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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring berjalannya perkembangan zaman permintaan konsumen terhadap 

hasil industri semakin meningkat dengan pesat (Nugroho & Ekoanindiyo, 2017). 

Tingginya permintaan tidak hanya pada manufaktur yang berskala besar. Akan 

tetapi, peran Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menyikapi hal 

tersebut juga tidak kalah penting. Oleh karena itu setiap kalangan industri harus 

mampu bersaing agar bisa memenuhi permintaan tersebut dengan cara 

memproduksi produknya secara optimal. Usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM) merupakan kegiatan unit usaha produktif  yang berdiri sendiri dan 

dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi 

(Tambunan, 2012 : 11). Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dijalankan 

oleh pelaku bisnis dalam  berbagai bidang usaha yang berkaitan dengan 

kepentingan masyarakat. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga 

membawa peranan penting dalam hal pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di 

Indonesia. Berdasarkan data, jumlah UMKM Periode 2015 – 2017 di Indonesia 

mengalami peningkatan disetiap periodenya. Tahun 2015 Usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM) berjumlah 56.534.592 Unit. Pada tahun 2016 Usaha mikro, 

kecil, dan menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari periode sebelumnya 

dengan jumlah 57.895.721 Unit. Kemudian pada tahun 2017 mengalami 

peningkatann lebih besar dari periode 2015 dan 2016 dengan jumlah 59.000.000 

Unit (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, 

2017). Melihat dari data tersebut peran UMKM sangat strategis dalam 

mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena, 

dalam melakukan  kegiatan produksi pada suatu UMKM diperlukan adanya 

sistem produksi yang bekerja dengan baik. Salah satu permasalahan yang sangat 

penting dalam sistem produksi adalah melakukan pengaturan dan  penjadwalan 

kerja (jobs) dengan baik. Tujuanya adalah agar dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen sesuai dengan waktu yang disepakati.  
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Penjadwalan merupakan salah satu bagian terpenting dari sistem produksi. 

Adanya sistem penjadwalan yang baik di dalam suatu perusahaan, proses produksi 

dapat menyelesaikan kegiatan produksi dengan terencana. Penjadwalan juga dapat 

digunakan untuk mengetahui alur proses produksi yang nantinya dapat membawa 

keuntungan bagi perusahaan. Penjadwalan produksi (Scheduling) didefinisikan 

sebagai proses pengalokasian sumber-sumber atau mesin-mesin yang ada dengan 

tujuan untuk menjalankan sekumpulan tugas dalam jangka waktu tertentu (Baker, 

1974). Sedangkan menurut Conway (1996), Penjadwalan didefinisikan sebagai 

proses pengurutan pembuatan produk secara menyeluruh pada beberapa mesin. 

Perusahaan yang menerapkan sistem make to order diperlukan perencanaan 

penjadwalan produksi yang baik, agar permintaan pesanan dari konsumen dapat 

diproduksi dan diselesaikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Banyak cara yang digunakan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian 

produksi diantaranya adalah melakukan penjadwalan pekerjaan (job) yang akan 

diproduksi sehingga dapat meminimasi makespan dan pada akhirnya job yang 

dikerjakan dapat diselesaikan dengan tepat waktu, sesuai jumlah pesanan dan 

kualitas yang diinginkan oleh pelanggan.  

CV. Palet Jaya merupakan usaha menengah bergerak di bidang industri

manufaktur yang memproduksi berbagai jenis ukuran palet kayu. Perusahaan 

melakukan kegiatan produksi berdasarkan pesanan yang diinginkan oleh 

pelanggan pelanggan atau dikenal dengan istilah make to order. Selama ini, pola 

alur proses produksi yang digunakan oleh perusahaan adalah aliran proses 

produksi Flow Shop, dimana setiap pekerjaan melalui urutan proses produksi yang 

sama. Dalam produksi pallet, bahan baku utama yang digunakan adalah kayu. 

Akan tetapi, bahan baku yang digunakan oleh CV. Palet Jaya adalah palet bekas. 

Bahan baku tersebut didapatkan dari sebuah perusahaan yang sudah terdapat 

ikatan kontrak dengan perusahaan ini. Perusahaan mempunyai beberapa proses 

dalam memproduksi palet. Proses produksi palet pada CV. Palet Jaya terbagi 

menjadi dua yaitu terdapat proses yang dilakukan secara manual dan 

menggunakan mesin, proses tersebut diantaranya adalah pencukitan palet bekas 

untuk dijadikan sebagai bahan baku. Dalam proses pencukitan terdapat 3 
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karyawan yang melakukan pekerjaan tersebut. Proses kedua adalah pengukuran 

dan pemotongan kayu sesuai permintaan pelanggan. Pada proses ini terdapat 1 

operator pekerja yang melakukan pekerjaan. Proses ketiga adalah perataan paku 

pada kayu yang sudah dipotong. Dalam proses ini terdapat 2 karyawan yang 

melakukan pekerjaan tersebut. kemudian yang terakhir adalah proses finishing 

yaitu proses penyetelan atau menyusun kayu untuk kerangka pallet yang akan 

dibuat. Dalam proses ini terdapat 4 karyawan yang melakukan pekerjaan tersebut. 

Saat ini metode penjadwalan yang digunakan oleh perusahaan adalah 

menggunakan metode First Come First Served (FCFS) yaitu apabila suatu job 

yang datang lebih awal dikerjakan terlebih dahulu. Perusahaan melayani banyak 

pelanggan dengan ukuran palet yang berbeda-beda. Ukuran palet yang diproduksi 

terdapat 4 macam yaitu 1 m x 1 m, 1 m x 1,1 m, 1 m x 1,2 m, 1 m x 1,3 m. Dalam 

satu bulan perusahaan mendapatkan jumlah pesanan yang sangat banyak yaitu 

mencapai lebih dari 3000 unit palet. Penggunaan Metode yang diterapkan oleh 

perusahaan saat ini dirasa kurang optimal. Banyaknya pesanan dari pelanggan 

membuat perusahaan kurang maksimal dan belum menjalankankan proses 

produksi dengan baik. Jumlah pesanan yang sangat banyak menyebabkan adannya 

penumpukan job yang datang dan jam lembur untuk semua pegawai. Dimana, jam 

semula kerja dimulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore harus diperpanjang 

yaitu sampai dengan pukul 7 malam untuk semua pegawai. Adanya penumpukan 

job dan Jam lembur yang ditetapkan membuat perusahaan tidak sanggup 

menerima pesanan yang baru masuk, kemudian perusahaan juga mengalami 

kerugian biaya dalam menambah upah atau gaji untuk masing-masing pegawai. 

Tidak hanya perusahaan saja, kerugian waktu dan tenaga juga dirasakan oleh 

semua pegawai karena adanya jam lembur. 

Penelitian terdahulu terkait permasalahan penjadwalan produksi Flow Shop 

yang dilakukan oleh Febrianti, dkk. (2017), dalam melakukan penjadwalan 

produksi menggunakan metode Campbell, Dudek, Smith (CDS), Nawas Enscore 

Ham, dan Heuristic Pour  di PT. XYZ, menghasilkan kesimpulan bahwa ketiga 

metode tersebut mendapatkan nilai maskepan yang sama yaitu 339,399 jam 

sedangkan maskepan eksisting perusahaan sebesar 361,530 jam. Jadi setelah 



` 

4 

dilakukan perhitungan dapat menghemat waktu sebesar 22,131 jam atau 6,121 % 

dan penambahan jam kerja sebesar 20 jam dapat dihilangkan. Penelitian oleh Ervil 

& Nurmayuni. (2018), penjadwalan produksi dengan metode Campbell, Dudek, 

Smith (CDS) menghasilkan makespan sebesar 47 hari, sebelumnya nilai makespan 

perusahaan sebesar 76 hari. Mawar Arung (2019), setelah dilakukan penjadwalan 

dengan algoritma CDS menghasilkan penghematan waktu produksi dengan 

jumlah 28800 menit. Sebelumnya perusahaan menghasilkan waktu sebesar 35520 

menit. Risa, dkk. (2015), perbandingan metode CDS dan Palmer dalam 

meminimasi waktu penyelesaian produksi kaos di Astra Konveksi Pontianak, 

metode CDS menghasilkan nilai makespan yang lebih minimal dalam 

memproduksi kaos. Dari beberapa penelitian terdahulu terkait penyelesaian 

permasalahan penjadwalan proses produksi, maka dalam hal ini peneliti 

menggunakan metode Campbell Dudek and Smith (CDS) dan Heuristic Pour 

dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi pada perusahaan saat ini 

karena, kedua metode tersebut merupakan metode yang paling mendekati untuk 

menyelesaikan permasalahan terkait penjadwalan flow shop pada proses produksi 

di CV. Palet Jaya. 

Berdasarkan permasalahan, fokus dari penelitian ini adalah bagaimana caranya 

untuk melakukan penjadwalan produksi yang optimal dengan membandingkan 

hasil total penyelesaian yang paling minimum antara perhitungan metode 

Campbell Dudek and Smith (CDS) dan metode Heuristic Pour agar dapat 

meminimasi makespan dan jam lembur. Dengan adanya penjadwalan tersebut 

perusahaan dapat mengetahui kapan harus memulai waktu produksi dan semua 

pegawai tidak perlu lembur.  metode yang digunakan oleh peneliti dalam 

permasalahan penjadwalan produksi di CV. Palet Jaya adalah Campbell Dudek 

and Smith (CDS) dan Heuristic Pour. Kedua metode tersebut merupakan metode 

penjadwalan yang dapat meminimasi makespan produksi. Sehingga, Penelitian ini 

diharapkan dapat membantu permasalahan yang sedang terjadi pada perusahaan 

tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menjadwalkan proses produksi dengan metode Campbell 

Dudek and Smith (CDS) dan Heuristic Pour untuk mengurangi makespan 

dan jam lembur pegawai. 

1. Bagaimana membandingkan hasil makespan antara metode Campbell 

Dudek and Smith (CDS) dan Heuristic Pour dengan kondisi eksisting 

perusahaan saat ini. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

2. Untuk menjadwalkan proses produksi dengan metode Campbell Dudek 

and Smith (CDS) dan Heuristic Pour untuk mengurangi makespan dan jam 

lembur pegawai. 

3. Untuk membandingkan hasil makespan menggunakan metode Campbell 

Dudek and Smith (CDS) dan Heuristic Pour dengan kondisi eksisting 

perusahaan saat ini. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi Perusahaan 

Dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menerapkan metode 

yang diusulkan agar dapat menjadwalan produksi palet tanpa jam lembur 

dan meminimasi makespan. 

2. Bagi Peneliti 

Dapat mengaplikasikan ilmu perkuliahan secara nyata dengan 

kondisi eksisting atau permasalahan yang ada pada perusahaan. 

3. Bagi pihak lain 
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Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi peneliti 

selanjutnya dan dapat mengembangkan pengetahuan terkait penjadwalan 

produksi dalam suatu perusahaan. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.5.1 Batasan Penelitian 

Adapun batasan masalah yang diperlukan agar penelitian terarah sesuai 

dengan judul dan tujuan yang diinginkan yaitu sebagai berikut :   

1. Penelitian ini hanya dilakukan di CV. Palet Jaya pada bagian proses 

produksi  

2. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data bulan Maret 

2020 

3. Penelitian ini tidak menghitung terkait biaya proses produksi 

4. Dalam satu kali pesanan yang datang proses pengerjaan diselesaikan 

dalam waktu satu bulan 

1.5.2 Asumsi 

Adapun beberapa asumsi yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bahan baku yang digunakan dianggap selalu tersedia 

2. Mesin yang digunakan dianggap lancar tidak ada kendala rusak 

3. Tenaga kerja yang bekerja dianggap mengerjakan secara wajar 

sehingga waktu proses yang dilakukan selalu konsisten 

4. Pegawai yang bekerja harus pada proses pengerjaan yang sama (tidak 

berpindah-pindah)  

5. Dalam satu hari kerja pegawai bekerja selama 10 jam karena terdapat 

penambahan waktu kerja selama 3 jam  

 

 

 


