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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

    Efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan 

(output) dengan mengorbankan (input) yang minimal. Suatu kegiatan yang 

telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan kegiatannya telah mencapai 

sasaran (output) dengan pengorbanan (input) terendah, sehingga efisiensi dapat 

diartikan sebagai tidak adanya pemborosan.  

    CV. X merupakan perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur furniture 

yang memproduksi berbagai macam mebel antara lain, meja, kursi, kusein, 

pintu, lemari. Dengan ada perusahaan ini tentunya menciptakan lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat sekitar pabrik, adapun permasalahan yang dihadapi 

oleh perusahaan saat ini adalah tingginya biaya produksi perusahaan sehingga 

terjadi pemborosan. Seperti pada Bulan Desember 2013 CV.X untuk biaya 

yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp 200.000.000 lebih besar dari biaya 

perhitungan awal sebesar Rp 187.000.000 sehingga terjadi selisih biaya yang 

perusahaan keluarkan.  

Berdasarkan permasalahan diatas, diperlukan upaya untuk mengurangi 

tingginya biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan, maka dapat 

diselesaikan dengan cara perusahaan harus mampu mengidentifikasi faktor-

faktor input dan output yang menyebabkan tingginya biaya produksi, maka 

diperlukan suatu metode yang dapat menganalisis serta memberi solusi. 

Metode Data Envelopment Analysis ini merupakan model pemrograman linear 

yang berbasis pada pengukuran relatif suatu unit dengan mengakomodasi 

banyak input dan banyak output dalam banyak dimensi. Dengan demikian 

diharapkan nantinya didapatkan pegukuran efisiensi yang lebih sebagai 

langkah-langkah dalam meningkatkan produktivitas perusahaan.  
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1.2. Perumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah untuk tugas 

akhir ini adalah “Bagaimana menganalisis tingkat efisiensi perusahaan 

furniture dengan pendekatan metode Data Envelopment Analysis (DEA)” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian tugas akhir ini 

adalah:  

1. Mengidentifikasi variabel input dan output. 

2. Menganalisis tingkat efisiensi perusahaan furniture dengan pendekatan 

metode Data Envelopment Analysis. 

3. Memberikan usulan perbaikan tingkat efisiensi perusahaan.  

1.4 Manfaat Penelitian  

         Manfaat yang diberikan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi perusahaan, dapat digunakan sebagai acuan, pertimbangan dan 

sekaligus evaluasi bagi kegiatan produksi, ditinjau dari bisnis perusahaan 

dengan melakukan efisiensi produksi.  

2. Dapat memberikan masukan pada perusahaan langkah - langkah perbaikan 

dalam peningkatan efisiensi.  

1.5 Batasan Masalah dan Asumi  

Ruang lingkup penelitian terdiri dari batasan dan asumsi yang digunakan 

pada penelitian tugas akhir ini.  

Batasan Masalah  

1. Data yang didapat dari data historis perusahaan selama satu 

tahun dari Januari sampai Desember 2014. 

2. Dalam penelian ini nilai investasi yang didapat dari perusahaan 

merupakan nilai investasi dalam satu tahun. 

3. Biaya maintenance tidak termasuk masuk dalam penelitian. 

4. Harga pokok produksi tidak termasuk dalam penelitian. 

5. Penelitian hanya memberikan usulan tanpa melakukan 

implementasi. 


