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BAB I PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya setiap perusahaan perlu merencanakan produksi dengan 

baik melalui upaya-upaya yang terencana dalam pencapaian target yang telah 

ditetapkan. Perencanaan dilakukan baik terhadap bahan baku, tenaga kerja dan 

peralatan produksi sebagai input, serta produk dan jasa sebagai output. Hal ini 

dimaksudkan agar perusahaan dapat memenuhi permintaan dalam jumlah yang 

tepat dan pada waktu yang tepat. Disamping itu, sistem produksi dapat 

dimanfaatkan secara efisien, sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan 

dengan menekan biaya produksi melalui perencanaan produksi yang tepat. 

Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai suatu proses penetapan 

tingkat penjualan yang direncanakan dan inventory yang diinginkan yang 

dinyatakan sebagai rencana produksi. Pendapat lain mengemukakan bahwa 

perencanaan produksi berfokus pada tingkat output yang diinginkan pada 

jangkauan waktu tertentu (Narasimhan dan McLeavey, 1985). Perencanaan 

produksi menghasilkan suatu rencana produksi yang harus menyediakan jumlah 

produk yang diinginkan pada waktu yang tepat dan pada jumlah biaya minimum 

dengan kualitas yang baik. Rencana produksi tersebut akan menjadi dasar bagi 

pembentukan anggaran produksi, dan membuat keperluan tenaga kerja serta 

keperluan jam kerja, baik untuk waktu kerja regular  maupun untuk waktu kerja 

lembur. Rencana produksi yang telah dikembangkan dengan tepat akan 

mendorong suatu perusahaan untuk memenuhi tujuannya yaitu meminimasi biaya 

dan memaksimalkan keuntungan, dengan meminimasi penyimpangan yang terjadi 

pada proses produksi yang dapat berakibat terhadap kepuasan konsumen akan 

produk yang diberikan perusahaan. Hal ini berlaku bagi kebanyakan perusahaan, 

termasuk PT. Primarindo Asia Infrastruktur,Tbk. 

PT. Primarindo Asia Infrastructure,Tbk merupakan perusahaan yang 

memproduksi sepatu dan memiliki beberapa departemen dalam proses produksi 

yang meliputi gudang bahan baku, cutting, laminating, preparation, rubber, 

sewing, hot press, kneader rolling, stock fit, assembling, dan gudang barang jadi. 

Setiap departemen memiliki target produksi yang tidak berubah meskipun 
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permintaan produk setiap bulan mengalami fluktuasi. Dengan jumlah pekerja 

yang dimiliki saat ini mencapai 1.205 orang, dalam pemenuhan permintaan masih 

dibutuhkan jam lembur, mengingat permintaan buyer yang tidak selalu sama 

sementara target produksi setiap departemen tetap. Perencanaan produksi yang 

dilakukan saat ini mengacu pada permintaan setiap bulan. Permintaan buyer yang 

telah masuk harus dapat dipenuhi dengan mengalokasikan jumlah permintaan ke 

dalam kapasitas produksi per hari selama periode permintaan tersebut. Jika 

kapasitas produksi yang tersedia per hari masih belum memenuhi permintaan 

maka diberlakukan jam kerja lembur sesuai dengan permintaan yang belum 

terpenuhi. Dengan sering diberlakukan jam kerja lembur, perusahaan mengalami 

penambahan biaya untuk menanggung beban biaya jam lembur. Hal ini 

mengakibatkan berkurangnya pendapatan perusahaan dan berdampak terhadap 

harga jual produk. Hampir semua departemen di perusahaan ini memberlakukan 

jam lembur untuk memenuhi permintaan karena prosedur perencanaan yang 

dilakukan setiap departemen sama. Perusahaan telah mengkaji dan merumuskan 

kebutuhan pekerja langsung di beberapa bagian dan tidak termasuk pada bagian 

perakitan. 

Bagian perakitan merupakan bagian terakhir dalam proses produksi yang 

memanfaatkan produk setengah jadi dari departemen lain untuk dirakit menjadi 

produk sepatu, yang hampir setiap hari memberlakukan jam lembur kurang lebih 

25% dalam upaya pemenuhan permintaan produk dari konsumen dengan 

komposisi pekerja langsung berkisar 49,79% dari total jumlah pekerja bagian 

fabrikasi. Tetapi jika melihat hasil perhitungan terhadap kapasitas produksi yang 

melibatkan jumlah pekerja dan waktu proses, bagian perakitan ini memiliki 

beberapa proses yang kapasitasnya lebih besar untuk memenuhi permintaan. 

Produk sepatu yang dihasilkan oleh perusahaan ini mempunyai model yang 

beragam sesuai dengan permintaan buyer, tetapi proses yang dilalui dalam 

perakitan setiap jenis model sepatu ini hampir sama. Oleh karena waktu proses 

untuk setiap operasi pada setiap model sepatu ini relatif sama, maka setiap line 

produksi dapat membuat produk campuran. Saat ini hanya mampu memenuhi 

target produksi sekitar 110.000 – 120.000 pasang per bulan dengan pemakaian 

jam lembur. Pemberlakuan jam lembur berdampak terhadap peningkatan biaya 
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produksi yang menyebabkan perusahaan hanya mendapatkan sedikit 

keuntungan.Berdasarkan pada penelitian waktu proses yang dilakukan pada 

Departemen Assemblingdan waktu standar yang telah diketahui pada Departemen 

Sewing terdapat proses yang memiliki kapasitas produksi yang melebihi 

permintaan target per jam. Salah satunya pada proses pengeleman tekson, waktu 

proses yang diperoleh dari penelitian pertama yaitu 6 detik per pasang per orang 

dengan 2 orang pekerja sehingga dapat dihasilkan 1200 pasang per jam. Oleh 

karena itu perlu perencanaan produksi yang baik agar kebutuhan kapasitas yang 

tersedia saat ini sama dengan kapasitas yang dibutuhkan sehingga perusahaan 

dapat mengurangi penggunaan jam kerja lembur.  

Sasaran PT. Primarindo Asia Infrastructure,Tbk yaitu mengoptimalkan 

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan target produksi. Berdasarkan jumlah 

pekerja langsung yang tersedia pada perusahaan ini khususnya bagian perakitan 

yaitu Departemen Sewing dan Assembling menunjukan bahwa waktu yang 

dibutuhkan pada beberapa proses memiliki kapasitas yang lebih besar 

dibandingkan kapasitas produksi yang tersedia saat ini. Permintaan konsumen 

yang lebih besar dan/atau kurang dari kapasitas produksi saat ini, dapat diatasi 

dengan perbaikan rencana produksi. Dengan pengelolaan yang baik dalam 

perencanaan produksi, perusahaan dapat menghitung jumlah kebutuhan tenaga 

kerja agar perusahaan dapat mencapai target produksi dengan biaya produksi 

minimum dan jam orang yang optimal. 

Telah banyak penelitian yang dilakukan berkaitan dengan menentukan 

jumlah tenaga kerja, terlebih berkaitan dengan perencanaan produksi dan 

kapasitas suatu perusahaan. Beberapa penelitian tersebut yaitu yang dilakukan 

oleh As’ad, Renosori dan Taufik (2014) yang menjelaskan perhitungan jumlah 

tenaga kerja langsung optimal dengan melalui tahapan menghitung waktu baku 

masing-masing proses, melakukan peramalan dengan metode musiman tiga 

parameter winter, perhitungan jam kerja tersedia dan jam kerja permintaan. 

Penelitian yang lain dilakukan oleh Rinawati, Puspitasari dan Muljadi (2012) 

mengenai penentuan waktu standar dan jumlah tenaga kerja optimal, pada 

penelitian ini juga dilakukan perhitungan waktu baku untuk setiap stasiun kerja. 

Akan tetapi dilakukan uji keseragaman dan kecukupan data terlebih dahulu. 
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Perbedaan dengan penelitian As’ad, Renosori dan Taufik (2014), penelitian yang 

dilakukan olehRinawati, Puspitasari dan Muljadi(2012) ini tidak menganalisis 

kapasitas melainkan dengan analisis beban kerja untuk setiap stasiun dan 

perhitungan jumlah tenaga kerja berdasarkan pada beban kerjatersebut. Disamping 

itu, penelitian yang lebih lama dilakukan oleh Almahdy dan Aripin (2009) dalam 

hal menentukan jumlah tenaga kerja dilakukan untuk membuat rencana produksi 

dengan basis man-hourdengan tahapan yang dilakukan meliputi peramalan, 

perhitungan waktu baku, perhitungan kebutuhhan man-hour, menentukan jumlah 

tenaga kerja berdasarkan pada man-hour yang selanjutnya digunakan untuk 

menentukan jam kerja dan menyusun rencana produksi berdasarkan jumlah tenaga 

kerja. Lebih banyak lagi penelitian mengenai rencana kapasitas produksi suatu 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian mengenai keadaan di perusahaan maka penelitian ini 

mengambil judul “Reduksi Biaya Overtime Melalui Perbaikan dalam 

Perencanaan Produksi Pada Proses Perakitan di PT. Primarindo Asia 

Infrastructure,Tbk.” Penelitian ini hampir sama dengan penelitian As’ad dkk, 

Rinawati dkk, serta Almahdy dan Aripin. Penelitian dilakukan dengan mengetahui 

waktu proses per stasiun kerja dan dilakukan perhitungan waktu baku, 

perencanaan kapasitas dilakukan dengan menggunakan metode RCCP melalui 

perencanaan agregat metode FIFO. Kemudian menentukan jumlah jam kerja 

lembur dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan rencana produksi sesuai 

hasil peramalan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, permasalahan utama yang terjadi 

adalah ketika terjadi permintaan konsumen yang lebih besar dari pada kapasitas 

produksi yang tersedia saat ini jam kerja lembur sangat tinggi. 

Beberapa pertanyaan berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana perencanaan produksi yang dilakukan di Bagian Perakitan? 

2. Bagaimana prosedur dilakukannya over time di Bagian Perakitan? 
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3. Bagaimana perencanaan produksi yang tepat untuk mengoptimalkan 

penggunaan kapasitas khususnya pekerja langsung di Bagian Perakitan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Perusahaan dituntut untuk senantiasa melakukan peningkatan dan 

terobosan yang terencana dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga 

perusahaan akan terus berkembang dan mencapai keuntungan sebagai tujuannya. 

Mengacu kepada permasalahan utama yang dihadapi perusahaan, tujuan utama 

dari penelitian ini adalah merumuskan perhitungan dalam menentukan jam kerja 

optimal untuk selanjutnya ditentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 

sehingga akan meminimumkan biaya produksi. Beberapa tujuan lain dari 

penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui prosedur perencanaan produksi yang dilakukan di Bagian 

Perakitan  PT.Primarindo Asia Infrastructure, Tbk. 

2. Mengidentifikasi kapasitas yang tersedia di Bagian Perakitan. 

3. Mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja langsung di Bagian Perakitan. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka dikemukakan 

beberapa masalah yang menjadi fokus utama untuk membatasi ruang lingkup 

penelitian sebagai berikut : 

1. Kasus yang menjadi fokus penelitian khusus Bagian Perakitan yang 

meliputi Departemen Sewing dan Assembling. 

2. Semua data yang dibutuhkan berdasarkan data produksi tahun 2015. 

3. Rencana kebutuhan kapasitas dilakukan untuk menentukan jumlah tenaga 

kerja yang dibutuhkan untuk melakukan setiap proses pada Bagian 

Perakitan. 

4. Model dan ukuran sepatu diabaikan, asumsi setiap model dan ukuran 

sepatu melalui proses dan waktu yang sama. 

5. Biaya rekruitmen dan PHK diabaikan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Seluruh rangkaian dari pelaksanaan penelitian ini akan disajikan kedalam 

bentuk laporan yang terdiri dari beberapa bab, dimana isinya merupakan pokok-

pokok bahasan penelitian. Berikut ini adalah sistematika pembahasan dalam 

penulisan laporan penelitian yang dilakukan: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi teori-teori yang mendukung dan mendasari dari 

pelaksanaan penelitian sebagai penunjang untuk pengolahan dan 

pembahasan. Diantaranya teori tentang Peramalan, Perencanaan 

Produksi, Jadwal Produksi Induk, RCCP, Kebutuhan Jam Lembur, 

Kebutuhan Tenaga Kerja. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang langkah–langkah sistematis yang 

digunakan untuk memecahkan masalah yang dibuat dengan membuat 

flow chart beserta dengan uraian-uraiannya, mulai dari lokasi 

pencarian data, metode pengambilan data, identifikasi, metode 

pengolahan data yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian, 

analisis dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. 

BAB IV PENGUMPULAN DATA DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisi data-data yang telah diperoleh selama pelaksanaan 

penelitian, mengenai objek penelitian, proses pengerjaan dan hasil 

pengamatan serta pengolahan data menggunakan metode-metode 

dalam perencanaan produksi untuk mencapai rencana produksi yang 

lebih baik. 

BAB V ANALISIS  

Pada bab ini berisikan analisa-analisa yang dapat diambil dari hasil 

pengamatan dan hasil pengolahan data pada bab sebelumnya. 
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan beberapa 

saran yang ditujukan baik pada proses pengerjaanya maupun pada 

pihak-pihak terkait yang dapat dijadikan suatu bahan perbaikan untuk 

kedepannya. 
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