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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Saat ini perusahaan yang memproduksi suatu produk atau jasa sangat 

banyak dan saling bersaing untuk memasarkan produk mereka. Perusahaan harus 

memperhatikan permintaan konsumen dipasaran, dalam jangka dan periode tertentu 

perusahaan harus melakukan penjadwalan job untuk memenuhi permintaan pasar. 

Sebelum konsumen melakukan pemesanan terlebih dahulu menentukan spesifikasi 

produk, jumlah produk dan batasan waktu pengiriman. Adanya hal tersebut 

menyebabkan perusahaan kesulitan dalam urutan pemrosesan dan waktu 

pemrosesan. Hal tersebut tidak akan lepas dari pengaruh permintaan konsumen. 

Karena ketidakpastian perusahaan dalam menentukan jadwal pemrosesan produk 

menyebabkan lamanya waktu penyelesaian job yang mengakibatkan keterlambatan 

pengiriman produk kepada konsumen. 

Dalam suatu proses produksi, umumnya dimulai dari pesanan konsumen 

dan dilanjutkan ke bagian produksi dalam bentuk informasi mengenai jumlah unit 

yang dipesan untuk setiap jenis produk. Perusahaan saat ini melakukan proses 

produksi dengan aturan FCFS (First Come First Serve), dimana pesanan yang 

terlebih dahulu yang dikerjakan dahulu. Masalah yang sering dihadapi adalah 

banyak muncul komplain dari pihak konsumen karena perusahaan tidak dapat 

memberikan barang pesanan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, hal ini 

disebabkan oleh tardiness yang terlalu panjang yang dialami oleh perusahaan. 

Melihat data order pada bulan November 2017 terdapat peningkatan permintaan 

hingga 25% yang biasanya bisa dikerjakan dalam satu hari karena adanya 

peningkatan order yang terjadi semua order diselesaikan sampai tiga hari, sehingga 

tidak dapat menepati due date yang telah ditetapkan konsumen. Untuk itu  jika 

masalah ini tidak segera diatasi akan menyebabkan menurunnya kepercayaan 

konsumen ke produsen lain yang tentu saja akan merugikan perusahaan. Oleh sebab 

itu, diperlukan sebuah perencanaan penjadwalan produksi yang tepat untuk 



2 
 

 

meminimalkan tardiness untuk setiap pesanan (job) sehingga batas waktu (due 

date) dapat terpenuhi. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penjadwalan job merupakan kunci dalam 

menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu metode yang memberikan alternatif 

penyelesaian masalah penentuan job untuk perusahaan adalah metode Nawaz 

Enscore Ham (NEH). Dalam penelitian ini prioritas yang digunakan menggunakan 

dispatching rules yaitu EDD (Earliest Due Date). Penggunaan prioritas ini 

didasarkan aturan prioritas (priority rule) memberikan panduan mengurutkan 

pekerjaan berdasarkan tanggal jatuh tempo (due date). Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Kim (1993) menyebutkan bahwa metode NEH dapat 

meminimasi keterlambatan. Diharapkan dengan metode tersebut perusahaan dapat 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga perusahaan dapat melakukan 

penghematan dalam waktu penyelesaian job serta jumlah job yang terlambat.   

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu : 

“Bagaimana membuat jadwal produksi yang lebih tepat agar proses 

produksi berjalan dengan lancar sehingga dapat meminimalkan keterlambatan”. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Ditinjau dari permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini tujuan yang 

ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana melakukan penjadwalan produksi yang digunakan perusahaan 

agar mendapatkan tardiness yang minimum. 

2. Menurunkan tardiness dengan menggunakan metode Nawaz, Enscore, and 

Ham (NEH) dengan pendekatan Earliest Due Date (EDD).
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1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-

pihak yang terkait. Adapun manfaat yang akan diperoleh dengan melakukan 

penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Bagi Perusahaan 

Memberikan masukan bagi perusahaan yang dapat digunakan sebagai 

teknik usulan penjadwalan produksi. 

2. Manfaat Bagi Lembaga Institusi Pendidikan 

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 

penjadwalan produksi Nawaz, Enscore, and Ham (NEH). 

3. Manfaat Bagi Pihak lain 

Penulis berharap tugas akhir ini berguna dan bermanfaat sebagai bahan 

untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi 

informasi yang memadai bagi pihak yang membutuhkan serta dapat 

menarik pengalaman secara tidak langsung. 

 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Pada pelaksanaan pengamatan yang dilakukan, ditetapkan beberapa batasan 

masalah dengan tujuan untuk memfokuskan masalah serta agar masalah tidak 

terlalu kompleks. 

Beberapa batasan yang dipertimbangkan, yaitu : 

1. Penelitian dilakukan untuk mengetahui waktu proses dan urutan 

pengerjaan produk. 

2. Penelitian dilakukan dalam waktu yang sudah disepakati perusahaan 

dengan mahasiswa. 

3. Rancangan yang diajukan penulis hanya berupa usulan dan belum 

diaplikasikan pada perusahaan. 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kondisi kerja pada saat penelitian berjalan dengan normal. 

2. Semua aktivitas penelitian bertempat di perusahaan Kendedes 



4 
 

 

3. Proses produksi tidak mengalami perubahan artinya tidak terjadi 

perubahan alur proses selama penelitian dilaksanakan. 

4. Tidak terjadi kerusakan mesin dan penghentian kerja operator pada saat 

pengukuran waktu proses. 


