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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini sangat banyak perusahaan yang bermunculan, ada yang 

bergerak pada bidang jasa maupun manufaktur. Perusahaan-perusahaan 

tersebut mau tidak mau akan menghadapi persaingan yang ketat diantara 

perusahaan yang memproduksi produk-produk yang sejenis ataupun subtitusi. 

Oleh karena banyaknya persaingan tersebut, menyebabkan perusahaan 

berlomba-lomba untuk memenangkannya. 

Adapun salah satu cara perusahaan untuk memenangkan persaingan 

tersebut adalah dengan mengungulkan kegiatan operasional perusahaan. Hal 

ini dilakukan perusahaan dengan cara menerapkan 10 keputusan operasional, 

yang terbagi dari perencangan barang dan jasa, mutu, perangcangan proses 

dan kapasitas, pemilihan lokasi, perancangan tata letak, SDM dan rancangan 

kerja, manajemen rantai pasokan, persediaan, penjadwalan dan pemeliharaan. 

Melihat dari 10 keputusan manajemen operasional tersebut perusahaan 

harus benar-benar tepat dalam perencanaan strategi perusahaan. Bagi 

perusahaan baik manufaktur ataupun jasa salah satu hal yang perlu 

diperhatikan dalam 10 keputusan manajemen operasional adalah perencanaan 

produksi perusahaan. Dalam perencanaan produksi biasanya perusahaan harus 

menentukan kapasitas produksi. 

Kapasitas produksi sendiri ditentukan oleh sumber kapasitas sumber 

daya yang dimiliki oleh perusahaan seperti kapasitas mesin, kapasitas tenaga 
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kerja, kapasitas bahan baku, serta kapasitas modal. Kapasitas sendiri adalah 

merupakan sejumlah unit yang mana tempat fasilitas dapat menyimpan dan 

menerima, atau memproduksi dalam suatu periode tertentu (Heizer dan 

Render, 2015). Sehingga dapat disimpulkan kapasitas diperlukan perusahaan 

untuk menerima, meyimpan, ataupun memproduksi dalam periode kerja 

perusahaan. 

Peningkatan kapasitas produksi merupakan salah satu bagian dari  

pengendalian produksi dalam suatu perusahaan. Selain itu peningkatan 

kapasitas peroduksi merupakan langkah penting untuk mencapai target 

produksi dan terlambatnya pengiriman barang ketangan konsumen. Maka 

untuk mendapatkan kapasitas yang optimum dibutuhkan pertimbangan yang 

matang dalam berbagai aspek (Heizer dan Render, 2015). 

Adapun pertimbangan-pertimbangan dalam kapasitas yaitu 

meramalkan tingkatan permintaan secara akurat, menyamakan kemajuan 

teknologi dengan volume penjualan, menentukan besaran operasioal yang 

optimal, dan membangun untuk perubahan (Heizer dan Render, 2015). Dari 

berbagai pertimbangan tersebut perusahaan dituntut untuk bisa memenuhi 

berbagai permintaaan konsumen dengan menentukan kapasitas produksi. 

Banyaknya adapun jenis perusahaan yang saat ini banak bermunculan 

adalah perusahaan-perusahaan baru yang bergerak dalam bidang distribusi, 

yang terbagi dalam distributor besar, distributor kecil, ataupun retailer-retailer 

yang memasarkan produk sejenis ataupun produk substitusi dari produk 
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tersebut. Adapun salah satu jenis perusahaan yang makin banyak bermunculan 

perusahaan yang bergerak dalam distributor minyak goreng. 

Usaha distribusi minyak goreng banyak bermunculan dikarenakan 

barang yang diperjualkan merupakan barang kebutuhan pokok yang 

dipergunakan untuk membantu produksi suatu produk suatu perusahaan 

ataupun digunakan dalam keperluan memasak didalam rumah. Banyaknya 

permintaan minyak goreng dari konsumen, menyebabkan diperlukannya 

distibusi yang besar dalam mengangkut permintaan tersebut. Untuk mengatasi 

hal tersebut perusahaan memerlukan alat transportasi yang mampu 

mengangkut barang sesuai dengan permintaan pelanggan. 

Hal ini lah yang mendorong pengambilan penelitian pada perusahaan 

Distributor Minyak Goreng Abdul Gafar. untuk meningkatkan keuntungan 

yang didapat oleh perusahaan, dengan meningkatkan kapasitas produksi. 

Adapun usaha yang dikerjakan perusahaan Distributor Minyak Goreng Abdul 

Gafar sendiri bergerak dibidang distribusi minyak goreng mentah ke pedangan 

minyak goreng ataupun konsumen akhir. 

Pada pendistribusian minyak goreng tersebut, perusahaan 

mendistribusikan minyak goreng menggunakan dua alat transportasi yaitu 

mobil box terbuka dan sepeda motor modifikasi. Perusahaan menggunakan 

kedua alat transportasi tersebut untuk mendistribusikan minyak goreng kepada 

pelanggan. 

Namun dengan seiringnya tingginya permintaaan pelanggan 

perusahaan dituntut untuk bisa memenuhi tingginya permintaan pelanggan. 
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Dikarenakan hal tersebut perusahaan memaksa alat transportasi yang 

digunakan agar bisa menampung penrmintaan yang banyak tersebut. Oleh 

karena itu perusahaan mengubah alat transportasi kendaraan roda dua tersebut 

untuk bisa menampung banyaknya permintaan pelanggan. 

Banyaknya permintaan dari pelanggan tersebut, perusahaan berfikiran 

untuk mengganti sepeda motor yang ada menjadi sepeda motor tossa. 

Dikarenakan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti apakah sebaiknya 

perusahaan mengganti sepeda motor yang lama menjadi sepeda motor tossa 

ataukah tidak. Berdasakan penjelasan permasalahaan diatas penulis 

memutuskan untuk membuat penelitian dengan  judul “Pemilihan Alternatif 

Sarana Tranportasi Pada Usaha Abdul Gafar”. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini  adalah alternatif apa yang sebaiknya dilakukan perusahaan 

untuk memilih transportasi?.  

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah menentukan apakah 

sebaiknya perusahaan perlu menambah alat transportasi sepeda motor tossa 

atau tidak, untuk meningkatkan kapasitas angkut dalam distribusi usaha Abdul 

Gafar. 
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D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pemilihan alternatif terbaik 

pada sarana  tranportasi yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas 

produksi pada usaha Abdul Gafar. 

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan pada hasil penelitian ini adalah

1. Hasil penelitian ini di tujukan untuk dapat membantu perusahaan dalam

memilih alternatif sarana transportasi yang sebaiknya digunakan pada

perusahaan. Dengan manfaaat untuk meningkatkan kapasitas angkut

distribusi produk kepada konsumen, sekaligus meningkatkan penjualan

minyak goreng pada usaha Abdul Gafar.

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi

mahasiswa atau peneliti berikutnya dalam kajian yang sama terutama

dalam peningkatan kapasitas transportasi perusahaan dan decision tree.


