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BAB I 

PEDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 

Pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia semakin tahun semakin 

meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik Nasional tercatat pada tahun 2015 

kontribusi perusahaan non migas terhadap kenaikan PDB adalah 18,88 % Angka 

tersebut menunjukkan banyak peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan 

tahun 2014 yang hanya 17,89 %. Semakin banyak industri yang baru maka nilai 

PDB akan meningkat.[1]
  Semakin banyak persaingan dalam dunia industri akan 

menuntut berbagai perusahaan untuk berlomba-lomba dalam menciptakan inovasi. 

Meningkatnya teknologi dalam proses produksi menjadi salah satu strategi 

persaingan industri. Dalam perjalanannya masing-masing industri harus 

menyiapkan strategi teknologi yang tepat untuk jenjang peningkatan berskala 

internasional pada tahun 2015-2019 agar menjadi industri yang baik bagi dalam 

negeri maupun luar negeri. [2] 

PT. Kencana Agung Sukses merupakan perusahaan manufaktur yang 

bergerak di bidang industri plastik injection moulding, di mana prosesnya 

dilakukan di departemen produksi. Departemen produksi merupakan unit pembuat 

bahan mentah body pada produk yang memiliki kapasitas target produksi 25.000 

part/bulan. Dengan kapasitas produksi yang sangat besar, sering terjadi kendala 

dalam proses produksi. Kendala tersebut antara lain terjadinya penumpukan 

barang di bucket setelah proses injection. Penumpukan barang di bucket mencapai 

10.000 part/bulan. Sehingga, dapat menyebabkan cacat produk dan produk 

mengalami retak akibat penumpukan tersebut.  

Dalam sebuah perusahaan apabila terdapat masalah pada industri tentu 

terdapat rekomendasi alternatif solusi yang diberikan oleh perusahaan. Pada PT. 

Kencana Agung Sukses alternatif solusi pada permasalahan penumpukan barang 

saat ini dengan menggunakan sub-kontrak agar mengurangi jumlah target 

produksi pada PT. Kencana Agung Sukses sendiri. Solusi lain yang dilakukan 

oleh perusahaan adalah dengan menambah jumlah tenaga kerja borongan untuk 
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mengurangi jumlah penumpukan barang pada mesin injection moulding dan 

menambah jumlah target produksi. 

Dari permasalahan di atas sangat diperlukan adanya perbaikan dalam hal 

teknologi sebagai alternatif solusi yang ditawarkan sehingga dapat menggantikan 

peran manusia secara manual dalam suatu pekerjaan. Penerapan teknologi dalam 

dunia industri sangat diperlukan guna meningkatkan proses produksi. Salah satu 

cara untuk meningkatkan jumlah produksi yaitu dengan mengaplikasikan 

teknologi pada line produksi sehingga dapat memperpendek siklus produksi dari 

waktu awal produksi. Salah satu penerapan teknologi industri yang sangat penting 

pada line produksi yaitu dengan menggunakan pesawat pemindah material.[3] 

Pesawat pemindah pada dasarnya merupakan peralatan yang cukup 

sederhana. Berbagai tipe pesawat pemindah banyak digunakan dalam dunia 

industri salah satunya adalah belt conveyor. Belt conveyor merupakan salah satu 

peralatan atau alat angkut yang banyak diterapkan pada dunia industri, sebagai 

alat transportasi kontinyu berbagai jenis material baik berupa curah maupun part 

produk.[4] Karakteristik dari conveyor adalah memiliki kemampuan mengangkut 

barang dengan kapasitas besar pada  barang terpisah-pisah seperti batu bara, 

plastik, part produk, dan lain-lain,  belt conveyor curah seperti penggunaan pada 

penelitian.[5] Dalam penerapannya nantinya belt conveyor akan digunakan untuk 

memindahkan penumpukan barang dari proses keluarnya barang melalui mesin 

BS-260 dan diantar menggunakan belt conveyor untuk selajutnya menuju proses 

hot printing.  

Metode dalam perancangan ini adalah perancangan produk dengan tahapan 

identifikasi masalah hingga tahapan evaluasi. Pada penelitian ini perancangan belt 

conveyor sebagai penawaran solusi untuk membandingkan nilai cycle time pada 

unit produksi proses injection moulding. Nilai cycle time didapatkan melalui 

tahapan simulasi yang nantinya akan membandingkan pemodelan manual sebelum 

menggunakan belt conveyor dan pemodelan sesudah menggunakan belt conveyor. 

Dalam pemodelan simulasi penumpukan barang, variable waktu transfer barang 

merupakan variable utama dalam pembuatan simulasi ini. Dalam perancangan 

desain peneliti menggunakan bantuan aplikasi software solidwoks. Di mana, 

aplikasi tersebut adalah sebuah aplikasi pemodelan desain 3D dan simulasi untuk 
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mengetahui akurasi desain yang digunakan sehingga didapatkan desain nyata 

menyerupai bentuk asli rancangan belt conveyor tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perancangan belt conveyor pada PT. Kencana Agung Sukses ? 

2. Berapa nilai cycle time sebelum dan sesudah menggunakan perancangan belt 

conveyor pada PT. Kencana Agung Sukses ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk merancang belt conveyor pada PT. Kencana Agung Sukses. 

2. Untuk membandingkan nilai cycle time sebelum dan sesudah menggunakan 

belt conveyor pada PT. Kencana Agung Sukses. 

1.4 Ruang Lingkup 

1.4.1 Batasan 

Batasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini hanya meneliti tentang perancangan belt conveyor pada PT. 

Kencana Agung Sukses. 

2. Penelitian ini hanya meneliti PT Kencana Agung Sukses di daerah Jl. 

Mayjend Sungkono No. 71 Kabupaten Gresik,  Jawa Timur , Indonesia. 

3. Penelitian ini tidak mencantumkan analisis biaya atau apapun hal yang 

mengenai tentang biaya. 

4. Penelitian ini hanya mengambil variable waktu sebagai dasar dalam 

pengukuran cycle time. 

5. Penelitian ini menggunakan aplikasi solidwoks dalam pemodelan desain. 

6. Pada penelitian ini tidak membahas mesin Hot Printing dan Mesin 

Injection. 

 


