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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri di Indonesia sangat pesat ditandai dengan semakin 

banyaknya permintaan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kebutuhan masyarakat 

akan mendorong tingginya proses produksi terhadap teknologi tepat guna yang dapat 

menunjang kapasitas produksi. Sistem produksi merupakan suatu gabungan dari 

beberapa unit atau elemen yang saling berhubungan dan saling menunjang untuk 

melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan.Salah satu UMKM yang 

memproduksi teknologi tepat guna adalah CV. Mitra Sejahtera Teknik. CV. Mitra 

Sejahtera Teknik merupakan industri manufaktur yang membuat beberapa produk 

mesin seperti pencabut bulu ayam, pemarut kelapa dan pemipil jagung.CV. Mitra 

Sejahtera Teknik didirikan oleh bapak Musta dari tahun 2010 yang berlokasi di 

Jl.Pelem Watu, Kec. Menganti, Kab. Gresik.  

Proses produksi mesin diawali dengan pemotongan bahan baku, salah satu 

bahan baku utama adalah besi siku dan plat besi.Setelah melakukan pemotongan 

masuk ke dalam proses pengelasan untuk merakit rangka mesin. Proses akan 

dilanjutkan dengan pengecatan rangka dan yang terakhir adalah proses perakitan 

rangka body dan dinamo.Usaha milik bapak Musta ini memiliki 8 pekerja dengan 

jam kerja efektif 7 jam kerja/hari 08.00-16.00 bila terjadi peningkatan permintaan 

maka melakukan over time maksimal3 jam/hari. Dalam menjalankan usahanya pak 

musta selalu dapat memenuhi kebutuhan order yang masuk akan tetapi permintaan 

diluar order terdapat kekurangan stok produk untuk memenuhi kebutuhan 

customer.Namun dalam pelaksanaanya seringkali pak Musta mengalami kendala 

pada keterbatasan sumber daya yang mengakibatkan komponen dari suatu produk 

yang memiliki waktu lebih lama untuk terselesaikan. Sehingga terdapat permintaan 

yang tidak terpenuhi pada beberapa bulan. 

Tabel 1.1Data Produksi CV. Mitra Sejahtera Teknik 

 

 

 

 

 

 

Jumlah 

Produksi

(Realisasi)

Permintaan

(Unit)

Jumlah 

Produksi

(Realisasi

Permintaan

(Unit)

Jumlah 

Produksi

(Realisasi

Permintaan

(Unit)

Agus 40 40 85 85 27 30

Sep 70 70 58 60 20 20

Okt 63 65 73 75 23 35

Nov 65 65 80 80 20 25

Des 35 50 69 90 35 35

Jan 53 75 65 85 30 30

Rata-rata 55 61 72 80 26 30

Periode

Pemarut Kelapa Pemipil Jagung Pencabut Bulu Ayam
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Terlihat dari Tabel 1.1 rata-rata permintaan pemarut kelapa sebesar 61 unit 

tetapi CV. Mitra Sejahtera Teknik hanya dapat memenuhi sebesar 55 unit. 

Sedangkan pemipil jagung sebesar 80 unit dan hanya mampu terpenuhi sebesar 72 

dan pencabut bulu ayam dapat terealisasi sebanyak 26 unit terdapat selisih 4 unit 

kekurangan.Dari setiap periode memiliki kekurangan unit yang bervariasi 

dikarenakan Pak Musta selaku pemilik usaha tidak melakukan perencanaan jumlah  

pasti yang akan diproduksi setiap bulannya. Serta waktu yang dibutuhkan untuk 

membuat setiap mesin berbeda-beda sehingga mempengaruhi jumlah dari masing-

masing produk yang dihasilkan.  

Tabel 1.2 Data Kapasitas Mesin 

 

 

Dari tabel 1.2 terdapat kendala dari total kapasitas setiap mesin. Terlihat dari 

mesin pemotongan memiliki kapasitas 121 unit/bulan sedangkan proses pengelasan 

hanya mampu 83 unit/bulan. Hal tersebut terlihat bahwa kapasitas setiap unit tidak 

seimbang sehingga menyebabkan terhambatnya proses produksi. Dari kekurangan 

tersebut maka membuat perencanaan kapasitas adalah suatu kegiatan yang penting 

yaitu untuk menetapkan sumber daya yang dibutuhkan dan berapa yang dapat di 

produksi untuk setiap produk mesin. 

Permasalahan dapat teratasi jika CV. Mitra Sejahtera Teknik melakukan 

perencanaan kebutuhankapasitas pada pekerja, dan mesin yang digunakan sehingga 

dapat mengetahuiapakah sumberdaya yang direncanakan cukup atau harus 

melakukan penambahan jam kerja lembur dan penambahan jumlah mesin untuk 

memenuhi permintaan. 

 

No Pusat Kerja unit/bulan 

 1 Potong Plat 121 
 

2 Bor 106 
 

3 Gerinda 252 
 

4 Plong 159 
 

5 Pemotong Besi Siku 124 
 

6 Las 83 
 

7 Bubut 87 
 

8 Compressor cat 58 
 

9 Perakitan 68 
 

10 Penekukan 116 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana cara merencanakan kebutuhan kapasitas pembuatan mesin 

pemarut, pemipil jagung dan pencabut bulu ayam agar dapat memenuhi permintaan 

di CV. Mitra Sejahtera Teknik? 

 

1.3 Tujuan 

Menentukan perencanaan kebutuhan kapasitas pembuatan mesin pemarut, 

pemipil jagung dan pencabut ayam agar dapat memenuhi permintaan di CV. Mitra 

Sejahtera Teknik. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penilitian 

1.4.1 Batasan 

Dalam penilitian ini peniliti memberikan batasan agar menyederhanakan 

permasalahan serta penilitian lebih tertuju dalam suatu masalah. 

1. Penilitian hanya di lakukan di CV. Mitra Sejahtera Teknik. 

2. Produk yang di hasilkan hanya pencabut bulu ayam, pemarut kelapa dan 

pemipil jagung. 

1.4.2 Asumsi 

1. Tidak ada masalah dengan bahan baku. 

2. Tidak adanya perubahan kebijakan perusahaan. 

 

1.4.3 Manfaat Penilitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Untuk mengaplikasikan mata kuliah yang telah didapat selama di bangku 

kuliah. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Memberikan usulan bagi perusahaan untuk mempertimbangkan dalam 

melakukan produksi. 

b. Mengetahui potensi dalam perusahaan yang tidak di pergunakan secara 

maksimal. 

3. Bagi Pembaca 

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi bahan referensi untuk 

penelitian selanjutya, jika mempunyai masalah yang sama dengan 

permasalahan ini.
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