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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dalam aktivitas produksi perusahaan bertanggung jawab terhadap 

pengolahan bahan baku yang menghasilkan nilai jual melalui proses produksi. 

Proses produksi sendiri merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk 

menciptakan suatu produk dari pengolahan bahan baku melalui pemanfaatan 

sumber daya yang ada (Nasution, 2003). Kegiatan-kegiatan penciptaan nilai 

jual tersebut merupakan kegiatan dalam manajemen operasional. Perusahaan 

yang mengendalikan jalannya sebuah bisnis dengan mempraktikkan aktivitas 

manajemen operasionalnya dengan tepat, besar kemungkinan perusahaan 

dapat menghasilkan produk yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi. 

Aktivitas operasional merupakan sebuah sistem yang harus disusun 

secara sistematis dengan sumber daya yang telah tersedia agar kelancaran 

perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Menyusun setiap 

kegiatan pada aktivitas operasional merupakan bentuk dari rencana 

penjadwalan. Dengan adanya penjadwalan, perusahaan dapat menggunakan 

aset yang lebih efektif serta meningkatkan keuntungan dengan kapasitas yang 

lebih besar karena dapat menentukan pemilihan waktu yang tepat dari sebuah 

perusahaan untuk melakukan produksinya (Heizer dan Render, 2009). 

  Penjadwalan terdiri dari satuan waktunya sesuai dengan masa 

penggunaan jadwal yang direncanakan. Terdapat penjadwalan jangka panjang 
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(long term scheduler) untuk periode waktu yang lama seperti tahunan, 

penjadwalan jangka menengah (middle term scheduler), dan penjadwalan 

jangka pendek (short term scheduller) untuk bulanan, harian, maupun jam. 

Penjadwalan jangka panjang biasanya dilakukan untuk merencanakan 

kapasitas dari fasilitas maupun hasil produksi, penjadwalan jangka menengah 

meliputi perencanaan seperti penggunaan fasilitas dan kebutuhan karyawan, 

sedangkan penjadwalan jangka pendek meliputi perencanaan pada 

pembebanan pusat kerja dan urutan pekerjaan. 

 Bagi perusahaan manufaktur maupun jasa, adanya penjadwalan sangat 

penting agar produktivitas dapat beroperasi dengan lancar. Meskipun begitu 

terdapat berbagai macam permasalahan yang terjadi di perusahaan terkait 

dengan penjadwalan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah adanya waktu 

menganggur (idle time) pada saat proses produksi, penumpukan bahan baku 

maupun setengah jadi yang berlebihan maupun kekurangan, serta 

keterlambatan waktu penyelesaian proses produksi yang mempengaruhi 

tingkat produktifitasnya. 

 Kondisi tersebut juga dialami oleh home industry UD. Lufas     

Collection yang memproduksi berbagai produk dari bahan dasar kulit seperti 

tas, dompet, jaket, dan sepatu. Salah satu barang yang diproduksi pada 

perusahaan adalah produksi dompet wanita dimana proses penjahitannya 

dilakukan oleh tenaga kerja borongan. Langkah awal proses produksinya 

dimulai dari pemotongan bahan baku di perusahaan menjadi bagian-bagian 

tertentu sampai dimulai proses penjahitan oleh tenaga kerja borongan. 
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 Tenaga kerja borongan terdiri dari 8 kelompok pemborong dengan 

beranggotakan 5 hingga 20 tenaga kerja dan satu orang supervisor yang 

mengerjakan minimal 100 dompet untuk setiap orang. UD. Lufas Collection 

tidak menerapkan adanya standar dalam pemberian beban pekerjaan yang 

disertai dengan waktu penyelesaian yang menimbulkan tidak teraturnya 

tenaga kerja borongan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tenaga kerja yang 

bekerja lebih cepat tentunya bekerja dengan waktu yang lebih singkat 

daripada yang lambat. Sehingga pekerjaan dari tenaga kerja borongan yang 

disetorkan ke perusahaan jumlahnya tidak stabil. Barang yang masuk dari 

pemborong seringkali sangat sedikit atau sangat banyak.  

 Tidak ditentukannya standar untuk pegawai borongan menyebabkan 

kapasitas produksi pada departemen selanjutnya tidak seimbang. Apabila 

terlalu banyak barang yang disetorkan, maka akan menyebabkan penumpukan 

barang pada bagian quality control, labeling, bahkan pengepakan. Sebaliknya 

jika barang yang disetorkan kurang dari kapasitas pada perusahaan, maka 

akan terjadi idle time atau waktu menunggu yang merugikan perusahaan 

karena tidak dapat menggunakan fasilitas secara maksimal. 

 Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya pembuatan rencana 

penjadwalan bagi pekerja jasa borongan agar dapat bekerja secara sistematis 

dan teratur. Diawali dengan menentukan waktu standar yang tepat bagi tenaga 

kerja dan diaplikasikan pada penentuan jadwal untuk menentukan kapan 

seharusnya waktu pengambilan barang dari perusahaan dan kapan batas 

waktunya. Setelah terbentuknya jadwal untuk tenaga kerja borongan, 
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diharapkan penumpukan pekerjaan maupun idle time dapat dihindari untuk 

membantu kelancaran aktivitas perusahaan agar berjalan dengan lebih efektif 

dan efisien. 

 Dari fenomena yang terjadi pada home industry UD. Lufas Collection 

tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul 

“Production Scheduling Bagi Tenaga Kerja Borongan Pada UD. Lufas 

Collection”. 

B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dilihat 

permasalahan yang terjadi dan menimbulkan pertanyaan yaitu, bagaimanakah 

jadwal pengambilan dan penyetoran jahitan dompet yang harus dilakukan 

pegawai borongan pada UD. Lufas Collection? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, peneliti membatasi 

permasalahan agar pembahasan tetap pada konteks yang akan diteliti, maka 

pembahasan hanya akan dilakukan pada tenaga kerja borongan yang menjahit 

dompet wanita.  

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk dapat 

merencanakan penjadwalan bagi pegawai borongan agar dapat berproduksi 

dengan waktu yang telah terjadwal sehingga UD. Lufas Collection dapat 

beroperasi lebih efektif. 

 



5 
 

E. Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi pemilik usaha, hasil yang diperoleh adalah untuk memberikan bahan 

pertimbangan dalam merencanakan penjadwalan bagi pegawai borongan. 

2. Bagi peneliti, yang dapat diambil dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana jadwal yang tepat bagi pegawai borongan di UD. 

Lufas Collection, serta diharapkan dapat memberikan informasi untuk 

penelitian lebih lanjut khususnya dalam lingkup penentuan waktu 

standard dan perencanaan penjadwalan. 

 


