Stang motor 462 

 

Di CV. Surya Jaya Perkasa diketahui ada beberapa proses meliputi cutting, bending , walding, 

turning,  pond, painting, dan oven. Dari keseluruhan proses tersebut untuk proses painting dan oven 

dikerjakan diliuar industri. Proses painting dan oven yang dilakukan di umkm lain memiliki beberapa 

kendala seperti, adanya biaya ekspidisi pengiriman, pengerjaan menunggu antrian jadi tidak dapat 

dikerjakan secara langsung, jam pengambilan dari umkm painting dan oven tidak pasti mengakibatkan 

penetapan tanggal produk jadi untuk konsumen tidak pasti, Hasil setiap pengerjaan produk terdapat 

5% - 10% kecacatan sehingga harus dilakukan pengembalian untuk dipainting ulang, proses 

pengiriman yang asal ditumpuk membuat beberapa bagian part produk ada yang patah dan bengkok, 

kondisi ini menyebabkan waktu proses produk jadi semakin lama. Berikut hasil produk cacat : 

 

 



Gambar 1.1 Stang motor cacat bengkok 

 

                Gambar 1.2  Stang motor trail cacat bengkok 

 

Gambar 1.3  Bagasi tangga cacat patah 

 

Gambar 1.4  Stang motor byson cacat cat mengelupas 

Pada CV Surya Jaya Perkasa dengan kendala yang telah diuaraikan diatas dapat dihasilkan usulan 

untuk dilakukannya pertimbangan keputusan pengadaan mesin painting dan oven, agar mempercepat 

proses waktu produksi dan meminimalisir kecacatan produk.  

 



 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana cara untuk  mengetahui kelayakan pengadaan mesin painting dan oven? 

 

1.3 Tujuan Penilitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas didapatkan tujuan yang ingin dicapai dalam penilitian adalah 

untuk mengetahui kelayakan pengadaan mesin painting dan oven. 

1.4 Batasan dan Asumsi 

Berdasarkan masalah diatas adapun batasan-batasan pada penilitian ini sebagai berikut  

1. Penelitian ini dilakukan pada proses produksi sparepart motor CV. Surya Jaya Perkasa. 

2. Penelitian ini hanya melakukan analisis pada proses painting dan oven. 

3. Asumsi pada penelitian ini yaitu: 

1. Semua proses produksi berjalan dalam keadaan normal 

2. Tidak ada penambahan pekerja dalam proses produksi  

 

1.5 Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Menambah wawasan keilmuan dan penerapan ilmu mata kuliah agar berguna bagi masyarakat. 

 

2. Bagi Perusahaan 

Memberikan informasi untuk perhitungan harga pokok produksi dan menentukan harga jual 

pada CV. Surya Jaya Perkasa setelah penambahan mesin painting dan oven 

3. Bagi Pembaca 

Dapat memberikan referensi untuk peneliti selanjutnya. 

 


