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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat 

sekarang ini bisa menimbulkan dampak dan manfaat yang besar bagi 

manusia dalam kehidupan terutama bidang ekonomi khususnya 

perusahaan. Ketatnya persaingan bisnis memacu para produsen untuk 

lebih kreatif dan inovatif untuk menghasilkan produk yang berkualitas 

serta dapat bersaing dengan perusahaan lain. Persaingan dengan usaha 

yang sejenis menuntut para produsen harus pandai membaca peluang.  

Persaingan yang sangat ketat antar produsen biasanya juga tidak 

bisa dihindari. Perusahaan dari berbagai skala kecil dan besar ikut 

berkompetisi untuk mendapatkan perhatian dari konsumen. Pelayanan dan 

kualitas berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan karena hal 

tersebut berkaitan dengan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Untuk 

menghasilkan produk yang berkualitas diperlukan perencanaan serta 

penjadwalan produksi yang baik. Menurut Baker yang dikutip oleh Herlina 

(2014) bahwa penjadwalan produksi didefinisikan sebagai proses 

pengalokasian sumber-sumber atau mesin-mesin yang ada untuk 

menjalankan sekumpulan tugas dalam jangka waktu tertentu. 

Masalah ketidak tepatan jadwal pengiriman pesanan tersebut 

disebabkan oleh jadwal produksi yang tidak tepat atau sistem penjadwalan 
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produksi yang belum optimal. Selain itu, penentuan due date yang 

dilakukan hanya berdasarkan intuisi dan perkiraan sehingga dibutuhkan 

terobosan metode baru untuk mengurangi permasalahan tersebut. 

Setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi pasti 

melaksanakan program peningkatan produktivitas. Dalam melaksanakan 

aktivitasnya perusahaan harus melakukan penjadwalan mesin produksi 

yang baik. Perusahaan yang berproduksi berdasarkan job order atau 

pesanan dituntut untuk selalu dapat memenuhi permintaan konsumen pada 

waktu yang telah disepakati. Namun banyaknya jenis produk yang dipesan 

oleh para konsumen dapat selesai dalam waktu yang bersamaan seringkali 

membuat kesulitan pihak perusahaan dalam melakukan penjadwalan 

terhadap prioritas jenis produk yang harus diproduksi terlebih dahulu. 

Selama ini produk-produk yang dipesan oleh konsumen dapat 

dipenuhi oleh perusahaan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas namun 

membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga tidak jarang terjadi 

keterlambatan. Perencanaan penjadwalan yang baik dalam perusahaan 

dapat menekankan biaya untuk proses produksi, mengurangi jumlah tenaga 

kerja yang menganggur dan meminimalkan penumpukan bahan baku (Moh. 

Ridwan 2014).  

Perusahaan Bakti Print Malang merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang percetakan, berdasarkan job order dituntut untuk selalu 

dapat memenuhi permintaan konsumen pada waktu yang telah disepakati. 
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Namun banyaknya produk yang dipesan oleh para konsumen dapat selesai 

dalam waktu yang bersamaan seringkali membuat kesulitan pihak 

perusahaan dalam melakukan penjadwalan terhadap proritas jenis produk 

yang harus diproduksi terlebih dahulu sehingga menimbulkan 

keterlambatan proses produksi. Hal tersebut bisa mengakibatkan 

perusahaan harus kehilangan peluang untuk meningkatkan pendapatan dan 

mendapat penalty dari konsumen. 

 Penelitian tentang penjadwalan produksi pernah dilakukan oleh 

Suprihatin (2016) yang menyebutkan bahwa metode Shortest Processing 

Time memiliki waktu aliran rata-rata dan keterlambatan rata-rata yang 

lebih cepat dibandingkan dengan metode lainnya serta memiliki unit 

pesanan yang terlambat paling sedikit. Peneliti melakukan penelitian 

tersebut dikarenakan perusahaan sering mengalami kesulitan untuk 

memenuhi permintaan konsumen secara tepat waktu. 

Berdasarkan keadaan tersebut maka PT. Bakti Print yang secara 

metode menggunakan FCFS atau produksi berdasarkan pesanan yang 

datang terlrbih dahulu memerlukan perbaikan metode penjadwalan yang 

sesuai dengan keadaan yang ada. Metode penjadwalan yang dapat 

digunakan sebagai alternatif perbandingan adalah teknik Short Processing 

Time (SPT) yaitu pesanan diurutkan lebih dahulu pengerjaannya mulai 

dari yang paling pendek waktu pengerjaannya hingga yang paling lama 

proses pengerjannya, LPT (Longest Processing Time) yaitu pesanan yang 
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memiliki waktu pemrosesan terpanjang akan diutamakan atau dikerjakan 

terlebih dahulu, dan alternatif yang terakhir yaitu teknik Earliest Due Date 

(EDD) yaitu pengurutan pengerjaan pesanan yang didasarkan pada waktu 

jatuh tempo terpendek dijadwalkan atau dikerjakan terlebih dahulu. Dari 

ketiga metode tersebut dipilih metode yang paling efektif sehingga mampu 

meningkatkan produktifitas bagi PT. Bakti Print. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya juga yang dilakukan oleh Faikar 

Silakhudin Rifqi (2009) yang menganalisis penyusunan jadwal produksi 

pada Anggun Tailor. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Job Shop Scheduling yang terdiri atas  First In First Out (FIFO), 

Short Processing Time (SPT), dan Earliest Due Date (EDD). Dari hasil 

penelitian menunjukkan metode SPT (Short Processing Time) memiliki 

waktu aliran rata-rata dan keterlambatan rata-rata yang lebih cepat 

dibandingkan dengan metode lainnya serta memiliki unit pesanan yang 

terlambat paling sedikit. 

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

terletak pada metode yang digunakan. Sedangakan perbedaannya adalah 

terletak pada objek penelitian dan pertambahan metode pembanding yang 

digunakan. Pada penelitian sebelumnya digunakan tiga metode yaitu, 

FCFS, SPT, dan EDD sedangkan pada penelitian ini menggunakan empat 

metode yaitu, FCFS, SPT, LPT, dan EDD. Oleh karena itu peneliti 

melakukan penelitian kembali dengan objek yang berbeda dan bertujuan 
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untuk menentukan metode penjadwalan yang paling efektif untuk 

diterapkan pada PT. Bakti Print. Berikut data proses produksi oleh 

perusahaan. 

Tabel 1.1 Data Produksi Perusahaan PT. Bakti Print Malang Bulan Maret 

Sumber Data : Perusahaan Bakti Print Malang (2019)   

Berdasarkan data diatas ada keterlambatan pengerjaan yaitu 

produksi Map Sertifikat yang seharusnya jatuh tempo 8 hari akan tetapi 

penyelesaian yang dilakukan adalah 10 hari. Berdasarkan uraian tersebut 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

kegiatan penjadwalan pada PT. Bakti Print dengan judul “Analisis 

Penjadwalan Produksi pada PT. Bakti Print”. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penjadwalan produksi di PT Bakti Print Malang dengan 

menggunakan metode  FCFS, SPT, LPT, dan EDD? 

 

Nomor 
Jenis 

Pekerjaan 

(1) 

Tanggal 

Selesai 

 (2) 

Tanggal 

Pesan 

(3) 

Jatuh 

Tempo 

(4) 

 

Waktu 

Proses 

Selesai 

(5) 

1. Buku Doa 15  Maret 4 Maret 25 11 

2. Brosur SMA 15 Maret 5 Maret 20 10 

3. Buku Memo 16 Maret 6 Maret 25 10 

4. Map 

Sertifikat 
16 Maret    6 Maret 8 

10 

5. Brosur Milad 20 Maret 10 Maret 20 10 

6. Buletin 26 Maret 18 Maret 10 6 

7. Nota Warung 24 Maret   20 Maret 8 4 

8. MAP 25 Maret 21 Maret 8 4 
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2. Metode manakah yang paling optimal untuk diterapkan di PT Bakti 

Print Malang? 

C. Batasan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada penulisan latar belakang dan rumusan 

masalah dalam proposal penelitian. Agar lebih jelas dan tidak keluar dari 

pokok bahasan penelitian, sehingga tujuan dari penelitian ini tercapai dan 

mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai dalam penelitian. Oleh sebab itu, 

menerapkan batasan-batasan masalah yaitu data produksi (tidak termasuk 

jumlah) di bulan Maret (Buku doa, Brosur SMA, Buku memo, Map sertifikat, 

Brosur milad, Buletin, Nota warung, MAP). 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui bagaimana penjadwalan produksi di PT Bakti Print 

Malang dengan menggunakan metode  FCFS, SPT, LPT, dan EDD. 

b. Mengetahui dan menggunakan metode manakah yang optimal untuk 

diterapkan di PT Bakti Print Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 
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a. Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen 

perusahaan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam 

penjadwalan produksi. 

b. Bagi Peneliti Lain 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan referensi bagi peneliti selanjutnya tentang 

bagaimana penjadwalan produksi di suatu perusahaan dengan 

menggunakan metode FCFS, SPT, LPT, dan EDD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


