
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

       PT Malindo Intitama Raya (MIR) merupakan salah satu anak perusahaan 

PT Cahaya Buana Group (CBG). PT Malindo Intitama Raya ini terletak di 

Lawang-Malang Jawa Timur. PT. Malindo Intitama Raya bergerak dibidang  

furniture manufacturing, perusahaan ini memiliki produk berupa panel, 

plastik, sofa, spring bed dan kasur busa, dengan merek dagang BIG LAND 

dan Napolly. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang furniture 

manufacturing, kegiatan produksi juga merupakan salah satu kegiatan penting 

yag dilakukan PT MIR ini. Perusahaan memiliki tipe produksi Job Order, 

karena aliran produksinya yang sama sehingga perusahaan ini berpola Flow 

Shop. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini digunakan untuk memenuhi 

permintaan di regional Malang Raya yang meliputi Malang, Pasuruan, Blitar, 

Probolinggo dan Kediri.  

       Masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan adalah menentukan 

penjadwalan produksi yang minimal. Penelitian ini di lakukan bertujuan untuk 

meminimalkan waktu penjadwal produksi untuk jenis produk Maxi, Matras, 

dan Twin. PT. Malindo Intitama Raya menggunakan metode FIFO dalam 

proses produksinya, yang artinya job yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 

job yang pertama datang, sehingga penyelesaian job akan membutuhkan 

waktu yang lama, seperti dalam kasus produksi dibulan maret, mei, dan 

agustus keterlambatan terjadi satu sampai tiga hari kerja.  Atas dasar 

permasalahan tersebut perusahaan memerlukan sebuah metode penjadwalan 

yang baik untuk sistem operasinya. 

       Penjadwalan produksi yang saya usulkan terhadap perusahaan yakni 

metode Branch and Bound. Menurut Sipper dan Bulfin (1998), dalam 

Widyawati dan Abusini(2015), menyebutkan bahwa penjadwalan untuk 3 

mesin atau lebih yang baik adalah dengan menggunakan metode Branch and 



Bound. Berdasarkan penelitian yang ada sebelumnya maka penelitian ini 

bertujuan untuk meminimalkan waktu penjadwalan produksi dengan Metode 

Branch and Bound untuk diterapkan di PT. Malindo Intitama Raya. 

Diharapkan dengan metode penjadwalan tersebut dapat membantu perusahaan 

untuk menjadwalkan proses produksinya sehingga konsumen tidak kecewa 

dan semakin bertambah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: 

Bagaimana menentukan penjadwalan produksi Maxi, Matras, dan Twin 

yang terbaik sehingga meminimasi makespan di perusahaan PT. Malindo 

Intitama Raya ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

       Adapun tujuan dilakukannya penelitian tugas akhir ini adalah untuk 

mengetahui : 

1. Menentukan urutan penjadwalan produksi Maxi, Matras, dan Twin  agar 

meminimasi makespan dengan menggunakan metode Branch and Bound. 

2. Memberikan usulan metode penjadwalan yang memiliki waktu pengerjaan 

tercepat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

       Berikut manfaat dilakukannya penelitian Tugas Akhir ini adalah: 

1. Bagi Lembaga dan Perusahaan 

       Manfaat yang didapat bagi perusahaan adalah: 

a. Dapat menentukan urutan pengerjaan produk dan dapat mengurangi 

waktu dalam pemprosesan job. 

b. Perusahaan dapat mengirimkan produk kepada konsumen tepat waktu, 

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. 

2. Bagi Mahasiswa 

a. Menambah wawasan ilmu dan pengetahuan baik yang bersifat teoritis 

maupun bersifat praktek dalam proses pencatatan laporan. 

b. Sebagai salah satu bahan studi komparatif antara ilmu-ilmu yang 

diperoleh secara teoritis dengan pengalaman praktek yang dilakukan. 



c. Tercapainya program studi sebagai acuan untuk kelulusan mahasiswa. 

 

3. Bagi Instuisi Pendidikan / Lembaga Perguruan Tinggi 

1. Instuisi pendidikan memperoleh masukan guna pembangunan 

kurikulum yang sesuai/ sepadan dengan kebutuhan lapangan kerja. 

2. Sebagai suatu alat evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan. 

4. Bagi Pihak Lain 

       Penulis berharap laporan tugas akhir ini berguna dan bermanfaat 

sebagai bahan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta 

menjadi informasi yang memadai khususnya bagi pihak yang 

membutuhkan serta dapat menarik pengalaman secara tidak langsung.  

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

       Pada pelaksanaan dan penulisan laporan pengamatan yang dilakukan, 

ditetapkan beberapa batasan dan asumsi masalah dengan tujuan untuk 

menfokuskan masalah yang dikaji serta agar masalah tidak terlalu kompleks. 

Batasan-batasan yang digunakan adalah: 

1. Penelitian dilakukan untuk mengetahui waktu proses, dan urutan 

pengerjaan produk. 

2. Penelitian dilakukan dalam waktu yang sudah disepakati perusahaan 

dengan mahasiswa. 

3. Rancangan yang diajukan penulis hanya berupa usulan dan belum 

diaplikasikan pada perusahaan. 

4. Pengerjaan hanya dilakukan pada departemen perakitan. 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Semua aktivitas penelitian bertempat di area PT. Malindo Intitama 

Raya. 

2. Persediaan awal adalah 0 

3. Permintaan produksi dapat diketahui pasti karena perusahaan bersifat 

job order. 

4. Waktu setup adalah 0 

 



 


