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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

UD. Remaja Satu merupakan usaha kecil menengah (UKM) yang bergerak 

dalam bidang konveksi, seiring bertambahnya waktu usaha daerah (UD) ini  

memperbesar usahanya sehingga menjadi CV dan dikenal sebagai CV. 

Remaja Satu. Pesanan yang diterima tidak hanya dari masyarakat sekitar saja, 

tetapi.juga memiliki beberapa pesanan tetap setiap bulan dan musimnya, antara lain 

: pakaian  haji/umroh dan pakaian sekolah. 

Sejauh ini perusahaan mengalami permintaan yang berfluktuasi pada setiap 

bulannya, dikarenakan hanya membuat jadwal induk produksi berdasarkan jumlah 

permintaan yang ada pada bulan lalu, sehingga Jika terjadi kekurangan perusahaan 

hanya menambahkan jam kerja yang tidak menentu untuk para pekerjanya, dan 

mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan dikarenakan harus mengeluarkan 

biaya lebih untuk membayar gaji lembur para pegawainya. 

Tabel : 1.1 Data Permintaan Produk Seragam Sekolah. 

No Bulan Tahun 

Permintaan 

aktual produk 

seragam 

Produksi produk 

seragam sebelum 

OT  

Produksi produk 

seragam setelah 

OT 

1 April 2016 60 52 60 

2 Mei 2016 48 48 - 

3 Juni 2016 84 76 84 

4 Juli 2016 72 72 - 

5 Agustus 2016 96 96 96 

6 September 2016 60 60 - 

7 Oktober 2016 72 63 72 

8 November 2016 60 60 - 

9 Desember 2016 96 96 - 

10 Januari 2017 108 88 108 

11 Februari 2017 84 84 - 

12 Maret 2017 72 61 72 

Sumber : Data Perusahaan 

Dalam menghadapi hal tersebut perusahaan perlu melakukan perencanaan 

produksi dengan baik. Perencanaan dan pengendalian produksi dapat dijadikan 

sebagai acuan maupun pedoman dalam melakukan kegiatan produksi. Dengan
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adanya perencanaan dan pengendalian produksi yang baik, maka 

perusahaan dapat meminimalkan atau mengantisipasi hal-hal yang bersifat 

merugikan perusahaan, sehingga keuntungan yang optimal dapat diperoleh 

perusahaan,  

Oleh karena itu, untuk merencanakan dan mengendalikan produksi 

dibutuhkan suatu metode penunjang yaitu metode penjadwalan induk produksi. 

Tanpa dilakukan suatu proses penjadwalan induk produksi, perusahaan tidak akan 

mendapatkan acuan dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan 

produksinya. Jadwal induk produksi (master production schedule) merupakan 

gambaran atas periode perencanaan dari suatu permintaan, termasuk peramalan, 

backlog, rencana suplai/penawaran, persediaan akhir, serta kuantitas yang 

dijanjikan tersedia (available to promise) (Gasperz, 2004).  

 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan identifikasi 

masalah yang ada yaitu berupa bagaimana cara merencanakan.penjadwalan 

produksi pada CV. Remaja Satu guna mendapatkan keuntungan yang optimal? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian untuk 

menentukan jadwal induk produksi di CV. Remaja Satu. 

 

1.4   Batasan Masalah 

Pembatasan masalah membahas mengenai hal-hal yang membatasi 

penulisan laporan ilmiah ini agar tidak keluar dari permasalahan yang terjadi. 

Berikut ini adalah pembatasan masalah dalam penulisan laporan ilmiah di CV. 

Remaja Satu 

1. Penulisan tugas akhir dan pengambilan data hanya dilakukan pada CV. 

Remaja Satu yang beralamat di Jalan Raya Pulungan no. 26-27, Sedati 

Kota Sidoarjo. 

2. Data yang diambil hanya produk pakaian sekolah ukuran S, M, dan L 

untuk dijual ke toko. 
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3. Data yang diambil hanya permintaan produk mulai dari bulan April 2016 

sampai bulan Maret 2017. 

 

1.5   Asumsi 

Asumsi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah  

1. Jumlah pegawai tetap setiap bulannya. 

2. Persediaan bahan baku selalu terpenuhi. 

 

1.6   Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian kali ini yaitu : 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dapat menjadi bahan referensi dalam memecahkan permasalahan yang 

sejenis dengan penelitian ini. 

2. Bagi Perusahaan  

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan jumlah yang 

akan di produksi di periode mendatang. 

3. Bagi Peneliti 

Dapat memahami perencanaan jadwal induk produksi pada dunia industri 

secara nyata. 

4. Bagi Universitas 

Dapat menjalin kerja sama yang baik dan saling menguntungkan di dunia 

industri. 

 

 

 

 

 

 

 

 


