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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Perkembangan usaha sektor manufaktur saat ini telah menunjukkan 

kemajuan yang sangat pesat. Hal ini terjadi seiring dengan kemajuan 

teknologi dan informasi. Perkembangan juga terjadi pada tingkat kebutuhan 

manusia akan barang, yang semakin beragam. Hal tersebut mendorong 

pertumbuhan industri manufaktur untuk berusaha memenuhi kebutuhan 

tersebut. Dampaknya adalah munculnya persaingan yang ketat sekaligus 

pesaing baru dibidang yang sama.  

Persaingan usaha yang terjadi mengharuskan sebuah perusahaan untuk 

selalu melakukan perbaikan kinerja. Selain itu, pengelolaan yang ada pada 

sebuah perusahaan akan menentukan baik atau tidaknya kegiatan di dalam 

perusahaan tersebut. Salah satu perbaikan kinerja yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan dapat dilakukan melalui manajemen operasinya. Manajemen 

operasi menjadi salah satu acuan dalam perkembangan dan pencapaian 

tujuan perusahaan. 

Kegiatan operasi merupakan hal yang selalu ada di dalam sebuah 

perusahaan. Kegiatan operasi dimulai dari aktivitas perencanaan hingga 

pengawasan terhadap output perusahaan yang dapat berupa barang atau jasa. 

Dalam kegiatan operasi, terdapat beberapa keputusan penting, salah satunya 

adalah penjadwalan/perencanaan. Terlepas dari jenis perusahaannya, setiap 
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perusahaan perlu melakukan penjadwalan atau perencanaan sebaik mungkin 

agar memperoleh utilisasi maksimum dari sumber daya produksi dan asset 

lain yang dimiliki (Eddy Herjanto, 1999:287). 

Perencanaan jangka menengah atau biasa disebut dengan perencanaan 

agregat berkisar antara 3 (tiga) hingga 18 (delapanbelas) bulan mendatang. 

Perencanaan agregat menentukan jalan terbaik untuk memenuhi permintaan 

yang diprediksi dengan menyesuaikan variabel yang berkaitan salah satunya 

adalah tingkat tenaga kerja, tingkat pekerjaan lembur, dan tingkat 

subkontrak. Tujuannya adalah untuk memenuhi prediksi permintaan dengan 

memperkecil biaya pada periode perencanaan (Heizer dan Render, 

2010:148).  

Penjadwalan agregat atau perencanaan agregat dapat dilakukan 

dengan beberapa metode diantaranya adalah metode intuitif, metode grafik 

dan diagram, serta pendekatan matematis (Eddy Herjanto, 1999:163). 

Metode grafik dan diagram memiliki tujuan agar perencanaan dapat 

membandingkan permintaan yang diproyeksikan dengan kapasitas yang ada. 

Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan terkait dengan 

pengelolaan tenaga kerja pada penjadwalan agregat ini adalah strategi 

tingkat tenaga kerja baik menambah pekerja tetap maupun pekerja kontrak. 

Selain itu, alternatif lain yang dapat digunakan adalah strategi tingkat jam 

lebur dan subkontrak tergantung kebijakan yang diterapkan perusahaan. 

Perencanaan yang baik, penting bagi kegiatan produksi pada 

perusahaan. Tidak hanya perusahaan besar yang perlu menerapkan 
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perencanaan yang baik, akan tetapi juga industri kecil. Pada era sekarang 

ini, industri kecil telah banyak bermunculan, salah satunya adalah industri 

pembuatan dan pengolahan emping jahe. Persaingan usaha-usaha sejenis 

emping jahe semakin bertambah ketat, dikarenakan semakin banyaknya 

permintaan konsumen. Perusahaan dituntut untuk memberikan pelayanan 

yang terbaik mulai dari pemesanan produk hingga pada 

pengiriman/pengambilan produk oleh konsumen. 

Seperti halnya pada persaingan dunia industri kecil lainnya, di mana 

camilan emping jahe ini memiliki banyak peminat. Persaingan perusahaan 

pada bidang ini pun semakin kompetitif. Usaha Emping Jahe telah bertahan 

dalam persaingan. Dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas produksi emping 

jahe ini UD. Sona Jaya menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan lokal 

karena peluang di dalam daerah sendiri masih besar, seperti di daerah kota 

Batu banyak tempat-tempat wisata.  

Usaha Emping Jahe UD. Sona Jaya Batu adalah produsen emping jahe 

yang ada di daerah Batu. Berdiri sejak tahun 2001, perusahaan  Emping 

Jahe UD. Sona Jaya mampu bersaing dengan merk-merk emping jahe 

lainnya. Selain melayani pembelian langsung, emping jahe UD. Sona Jaya 

Batu juga menerima pesanan. Dalam proses produksinya, perusahaan 

berproduksi mengikuti jumlah target produksi yang telah direncanakan. 

Selain itu, perusahaan tidak dapat memenuhi pesanan pasar sesuai 

permintaan dikarenakan tidak memiliki tenaga kerja yang mencukupi. 

Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 1.1 

Data Produksi Pada UD. Sona Jaya Batu 

Tahun 2011-2015 (per unit) 
Bulan 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Januari 9.600 9.950 9.970 9.950 9.750 49.220 
Februari 9.540 8.010 10.430 9.410 9.750 47.140 
Maret 8.150 9.980 10.410 8.050 9.750 46.340 
April 8.770 9.340 10.070 7.330 9.050 44.560 
Mei 11.190 11.360 11.700 12.670 11.000 57.920 
Juni 11.715 11.570 11.750 10.000 11.200 56.235 
Juli 11.875 11.650 11.970 11.740 11.900 59.135 
Agustus 12.120 11.730 10.750 12.990 11.250 58.840 
September 10.300 10.840 12.660 12.310 11.000 57.110 
Oktober 9.210 9.020 11.350 10.460 9.750 49.790 
November 9.930 9.670 12.740 9.750 9.750 51.840 
Desember 9.710 9.720 11.350 10.430 10.750 51.960 
Total 122.110 122.840 135.150 125.090 124.900 630.090 

 Sumber: UD. Sona Jaya Batu 

Dari tabel 1.1 di atas, dapat diketahui terdapat kenaikan jumlah 

produksi kapasitas normal dengan produksi pada tahun selanjutnya. 

Akibatnya, untuk menutupi kekurangan produksi yang lebih banyak 

diakibatkan oleh pesanan, maka usaha Emping Jahe UD. Sona Jaya 

menggunakan alternatif lembur dan menambah pekerja selain waktu reguler. 

Dampaknya, biaya yang harus dikeluarkan ikut membengkak dan 

keuntungan tidak dapat maksimal. 

Berdasarkan permasalahan perusahaan tidak dapat memenuhi pesanan 

konsumen, perencaaan agregat dalam alternatif penggunaan tenaga kerja 

sesuai dengan kebijakan perusahaan yakni penggunaan tenaga kerja jam 

lembur, tenaga kerja part time, dan tenaga kerja subkontrak, perlu dianalisis 

dengan memperhatikan biaya yang harus dikeluarkan dalam setiap 

penggunaan alternatif tenaga kerja pada setiap proses produksi. Analisis 

dilakukan untuk mengetahui total biaya yang paling efisien. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

“Alternatif tenaga kerja (Penggunaan jam lembur, part time, dan 

subkontrak) manakah yang efisien dalam rangka untuk memenuhi 

permintaan konsumen tahun 2016 pada produksi Emping Jahe UD. Sona 

Jaya Batu? ” 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan lebih terarah dan lebih mudah dipahami, maka harus 

ada pembatasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Jangka waktu penelitian yang direncanakan adalah 1 (satu) tahun ke 

depan, yaitu bulan Januari - Desember tahun 2016. 

2. Jumlah permintaan sesuai dengan hasil peramalan dengan tingkat paling 

kecil (Least Square). 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

“Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan alternatif yang 

efisien dari ketiga kebijakan perusahaan pada usaha produksi Emping Jahe 

UD. Sona Jaya Batu. 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini antara 

lain sebagai berikut: 
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a) Bagi perusahaan  

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam 

perencaan produksi, dan memberikan kemudahan dalam menentukan 

perencanaan produksi pada saat permintaan yang berfluktuatif. 

b) Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan pada penelitian 

selanjutnya dalam bidang operasional pada putusan perencanaan 

produksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


