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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Perkembangan dunia usaha mengalami persaingan yang begitu ketat 

dan peningkatan permintaan layanan lebih dari pelanggan. Dalam 

memenangkan persaingan tersebut, perusahan membutuhkan strategi operasi 

diantaranya meningkatkan kepuasan pelanggan  melalui produk berkualitas, 

ketepatan waktu pengiriman, dan efisiensi biaya. Selain itu, manajemen 

operasional merupakan salah satu upaya dalam memenangkan persaingan, 

disamping teknologi-teknologi yang canggih, manajemen operasional yang 

handal dalam merencanakan proses produksi juga sangat dibutuhkan dalam 

rangka menciptakan proses produksi yang cepat dan efisien guna memberikan 

kepuasan kepada pelanggan. 

Melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien agar tujuan tercapai 

adalah yang diinginkan oleh semua manajemen perusahaan.Oleh karena itu 

pemahaman mengenai konsep penjadwalan sangat penting, sehingga para 

pelaksana mengetahui kapan waktu harus memulai suatu pekerjaan dan kapan 

waktu mengakhirinya.Penjadwalan merupakan salah satu upaya yang dapat 

dilakukan perusahaan dalam meningkatkan persaingan pada era pasar bebas 

karena teknik penjadwalan yang benar bergantung pada volume pesanan, sifat 

alami operasi dan kompleksitas pekerjaan keseluruhan, demikian pula 

kepentingan yang ditempatkan pada empat kriteria.Keempat kriteria tersebut 

adalah Meminimalkan waktu penyelesaian, memaksimalkan utilisasi, 
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meminimalkan persediaan barang setengah jadi (work in process-WIP), 

meminimalkan waktu tunggu pelanggan (Heizer, 2010). 

Penjadwalan akan berimplikasi pada banyak hal diantaranya pada 

penggunaan asset yang dimiliki perusahaan menjadi efektif sehingga investasi 

yang ditanamkan perusahaan akan memberikan hasil yang optimal. Kapasitas 

yang akan digunakan akan lebih terukur sehingga jumlah output dapat 

dipastikan dan pelayanan kepada konsumen dapat lebih baik dari sebelumnya. 

Pada akhirnya akan lebih cepat pengiriman produk kepada konsumen yang 

berarti keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam pelayanan yang cepat 

dapat tercapai. 

Heizer (2010) menjelaskan bahwa jenis-jenis penjadwalan ada tiga, 

diantaranya penjadwalan jangka pendek; penjadwalan agregat; dan 

penjadwalan proyek. Dari ketiga penjadwalan tersebut mempunyai tujuan 

untuk meminimalkan waktu proses, waktu tunggu langganan, tingkat 

persediaan, serta penggunaan yang efisien dari fasilitas, tenaga kerja, dan 

peralatan. Penjadwalan harus dibedakan dengan perencanaan agregat. 

Perencanaan agregat berupaya menentukan sumber daya yang digunakan, 

sedangkan penjadwalan mengalokasikan sumber daya yang disediakan oleh 

perencanaan agregat sedemikian rupa sehingga tujuan operasi tercapai. 

Pengurutan pekerjaan pada mesin terdiri atas dua jenis yaitu 

pengurutan n pekerjaan terhadap 1 mesin dan pengurutan 2 pekerjaan terhadap 

lebih dari 1 mesin. Pengurutan n pekerjaan terhadap m mesin juga terdiri atas 

dua jenis,disesuaikan dengan kondisi permasalahan yaitum mesin paralel 
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maksudnya masing-masing pekerjaan diproses pada mesin yang disusun secara 

parallel dan m mesin seri, maksudnya masing-masing pekerjaan harus 

melewati masing-masing mesin.  

Seperti penelitian yang dilakukan Putu (2011) dengan hasil penelitian 

bahwa dengan menggunakan metode DRP terjadi penurunan biaya sebesar 

20% dari metode yang digunakan perusahaan.Sedangkan penelitian yang 

dilakukan Alfian (2011) dengan hasil penelitian bahwa aturan prioritas yang 

paling efektif dari ketiga metode yaitu metode first come first served. Ini dapat 

dilihat dari ukuran efektifitas yang menghasilkan waktu penyelesaian rata-rata, 

rata-rata jumlah pekerjaan dalam system dan keterlambatan pekerjaan rata rata 

metode first come first served lebih kecil dari pada metode lainya, dan juga 

untuk utilisasi metode first come first served lebih besar dari pada utilisasi 

metode shortest processing time dan longest processing time. 

Dari fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa Penjadwalan sangat 

penting bagi perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa, karena dengan 

adanya penjadwalan  perusahaan bisa menciptakan proses operasi yang cepat 

dan efisien sehingga dapat mengurangi keterlambatan pada pengambilan 

pesanan.Apabila suatu kegiatan atau aktivitas dikerjakan tanpa adanya 

penjadwalan, besar kemungkinan kegiatan tersebut tidak akan berjalan sesuai 

dengan harapan. Selain itu dengan penjadwalan sangat jelas dapat 

menghasilkan biaya yang lebih rendah,  pengiriman yang lebih cepat dan dapat 

diandalkan. 
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Perusahaan jasa biasanya menjual tingkat pelayanan, pada dasarnya 

dalam perusahaan jasa dibutuhkan suatu pelayanan yang cepat dan efisien. 

Disini peran sebuah penjadwalan sangat dibutuhkan  untuk menciptakan 

pelayanan yang cepat dan efisien. Penjadwalan pada perusahaan jasa berbeda 

beberapa hal dengan perusahaan manufaktur, biasanya dalam perusahaan 

manufaktur  yang dijadwalkan adalah material, sedangpada perusahaan jasa 

adalah sistem operasinya, selain itu sistem jasa jarang menyimpan persediaan 

seperti perusahaan manufaktur dan lebih banyak menyerap tenaga kerja. 

Secara umum jasa biasanya dapat berupa tindakan atau perbuatan 

yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dimana produk yang 

ditawarkan bisa berupa produk fisik maupun tidak, dimana jika produk itu 

berupa produk fisik yang didalam tahapannya akan melalui beberapa 

perubahan sehingga nantinya akan memuaskan keinginan konsumen/ 

pelanggan tersebut.Kategori penawaran jasa dapat dibedakan menjadi dua 

macam, antara lain jasa murni (Pure Service)merupakan tawaran hanya berupa 

jasa. Contohnya konsultasi psikologis dan juga jasa 

 campuran(Hybrid)merupakan penawaran barang dan jasa dengan proporsi 

yang sama. Contohnya makanan yang ditawarkan di restoran atau 

kateringdisertai pelayanan yang mengesankan. 

Katering merupakan salah satu bentuk usaha dari industri jasa 

(Hospitality Industry), dimana produk utamanya adalah penjualan makanan 

dan minuman dengan pelayanan jasa lainnya yang berorientasi pada kepuasan 

konsumen. Pada pengelolaan usahanya, katering menangani penyediaan 
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makanan dan minuman di tempat dimana produk usaha itu diselenggarakan 

(In-side catering) atau produk makanan dan minuman di bawa ke luar tempat 

produksinya (out-side catering).  

PT. Sonokembang Wahana Jaya Malang merupakan perusahaan Jasa 

yang bergerak di bidang pelayanan jasa katering dan hanya beroperasi 

berdasarkan pesanan yang datang.PT.Sonokembang Wahana Jaya yang 

menerima pesanan dengan kontrak dimana waktu pengambilan dan jumlah 

yang dijanjikan untuk diambil sudah ditentukan.Hal ini membuat perusahaan 

harus memperkirakan waktu selesai pesanan yaitu dimulai saat job order 

diterima sampai pesanan jadi dan siap diambil. Adapun penjadwalan operasi 

pada PT. Sonokembang Wahana Jaya menggunakan lebih dari 2 mesin dimana 

proses awal dimulai dengan adanya penerimaan order, rencana produksi, 

belanja bahan, proses produksi, dan penyajian pesanan dilokasi. 

PT.Sonokembang Wahana Jaya sering mengalami masalah dalam 

penjadwalan proses operasi karena tidak jarang PT. Sonokembang menerima 

permintaan lebih dari 3 pesanan dalam sehari, dengan jumlah porsi, menu dan 

tempat yang berbeda, sehingga tidak jarang pula terjadi keterlambatan atau 

salah pengiriman pesanan ke konsumen. Karena kendala inilah perlu dibuat 

penjadwalan proses operasi pada PT. Sonokembang Wahana Jaya, sehingga 

metode penjadwalan yang dihasilkan dapat mengurangi keterlambatan 

pengiriman tersebut.Diharapkan dengan penjadwalan proses operasi yang baik, 

keberhasilan dalam pemenuhan permintaan pelanggan akan menjadi lebih 

optimal, kinerja penjualan meningkat dan dalammemenuhi order dengan tepat 
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waktu dan tepat jumlah sehingga keterlambatan dan salah pengiriman dapat 

ditekan seminimun mungkin.  

Berkaitan dengan uraian di atas, dapat dilihat betapa  pentingnya 

penjadwalan operasi pada sebuah perusahaan. Oleh karena itu penulis 

mengadakan penelitian dengan judul “Penjadwalan Proses Operasi pada PT. 

Sonokembang Wahana Jaya-Malang”. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan dapat 

dirumuskansebagai berikut: 

1. Bagaimana desain proses operasi pada PT. Sonokembang Wahana Jaya? 

2. Bagaimana penjadwalan proses operasipada PT. Sonokembang Wahana 

Jaya? 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Batasan masalah berfungsi untuk membatasi obyek masalah yang diteliti 

tidak meluas dan mempermudah peneliti dalam menganalisa 

permasalahan.Adapun batasan masalahnya yaitu penelitian hanya dilakukan 

pada penjadwalan proses operasi pada tanggal 23 Agustus 2014 dimana 

terdapat 6 pesanan dalam sehari pada PT. Sonokembang Wahana Jaya  dengan 

menu, jumlah porsi, waktu pengambilan dan tempat penyajian yang berbeda. 

Analisis yang dilakukan terkait dengan kegiatan proses operasi, tetapi tidak 

semua proses inti operasi yang dianalisis secara rinci, tetapi hanya pada proses 

produksi pada kegiatan persiapan bahan produksi sampai proses produksi 

karena pada dua kegiatan tersebut setiap tahapan proses memiliki  standart 
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waktu yang berbeda tergantung dari jumlah porsi yang dipesan. Selain itu 

persiapan bahan produksi dan proses produksi merupakan faktor utama 

keberhasilan pemenuhan pesanan. Data yang di analisis berkaitan dengan 

jumlah porsi pada tiap pesanan yang berupa jumlah porsi prasmanan (paket 

pesta) dan gubukan tanpa  memperhatikan jumlah menu. 

D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk menggambarkan desain proses operasidi PT. Sonokembang Wahana 

Jaya sehingga waktu proses produksi dapat diminimalkan. 

2. Untuk menganalisatotal waktu pengerjaan proses operasi mulai dari 

pesanan masuk sampai penyajian  pesanan dari hasil penjadwalanproses 

operasi yang dilakukan di PT. Sonokembang Wahana Jaya. 

E. KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Hasil penelitian diharapkan bisa dijadikan sebagai evaluasi dan 

perbandingan terhadap penjadwalan proses operasi yang ada di PT. 

Sonokembang Wahana Jaya. 

2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi sumber referensi pada 

penelitian selanjutnya khusunya penelitian tentang penjadwalan. 

 


