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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Dalam sebuah perusahaan pasti banyak sekali permasalahan yang 

ada didalamnya. Diantara berbagai masalah tersebut terdapat masalah yang 

sering terjadi yaitu antrian produk, dan operator menganggur. Hal ini akan 

sangat berpengaruh terhadap jumlah output yang produksi. Antrian produk 

ini biasanya disebabkan oleh waktu proses yang kurang teratur atau 

penempatan jumlah operator yang kurang. Proses produksi yang berjalan 

dengan lancar dan terarah merupakan hal yang sangat menunjang seluruh 

kegiatan perusahaan.  

PT Kurnia Anggun yang terletak di Mojosari merupakan perusahaan 

yang memproduksi Furniture, mulai dari lemari, kursi dan meja. Tahapan 

prosesnya untuk memproduksi sebuah produk terbagi atas 6 departemen 

urutan proses yaitu berawal dari kedatangan bahan baku, departemen 

(premilling), (finishmilling), (assembly), penghalusan, QC dan finishing, 

dimana tiap departemen tersebut terbagi atas beberapa stasiun kerja. Dalam 

proses produksinya tersebut terdapat kendala yang sangat berpengaruh 

terhadap efektifitas perusahaan yaitu antrian produk pada stasiun kerja tiap 

departemen dikarenakan penempatan jumlah operator yang kurang 

sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produk 

menjadi lama dan WIP (work in process) yang besar.  
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Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas tentang 

perencanaan penentuan jumlah operator guna meminimalisasi WIP (work in 

process), antrian produk dan meningkatkan jumlah output perusahaan. 

Maka peneliti akan memberikan solusi pemecahan masalah dengan 

menggunakan simulasi  untuk menyalesaikan masalah antrian, diantaranya 

dengan mempertimbangkan penambahan mesin dan  jumlah operator. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diambil dari penelitian ini adalah “Bagaimana 

menentukan jumlah operator pada proses produksi furniture yang dapat 

meminimalkan WIP (work in process), sehingga dapat mengurangi antrian 

produk”. 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Merencanakan jumlah operator pada  stasiun kerja di tiap departemen 

2. Membandingkan WIP (work in process), antrian produk, dan output 

produk sebelum dan sesudah dilakukan penelitian. 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini bagi perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Dengan penempatan jumlah operator yang tepat maka perusahaan dapat 

meminimalkan WIP (work in process) dan antrian produk. 

2. Dapat menurunkan total waktu produksi sehingga dapat meningkatkan 

hasil output produksi. 
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1.5 Batasan masalah 

Batasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian hanya dilakukan pada proses produksi furniture tiap 

departemen. 

2. Produk yang diamati terbatas pada produk lemari Hudson Armoire 

3. Pengamatan/pengukuran waktu proses tiap elemen dilakukan dengan 

menggunakan stopwatch. 

4. Perancangan model menggunakan simulasi dengan software ARENA 10.0. 

5. Pengumpulan data dilakukan pada saat proses produksi berlangsung. 

1.6 Asumsi-asumsi 

Asumsi – asumsi yang digunakan untuk mempermudah penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Kondisi penelitian normal, artinya tidak ada hal-hal yang menyebabkan 

kondisi lingkungan penelitian menjadi (berlebihan ) misalnya adanya 

konflik internal perusahaan. 

2. Kapasitas mesin dan peralatan yang ada sudah dalam keadaan optimal, 

sehingga direncanakan penambahan mesin dan operator. 

3. Keadaan operator seperti hari-hari sebelumnya, tidak ada beban psikologis 

karena adanya pengamatan yang dilakukan terhadap mereka. 

4. Struktur produk dinyatakan tetap tidak ada perubahan komposisi dan 

urutan operasi selama periode analisa. 

5. Alternatif pemecahan masalah hanya dapat diterapkan pada 

perusahaan PT. KURNIA ANGGUN. 
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1.7  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk penyajian pembahasan dan 

memudahkan memahami isinya yang urutannya sebagai berikut: 

1. BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi gambaran umum mengenai masalah yang akan dibahas 

berisikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan 

peneltian, manfaat penelitian, batasan dan asumsi seta sistematika 

penulisan. 

2. BAB II Landasan Teori 

Bab ini berisi teori-teori yang didapatkan dari literatur-literatur maupun 

penelitian-penelitian sebelumnya yang akan digunakan dalam pencarian 

solusi guna menyelesaikan masalah yang terjadi. 

3. BAB III   Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi gambaran dan uraian mengenai urutan langkah-langkah yang 

dilakukan dalam penelitian ini, mulai dari identifikasi masalah sampai di 

peroleh kesimpulan. 

4. BAB IV   Pengumpulan dan Pengelolahan Data 

Bab ini berisi kumpulan data-data yang akan digunakan dalam penelitian, 

selanjutnya data yang sudah ada tersebut diolah sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi, sehingga diperoleh hasil yang diinginkan.  
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5. BAB V    Analisa Pembahasan 

Bab ini berisi peninjauan kembali hasil yang di peroleh dari pengolahan 

data. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas dan memperdalam hasil 

yang didapatkan. 

6. BAB VI   Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari seluruh hasil penelitian dan 

memberikan saran yang diajukan dalam pengimplementasikan hasil 

penelitian. 

 

 


