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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Perusahaan yang sudah berkembang memerlukan strategi proses

produksi dan tata letak dalam  proses operasi. Pada kenyataannya

keputusan pemilihan secara proses bersifat dinamis, karena terus berlanjut

dengan berkembangnya proses dari satu tahap ke tahap lainnya.

Penggunaan  ruangan akan  efisien  jika  mesin - mesin  atau  fasilitas

pabrik  lainnya  disusun  atau  diatur sedemikian  rupa dengan

mempertimbangkan  jarak  minimal  antar  mesin  atau fasilitas  produksi,

dan aliran perpindahan  material.

Strategi proses mengacu pada bagaimana cara untuk mengatur proses

produksi suatu barang ataupun jasa. Strategi proses juga dapat terjadi

secara berkala akibat perubahan teknologi dalam produk serta persaingan

kompetitif. Strategi proses yang baik dapat dilihat dari penataan tata letak

berbagai fasilitas yang terdapat pada perusahaan. Apabila strategi proses

buruk, penataan tata letak berbagai fasilitas juga berantakan sehingga perlu

dilakukan penataan ulang tata letak.

Salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk menciptakan desain

proses menggunakan pemetaan fungsi waktu. Pemetaan fungsi waktu

membandingkan waktu dasar dengan waktu target yang diperlukan untuk

melakukan proses produksi. Pemetaan fungsi waktu bertujuan untuk

memperoleh efisiensi waktu dalam suatu proses produksi yang dilakukan
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oleh suatu perusahaan. PT Tri Tunggal Laksana merupakan industri yang

memproduksi triplek yang berbahan baku kayu yang diolah dengan mesin

maupun manual sehingga menjadi sebuah triplek yang digunakan

konsumen akhir. Waktu standar yang diperlukan untuk setiap proses

produksi dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Sumber : PT. Tri Tunggal Laksana.

PT. Tri Tunggal Laksana merupakan perusahaan yang bergerak

dibidang industri pembuatan triplek. Produk yang dihasilkan oleh

perusahaan  ini memiliki banyak tipe triplek yang diproduksi. Namun

secara  keseluruhan proses  pembuatan  produk  tersebut  memiliki  alur

pembuatan  yang  sama hanya perbedaan jumlah lapisan utuk triplek yang

lebih tebal. PT. Tri Tunggal Laksana menggunakan urutan alur proses

produksi bahan baku glondongan kayu dimasukan ke kolam, gelondongan

kayu di dalam kolam diolah dengan mesin sehingga menjadi lembaran

kayu, lembaran kayu dipotong sesuai ukuran triplek, potongan lembaran

No Divisi kerja Standar waktu
1 Rotary 19 (detik)

2 Pemotongan 10 (detik)

3 Pres dryer 135 (detik)

4 composer 13 (detik)

5 Repair 99 (detik)

6 Pengeleman 980 (detik)

7 Hot pres 120 (detik)

8 Merapikan 23 (detik)

9 Dempul 38 (detik)

10 Finishing 30 (detik)
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kayu yang sudah dipotong dimasukan ke mesin pres untuk menghasilkan

lembaran kayu yang kering, lembaran kayu ditambal jika ada yang

berlubang satu persatu dengan proses manual, lembaran kayu yang sudah

ditambal, kemudian masuk kedalam mesin pengeleman, masuk press

untuk mengeringkan lem, dirapikan ujung triplek, didempul, finishing, dan

masuk gudang.

Tata letak mempengaruhi proses produksi jika suatu perusahaan ada

masalah dalam tata letak maka akan mengakibatkan kurangnya efisisiensi

produksi dan dapat berdampak langsung terhadap kegiatan produksi

perusahaan. Perusahan yang memiliki tata letak yang baik maka proses

produksi akan lebih efisien dan berdampak baik bagi kegiatan produksi

perusahaan. Proses produksi dalam PT. Tri Tunggal Laksana ini terganggu

dengan tata letak yang kurang tertata dan memakan waktu dalam proses

produksinya. Kekurangan  dari  tata  letak  pabrik  yang  sekarang  adalah

pengaturan  tata letak tiap stasiun kerja dan mesin yang belum sesuai,

karena belum memperhitungkan derajat  tingkat kedekatan antar stasiun

kerja dan mesin, terlihat pada mesin pres dreyer ke divisi rotary dan mesin

pengeleman  tidak  berurutan cenderung membingungkan.

Dalam masalah ini dapat didukung dengan penelitan terdahulu yang

menjelaskan strategi proses dan tata letak Yusman (2015) penelitian pada

rumah makan ayam goreng tenes peneliyian ini bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi waktu produksi dengan menggunakan pemetaan

fungsi waktu dan penataan ulang tata letak dapur pada perusahaan. Setelah
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dilakukan pengamatan dan perhitungan menggunakan pemetaan fungsi

waktu target, pemanfaatan waktu produksi para rumah makan ayam

goreng tenes sudah efisien.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Permasalahan apa yang menyebabkan proses produksi PT. Tri Tunggal

Laksana tidak efisien?

2. Bagaimana cara untuk menyelesesaikan masalah proses produksi pada

PT. Tri Tunggal Laksana?

C. BATASAN MASALAH

Untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka penelitian ini

dibatasi pada masalah strategi proses dan tata letak dibagian produksi pada

PT. Tri Tunggal Laksana yang berlokasi di desa Besuk kecamatan Tempeh

kabupaten Lumajang.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui permasalahan yang yang memnyebabkan proses

produksi pada PT. Tri Tunggal Laksana menjadi tidak efisien.

2. Untuk mengetahui cara menyelesiakan masalah proses produksi yang

ada di PT. Tri Tunggal Laksana.
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E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak

diantaranya :

1. Hasil penelitian ini diharapkan  dapat  menambah  manfaat bagi

perusahaan terutama pihak manajemen sebagai bahan pertimbangan

atau sebagai masukan yang terkait dengan strategi proses dan tata letak

yang lebih efisien.

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk

pengembangan penelitian ilmiah selanjutnya mengenai strategi proses

dan tata letak.


