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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Dewasa ini meskipun kondisi perekonomian sudah mengalami 

kemajuan, namun hal tersebut belumlah cukup untuk negara ini bisa bersaing 

pada era pasar bebas. Hal ini tercemin dari banyaknya perusahaan baik yang 

bergerak di bidang jasa maupun industri yang belum siap dan bangkit dari 

dampak krisis yang melanda bangsa indonesia pada tahun 1999. Keadaan yang 

semakin moderen dan canggih seperti sekarang ini mengharuskan perusahaan 

berdaya upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan terbaiknya kepada 

konsumen, hal ini di karenakan oleh tingkat persaingan yang semakin 

tinggi,serta pola berpikir masyarakat yang semakin maju. 

Berbagai upaya dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memberikan 

kepuasan yang sebaik-baiknya kepada konsumen guna memenangkan 

persaingan, dan cara penyampaian atau realisasinyapun berbeda beda antara 

perusahaan yang satu dengan yang lainya., 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 konsumen.  
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Dalam Manajemen Operasional, seorang manajer harus menguasai 

kebijakan-kebijakan operasional. Kebijakan operasional merupakan penjabaran 

atau penjelasan bagaimana tujuan operasi yang akan dicapai. Oleh karena itu 

diperlukan suatu kerangka yang mengkategorikan dan merumuskan keputusan 

–keputusan dalam berbagai operasi, diantara sepuluh keputusan operasional 

menurut Heizer (2005) adalah: Perancangan Barang Dan Jasa; Mutu; 

Perancangan Proses Dan Kapasitas; Pemilihan Lokasi; Perancangan Tata 

Letak; SDM dan Rancangan Kerja; Manajemen Rantai Pasok; Persediaan; dan 

Penjadwalan. 

Penjadwalan adalah pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi, yang 

mencakup kegiatan mengalokasikan fasilitas, peralatan maupun tenaga kerja, 

dan menentukan urutan pelaksanaan bagi suatu kegiatan operasi (Heizer,2005). 

Oleh karena itu penjadwalan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan 

perusahaan dalam meningkatkan persaingan pada era pasar bebas karena  

Teknik penjadwalan yang benar bergantung kepada volume pesanan, sifat 

alami operasi dan kompleksitas pekerjaan keseluruhan, demikian pula 

kepentingan  yang ditempatkan pada setiap empat kriteria. Keempat kriteria 

tersebut adalah Minimasi waktu penyelesian, Maksimasi utilisasil, Minimasi 

persediaan barang setengah jadi (work in process- WIP), Minimasi waktu 

tunggu pelanggan (Heizer,2005) 

Heizer(2005) menjelaskan bahwa jenis-jenis penjadwalan ada tiga, 

diantarnya penjadwalan jangka pendek; penjadwalan agregat; dan penjadwalan 

proyek. Dari ketiga penjadwalan tersebut mempunyai tujuan untuk 
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meminimalkan waktu proses, waktu tunggu langganan, tingkat persediaan, 

serta penggunaan yang efisien dari fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan. 

Dalam penjadwalan jangka pendek terdapat beberapa metode yang 

digunakan, dalam menentukan penjadwalan jangka pendek ada beberapa 

metode yang dijelaskan, salah satunya  metode aturan prioritas (Heizer,2005). 

Dalam aturan prioritas yang dijelaskan oleh Heizer (2005) ada beberapa cara 

yang digunakan untuk menentukan urutan-urutan pekerjaan diantarnya metode 

FCFS (first come, first served), metode  SPT (shortest processing time), 

metode LPT (longest processing time), metode EDD (earlist due date).  

Perusahaan jasa adalah perusahaan yang 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, sedang pada 

perusahaan jasa adalah sistem kepegawainnya, selain itu sistem jasa jarang 

menyimpan persediaan seperti perusahaan manufaktur. 

Perusahaan jasa dapat diterapkan dalam perusahaan home industri, 

dalam hal ini perusahaan home industry yang bergerak dalam bidan jasa 

laundry. Jasa laundry merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada 

jasa pencucian baju. Perusahaan ini menawarkan berbagai jasa cucian baju, 

adapun jasa yang ditawarkan pihak jasa  laundry biasanya diantaranya jasa 

cuci, jasa cuci kering, dan juga jasa cuci kering setrika. Dalam perusahaan jasa  
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laundry tidak hanya  mementingkan kebersihan hasil cucian namun juga 

ketepatan janji yang ditawarkan kepada konsumen untuk mengambil cucian, 

oleh karena itu perlu penjadwalan yang baik agar perusahaan mampu 

memenuhi ketepatan janji pengambilan cucian kepada konsumen. 

Jasa Laundry Dewi Sri, salah satu Perusahaan jasa laundry di Malang  

yang menerima pesanan dengan kontrak dimana waktu pengambilan cucian 

dan jumlah yang dijanjikan untuk diambil  sudah ditentukan. Hal ini  membuat 

perusahaan harus memperkiraan waktu selesai  cucian yaitu  dimulai saat  job 

order  diterima sampai barang jadi yang siap diambil. Pada keyataan di 

perusahaan, pengelola menggunakan 4 (empat) buah mesin cuci, 3 (tiga) buah 

mesin pengering dan 2 (dua) orang penyetrika dengan aturan prioritas yang 

diterapkan  adalah metode FCFS (first come, first served) dengan jangka waktu 

selesai cucian disamaratakan antara yang memerlukan waktu proses lebih lama 

dengan yang memerlukan waktu proses  lebih pendek yaitu 2 hari. 

Penyamarataan ini terkadang membuat beberapa konsumen merasa dirugikan, 

karena mereka merasa order yang mereka berikan ke perusahaan memerlukan 

waktu proses sedikit dan dapat diambil lebih awal menjadi harus menunggu 

sama dengan order yang memerlukan waktu proses lebih lama. 

Pada penelitian  ini akan membandingkan aturan prioritas metode 

penjadwalan yang biasanya digunakan untuk satu mesin akan dicoba 

diterapkan pada tiga stasiun kerja. Hal ini dimaksutkan untuk  mengetahui 

diantara metode tersebut mana yang paling efisien dan efektif agar konsumen 

merasa tidak dirugikan. Oleh karena itu, pada penelitian ini diberi judul 
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“Evaluasi Alternatif Aturan Prioritas Penjadwalan (Studi Pada Perusahaan Jasa 

Laundry Dewi Sri)” 

B. Perumusan masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut  

 “dinatara ketiga metode aturan prioritas yaitu First Come First Served 

(FCFS), Shortest Processing time (SPT), Longest Processing Time (LPT). 

Penjadwalan manakah yang paling efektif?” 

C. Pembatasan masalah 

Agar memudahkan dalam pembahasan penganalisaan dan mencapai 

tujuan atau sasaran maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun 

pembatasan masalahnya adalah: Penelitian hanya dilakukan pada konsumen 

yang menggunakan jasa CKS (Cuci, Kering Seterika). 

D. Tujuan dan kegunaan penelitian 

1.  Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai adalah mengevaluasi keberhasilan penerapan 

sistem penjadwalan aturan prioritas dalam meminimalkan penyelesaian rata- 

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

selagi memaksimisasi utilisasi dengan cara membandingkan antara metode 

FCFS (first come, first served) dengan metode SPT (shortest processing time) 

dan LPT (longest Processing time) pada suatu proses produksi jasa Laundry 

Dewi Sri.  
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2. Manfaat penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:  

a. Untuk mengevaluasi metode aturan prioritas penjadwalan yang paling 

efektif diantara ketiga metode yaitu: FCFS (first come, first served) 

dengan metode SPT (shortest processing time) dan LPT (longest 

Processing time) 

b. Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembanding 

penelitian selanjutnya dalam bidang operasional dalam hal ini yang 

behubungan dengan masalah penjadwalan khususnya pada penjadwalan 

jangka pendek dan Gannt chart. 

 


