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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan industri yang semakin maju disertai dengan 

perkembangan teknologi yang semakin pesat, menimbulkan banyak 

persaingan yang menuntut perusahaan untuk meningkatkan kegiatan 

operasionalnya demi menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Peningkatan 

pelaksanaan pengoperasian produksi merupakan upaya yang dapat dilakukan 

perusahaan untuk dapat menghadapi dan memenangkan persaingan. 

Dalam kegiatan untuk memproduksi barang, perusahaan selalu dituntut 

untuk dapat memproduksi barang tepat waktu dan mampu memproduksi 

barang dalam jumlah berapapun. Ketika kapasitas produksi tidak optimal, 

maka akan mengganggu kelancaran proses produksi sehingga dapat 

menimbulkan kerugian baik dari segi finansial dan waktu.  

Kapasitas produksi ditentukan oleh kapasitas sumber daya yang dimiliki 

seperti kapasitas mesin, kapasitas tenaga kerja, kapasitas bahan baku dan 

kapasitas modal. Kapasitas sangat erat kaitannya dengan skedul produksi 

yang tertera dalam jadwal produksi induk (master production schedule), 

karena jadwal produksi induk mencerminkan apa dan berapa yang harus 

diproduksi dalam waktu tertentu. Selain itu, ketika perusahaan ingin 

mendapatkan kapasitas produksi yang optimum, maka jumlah dan jenis 

produksi yang dihasilkan harus dapat menghasilkan laba maksimum atau 

biaya minimum (Yamit, 1998:67). 
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Peningkatan kapasitas produksi merupakan salah satu bagian dari 

pengendalian produksi di suatu perusahaan. Selain itu, peningkatan kapasitas 

produksi merupakan langkah penting untuk mencapai target produksi dan 

terlambatnya pengiriman barang ke tangan konsumen. Maka, untuk 

mendapatkan kapasitas yang optimum dibutuhkan pertimbangan yang matang 

didalam berbagai aspek (Heizer dan Render, 2011:452). Peningkatan 

kapasitas terbagi menjadi dua waktu, yaitu peningkatan kapasitas jangka 

panjang dan peningkatan kapasitas jangka pendek. 

Peningkatan kapasitas jangka pendek digunakan untuk menangani secara 

ekonomis hal-hal yang sifatnya mendadak di masa yang akan datang. Dalam 

peningkatan kapasitas jangka pendek biasanya perusahaan bekerja melebihi 

kapasitas normal, sehingga kapasitas output maksimumnya melebihi jam 

kerja (Yamit, 1998:67). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan 

dapat melakukan penjadwalan pekerjaan, penjadwalan karyawan, dan 

mengalokasikan mesin (Heizer dan Render, 2012:443). 

Adapun kapasitas jangka panjang digunakan untuk menghadapi segala 

kemungkinan yang terjadi dan sudah dapat diperkirakan sebelumnya (Yamit, 

1998:68). Permasalahan yang timbul dalam kapasitas jangka panjang, yaitu 

berapa jumlah produk yang harus dihasilkan agar biaya produksi seminimum 

mungkin. Dalam hal ini, ada dua strategi yang dapat diterapkan oleh 

perusahaan, yaitu dengan menambah fasilitas dan menambah perakitan 

dengan lead time panjang (Heizer dan Render, 2012:443). 
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Sedangkan pendapat yang berbeda menurut Kusuma (2001:125) 

menyebutkan bahwa ada tiga strategi yang dapat digunakan untuk 

pemenuhan kebutuhan kapasitas, yaitu lembur, sub kontrak, dan pembelian 

mesin. Ketika perusahaan menambah jam kerja/lembur maka perusahaan 

akan mengetahui dengan pasti biaya untuk lembur tersebut, tetapi sering kali 

dibatasi oleh peraturan ketenagakerjaan. Apabila perusahaan menggunakan 

jasa subkontraktor maka biaya yang timbul dari penggunaan jasa 

subkontraktor adalah perbedaan harga satuan produk antara subkontraktor 

dengan harga satuan di perusahaan sendiri. Dan ketika perusahaan melakukan 

pembelian mesin maka akan terjadi peningkatan kapasitas yang paling tinggi, 

tetapi seringkali dibatasi oleh ketersediaan mesin tersebut serta waktu 

pangadaan yang lama, sehingga tidak dapat digunakan untuk pemenuhan 

kapasitas yang mendesak. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Aep Saepudin (2008), 

menyebutkan hasil penelitian bahwa alternatif untuk menambah mesin jahit 

merupakan pilihan terbaik setidaknya hingga tahun 2010 karena alternatif 

tersebut memberikan keuntungan terbesar secara kuantitatif. 

Ketika perusahaan memproduksi barang maka perusahaan memerlukan 

mesin produksi untuk menghasilkan barang. Proses produksi akan berjalan 

dengan lancar apabila didukung oleh mesin produksi yang dapat terus 

beroprasi. Namun ketika mesin digunakan secara terus menerus maka akan 

mengalami hambatan seperti kerusakan. Ketika terjadi kerusakan maka mesin 

produksi memerlukan perbaikan/maintenance.  
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Pada saat mesin di maintenance maka proses produksi di perusahaan 

akan berhenti, sedangkan permintaan barang selalu ada. Dengan kejadian 

tersebut, maka pelanggan akan beralih ke perusahaan lain untuk mendapatkan 

barang yang sama. Ketika pelanggan beralih ke perusahaan lain, maka 

perusahaan akan kehilangan pelanggannya. Untuk mempertahankan 

pelanggan tersebut, perusahaan perlu mengelola kapasitas produksinya untuk 

terus dapat memenuhi permintaan para pelanggannya, sehingga perusahaan 

tidak akan kehilangan pelanggannya. 

Evaluasi peningkatan kapasitas produksi di butuhkan oleh perusahaan 

manufaktur. Berbagi industri mempunyai perbedaan dalam peningkatan 

kapasitas produksinya. Evaluasi peningkatan kapasitas produksi digunakan 

untuk menentukan batasan maksimum dan minimum untuk memproduksi 

suatu barang, seperti usaha penggilingan padi. Usaha penggilingan padi 

merupakan usaha untuk mengolah butiran padi menjadi beras. Untuk 

mengolah butiran padi ini menggunakan mesin-mesin penggilingan padi, 

yang berfungsi untuk melakukan pelepasan dan pemisahan bagian-bagian 

butir padi. Setiap mesin penggilingan padi memiliki kapasitas produksi untuk 

menghasilkan beras dalam jumlah dan waktu tertentu. Untuk menghasilkan 

beras tersebut kapasitas mesin produksi ini harus di kelola dan dipelihara 

dengan baik, agar terus dapat memproduksi beras sesuai dengan target 

perusahaan. 

Salah satu usaha penggilingan padi adalah UD. Tani Makmur, yaitu 

perusahaan manufaktur yang kegiatan operasionalnya mengolah butiran padi 
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menjadi beras putih. Untuk mengolah padi tersebut, ada beberapa tahap yang 

harus dilalui oleh perusahaan, yaitu tahap pertama membeli padi dari para 

petani; kedua melakukan penimbangan dan penjemuran padi; ketiga 

mengolah/menggiling padi hingga menjadi beras putih; keempat pengemasan 

beras ke dalam karung; dan kelima penjualan beras kepada konsumen. 

UD. Tani Makmur memproduksi enam brand beras, yaitu beras Menir, 

Dua Putri Merah, Walet, Delima, Anggur, dan Rajawali. Untuk memproduksi 

beras tersebut harus didukung oleh kehandalan dari mesin-mesin produksi 

yang dapat beroprasi secara terus-menerus. Pengoperasian mesin-mesin ini 

harus dikelola dengan baik agar mampu memproduksi beras dalam kapasitas 

yang lebih besar.  

UD. Tani makmur memiliki satu unit mesin penggilingan padi. Mesin 

penggilingan padi dibeli pada tahun 1991, yang artinya UD. Tani Makmur 

telah menggunakan mesin penggilingan padi selama 23 tahun hingga tahun 

2014. Pada dasarnya umur ekonomis mesin penggilingan padi adalah 20 

tahun. Mesin penggilingan padi ini memiliki beban kerja yang berat, yaitu 

memproduksi beras dalam kapasitas yang besar dalam setiap harinya. 

Kapasitas produksi mesin penggilingan padi UD. Tani Makmur adalah 400-

1200 Kg per hari. Ketika mesin ini dioperasikan secara terus menerus, maka 

mesin akan mengalami penurunan produktivitas atau kerusakan. Ketika 

mesin penggilingan padi rusak maka mesin tidak dapat dioperasikan dan 

mesin tersebut memerlukan perbaikan. Pada saat mesin diperbaiki maka 

perusahaan akan berhenti beroprasi, sedangkan permintaan beras terus 
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meningkat terutama pada musin panen raya. Apabila permintaan pelanggan 

tidak dapat terpenuhi, maka pelanggan akan lari untuk mencari perusahaan 

lain untuk mendapatkan barang yang sama. Adapun data mengenai 

frekuaensi kerusakan mesin penggilingan padi disajikan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1.  Frekuensi Kerusakan Mesin Penggilingan Padi UD. Tani Makmur 

Periode Desember 2013-November 2014 

No Periode Jumlah Kerusakan Keterangan Jumlah Beras 

1 Desember 4 kali 

Minggu ke-1 1.005   Kg 

Minggu ke-2 375      Kg 

Minggu ke-3 1.654   Kg 

Minggu ke-4 825      Kg 

2 Januari 4 kali 

Minggu ke-1 765      Kg 

Minggu ke-2 1535    Kg 

Minggu ke-3 941      Kg 

Minggu ke-4 450      Kg 

3 Februari 4 kali 

Minggu ke-1 1091    Kg 

Minggu ke-2 327      Kg 

Minggu ke-3 20        Kg 

Minggu ke-4 1426    Kg 

4 Maret 3 kali 

Minggu ke-1 210      Kg 

Minggu ke-2 500      Kg 

Minggu ke-4 22673  Kg 

5 April 4 kali 

Minggu ke-1 530      Kg 

Minggu ke-2 775      Kg 

Minggu ke-3 445      Kg 

Minggu ke-4 625      Kg 

6 Mei 4 kali 

Minggu ke-1 3.600   Kg 

Minggu Ke-2 2231    Kg 

Minggu ke-3 3.505   Kg  

Minggu ke-4 9.159   Kg 

7 Juni 4 kali 

Minggu ke-1 271      Kg 

Minggu Ke-2 10773  Kg 

Minggu ke-3 261      Kg 

Minggu ke-4 1221    Kg 

8 Juli 3 kali 

Minggu Ke-2 1299    Kg 

Minggu ke-3 992      Kg  

Minggu ke-4 446      Kg 

9 Agustus 1 kali 

Minggu ke-1 580      Kg 

Minggu Ke-2 708      Kg 

Minggu ke-3 910      Kg 

Minggu ke-4 660      Kg 

10 September 4 kali 

Minggu ke-1 1289    Kg 

Minggu Ke-2 959      Kg 

Minggu ke-3 952      Kg 

Minggu ke-4 688      Kg 

11 Oktober 4 kali 

Minggu ke-1 700      Kg 

Minggu Ke-2 725      Kg 

Minggu ke-3 523      Kg 

Minggu ke-4 470      Kg 

12 November 4 kali 

Minggu ke-1 1858    Kg 

Minggu Ke-2 1101    Kg 

Minggu ke-3 1070    Kg 

Minggu ke-4 1521    Kg 

Jumlah Kerusakan 46 kali  62.268 Kg 

Sumber: UD. Tani Makmur 
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Berdasarkan data pada tabel 1.1, menunjukkan bahwa frekuensi 

kerusakan mesin penggilingan padi selama satu tahun, yaitu pada bulan 

Desember 2013-November 2014 adalah sebanyak 46 kali kerusakan dengan 

jumlah permintaan beras yang tidak terpenuhi sebanyak 62.268 Kg. Oleh 

karena itu, UD. Tani Makmur perlu mencari alternatif untuk dapat mengelola 

dan meningkatkan kapasitas produksinya. UD. Tani Makmur dapat 

menggunakan dua alternatif untuk mengelola dan meningkatkan kapasitas 

produksinya, yaitu dengan do nothing dan pembelian mesin. Perusahaan tidak 

dapat menggunakan waktu lembur, karena ketika mesin rusak maka kegiatan 

operasional perusahaan akan berhenti untuk menunggu perbaikan mesin 

penggilingan padi hingga mesin tersebut dapat dioperasikan kembali.  

Berdasarkan uraian diatas, maka begitu pentingnya adanya pemilihan 

alternatif peningkatan kapasitas produksi di perusahaan untuk dapat 

memenuhi kebutuhan para pelanggannya dan dapat terus memproduksi 

barang sesuai dengan kapasitas produksi yang diharapkan, maka penulis 

tertarik untuk memilih judul “Pemilihan alternatif Peningkatan Kapasitas 

Produksi Pada Penggilingan Padi UD. Tani Makmur” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

- Alternatif peningkatan kapasitas produksi manakah yang terbaik pada 

UD.Tani Makmur Probolinggo? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan menganalisa alternatif peningkatan kapasitas produksi yang terbaik 

pada UD. Tani Makmur Probolinggo. 

2.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan pada hasil penelitian ini 

adalah: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan dapat 

dijadikan kebijkan lebih lanjut oleh perusahaan untuk meningkatkan 

kapasitas produksinya, sehingga perusahaan dapat terus memenuhi 

kebutuhan pelanggan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

acuan/masukan mengenai pentingnya evaluasi kapasitas produksi 

untuk mengelola dan meningkatkan kapasitas produksi dalam 

melakukan sebuah usaha. 

 


