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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan industri yang semakin maju disertai dengan 

perkembangan teknologi yang semakin pesat, menimbulkan banyak persaingan 

yang menuntut perusahaan untuk meningkatkan kegiatan operasionalnya demi 

menjamin kelangsungan hidup usaha. Peningkatan pelaksanaan pengoperasian 

produksi merupakan upaya yang dapat dilakukan pengusaha untuk dapat 

menghadapi dan memenangkan persaingan. 

Setiap pelaku bisnis akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan terkait 

dengan bisnisnya, tentunya sangat berpengaruh dalam bisnis yang dilakukan. 

Pemilihan setiap opsi dalam komponen bisnis akan sangat berpengaruh pada 

bisnis, maka dari itu dalam setiap pengambilan keputusan sangatlah penting 

memperhatikan dan memperhitungkan keputusan yang akan dibuat. 

Dalam memproduksi suatu produk, pengusaha dituntut untuk 

memproduksi barang tepat waktu dan mampu memproduksi barang dalam 

jumlah berapapun . ketika kapasitas produkssi tidak optimal, maka akan 

mengganggu kelancaran proses produksi sehingga dapat menimbulkan kerugian 

baik dari segi finansial dan waktu 

Kapasitas produksi ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki seperti 

kapasitas mesin, kapasitas tenaga kerja, kapasitas bahan baku, dan kapasitas 

modal. Kapasitas sangat erat kaitannya dengan skedul produksi  yang tertera 

dalam jadwal produksi induk (master production schedule), karena jadwal 
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produksi induk mencerminkan apa dan berapa yang harus diproduksi dalam 

waktu tertentu.  

Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumennya tersebut, 

perusahaan manufaktur akan dihadapkan pada berbagai masalah terutama 

terbatasnya faktor-faktor produksi seperti bahan baku (material), mesin, 

metode-metodeyang digunakan dalam proses produksi tersebut harus dikelola 

melakui manajemen perusahaan yang baik yaitu perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating). Dan penguasaan 

(controlling). Meskipun kebutuan konsumen harus terpenuhi, semua 

perusahaan manufaktur juga harung memperhitungkan kapasitas produksi. 

Diantara faktor-faktor produksi tersebut yang paling erat dengan 

kapasitas produksi adalan mesin-mesin, karena mesin merupakan investasi 

perusahaan yang paling mahal , oleh karena itu perhitungan penambahan atau 

pengurangan mesin sangat diperlukan dasamping karena terbatasnya umur 

ekonomis suatu mesin dan efesiensi biaya yang harus dikeluarkan perusahaan 

untuk pengaaan, pamakaian dan pemeliharaan mesin-mesin tersebut. 

Decision Tree Merupakan salah satu metode/alat untuk membantu 

dalam pengambilan keputusan. Decision tree digunakan oleh pengambil 

keputusan atau manajer untuk memperoleh suatu gambaran akan keputusan 

alternatif dan konsekuensi yang mungkin akan mereka hadapi. Didalam dicision 

tree terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan 

nantinya. Muhammad Hasby (2010) mengemukakan bahwa Pohon keputusan 

dapat membantu dalam teori keputusan dan merupakan cara yang baik dalam 



3 
 

pengambilan keputusan dari suatu masalah karena semua faktor-faktor yang 

mempengaruhi masalah tersebut dapat diidentifikasi dan diperhitungkan. 

Perencanaan kapasitas dapat dilihat dalam dua horizon waktu yaitu 

kapasitas jangka pendek dan jangka panjang . untuk perencanaan  kapasitas 

jangka pendek digunakan untuk menangani secara ekonomis hal-hal bersifat 

mendadak  dimasa yang akan datang, misalnya untuk memenuhi permintaan 

yang bersifat mendadak atau seketika dalam jangka waktu pendek. Menghadapi 

kondisi seperti itu jika kapsitas produksi tidak tidak mampu memenuhi maka 

perusahaan dapat melakukan sub-kontrak kepada perusahaan lain pada saat 

terjadi lonjakan jumlah permintaan. 

Perencanaan kapasitas jangka pajang merupakan strategi operasi dalam 

menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan sudah dapat 

diperkirakan sebelumnya. Misalnya, rencana untuk menurunkan biaya produksi 

per unit, dalam jangka pendek sangat sulit utuk dicapai karena unit produk yang 

dihasilkan masih berskala kecil, tetapi dalam jangka panjang rencana tersebut 

dapat dicapai dengan meningkatkan kapasitas produksi. Persoalan yag timbul 

adalah berapa jumlah produk yang dihasilkan agar biaya produksi seminimum 

mungkin. 

Perencanaan produksi pada pabrik dilakukan berdasarakan permintaan 

untuk tiap periode. Namun pada kenyataannya, perusahaan sering dihadapkan 

dengan keadaan dimana adanya ketidaksesuaian produksi dengan volume 

permintaan pada periode-periode tertentu karena permintaan produksi yang 
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besar, pabrik tidak dapat mencukupi permintaan para konsumennya. Hal ini 

karena kurangnya kapasitas mesin produksi yang digunakan oleh pabrik.  

Perencanaan produksi sangat erat kaitannya dengan pengendalian 

persediaan sehingga sebagian besar perusahaan manufacture menempatkan 

fungsi perencanaan dan pengendalian persediaan dalam satu kesatuan.  

Ditinjau dari bentuk industri, perencanaan produksi suatu perusahaan yang satu 

dengan perusahaan yang lainnya terdapat perbedaan. Banyak hal yang 

menyebabkan perbedaan tersebut, bahkan pada perusahaan yang sejenis. 

Tujuan produksi bagi perusahaan adalah barang dengan spesifikasi tertentu 

memenuhi permintaan pelanggan.  

Salah satu sebab perusahaan harus tepat dalam hal perencanaan produksi 

ialah karena jumlah permintaan yang tidak menentu (berfluktuasi). Dengan 

demikian maka diperlukan suatu metode yang baku untuk mengantispasi hal 

tersebut. Kenyataan yang sering terjadi ialah penumpukan produk pada periode 

tertentuyang akan menambah biaya simpan pada periode yang lain 

terjadikekurangan produk yang menyebabkan permintaan konsumen tidak 

dapat dipenuhi, sehingga perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk 

mendapatkan keuntungan. 

Perencanaan kapasitas merupakan salah satu bagian dari perencanaan 

dan pengendalian produksi yang memeiliki peranan penting dalam dunia 

industry manufaktur. Perencanaan kapasitas merupakan proses penentuan 

kapasitas yang dibutuhkan oleh perusahaan manufaktur untuk memenuhi 

permintaan pelanggan. Tujuan dari perencanaan kapsitas ini adalah 
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meminimalisasi perbedaan antara kapasitas yang dimilki perusahaan dan 

permintaan konsumen terhadap poduk dengan melakukan beberapa cara 

terhadap elemen-elemen kapasitas, antara lain  worker, mesin, gudang, dan 

rekayasa (engineering) untuk menghindari terjadinya under-utilized resources 

dan unfulfilled costumers.   

Selain itu, perencanaan kapasitas yang telah ditentukan memilik 

cricttical impact yang cukup besarterhadap perusahaan, seperti struktur biaya 

produksi dan kebijakan. Oleh karena itu perusahaan manufaktur memerlukan 

perencanaan kapasitas yang efektif dan efesien agar perusahaan mampu 

meningkatkan costumer focus serta market share- nya yang akan berperan 

penting dalam long range competitive strategy perusahaan. 

CV. Aidrat (AMSI) Sunan Drajat adalah perusahaan yang memproduksi 

air minum dalam kemasan (AMDK) secara juga melayani job order dalam 

jumlah banyak dan selalu mengedepankan yang dapat dilakukan tepat waktu. 

Hal ini dilakukan perusahaan untuk memberi kepuasan pada pelanggan agar 

perusahaan tidak kehilangan pelanggan. Karena pada saat ini kapasitas produk 

Amdk pada CV. Aidrat (AMSI) selama satu periode ini mengalami kenaikan 

kapasitas.  

Tetapi perusahaan juga sudah merencanakan untuk menambah kapasitas 

dengan cara membeli mesin baru. Mesin yang mau ditambah yaitu mesin 

produksi dan pengemasan yang mampu memproduksi sesuai dengan kapasitas, 

sedangkan permintaan melebihi kapasitas dengan ini dilakukan perbandingan 

alternatif yang ada dan dianalisis dengan baik diharapkan hasilnya menjadi 
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referensi perusahaan untuk mengambil keputusan. jumlah penjualan dan jumlah 

produksi telah disajikan pada tabel 1.1 

Tabel 1.1. Permintaan dan Produksi AMDK (ml) Periode 2014-2016 

Jenis  Produksi  Permintaan   Selisih  

Galon  12,506,883,000 1,319,4075,000 687,192,000 

Cup 240 13,146,278,400 13,643,285,760 497,007,360 

Botol 600 ml 1,783,627,200 1,640,390,400 143,236,800 

Botol 1500 ml 306,504,000 320,922,000 14,418,000 

Sumber CV. Aidrat Amsi (2016) 

 

Berdasarakan data pada tabel 1.1, menunjukan bahwa jumlah penjualan 

dan permintann pada CV Aidrat Amsi selama tiga tahun mengalami kenaikan 

setiap bulannya, oleh karena itu CV Aidrat Amsi perlu mencari alternatif untuk 

dapat mengelola dan meningkatkan kapasitas produksi pada CV. Aidrat Amsi 

dapat menggunakan tiga alternatif untuk mengelola dan meningkatkan 

kapasitas yaitu membeli mesin kemasan galon, gelas, dan botol, membeli mesin 

kemasan botol dan gelas, dan membeli mesin kemasan galon dan gelas. 

Berdasarkan uraian diatas, maka begitu pentingnya adanya pemlihan 

alternatif peningkatan kapsitas produksi di perusahaan untuk dapat memenuhi 

kebutuhan para pelanggannya dan dapat terus memproduksi barang sesuai 

dengan kapsitas produksi yang diharapakan, maka penulis tertarik untuk 

memilih judul “Pemilihan Peningkatan Kapasitas Produksi Terbaik  pada 

CV. Aidrat (AMSI) Sunan Drajat Lamongan” 
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B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang dapat didentifikasi adalah : “Alternatif peningkatan 

kapasitas produksi manakah yang dipilih oleh perusahaan CV. Aidrat (Amsi)? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah berfungsi membatasi objek masalah yang diteliti sehingga 

tidak meluas dan mempermudah peneliti dalam menganalisis masalah. Batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah peneliti hanya menggunakan 3 alternatif.  

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai  dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan menganalisa kapasitas produksi terbaik pada CV. Aidrat 

(Amsi) 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan pada hasil penelitian ini adalah 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

pertimbangan dalam mengambil keptusan mengenai kapasitas produksi 

pada perusahaan CV. Aidrat (Amsi) sehingga mampu memenuhi kebutuhan 

pelanggan. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

acuan/masukkan bagi peneliti berikutnya dalam kajian yang sama, terutama 

mengenai pengendalian kapasitas produksi. 


