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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Perkembangan industri dan teknologi yang semakin pesat 

menuntut para pelaku usaha untuk berfikir secara kreatif dan inovatif 

dalam menciptakan produk atau jasa. Dalam beberapa tahun terakhir, 

sektor jasa merupakan sektor yang semakin memegang peranan besar dan 

penting di banyak negara, termasuk Indonesia. Efek dari tingkat 

pertumbuhan jasa terhadap agregat pertumbuhan ekonomi terlihat lebih 

kuat dibandingkan pengaruh pertumbuhan manufaktur terhadap 

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 

Kebutuhan akan kelengkapan untuk pemenuhan hidup sehari-hari 

di masyarakat pun semakin beragam dan berkembang sangat pesat. 

Hampir segala aspek, dimulai dari kebutuhan sarana komunikasi, 

pendidikan dan ilmu pengetahuan, politik, rumah tangga, kesehatan, 

hiburan, entertaiment, hingga kebutuhan aksesoris dan pernak-pernik 

kehidupan lainnya. Karena kebutuhan dan permintaan dari masyarakat 

yang terus meningkat, membuat para pelaku bisnis bersaing untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. 

Para pesaing dalam suatu bisnis harus menciptakan produk atau 

jasa yang mempunyai kualitas bagus agar dapat diterima dan menjadi 

pilihan masyarakat. Jasa yang semakin bervariasi dan spesifik akan terus 

dibutuhkan oleh masyarakat secara luas dan juga perkembangannya akan 
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sejalan dengan perkembangan dunia secara global. Perkembangan yang 

sangat kompleks tersebut mendorong permintaan terhadap jasa yang 

sangat beragam dan menciptakan peluang yang cukup besar dalam bisnis 

jasa. 

Peluang usaha di bidang jasa semakin hari semakin bagus dengan 

bertambahnya permintaan masyarakat akan jasa. Kemajuan teknologi 

juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemajuan usaha di 

bidang jasa. Peningkatan jumlah pengguna kendaraan bermotor setiap 

tahun yang dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk ini membuat 

bisnis seperti pencucian mobil banyak dibutuhkan oleh masyarakat. 

Perkembangan bisnis pencucian mobil yang disebabkan oleh peningkatan 

jumlah kendaraan bermotor ini menimbulkan persaingan yang cukup 

ketat bagi pelaku bisnis di bidang pencucian mobil. 

Peningkatan persaingan ini menuntut para pelaku bisnis untuk 

terus memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan usahanya. Dengan 

menerapkan manajemen yang baik dalam perusahaan, maka akan 

dihasilkan produk jasa yang bagus dan berkualitas bagi konsumen. 

Dengan penerapan manajemen operasional yang benar dan tepat juga 

dapat membantu para pelaku bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan 

agar menghasilkan produk jasa yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen. 

Cara yang bisa dilakukan oleh seorang manajer perusahaan untuk 

memenangkan persaingan adalah dengan menerapkan manajemen 
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operasional secara efisien. Suatu aktifitas manajemen operasional dalam 

menciptakan barang atau jasa melalui proses transformasi yang dilakukan 

dengan planning, organizing, actuating, dan controling. Dalam 

melakukan kegiatan operasi, manajer harus memperhatikan sepuluh 

keputusan dasar strategi operasional di antaranya adalah desain produk 

dan jasa, manajemen kualitas, strategi proses dan kapasitas, lokasi, tata 

letak, manusia dan sistem kerja, penjadwalan, manajemen rantai pasokan, 

persediaan dan pemeliharaan. 

Salah satu strategi yang dapat diterapkan perusahaan dalam 

menghadapi persaingan yaitu dengan memaksimalkan penjadwalan 

operasi perusahaan. Penjadwalan merupakan salah satu aspek penting 

bagi perusahaan karena ketika perusahaan dapat melakukan penjadwalan 

dengan baik berarti perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya yang 

ada secara optimal sehingga tujuan perusahaan pun dapat dicapai secara 

efektif.  Penjadwalan menurut jangka waktu dapat dibagi menjadi 3 yaitu 

penjadwalan jangka pendek, penjadwalan jangka menengah dan 

penjadwalan jangka panjang. 

Penjadwalan sangat penting dilakukan pelaku usaha dalam upaya 

memaksimalkan jumlah produksi dan memperkecil waktu tunggu dalam 

proses produksi. Penjadwalan dapat membuat suatu perusahaan menjadi 

lebih kompetitif karena kecepatan pelayanan yang merupakan salah satu 

keunggulan kompetitif. Penjadwalan yang efektif juga dapat 

menghasilkan keuntungan-keuntungan yang lain. 
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Dalam mengelola suatu bisnis, proses yang sudah baik, sumber 

daya yang efektif, input yang baik, tujuan yang jelas, tidak serta selalu 

menghasilkan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Para manajer sering 

dihadapi dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan 

pengalokasian dari berbagai macam sumber daya yang produktif, salah 

satunya tenaga kerja. 

Sistem pada sektor jasa memang memiliki perbedaan dengan 

manufaktur. Perusahaan jasa biasanya menjadwalkan tenaga kerja 

daripada menjadwalkan material, masalah perilaku, sosial, kedudukan 

yang lebih tinggi, dan status yang menjadikan penjadwalannya lebih sulit 

dan rumit. Seorang manajer menugaskan pekerjaan pada pusat kerja 

sedemikian rupa hingga biaya atau waktu penyelesaian dijaga agar tetap 

minimal. Masalah tenaga kerja ini biasanya disebut dengan masalah 

penugasan (Assignment Problem). 

Masalah penugasan berkaitan dengan penugasan atas sejumlah 

item untuk sejumlah item yang lain secara satu persatu, agar didapat 

efektifitas optimum (minimum biaya, maksimum keuntungan). Masalah 

penugasan (Assignment Problem) adalah suatu masalah pengaturan tiap 

individu (objek) untuk melaksanakan tugas, sehingga biaya atau waktu 

yang dikeluarkan untuk pelaksanaan penugasan tersebut dapat 

diminimalkan. Masalah penugasan ini merupakan masalah khusus dari 

pemrograman liner (linear programming) yang termasuk ke dalam 

bagian matematika terapan. 
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Masalah penugasan (Assignment Problem) adalah masalah yang 

berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya 

yang produktif, terutama tenaga kerja atau personalia yang mempunyai 

tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk pekerjaan yang berbeda pula. 

Masalah penugasan didefinisikan sebagai fungsi penetapan kegiatan-

kegiatan kerja seseorang atau kelompok secara organisasional. 

Tujuannya adalah untuk mengatur penugasan-penugasan kerja dan 

teknologi yang dibutuhkan organisasi agar didapatkan biaya dan waktu 

proses produksi yang optimal. 

Permasalahan mengenai penugasan ini dapat berpengaruh 

terhadap kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan produk atau 

jasa. Oleh sebab itu, bila masalah penugasan tidak ditangani dengan baik, 

maka hal ini akan mengurangi produktifitas bahkan bisa menghambat 

pertumbuhan perusahaan (Widyarto dan Triana, 2014). Dalam masalah 

penugasan, kita akan melimpahkan sejumlah tugas (assignment) kepada 

sejumlah penerima tugas (assignee) dalam basis satu-satu sehingga 

mendapatkan keuntungan yang maksimal atau kerugian yang minimal. 

Metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah 

penugasan adalah dengan menggunakan metode Hungarian. Metode 

Hungarian adalah metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam 

matriks efektifitas sampai muncul sebuah komponen nol tunggal dalam 

setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. 

Metode ini berhubungan dengan pemberian tugas kepada karyawan 
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untuk mengerjakan suatu pekerjaan, dimana setiap karyawan akan 

mengerjakan satu pekerjaan. 

Tujuan dari metode Hungarian adalah untuk memecahkan 

masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. 

Menurut Gautama dkk (2013) dengan menggunakan metode Hungarian 

dapat dihasilkan total hari minimum yang diperlukan tiap karyawan 

dalam penyelesaian tugasnya masing-masing. Untuk dapat menerapakan 

metode Hungarian, jumlah sumber daya yang ditugaskan harus sama 

dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan serta setiap sumber harus 

ditugaskan hanya untuk satu tugas.  

Salah satu perusahaan yang berhubungan dengan permasalahan 

penugasan adalah Maheswari Car Wash & Auto Salon Malang. 

Maheswari Car Wash & Auto Salon Malang adalah salah satu perusahaan 

yang bergerak di bidang jasa pencucian dan salon mobil yang ada di kota 

Malang. Layanan yang ditawarkan oleh Maheswari berupa cuci mobil, 

cuci mobil plus, cuci wax, cuci plus wax, dan cuci wax orbital. Layanan 

cuci mobil ini sangat dibutuhkan masyarakat karena pada dasarnya 

jumlah kendaraan bermotor sekarang sudah semakin banyak. 
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Tabel 1.1. Waktu Proses Pencucian Mobil (28 Agustus 2018) 

No Jenis Mobil 
Ukuran 

Mobil 

Jenis 

Layanan 

Estimasi 

Waktu 
Lama 

Pengerjaan 

Keterlam

batan 

(%) 

1 Suzuki 

Ertiga 
Small Cuci Biasa 15 menit 24 menit 60 % 

2 Daihatsu 

Xenia 
Small Cuci Biasa 15 menit 21 menit 40 % 

3 Suzuki 

Baleno 
Small 

Cuci Plus 

Wax 
25 menit 33 menit 32 % 

4 Daihatsu 

Terios 
Medium Cuci Biasa 15 menit 32 menit 113,3 % 

5 Toyota 

Agya 
Small Cuci Biasa 15 menit 17 menit 13,3 % 

6 Toyota 

Avanza 
Medium Cuci Biasa 15 menit 25 menit 66,6 % 

7 Mitsubishi 

Pajero Sport 
Large Cuci Biasa 17 menit 28 menit 64,7 % 

8 Honda Jazz Small Cuci Biasa 15 menit 20 menit 33,3 % 

9 Toyota 

Rush 
Medium Cuci Biasa 15 menit 23 menit 53,3 % 

10 Hyundai 

Avega 
Small Cuci Wax 20 menit 22 menit 10 % 

Sumber: Maheswari Carwash & Auto Salon (2018), Diolah 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa proses 

pencucian mobil mengalami keterlambatan. Persentase keterlambatan 

pada tabel di atas didapat dari perhitungan estimasi waktu pengerjaan dan 

lama pengerjaannya. Sebagai salah satu perusahaan yang menawarkan 

jasa, Maheswari Car Wash & Auto Salon kini dihadapakan pada 

permasalahan penugasan. Keterlambatan yang terjadi pada proses 

pencucian mobil ini, membuat pengalokasian tenaga kerja sesuai dengan 

keahliannya dirasa masih kurang tepat. Perusahaan mengalami 

keterlambatan dalam pelaksanaan proses pencucian mobil, sehingga 

kualitas pelayanan bagi konsumen berkurang. 
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Proses pencucian yang dipilih pelanggan untuk ukuran mobil 

kecil (small) dan jenis layanan adalah cuci mobil biasa, namun pada tabel 

1.1 masih terdapat perbedaan waktu didalam proses pengerjaannya. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukanlah penelitian 

dengan judul “Optimalisasi Penugasan Tenaga Kerja  Pada 

Maheswari Car Wash & Auto Salon Malang”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah penjadwalan tenaga kerja pada Maheswari Car Wash & 

Auto Salon Malang sudah optimal? 

2. Apakah permasalahan yang terjadi pada penjadwalan tenaga kerja di 

Maheswari Car Wash & Auto Salon Malang? 

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan 

penugasan tenaga kerja pada Maheswari Car Wash & Auto Salon 

Malang? 

C. BATASAN MASALAH 

Agar pokok permasalahan yang diteliti tidak terlalu melebar dari 

yang sudah ditentukan, maka diperlukan adanya batasan masalah pada 

penilitian ini. Adapun jasa yang ditawarkan perusahaan adalah pencucian 

mobil dan salon mobil. Batasan masalah dalam penelitian ini hanya pada 

pencucian mobil dengan layanan cuci mobil biasa serta kategori mobil 

berukuran kecil (small) seperti Honda Jazz, Suzuki Ertiga, dan Toyota 
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Agya. Diasumsikan bahwa jadwal para pekerja tetap selama penelitian 

berlangsung. 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah penjadwalan tenaga 

kerja pada Maheswari Car Wash & Auto Salon Malang sudah 

optimal. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa permasalahan apa yang terjadi 

pada penjadwalan tenaga kerja di Maheswari Car Wash & Auto 

Salon Malang. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dapat dilakukan 

dalam mengoptimalkan penugasan tenaga kerja pada Maheswari Car 

Wash & Auto Salon Malang. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah: 

1. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

dasar dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan strategi 

penugasan tenaga kerja guna mengoptimalkan kegiatan operasi 

perusahaan serta demi kemajuan perusahaan yang diteliti. 

2. Bagi akademisi, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

wawasan dan pembelajaran bagi pembaca atau peneliti selanjutnya 
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yang meneliti tentang masalah penugasan (Assignment Problem) 

pada perusahaan jasa. 


