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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini banyak bermunculan perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

maupun manufaktur, dalam perkembangannya perusahaan-perusahaan tersebut 

mengalami persaingan yang sangat ketat diantara perusahaan yang memproduksi 

produk sejenis. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan tersebut harus benar-benar 

tepat dalam perencanaan, misalnya perencanaan produksi, pemasaran dan 

penyimpanan, dengan tujuan agar diperoleh biaya yang paling minimum sehingga 

keuntungan yang akan didapatkan bisa semaksimal mungkin. 

Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh perusahaan untuk dapat menjadi 

yang terbaik adalah dengan memiliki corporate strategy yang baik sehingga dapat 

memperoleh competitive advantag atau yang biasa dikenal dengan keunggulan 

bersaing. Perusahaan disarankan untuk membentuk sebuah sistem yang unik dan 

memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaing yang intinya adalah 

memberikan nilai yang baik bagi konsumen dengan efisien dan dapat 

dipertahankan. 

Dengan strategi manajemen operasi akan lebih memantapkan perusahaan 

untuk bersaing dengan perusahaan yang lainnya. Strategi manajemen operasi 

digunakan untuk menentukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan. Dengan begitu diharapkan dengan adanya proses perencanaan 
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manajemen operasional yang baik maka pelaksanaan di dalam perusahaan akan 

sesuai dengan yang diharapkan. 

Usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen pada perusahaan yang 

dibahas pada penelitian ini, perusahaan manufaktur akan dihadapkan pada 

berbagai masalah terutama terbatasnya faktor-faktor produksi seperti bahan baku, 

mesin, metode-metode yang digunakan dalam proses produksi, modal dan sumber 

daya manusia, oleh sebab itu semua faktor-faktor produksi tersebut harus dikelola 

melalui manajemen perusahaan yang baik yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan. Tetapi meskipun kebutuhan konsumen harus 

terpenuhi, semua perusahaan manufaktur juga harus mempertimbangkan kapasitas 

produksi yang paling minimum dan maksimal dengan segala keterbatasan faktor-

faktor produksi dalam setiap proses produksi. 

Permasalahan yang ada dalam perusahaan manufaktur  selama ini yaitu 

belum menerapkan metode yang baku dalam perencanan produksi, sehingga 

berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dibuat suatu perencanaan produksi 

dimana perusahaan dapat menentukan jumlah produk yang harus diproduksi 

secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oleh karena itu semua 

perusahaan manufaktur dituntut untuk selalu dapat memenuhi semua kebutuhan 

konsumen sesuai dengan bidang usahanya masing-masing terutama dalam hal 

kualitas barang yang baik, waktu penyelesaian produksi dan pengirimannya cepat. 

Untuk perusahaan jasa lebih cenderung condong kepada kepuasan 

konsumen yang ada serta kualitas atas jasa yang diberikan kepada pelanggan. 

Dengan begitu, pelanggan akan merasa puas atas jasa yang diberikan oleh 
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perusahaan jasa tersebut sehingga akan menghasilkan keloyalan pelanggan atas 

jasa yang diberikan oleh perusahaan jasa tersebut. 

Perencanaan kapasitas dapat dilihat dalam dua horizon waktu yaitu 

kapasitas jangka pendek dan jangka penjang. Untuk perencanaan kapasitas jangka 

pendek digunakan untuk menangani secara ekonomis hal-hal yang bersifat 

mendadak dimasa yang akan datang, misalnya untuk memenuhi permintaan yang 

bersifat mendadak atau seketika dalam jangka waktu pendek. Menghadapi kondisi 

seperti itu jika kapasitas produksi tidak mampu memenuhi maka perusahaan dapat 

melakukan sub-kontrak kepada perusahaan lain pada saat terjadi lonjakan jumlah 

permintaan. 

Sedangkan untuk perencanaan kapasitas jangka panjang merupakan 

strategi operasi dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan 

sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Tujuan utamanya adalah perusahaan dapat 

menentukan jumlah produksi yang dapat menghasilkan biaya minimum dengan 

memperhatikan antara lain yaitu pola permintaan jangka panjang dan siklus 

kehidupan produk yang dihasilkan. Untuk mengantisipasi gejolak kapasitas 

jangka panjang terdapat dua strategi yang dapat ditempuh perusahaan yaitu 

Strategi melihat dan menunggu perkembangan (wait and see strstegy) dan Strategi 

ekspansionis, yaitu berproduksi dengan kapasitas produksi yang selalu melebihi 

atau diatas volume permintaan. (manajemen operasi, Jay Heizer dan Barry Render 

2009). 

Dari faktor-faktor produksi di atas yang paling erat hubungannya dengan 

kapasitas produksi adalah mesin-mesin, karena mesin merupakan investasi 
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perusahaan yang paling mahal. Oleh karena itu perhitungan penambahan atau 

pengurangan mesin sangat diperlukan disamping karena terbatasnya umur 

ekonomis suatu mesin dan efisiensi biaya yang harus dikeluarkan perusahaan 

untuk pengadaan, pemakaian dan pemeliharaan mesin-mesin tersebut.  

Perencanaan produksi pada pabrik dilakukan berdasarkan taksiran 

permintaan untuk tiap periode. Namun pada kenyataannya, perusahaan sering 

dihadapkan dengan keadaan dimana adanya ketidaksesuaian produksi dengan 

volume permintaan pada periode-periode tertentu karena permintaan produksi 

yang besar, pabrik tidak dapat mencukupi permintaan para konsumennya. Hal ini 

disebabkan oleh kurangnya pengoptimalan bahan baku dan modal yang digunakan 

oleh pabrik. Sasaran yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

memperoleh rencana produksi yang optimal sebagai alternatif pemecahan masalah 

dalam pengoptimalan kapasitas produksi yang masih menganggur.  

Daya tarik dari harga yang lebih murah dan harapan tanpa antrian akan 

mendorong setidaknya beberapa orang untuk mengubah waktu perilakunya, 

apakah hal itu memerlukan berbelanja, perjalanan, atau mengunjungi museum. 

Dengan begitu daya tarik biaya yang dimiliki oleh perusahaan akan menambah 

permintaan atas produk yang ditawarkan. 

Salah satu sebab perusahaan harus tepat dalam hal perencanaan produksi 

ialah karena jumlah permintaan yang tidak menentu (berfluktuasi). Dengan 

demikian maka diperlukan suatu metode yang baku untuk mengantisipasi hal 

tersebut. Kenyataan yang sering terjadi ialah penumpukan produk pada periode 

tertentu yang akan menambah biaya simpan dan pada periode yang lain terjadi 
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kekurangan produk yang menyebabkan permintaan konsumen tidak dapat 

dipenuhi, sehingga perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 

keuntungan.  

Penggunaan barang dan modal yang optimal dapat meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas operasional pabrik dan juga mendukung mutu produk. Salah satu 

usaha yang dapat dilakukan adalah dengan perencanaan produksi yang baik. 

Karena apabila perusahaan tidak mampu menyesuaikan kapasitas produksinya 

dengan tingkat permintaan maka perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk 

mendapatkan keuntungan lebih. Oleh karena itu, perencanaan kapasitas yang 

dilakukan secara sistematis merupakan hal penting bagi perusahaan.  

Kapasitas atau capacity merupakan salah satu pokok bahasan penting 

dalam manajemen produksi dan operasi, namun sering diabaikan oleh kalangan 

bisnis. Kenyataan menunjukkan begitu banyak masalah muncul berkaitan dengan 

persoalan kapasitas. Para pebisnis (bukan manajer puncak) cenderung 

mengabaikan fungsi produksi dan operasi karena sibuk berkutat pada masalah 

keuangan dan perluasan pangsa pasar. Sementara pada sisi lain mereka melupakan 

kalau perluasan pangsa pasar tidak dapat dilaksanakan sembarangan karena 

dibatasi oleh kapasitas fungsi produksi dan operasi. Terlebih lagi mungkin data 

kapasitas yang tidak akurat, misalnya estimasi permintaan dari penjualan 

(revenue). 

Kurangnya kesadaran akan arti penting kapasitas dapat dilihat pada 

perilaku operasional yang dilakukan oleh kalangan pebisnis. Terutama adalah 

pebisnis yang berada di sector mikro. Sebagai contoh adalah pola operasional 
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warung-warung lesehan yang tersebar sepanjang jalan Malioboro Yogyakarta. 

Konsumen yang datang untuk menikmati makanan dengan cara lesehan ini 

memerlukan waktu yang lama karena diselingi dengan mengobrol. Pemilik 

warung lesehan sama sekali tidak merasa risih dengan konsumen yang tetap stand 

in lebih dari satu jam meskipun menu makanan yang dipesannya sudah habis. 

Bagi pengusaha yang memahami makna kapasitas sebuah restoran, duduknya 

konsumen dalam jangka waktu yang cukup lama, dengan spending sebesar itu 

tentulah merugikan.  

Perencanaan kapasitas merupakan salah satu bagian dari perencanaan dan 

pengendalian produksi yang memiliki peranan penting dalam dunia industri 

manufaktur. Perencanaan kapasitas merupakan proses penentuan kapasitas yang 

dibutuhkan oleh perusahaan manufaktur untuk memenuhi permintaan pelanggan. 

Tujuan dari perencanaan kapasitas ini adalah meminimalisasi perbedaan antara 

kapasitas yang dimiliki perusahaan dan permintaan konsumen terhadap produk 

dengan melakukan beberapa cara terhadap elemen-elemen  kapasitas, antara lain 

worker, mesin, gudang, dan rekayasa (engineering) untuk menghindari terjadinya 

under-utilized resources dan unfulfilled customers. 

Selain itu, perencanaan kapasitas yang telah ditentukan memiliki critical 

impact yang cukup besar terhadap perusahaan, seperti struktur biaya produksi dan 

kebijakan inventori. Oleh karena itu perusahaan manufaktur memerlukan 

perencanaan kapasitas yang efektif dan efisien agar perusahaan mampu 

meningkatkan customer focus serta market share-nya yang akan berperan penting 

dalam long range competitive strategy perusahaan. 
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Home Industry Gajah Delta adalah perusahaan yang memproduksi 

berbagai jenis peralatan dapur secara masal juga melayani job order dalam jumlah 

partai dengan selalu mengedepankan pemesanan yang dapat dilakukan tepat 

waktu. Hal ini dilakukan perusahaan untuk memberi kepuasan pada pelanggan 

dan juga agar perusahaan tidak kehilangan pelanggan. Karena pada saat ini 

kapasitas atas produk rantang pada Home Industry Gajah Delta selama periode 1 

tahun sebesar 173.000 unit sedangkan jumlah pesanan pada periode 1 tahun 

sebesar 173.700 unit, sehingga perusahaan mengalami kekurangan kapasitas 

produksinya sebesar 700 unit rantang data dapat lihat pada lampiran 6. 

Proses produksi rantang di Home Industry Gajah Delta sendiri masih 

sebagian menggunakan tenaga mesin yang dijalankan oleh manusia atau dengan 

kata lain masih bersifat semi otomatis, diharapkan dengan peralatan yang ada 

jalannya proses produksi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaan 

yang ditetapkan. Tetapi pada kenyataannya perencanaan tersebut sering terjadi 

penyimpangan karena proses produksi pada bagian pemotongan mengalami idle 

time dikarenakan untuk mesin potong perusahaan hanya memiliki satu mesin 

sehingga terjadi proses idle time untuk proses produksi lainnya sedangkan mesin 

lain berjumlah masing-masing 2 unit. Perusahaan sering tidak mampu 

memproduksi semua pesanan, sehingga terjadi ketidakpuasan terhadap konsumen 

karena mereka harus menunggu produksi periode berikutnya untuk memperoleh 

kekurangan barang yang dipesan. 

Dengan menggunakan outsourcing atau tenaga sub kontrak yang bekerja 

sama dengan perusahaan sejenis untuk bagian produksi dimana pada proses itu 
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perusahaan kuwalahan atau dengan kata lain tidak bisa produksi dengan cepat. 

Dengan menggunakan tenaga sub kontrak atau outsourcing diharapkan dapat 

mengatasi masalah yang dialami oleh perusahaan. Tetapi perusahaan juga sudah 

merencanakan untuk menambah kapasitas dengan cara membeli mesin baru. 

Mesin yang mau ditambah perusahaan yaitu untuk mesin potong yang dianggap 

kurang maksimal, dengan dilakukan perbandingan antara alternatif yang ada dan 

dianalisis dengan baik diharapkan hasilnya bisa menjadi referensi perusahaan 

untuk mengambil keputusan.  

Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini akan 

dilakukan bagaimana keputusan kapasitas yang terbaik bagi perusahaan tersebut 

dengan mengunakan pendekatan sistematis pada Home Industry Gajah Delta. 

Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Pemilihan alternatif terbaik untuk 

meningkatkan kapasitas produksi pada produk rantang di home industry Gajah 

Delta Sidoarjo”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka rumusan 

masalah yang bisa diambil adalah “Upaya apa yang dilakukan perusahaan untuk 

memilih alternatif terbaik?” 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada peningkatan kapasitas produksi hanya pada 

produk Rantang Tunggal yang dilakukan untuk mempermudah perhitungan, 

perencanaan dan pengambilan keputusan di home industry Gajah Delta Sidoarjo. 



9 
 

D.    Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk memilih alternatif terbaik untuk meningkatkan kapasitas 

produksi pada Home Industry Gajah Delta Sidoarjo. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan pada hasil penelitian ini adalah : 

a. Hasil penelitian ini bisa dijadikan kebijakan lebih lanjut perusahaan 

untuk menggunakan metode yang diperoleh dari penelitian ini.   

b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mejadi sumber informasi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi sumber referensi 

pada penelitian selanjutnya khususnya penelitian tentang kapasitas 

produksi. 

 


