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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam era industrialisasi dewasa ini dan sejalan dengan majunya

pembangunan, banyak berdiri industri-industri besar maupun kecil di

berbagai wilayah di Indonesia. Dengan berdirinya industri-industri

tersebut mendorong para manajer perusahaan untuk meningkatkan

usahanya. Hal ini membuat persaingan di dunia usaha menjadi semakin

ketat. Persaingan tersebut ditandai dengan bermunculan produk-produk

baru yang semaki inovatif serta munculnya perusahaan baru yang

memproduksi produk alternatif sejenis sebagai pesaing. Salah satu

aspek yang penting bagi kemajuan industri adalah teknologi, dimana

teknologi ini banyak diterapkan dan dikembangkan dalam industri. Hal

ini menuntut para pengusaha untuk lebih tanggap dan agresif disetiap

kesempatan dalam melihat peluang bisnis dalam pasar, agar mencapai

hasil yang maksimal. Sehingga setiap perusahaan harus metode dan

strategi yang tepat untuk mengembangkan usahanya agar tetap dapat

bersaing di dunia bisnis.

Kemampuan seorang manajer untuk memimpin perusahaan, untuk

membaca peluang dan kemudian memanfaatkan peluang tersebut

dengan sebaik mungkin adalah suatu knci keberhasilan dalam

menjalankan bisnisnya. Mengkombinasikan semua faktor produksi
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secara efektif dan efisien maka akan mendapatkan hasil yang baik.

Namun pemanfaatan segala sumber daya yang ada bukan hal yang

mudah, butuh ilmu pengetahuan dan keahlian yang khusus untuk

memanajemen faktor yang ada agar dapat menghasilkan yang

maksimal. Karena dalam setiap kegiatannya pasti akan mengalami

kendala yang muncul baik dari dalam maupun dari luar perusahaan.

Setiap perusahaan akan selalu melakukan langkah-langkah yang

baru untuk berinovasi dalam setiap produk yang dihasilkan baik pada

perusahaan jasa maupun manufaktur. Terlebih lagi pada perusahaan

manufaktur yang kegiatan produksinya memproses bahan baku menjadi

barang jadi yang siap dipasarkan kepada konsumennya.

Proses produksi adalah proses perubahan masukan menjadi

keluaran ( Subagyo 2000 : 8 ). Proses produksi dalam suatu perusahaan

merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan dengan aliran

proses mengubah input menjadi output perusahaan, sehingga perlu

adanya perencanaan, pengkoordinasian, serta pengawasan yang terus-

menerus. Pengawasan tidak dilakukan secara sesaat saja karena hal ini

mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Untuk dapat

mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan

produksi dalam perusahaan tersebut dengan baik, maka sudah

seharusnya perusahaan melakukan manajemen yang sebaik-baiknya

dalam bidang produksi.
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Manajemen yang baik dalam perusahaan merupakan hal yang

penting dalam peranannya, dan menjadi tugas yang harus di kendalikan

oleh pemimpin perusahaan untuk mengambil keputusan dan kebijakan

yang tepat terhadap sasaran-sasaran perusahaan agar mampu

membawa keberhasilan dalam perusahaan. Di samping itu peran aktif

seluruh jajaran staf dan karyawan sangat dibutuhkan untuk mendukung

tercapainya tujuan perusahaan.

Salah fungsi manajemen adalah dalam produksi, dimana berperan

penting dalam merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, dan

mengevaluasi proses produksi. Dengan demikian akan dihasilkan

produk yang berkualitas dan mempunyai nilai jual tinggi. Produksi

adalah kegiatan untuk menciptakan dan menambah daya guna suatu

barang atau jasa ( Assari 2004 : 67 ). Sedangkan proses produksi

merupakan suatu cara, metode, maupun teknik pembagian kegiatan

penciptaan atau penambahan faedah baru terhadap suatu barang

tersebut.

Proses produksi adalah suatu cara atau metode, dengan demikian

proses produksi menyangkut tentang hal-hal yang meliputi : cara

produksi, urutan produksi, mesin dan peralatan, bahan baku serta

tenaga kerja yang digunakan. Dalam proses produksi perlu adanya

perencanaan dan pengawasan. Perencanaan adalah pemilihan

sekumpulan kegiata dan pemutusan selanjutnya apa yang harus

dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa ( Handoko 2003 : 77 ).
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Dengan adanya perancanaan produksi akan memberikan kemudahan

dalam pelaksanaan proses produksi. Perencanaan proses produksi

tersebut akan menunjukkan urutan atau jalur produksi, waktu

berlangsungnya produksi, biaya produksi, kebutuhan bahan aku, tenaga

kerja dan mesin-mesin serta peralatan yang digunakan. Sedangkan

pengawasan bertujuan untuk menjamin akan kelangsungan proses

produksi agar dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana.

Java Furniture merupakan perusahaan yang memproduksi

berbagai macam meubel yang berbahan dasar kayu jati, yang

produksinya sesuai order atau pesanan. Dalam proses produksinya.

Java Furniture telah menggunakan berbagai mesin dan perlatan yang

modern. Seperti halnya perusahaan-perusahaan lain, dalam

melaksanakan proses produksinya memerlukan perencanaan dan

pengawasan produksi. Hal ini diperlukan agar kegiatan produksi berjalan

dengan baik dan hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas,

maka penulis mengambil judul penelitian :

“ PROSES PRODUKSI MEUBEL TERKAIT DENGAN ANALISIS

NETWORK PADA JAVA FURNITURE WONOSARI, KLATEN ”
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B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana aliran proses produksi mebel pada Java Furniture ?

2. Bahan baku apa saja yang digunakan dalam pembuatan meubel

pada Java Furniture ?

3. Bagaimana penerapan analisis network pada Java Furniture ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui aliran proses produksi meubel.

2. Untuk mengetahui bahan baku dan bahan pelengkap/ pembantu

yang digunakan dalam pembuatan meubel.

3. Untuk mengetahui penerapan analisis network pada Java

Furniture.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan dokumentasi di

dalam perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam proses

produksi.

2. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menerapkan teori-teori yang telah didapat pada

kegiatan perkuliahan kedalam kenyataan kerja di perusahaan.

3. Bagi pihak lain
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Dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi untuk

melakukan penelitian dalam permasalahan yang sejenis

E. METODE PENELITIAN

1. Desain penelitian

Desain permasalahan yang digunakan penulis adalah desain

kasus yaitu berdasarkan permasalahan yang diteliti mengenai

proses poduksi meubel di Java Furniture.

2. Obyek penelitian

Obyek penelitian berada didalam areal produksi Java

Furniture,Wonosari, Klaten.

3. Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi :

a. Data primer

Data primer adalah yang diperoleh dari penelitian langsung

melalui observasi dan wawancara di Java Furnitre,Wonosari,

Klaten. Pengambilan data secara primer digunakan untuk

mendapatkan data tentang proses produksi dan pengamatan

jalur produksi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari catatan dan

dokumen yang diperoleh dari perusahaan. Pengambilan data

secara sekunder digunakan untuk mendapatkan data tentang
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struktur organisasi, sejarah perusahaan, dan data pendukung

lainnya.

4. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan metode langsung pengamatan di

lapangan yaitu diareal produksi Java Furniture,Wonosari,

Klaten. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data

tentang proses produksi dan pengamatan jalur produksi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan

cara berkomunikasi langsung dengan responden. Yaitu dengan

meminta keterangan tentang ata-data yang dikumpulkan

kepada pimpinan perusahaan, staf dan karyawan di Java

Furnitre,Wonosari, Klaten.

c. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan

mengambil atau membaca dibeberapa sumber yang

menyediakan keterangan-keterangan untuk bahan referensi

yang erhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode pembahasan

Metode pembahasan yang penulis gunakan disini adalah

metode pembahasan deskriptif, yaitu suatu teknik pembahasan

yang membuat gambaran atau deskripsi secara sistematik, faktual,
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dan akurat mengenai obyek yang diteliti. Juga sedikit dengan

analisis network untuk menentukan penyelesaian produksi yang

optimal. Dalam hal ini adalah mendeskripsikan tentang aliran

proses produksi meubel yang ada di Java Furniture,Wonosari,

Klaten.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN PRODUK, PRODUKSI, PRODUSEN, DAN

PRODUKTIFITAS

1. Pengertian Produk

Merupakan hasil dari produksi yang berujud barang (Ahyari,

1994 : 7). Perlu dibedakan dari hal ini yaitu antara produk dan jasa,

walaupun keduanya adalah hasil dari kegiatan produksi. Produk

sebagai hasil produksi yang berujud, mempunyai sifat-sifat dan

kimia tertentu. Disamping itu akan terdapat tenggang waktu anatara

saat produksinya produk tersebut dengan saat dikonsumsi produk

yang bersangkutan oleh konsumen produk tersebut

2. Pengertian Produksi

Produksi yaitu segala kegiatan dalam menciptakan atau

menambah daya guna(utility) suatu barang atau jasa untuk

kegiatan yang dbutuhkan faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi

berupa tanah, modal, tenaga kerja, dan skills (organization,

managerial, dan technical skills). Sedangkan pengertian dari proses

produksi yaitu menurut Assauri (2004 ; 12) bahwa proses produksi

terdiri dari peralatan dan dengan mana bahan-bahan

dikombinasikan atau diolah menjadi barang-barang atau jasa-jasa
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yang akan diberikan kepada pelanggan, untuk mendapatkan uang

atau pendapatan.

3. Pengertian Produsen

Menurut Ahyari (1994 : 9) pengertian produsen adalah

orang, badan ataupun lembaga-lembaga lain yang menghasilkan

produk, baik perusahaan kecil, atau bahkan yang sebagai industri

rumah tangga, ataukah itu merupakan perusahaan-perusahaan

besar bahkan perusahaan multinasional, dalam hal ini bukanlah

menjadi persoalan, dan akan tetap disebut sebagai produsen.

4. Pengertian Produktifitas

Produktifitas adalah tingkat jumlah produk yang dihasilkan

atau dapat dicapai oleh suatu perusahaan. Produktifitas

merupakan suatu perbandingan dari hasil kegiatan yang

senyatanya dengan hasil kegiatan yang seharusnya (Ahyari 1994 :

9). Setiap perusahaan akan mempunyai tingkat produktifitas yang

berbeda-beda dari tahun ke tahun. Dengan demikian untuk

meningkatkan produktifitas perusahaan tersebut dapat

diPERTahankan dalam tingkat yang tinggi, maka manajemen

perusahaan harus mampu menerapkan langkah yang tepat untuk

kemudian mengambil tindakan.
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Karena produktifitas suatu perusahaan buakn hal yang mati,

atau selalu konstan selama perusahaan tersebut masih

mempunyai kegiatan, melainkan akan berubah-ubah sesuai

dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan.

B. PERENCANAAN PROSES, PERENCANAAN PRODUK, DAN

PERENCANAAN PRODUKSI

1. Perencanaan Proses

Perencanaan proses berkenaan dengan perancangan dan

implementasi system kerja yang akan memproduksi produk yang

diinginkan dalam kualitas yang diperlukan. Kegiatan-kegiatan

perencanaan proses ini mengenai tipe aliran proses dan desain-desain

pusat kerja (Handoko, 2003 : 139).

Menurut Handoko (2003 : 140) langkah-langkah yang perlu

diambil dalam perencanaan proses adalah sebaai berikut :

a. Memutuskan tujuan-tujuan perencanaan, yaitu untuk

meningkatkan efisiensi, efektifitas, kapasitas, atau semangat

kerja karyawan.

b. Memilih proses atau system produktif yang relevan.

c. Menggambarkan proses transformasi yang ada dengan bantuan

bagan-bagan proses dan pengukuran efisiensi.
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d. Mengembangkan desain proses yang diperbaiki melalui

perbaikan aliran-aliran proses dan masukan-masukan yang

digunakan.

e. Mendapatkan persetujuan manajemen untuk desain proses yang

telah direvisi.

Mengimplementasikan desain proses baru.

f. Memutuskan tujuan-tujuan perencanaan, yaitu untuk

meningkatkan efisiensi, efektifitas, kapasitas, atau semangat

kerja karyawan.

g. Memilih proses atau system produktif yang relevan.

h. Menggambarkan proses transformasi yang ada dengan bantuan

bagan-bagan proses dan pengukuran efisiensi.

i. Mengembangkan desain proses yang diperbaiki melalui

perbaikan aliran-aliran proses dan masukan-masukan yang

digunakan.

j. Mendapatkan persetujuan manajemen untuk desain proses

yang telah direvisi.

k. Memutuskan tujuan-tujuan perencanaan, yaitu untuk

meningkatkan efisiensi, efektifitas, kapasitas, atau semangat

kerja karyawan.

l. Memilih proses atau system produktif yang relevan.

m. Menggambarkan proses transformasi yang ada dengan bantuan

bagan-bagan proses dan pengukuran efisiensi.
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n. Mengembangkan desain proses yang diperbaiki melalui

perbaikan aliran-aliran proses dan masukan-masukan yang

digunakan.

o. Mendapatkan persetujuan manajemen untuk desain proses yang

telah direvisi.

Mengimplementasikan desain proses baru.

C. SISTEM PRODUKSI

“Merupakan gabungan dari beberapa unit atau elemen yang saling

berhubungan dan saling menunjang untuk melaksanakan proses

produksi dalam suatu perusahaan tertentu (Ahyari 1994 : 96).”

“Menurut Nasution (2003 : 21) sistem produksi merupakan

kumpulan dari sub sistem-sub sistem yang saling berinteraksi dengan

tujuan mentransformasikan input produksi menjadi output produksi.

Input produksi ini dapat berupa bahan baku, mesin, tenaga kerja, modal,

dan informasi. Sedangkan output produksi produk yang dihasilkan

berikut hasil sampingannya seperti limbah, informasi, dan lainnya.”

Elemen yang termasuk didalam system produksi ini adalah produk

perusahaan, lokasi perusahaan, letak dari fasilitas yang digunakan

dalam perusahaan, lokasi pabrik, lingkungan kerja karyawan, serta

standar produksi yang berlaku dalam perusahaan. Sistem produksi

menggabungkan bahan-bahan (material) dalam suatu cara

pengorganisasian dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang
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dan jasa. Sistem produksi mempunyai input yang dapat berupa bahan

baku, barang setengah jadi dan output yang berupa barang jadi.

D. MANAJEMEN PRODUKSI DAN OPERASI

“Manajemen operasi sering disebut juga sebagai manajemen

operasional atau manajemen operasi dan produksi. Hal ini disebabkan

karena masalah manajemen operasi ini merupakan wujud dari

perkembangan dari masalah-masalah yang banyak dibahas dalam

manajemen produksi.”

“Manajemen operasional adalah pembahasan yang lebih lanjut dari

manajemen produksi (Gitosudarmo 2002 : 1).”

“Manajemen produksi merupakan usaha pengelolaan secara

optimal terhadap faktor-faktor produksi (resources) seperti manusia atau

tenaga kerja, mesin-mesin atau alat-alat, dan bahan-bahan yang ada,

sedangkan manajemen opersi adalah serangkaian kegiatan yang

membuat barang dan jasa melalui perubahan dari masukan menjadi

keluaran (Render dan Heizer 2004 : 2).”

“Menurut Pangestu Subagyo (2000 : 2), manajemen operasi adalah

penerapan ilmu manajemen untuk mengatur kegiatan produksi agar

dapat dilakukan secara efisien.”
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E. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN

Perencanaan dan pengawasan produksi adalah penentuan dan

penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai

tujuan perusahaan tersebut dan mengawasi kegiatan-kegiatan atau

pelaksanaan dari proses dan hasil produksi, agar apa yang telah

direncanakan dapat terlaksana dan tujuan yang diharapkan dapat

tercapai (Assauri 2004 : 159).

Tujuan dari perencanaan dan pengawasan produk yaitu agar

barang jadi hasil produksi tepat sesuai dengan kebutuhan bagi

pelanggan baik dalam jumlah dan waktu, tentu saja dengan

memperhitungkan kualitas dan biaya.

Menurut Assauri (2004 : 159) apabila rencana dapat terlaksana

dengan baik dan tujuan dapat tercapai, maka perusahaan dapat

memperoleh sebagai berikut :

1. Dapat membuat barang-barang atau jasa dengan biaya murah

2. Dapat menentukan harga pokok dan harga jual dengan harga yang

cukup rendah

3. Dapat bersaing dengan kemampuan yang cukup kuat

4. Dapat menjual produk dalam jumlah yang banyak sekaligus dapat

menguasai pasar yang luas daripada penjualan barang-barang atau

jasa-jasanya

5. Memperoleh keuntungan seperti yang diharapkan
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F. LAY OUT

Layout adalah setiap susunan dari mesin-mesin dan peralatan

produksi disuatu perusahaan atau pabrik (Assauri 2004: 58). Sedangkan

menurut Subagyo (2000 : 79) pengertian layout adalah cara

penempatan fasilitas-fasilitas yang digunakan didalam pabrik. Fasilitas-

fasilitas itu misalnya mesin-mesin, alat-alat produksi, alat-alat

pengangkutan barang, tempat pembuangan sampah, kamar kecil, jam,

dan alat-alat pengawasan. Letak fasilitas-fasilitas tersebut harus diatur

sedemikian rupa sehingga proses produksi dapat berjalan lancar dan

efisien. Efisien dapat dicapai dengan menekan biaya-biaya produksi dan

transportasi selama dalam pabrik.

Persoalan tentang penataan ruang atau layout sering dialami oleh

setiap perusahaan. Semua fasilitas-fasilitas untuk produksi baik mesin-

mesin, peralatan, dan fasilitas-fasilitas lainnya harus disediakan pada

tempat-tempat yang sesuai, supaya dapat bekerja secara efektif dan

efisien. Menurut Handoko (2003 : 106) ada 4 pola dasar secara umum

untuk layout, yaitu :

1. Layout fingsional, yang berkenaan dengan pengelompokan mesin-

mesin dan peralatan sejenis disuatu tempat yang melaksanakan

fungsi-fungsi yang sama.

2. Layout produk, berkenaan dengan pengelompokkan mesin-mesin

dan peralatan yang diperlukan untuk membuat produk-produk

tertentu berdasar atas urutan proses produksi.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



17

3. Layout kelompok, bagian-bagian dan komponen-komponen produk

yang sedang dibuat dikelompokkan menjadi semacam “keluarga” dan

berbagai area atau departemen. Dipisah-pisahkan untuk

mengerjakan hanya komponen-komponen tersebut dan melakukan

segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membuatnya selesai menjadi

sebuah produk jadi.

4. Layout posisi tetap, menempatkan produk-produk kompleks yang

sedang dirakiat pada suatu tempat.

Aliran proses produksi di Java Furniture ini merupakan dasar untuk

penempatan produksi layoutnya berkaitan dengan layout produk.

Masalah-masalah yang dihadapi dalam proses produksi :

Mendirikan suatu perusahaan bukanlah merupakan suatu

pekerjaan yang mudah. Namun demikian untuk memelihara dan

mengembangkan perusahaan yang sudah didirikan tersebut merupakan

suatu pekerjaan yang lebih berat. Hal ini disebabkan karena akan

menyangkut berbagai macam masalah yang lebih banyak dan berbagai

tantangan yang silih berganti (Ahyari 1994 : 4).

Sesuai dengan kegiatan produksi yang dilakukan, suatu perusahaan

selalu menghadapi persoalan yang harus dipecahkan. Persoalan dalam

proses produksi itu banyak sekali, sehingga tidak dibahas stu demi satu.

Menurut Pangestu Subagyo (2000 : 14) persoalan-persoalan tersebut

dibagi dalam beberapa kelompok masalah sebagai berikut :
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1. Pemilihan strategi produk.

2. Pemilihan dan perencanaan macam barng yang akan dihasilkan.

3. Perencanaan kualitas.

4. Pemilihan teknologi yang akan digunakan.

5. Perencanaan proses.

6. Pengukuran kerja.

7. Perencanaan kapasitas pabrik.

8. Perencanaan letak pabrik.

9. Perencanaan layout pabrik.

10. Perencanaan bangunan pabrik.

11. Perencanaan pengangkutan barang dalam pabrik.

12. Sistem informasi produksi.

13. Forecasting.

14. Perencanaan luas produksi barang dalam pabrik.

15. Pembuatan master schedule.

16. Manajemen persediaan.

17. MRP (Material Requirtmen planning).

18. Jadwal kegiatan pabrik.

19. Jadwal proyek.

20. Pengawasan kualitas.

21. Pengawasan biaya produksi.
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G. PENGERTIAN MANAJEMEN PROYEK

Manajemen bagi suatu proyek sangat penting untuk mencapai

tujuan dan sasaran yang ingin dituju. Manajemen menurut Ahyari

(1994 : 37) merupakan proses dari perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan serta pengendalian.

Menurut Soeharto (1999 : 11) merupakan proses penciptaan suatu

enis produk yang amat rumit dengan suatu pendefinisian urutan tugas-

tugas yang teratur akan kebutuhan sumber daya yang dibatasi untuk

waktu penyelesaian.

Analisis network adalah salah satu alat dalam menyusun

perencanaan, koordinasi, dan pengawasan penyelesaian pekerjaan

dengan jangka waktu dan biaya yang paling efisien (Ahyari, 1994 : 2).

Analisis network sangat membantu dalam : ( Handoko, 1999 : 401-

402 ).

1. Perencanaan suatu proyek komplek

2. Sceduling kegiatan-kegiatan sedemikian rupa dalam urutan yang

praktis dan keterlambatan.

3. Mengadakan ulangan untuk mengatasi hambatan dan keterlambatan.

4. Mengadakan pembagian kerja dari dana yang tersedia.

5. Menentukan trade off ( kemungkinan pertukaran ) antara waktu dan

biaya.

6. Menentukan probabilitas penyelesaian suatu proyek tertentu
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H. Metode PERT

1. Pengertian PERT

PERT (Program Evaluation and Review Technique) merupakan

salah satu metode network yang digunakan untuk mengetahui jalur

kritis dan waktu kritis proses produksi. Komponen dalam PERT

adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan (aktifitas) Yaitu bagian dari keseluruhan pekerjaan yang

dilaksanakan.

b. Peristiwa Yaitu menandai permulaan dan akhir suatu kegiatan

dan biasanya digambarkan dengan sebuah lingkaran.

c. Waktu Kegiatan (activity time)

1) Waktu optimistic (a) : waktu kegiatan bila semuanya berjalan

baik tanpa hambatan atau penundaan.

2) Waktu realistic (m) : waktu kegiatan yang akan terjadi bila

suatu kegiatan dilaksanakan dalam kondisi normal, dengan

penundaan-penundaan tertentu yang dapat diterima.

3) Waktu pesimistik (b) : waktu kegiatan bila terjadi hambatan

atau penundaan lebih dari semestinya.

2. Langkah-langkah dalam metode PERT adalah :

a. Mendefinisikan proyek dan menyiapkan struktur pecahan kerja.
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b. Membangun hubungan antara kegiatan, memutuskan kegiatan

mana yang harus lebih dahulu dan kegiatan mana yang

kemudian.

c. Menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan

kegiatan.

d. Menetapkan perkiraan waktu untuk setiap pekerjaan.

e. Menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan. Inilah yang

disebut jalur kritis.

f. Membangun jaringan untuk membantu perencanaan,

penjadwalan dan pengendalian proyek.

3. Penentuan perkiraan waktu

Waktu kegiatan yang diperkirakan (Te) dapat dihitung dengan rumus

Te = a + 4m + b

6

Te : Time ekspetasi

a : waktu optimistic

m : waktu realistic

b : waktu pesimistik
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BAB III

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

1. Sejarah Singkat dan Perkembangan Perusahaan

Sejarah singkat perkembangan perusahaan meubel Java Furniture

merupakan suatu perusahaan yang sangat sederhana karena dalam

memproses produksi masih menggunakan alat-alat tradisional dan

menggunakan tenaga kerja yang sedikit dan modalnya tidak terlalu besar.

Bahkan pada waktu itu perusahaan belum mampu memproduksi meubel

sendiri, tetapi membeli meubel setengah jadi dari supplier, yang kemudian

dilanjutkan oleh perusahaan tersebut dengan proses finishing.

Pada perusahaan Java Furniture ini, merupakan bentuk usaha

yang berupa perseorangan, dimana bentuk perusahaan perseorangan

mempunyai arti suatu bentuk badan usaha yang pemiliknya terdiri dari

satu orang dan orang ini bertanggung jawab terhadap semua resiko dan

aktivitas usaha yang dijalankan.

Modal perusahaan berasal dari harta pemilik, sumber modal

lainnya diperoleh dari penjualan, modal perusahaan dengan kekayaan

pribadi pada perusahaan perseorangan atau perseorangan dalam likuidasi

tidak ada artinya, karena segala harta kekayaan pemilik menjadi tanggung

jawab atau jaminan dari semua utang perusahaan perseorangan, oleh
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karena itu, sering perusahaan perseorangan disebut dengan pengusaha

yang mempunyai tanggung jawab tidak terbatas.

Perusahaan Java Furniture berdiri pada tahun 2003 oleh Muh Nur

Fajri,ST yang terletak di desa Pandanan, Wonosari, Klaten. Pada

pertengahan tahun 2003, perusahaan tersebut memulai memproduksi

meubel sendiri mulai dari pembelian kayu, pengolahan kayu atau proses

produksi sampai dengan finishing bahkan sampai ke tahap packing.

Akhirnya dengan tekad usaha dan kerja keras Java Furniture ini

terus berkembang pesat hingga akhirnya perusahaan ini menambah area

produksi atau cabang produksi yang terletak di jalan raya Solo –

Yogyakarta atau tepatnya di desa Ngaran, Klaten ini dilakukan karena

permintaan yang terus meningkat.

Menurut pemilik Java Furniture, usaha ini didirikan dengan tujuan:

a. Untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan masyarakat akan

meubel.

b. Untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

c. Untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah

daerah setempat.

d. Untuk dapat meningkatkan devisa negara, sebab hasil produksi ini

mampu diterima diluar negeri.
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2. Lokasi Perusahaan

Java Furniture terletak di desa Pandanan, Wonosari, Klaten.

Bangunan perusahaan tersebut terdiri dari 1 buah kantor dan 3 ruang

gudang dengan fungsi sebagai penggergajian; perakitan dan service,

finishing, packing dan stock. Ruang kantor terletak di lantai 2 sedangkan

lantai 1 sebagai ruang produksi, stock dan packing

Di sekitar perusahaan tersedia tenaga kerja dalam jumlah yang

lebih dari cukup. Hal ini dapat menekan pengeluaran operasional karena

perusahaan tidak perlu menyediakan transportasi khusus bagi karyawan.

Permintaan tenaga kerja di Java Furniture lebih mudah terpenuhi karena

sifat tenaga kerja yang dibutuhkan untuk industri ini lebih mengutamakan

tenaga kerja yang terampil dan terlatih.

Letak Java Furniture terletak di pinggir jalan raya yang

memudahkan dalam kegiatan pengangkutan bahan mentah maupun

produk jadi dan memudahkan container atau mobil peti kemas masuk

dalam daerah ini. Keberadaan perusahaan Java Furniture dinilai memberi

manfaat bagi masyarakat sekitar karena mampu menyerap tenaga kerja

setidaknya dapat mengurangi tingkat pengangguran.
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3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka hubungan yang mengatur

wewenang dan kegiatan pengaturan kerja supaya segala sesuatu yang

menjadi tujuan organisasi akan mudah tercapai dalam hal ini atasan

mempunyai hak untuk memberikan perintah dan mengambil keputusan

terhadap bawahannya. Sehingga kegiatan organisai tersebut dapat

berjalan lancar dan dapat menjalankan tugas dengan baik.

Struktur organisasi Java Furniture menggunakan bentuk struktur

organisasi line atau garis, dimana saluran wewenang dan tanggung jawab

penuh ada pada kepala bagian produksi. Tugas masing-masing bagian

dalam struktur organisasi Java Furniture adalah sebagai berikut :

a. Direktur

1) Memimpin perusahaan ke dalam atau ke luar perusahaan.

2) Mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan

perusahaan.

3) Menentukan kebijakan perusahaan.

b. General Manager

1) Memimpin seluruh pekerjaan perusahaan perusahaan dan

bertanggung jawab atas jalannya perusahaan.

2) Memegang fungsi perencanaan global dengan penetapan tujuan,

misi dan visi perusahaan.

3) Memegang fungsi pengawasan atas semua pekerjaan.
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4) Membuat keputusan yang tidak dapat dilakukan oleh karyawan

pada tingkat di bawahnya.

c. Personalia

1) Menyeleksi karyawan yang ingin bekerja di perusahaan Java

Furniture.

2) Menghitung besarnya gaji dan upah karyawan.

3) Mengevaluasi kerja karyawan.

d. Logistik ( Manajer Quality Control )

1) Menyelenggarakan suatu system prosedur pengendalian kualitas

di seluruh bidang yang membutuhkan.

2) Melakukan koordinasi dengan manajer / karyawan yang setingkat

dengannya.

3) Menyelenggarakan suatu system dan prosedur pengadaan bahan

mentah, barang setengah jadi, bahan jadi, bahan pendukung

proses produksi serta peralatan lain yang dibutuhkan oleh

perusahaan.

e. Manajer Produksi

1) Menyelenggarakan suatu system dan prosedur pengerjaan

barang-barang sesuai dengan permintaan yang meliputi

persiapan-persiapan dan pembuatan bahan mentah sampai

penyelesaian akhir, pengepakan, dan pengiriman.
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2) Menyelenggarakan prosedur pengadaan dan pengecekan barang

peralatan di tingkat bagian produksi.

3) Melakukan pengendalian dan pengawasan pekerjaan sehingga

sesuai dengan permintaan.

4) Melakukan koordinasi dengan karyawan / manajer yang setingkat

dengannya.

f. Sekretaris

1) Menyelenggarakan suatu system dan prosedur keuangan yang

meliputi fungsi pemasukan, pengeluaran dan akuntansi.

2) Menyelenggarakan suatu system dokumentasi seluruh kegiatan

yang berhubungan dengan keuangan perusahaan.

3) Melakukan koordinasi dengan karyawan / manajer yang setingkat

dengannya.

g. Marketing

1) Menyelenggarakan suatu sistem dan prosedur penjualan atas

hasil produksi perusahaan.

2) Bertindak selaku penerima pesanan pembuatan barang oleh

pembeli.

3) Bertindak selaku sales person perusahaan yang berusaha

menjual hasil produksi perusahaan kepada calon pembeli.

4) Melakukan koordinasi dengan karyawan / manajer yang setingkat

dengannya.
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h. Penggergajian

Memotong bahan mentah sesuai dengan pola yang telah

ditentukan.

i. Pengopenan

Memilih bahan baku kayu sesuai kualitasnya kemudian dimasukkan

ke dalam open kayu dengan suhu 100 derajat, open kayu tersebut

dibuat dengan kapasitas 900 kayu.

j. Perakitan

Memasangkan bagian-bagian pola menjadi produk mentah yang

sesuai dengan pesanan.

k. Sanding ( Pengamplasan )

1) Memilih kualitas barang setengah jadi.

2) Memberikan dasar bagi proses selanjutnya

l. Finishing ( Penyemprotan )

1) Memilah kualitas barang setengah jadi.

2) Memberikan dasar pewarnaan dan proses akhir.

3) Menghasilkan barang setengah jadi.

m. Service Kayu

1) Memperbaiki kualitas barang setengah jadi yang kurang baik.

2) Membuat sampel produk.

n. Packing ( Pembungkusan )

1) Pengepakan barang jadi den memberikan pencegahan kerusakan

sebagai proses akhir.
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2) Mengangkut barang siap jual ke dalam container.

o. Security

1) Menjaga ketertiban perusahaan.

2) Menjaga keamanan perusahaan.

3) Menjaga kenyamanan perusahaan.

4. Personalia

Java Furniture merupakan perusahaan industri yang bergerak di

bidang meubel, dimana dalam menjalankan produksi diperlukan tenaga

kerja. Sedangkan tenaga kerja merupakan faktor utama dalam kegiatan

perusahaan.

a. Tenaga Kerja

Dalam Java Furniture yang merupakan perusahaan perseorangan

masalah kepegawaian dan tenaga kerjanya masih menganut sistem

kekeluargaan. Untuk perekrutan pegawai atau karyawan selama ini

dilaksanakan Java Furniture dilakukan melalui pengumuman media

massa. Saat ini Java Furniture hanya memberikan sanksi-sanksi

kepada karyawan atau karyawati apabila diketahui salah satu dari

karyawan atau karyawati tersebut melanggar ketentuan dan tata tertib

yang telah ditetapkan oleh Java Furniture. Sanksi-sanksi tersebut

berupa pengurangan gaji, kenikmatan gaji yang sesuai atau sepadan,

dikarenakan karyawan tersebut oleh perusahaan dianggap tidak

produktif.
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Tenaga kerja Java Furniture terdiri dari satu orang General

Manager, satu orang sekretaris yang merangkap menjadi bagian

keuangan, satu orang bagian Produksi yang merangkap menjadi

bagian Pengiriman, dan satu orang bagian Marketing. Bagian produksi

membawahi quality control, sanding, finishing, service, dan packing.

Sedangkan General Manager membawahi bagian administrasi dan

security.

Adapun jumlah karyawan dan pekerja Java Furniture sekaran ini

berjumlah sekitar 54 orang yang terbagi berdasarkan bagian-bagian

sebagai berikut :

1) Bagian Staff

Bagian staff dalam kantor tersebut terbagi menjadi :

a. Direktur berjumlah 1 orang

b. Manajer produksi berjumlah 1 orang

c. Staff Gudang berjumlah 2 orang

d. Staff Administrasi berjumlah 2 orang

e. Staff Akuntansi Keuangan berjumlah 2 orang

f. Staff Marketing berjumlah 1 orang

2) Pekerja

Bagian karyawan atau pekerja tersebut meliputi :

a. Karyawan Bag. Produksi berjumlah 38 orang

b. Security berjumlah 4 orang

c. Sopir berjumlah 3 orang
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b. Jam Kerja Perusahaan

Pada Java Furniture jam kerja yang berlaku hari Senin sampai Sabtu

mulai pukul 08.00 – 16.00 dan istirahat mulai pukul 12.00 – 13.00

sedangkan khusus hari Jum’at waktu istirahat mulai pukul 11.30 –

13.00. hari Minggu dan hari libur nasional, karyawan diliburkan. Selain

itu jam kerja lembur dilakukan di luar jam kerja resmi berlaku.

c. Pengupahan

Sistem pengupahan yang dilakukan Java Furniture terhadap karyawan

dibagi menjadi empat macam, yaitu :

a) Harian

Yaitu upah atau gaji yang dihitung per hari, namun upah harian

tersebut dibayarkan setiap seminggu sekali yaitu pada hari

Sabtu. Adapun dalam Java Furniture yang menerima upah atau

gaji harian adalah bagian service kayu dan pengepakan.

b) Bulanan

Yaitu upah atau gaji yang dibayarkan setiap bulan, biasanya

pada akhir bulan. Adapun dalam Java Furniture, karyawan yang

menerima upah atau gaji bulanan adalah bagian manajer

produksi, staff gudang, staff kantor serta tenaga kerja tidak

langsung.
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c) Borongan

Sedangkan untuk tenaga kerja borongan pembayaran upah

disesuaikan dengan hasil atau perolehan dari masing-masing

tenaga kerja tersebut dikalikan dengan harga masing-masing

produk yang telah disepakati bersama antara pihak tenaga kerja

borongan dengan pihak pemborong atau perusahaan.

d) Lembur

Upah yang diberikan pada karyawan tetap maupun tidak tetap

yang melakukan lembur. Bagi karyawan tetap, upah lembur

diberikan bersamaan dengan gaji tetap setiap bulannya,

sedangkan bagi karyawan tidak tetap, gaji lembur per hari

diberikan setiap minggu atau dua minggu sekali sebesar satu

setengah kali gaji tetap per hari.

d. Produk yang Dihasilkan

Sejak tahun 2003, Java Furniture memproduksi meubel dengan corak

dan gaya jaya klasik namun saat ini yang menjadi produk andalan

Java Furniture adalah indoor furniture yaitu meubel yang dibuat khusus

untuk digunakan atau diletakkan di dalam rumah seperti Dinning table,

Bed, Bedside, Bookcase, Chair, Coffee table, dan produk lain sesuai

pesanan pelanggan.
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5. Kegiatan Produksi

a. Proses produksi :

Proses produksi Java Furniture di mulai dengan proses

penggergajian kayu untuk memudahkan pembentukan. Kayu yang

sudah digergaji dan sudah berbentuk berupa potongan kemudian

menuju mesin repso, disini kayu dibentuk dari potongan menjai pola

dasar kayu.

Setelah kayu terbentuk beberapa kayu diproses dalam mesin

jonter untuk menyiku atau dalam bahasa Indonesia meluruskan dan

center kan kayu. Dari mesin jonter kemudian kayu menuju mesin

planner untuk disesuaikan ketebalan kayu sesuai dengan bentuk yang

di inginkan.

Kemudian kayu menuju mesin chisel untuk membuat lubang

lubang,dimana fungsi lubang itu adalah tempat penyambung antar

kompenen kayu. Setelah itu kayu menuju mesin panelso disitu kayu

dibentuk menjadi pola alir termasuk list dan bentuk lain. Dari mesin

panelso kemudian jika kayu itu didinginkan untuk di buat bentuk lain

diproses di sini dikmana fungsinya untuk membengkokkan kayu.

Kemudian kayu baru dirakit dan di cat serta proses finishing.

Karena proses produksi dan perakitan terdapat di berbeda tempat jadi

harus membutuhkan beberapa waktu untuk menuju proses perakitan.
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Java Furniture bergerak dibidang mebel, dimana melakukan

produksinya berdasarkan order pesanan. Jumlah banyaknya pesanan

memegang pernan penting dalam melakukan proses produksi.

1) Bahan Baku

Bahan baku yang digunakan oleh Java Furniture adalah

kayu jati yang notabennya baik dan berkualitas bagus. Jenis kayu

yang digunakan adalah semua jenis kayu yang ada yaitu kayu jati,

dan mahoni. Bahan baku didapatkan dari beberapa wilayah :

a) Bahan baku kayu bekas : Surakarta, Jepara, Purwodadi,

Semarang dll

b) Bahan berupa gelondongan : Kalimantan, Sumatera.

2) Peralatan Produksi

Peralatan produksi atau beberapa mesin yang di pakai

adalah :

a) Mesin Gergaji

Mesin ini adalah berupa piringan gergaji yang digerakkan

dengan tenaga listrik, dimana pemakaiannya harus

membutuhkan beberapa pekerja karena pemotongan dan

pengerjaan kayu tergantung pada pola bentuk yang tidak stabil.

b) Mesin Radial

Mesin radial ini juga mesin potong yang berupa piringan

gergaji, namun penggunaannya hanya jika pada bahan baku
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kayu tertentu dan bentuk tertentu yang membutuhkan msin

khusus untuk memotongnya.

c) Mesin Repso

Mesin ini juga mengguanakan tenaga listrik untuk

pengerakkannya, dimana berfungsi sebagai pembentukan pola

dasar kayu. Mesin ini beroprasi membutuhkan beberapa tenaga

yang harus terus mengmati.

d) Mesin Jonter

Mesin yang berfungsi sebagai penyiku dari sudut-sudut

kayu ini beroprasi secara manual tidak menggunakan tenaga

listrik.

e) Mesin Planner

Mesin planner adalah mesin yang berfungsi untuk

mengukur tingkat ketebalan kayu dan beroprasi masih manual

tanpa menggunakan tenaga listrik.

f) Mesin Chisel

Mesin ini berfungsi untuk membuat lubang lubang dalam

kayu untuk sambungan, mesin ini eroperasi secara manual

tidak menggunakan tenaga listrik.

g) Mesin Panelso

Mesin ini berfungsi untuk membentuk pola akhir seperti

beberapa bentuk list dsb. Mesin ini juga beroperasi secara

manual.
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h) Mesin sepedel

Mesin ini berfungsi sebagai penyempurna bentuk

komponen.

b. Tahap Produksi

1) Penggergajian, Pengopenan dan Perakitan

Proses penggergajian bahan baku yaitu kayu sesuai dengan bentuk

yang diinginkan kemudian dimasukkan ke dalam open kayu dengan

suhu 100 derajat, setelah itu bagian perakitan merakit bentuk dari

pola-pola yang telah ada sehingga membentuk produk mentah

yang disesuaikan dengan keinginan konsumen.

2) Pengamplasan (sanding)

Proses penghalusan permukaan kayu dengan menggunakan

amplas. Ukuran amplas yang dipakai diantaranya ukuran 100, 120

dan 400 sedangkan jenis amplas yang digunakan adalah amplas

soft dan hard.

3) Pengecatan ( finishing )

4) Proses pemberian warna atau corak dari meubel yang diproduksi.

Dalam proses ini bahan yang dipakai diantaranya politur, methanol,

dan serlak. Hasil dari proses ini harus sesuai dengan keinginan

konsumen baik dari segi warna, corak dan tingkat kehalusan politur.

5) Servis Kayu
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Kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki barang jadi yang

belum standar keinginan pemesanan.

6) Pengepakan

Proses yang berhubungan dengan pelaksanaan, pembungkusan

atau packing barang yang akan dikirim serta pengaturan tempat

pada truk pengangkut barang.

B. LAPORAN MAGANG KERJA

1. Pengertian Magang Kerja

Magang adalah kerja praktek yang dilakukan untuk

membandingkan teori yang didapat di bangku kuliah dengan kenyataan

yang terjadi di lapangan. Magang wajib dilakukan oleh mahasiswa

Diploma Tiga jurusan Manajemen Industri semester akhir. Lamanya

pelaksanaan magang minimal selama satu bulan. Karena magang juga

membantu mahasiswa menyelesaikan tugas akhir. Perusahaan yang

menjadi tujuan magang yaitu perusahaan yang bersifat produksi. Dengan

magang diharapkan mahasiswa mampu menerapkan ilmu yang telah

didapat pada perusahaan.

2. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang Kerja

Magang kerja dilaksanakan di Java Furniture Klaten yang

beralamat di desa Pandanan, Wonosari, Klaten. Di lokasi inilah semua

kegiatan Java Furniture dilakukan. Adapun waktu pelaksanaan magang
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kerja selama enam minggu atau satu setengah bulan yaitu dari tanggal 16

Februari – 30 Maret 2009 selama 2 hari dalam satu minggu dengan

istirahat satu jam dari pukul 12.00 – 13.00 WIB. Waktu pelaksanaan

dimulai pukul 08.00 – 12.00 WIB.

Selama magang aturan-aturan yang harus dipatuhi Mahasiswa adalah:

a. Datang dan pulang tepat pada waktunya.

b. Berpakaian rapi, sopan, dan bersepatu.

c. Tidak menggangu karyawan yang sedang bekerja.

d. Tidak boleh merokok di dalam lingkungan perusahaan.

e. Mahasiswa harus taat pada ketentuan atau peraturan

pada Java Furniture.

3. Tujuan Magang Kerja

Membandingkan ilmu-ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan

dengan aplikasi di lapangan yang di laksanakan pada Java Furniture yaitu

:

a. Mengetahui proses produksi meubel yang dilakukan di Java Furniture.

b. Mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses

produksi meubel yang di lakukan di Java Furniture.

c. Membantu untuk memberi solusi pada masalah-masalah yang terjadi

dalam proses produksi meubel di Java Furniture.
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4. Kegiatan Magang Kerja

1. Minggu Pertama

Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

a) Perkenalan dengan beberapa staff, karyawan dan juga karyawan

pembimbing.

b) Penjelasan berbagai masalah yang berkaitan dengan magang kerja

serta pelaksanaan magang kerja.

2. Minggu Kedua

Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

a) Melakukan observasi lapangan secara umum, mulai dari proses

awal sampai dengan pengiriman.

b) Penjelasan mengenai peraturan-peraturan yang digunakan dalam

proses produksi secara umum.

3. Minggu Ketiga

Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

a) Penjelasan berbagai masalah yang berkaitan dengan magang kerja

serta pelaksanaan magang kerja.

b) Penjelasan berbagai masalah yang berkaitan dengan pengendalian

kualitas yang ada di Java Furniture.

c) Melakukan pengamatan langsung tentang pengendalian atau

pengawasan kualitas yang dilakukan oleh quality control.
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4. Minggu Keempat

Kegiatan yang dilakukan pada minggu keempat adalah melanjutkan

pada departemen produksi. Adapun kegiatan yang dilakukan secara

khusus adalah sebagai berikut :

a) Penjelasan terkait dengan peralatan-peralatan yang digunakan

dalam proses produksi.

b) Melakukan pengamatan langsung tentang proses produksi bagian

perakitan.

5. Minggu Kelima

Pada minggu kelima kegiatan magang kerja yang dilakukan adalah

sebagai berikut :

a) Melakukan pengamatan pengendalian kualitas pada bagian

finishing.

b) Melakukan pengamatan atau observasi ulang keseluruh bagian

produksi secara keseluruhan.

6. Minggu Keenam

Pada minggu keenam kegiatan magang kerja yang dilakukan adalah

sebagai berikut :

a) Melakukan wawancara kepada beberapa staff karyawan.

b) Melengkapi data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan

proses produksi dan persediaan barang yang dilaksanakan di Java

Furniture
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c) Melakukan pengecekan mengenai data yang dibutuhkan dan

meneliti sekali lagi kelengkapan data yang diperlukan.

C. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Data

Java Furniture adalah perusahaan mebel yang kegiatan

produksinya adalah membuat beraneka barang mebel dan bahan-bahan

mebel siap rakit berdasarkan pesanan dari konsumen. Proses produksi

yang dilakukan di. Java Furniture rata-rata berdasarkan atas pesanan

dari konsumen, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Maka

perusahaan perlu merencanakan dan mengevaluasi waktu penyelesaian

pesanan. Adapun metode yang digunakan untuk menyelesaikan

masalah tersebut adalah menggunakan (Program Evalation and Review

Tecnique) PERT.
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Tabel 1.1

Persiapan analisis PERT produk Kursi

No

(1)

Kegiatan

(2)

Sim-
bol

(3)

Kegiatan
yang

mendahu-
lui

(4)

Waktu penyelesaian Waktu

Estimasi

(Te)

(8)

Waktu
optimis-
tic (a)

(5)

Waktu
pesimis-

tik (b)

(6)

Waktu
realis-
tic (m)

(7)

1 Persiapan
bahan baku

A _ 1 2 1 1,17

2 Mesin Radial B A 2 3 2,5 2,5

3 Mesin Gergaji C A 2 4 3 3

4 Mesin Repso D B,C 1 3 1,40 1,6

5 Jonter
(penyiku)

E D 5 10 8 7,83

6 Mesin planer F E 1 3 1,5 1,67

7 Mesin Chisel G F 4 6 5,33 5,22

8 Mesin Panelso H G 2,5 5 3,20 3,88

9 Mesin Sepedel I H 5 11 8 8

10 QC 1 J I 2 4 3 3

11 Perakitan K J 1 3 1,5 1,67

12 QC 2 L K 1 3 2 2

13 Pengampla-
san

M L 1 2 1,5 1,5

14 Soda api N M 1 3 2 2

15 Pengecatan O L 1,5 3 2 2,08

16 Penyerfisan P N,O 1 2 1 1,17

Sumber : Data primer dari perusahaan.
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Langkah-langkah dalam metode PERT adalah :

a. Mendefinisikan proyek dan menyiapkan struktur pecahan kerja, di

perusahaan Java Furniture ada 16 elemen kerja. Langkah ini telah

dikerjakan dengan menggunakan tabel 1.1

b. Membangun hubungan antara kegiatan, memutuskan kegiatan mana

yang harus lebih dahulu dan kegiatan mana yang kemudian lihat

tabel 1 kolom 4.

c. Menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan

kegiatan, langkah ini berdasarkan Tabel 1 kolom 2,3,4.

gambar 1.1
diagram jaringan kerja
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d. Menetapkan perkiraan waktu untuk setiap pekerjaan, berdasarkan

data dari perusahaan dan untuk menentukan waktu ekspektasi atau

Time ekspektasi (Te), diringkas pada table 1.1 kolom 7

Waktu ekspektasi / Time ekspektasi (Te)

Te = a + 4m + b

6

A = Te = a + 4m + b = 1 + 4(1) + 2 = 1,17

6 6

B = Te = a + 4m + b = 2 + 4(2,5) + 3 = 2,5

6 6

C = Te = a + 4m + b = 2 + 4(3) + 3 = 3

6 6

D = Te = a + 4m + b = 1 + 4(1,40) + 3 = 1,6

6 6

E = Te = a + 4m + b = 1 + 4(8) + 3 = 7,83

6 6

F = Te = a + 4m + b = 1 + 4(1,5) + 3 = 1,67

6 6

G = Te = a + 4m + b = 1 + 4(5,33) + 6 = 5,22

6 6

H = Te = a + 4m + b = 1 + 4(3,20) + 5 = 3,88

6 6
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I = Te = a + 4m + b = 1 + 4(8) + 11 = 8

6 6

J = Te = a + 4m + b = 1 + 4(3) + 4 = 3

6 6

K = Te = a + 4m + b = 1 + 4(1,5) + 3 = 1,67

6 6

L = Te = a + 4m + b = 1 + 4(2) + 3 = 2

6 6

M = Te = a + 4m + b = 1 + 4(2) + 3 = 1,5

6 6

N = Te = a + 4m + b = 1 + 4 (2) + 3 = 2

6 6

O = Te = a + 4m + b = 1 + 4(2) + 3 = 2,08

6 6

P = Te = a + 4m + b = 1 + 4 (1) + 2 = 1,17

6 6

e. Identifikasi jalur dan menentukan jalur kritis pada analisis network

diagram jaringan kerja gambar 1.1.

Alternatif Jalur :

Jalur 1 :

A – B – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – P =1,17 + 2,5 +

1,6 + 7,83 + 1,67 + 5,22 + 3,38 + 8 + 3 + 1,67 + 2 + 1,5 + 2+1 = 42,54
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Jalur 2 :

A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – P = 1,17 +

2,5 + 3 + 1,6 + 7,83 + 1,67 + 5,22 + 3,38 + 8 + 3 + 1,67 + 2 + 1,5 + 2

+ 1 = 45,54

Jalur 3 :

A – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P = 1,17 + 3

+ 1,6 + 7,83 + 1,67 + 5,22 + 3,38 + 8 + 3 + 1,67 + 2 + 1,5 + 2,08 + 2

+ 1 = 45,12

Jalur 4 :

A – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – O – P = 1,17 + 3 + 1,6 +

7,83 + 1,67 + 5,22 + 3,38 + 8 + 3 + 1,67 + 2 + 2,08 + 1 = 41,62

1). Terdapat 4 jalur dengan jumlah waktu penyelesaian masing-

masing jalur adalah sebagai berikut :

- Jalur 1 = 42,54 jam

- Jalur 2 = 45,54 jam

- Jalur 3 = 45,12 jam

- Jalur 4 = 41,62 jam

2). Penentuan jalur kritis.

Untuk menentukan jalur kritis ditandai penyelesaian jumlah waktu

terbesar yaitu pada jalur 2.
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2. Pembahasan

a). Untuk menentukan langkah terbaik kinerja pengerjaan proyek,

analisis network dengan alternatif jalur yang telah ditentukan tersebut

diatas yaitu pada jalur 2, diterapkan perusahaan untuk pedoman

pengerjan proyek yang akan dilaksanakan.

b). Terdapat jalur kritis yang menghasilkan waktu terpanjang 45,54 jam

pada jalur 2.
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Menentukan jaringan kerja dan waktu penyelesaian dapat dilihat

pada diagram jaringan kerja pada gambar 1.1 dan waktu

penyelesaian pada table 1.1 kolom 4, 5, 6, dan 7.

2. Identifikasi jalur dan menentukan jalur kritis terdapat 4 jalur dengan

jumlah waktu penyelesaian masing-masing jalur adalah sebagai

berikut :

– Jalur 1 = 42,54 jam

– Jalur 2 = 45,54 jam

– Jalur 3 = 45,12 jam

– Jalur 4 = 41,62 jam

3. Penerapan analisis network pada perusahaan dapat dilaksanakan

karena dapat menghemat waktu dan biaya yang akan dikeluarkan

oleh perusahaan terkait dengan efisiensi dan efektifitas.
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B. SARAN

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan di

lapangan, penulis mencoba memberi saran untuk dijadikan masukan dan

bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan

kebijakan pada proses produksi :

1. Pengawasan yang baik pada karyawan dalam setiap proses

produksi harus dilakukan perusahaan untuk lebih meningkatkan

produktifitas dan meminimalkan kerusakan produk.

2. Agar mesin-mesin yang digunakan dalam proses produksi tidak

cepat rusak, maka perlu adanya pengecekan dan perawatan

secara rutin dan berkala setiap minggunya, sehingga tidak hanya

diperiksa ketika mesin mengalami masalah atau kerusakan saja.

3. Perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan karyawan, bukan

hanya soal upah dan tunjangan saja tetapi perusahaan harus juga

memberikan perlengkapan kerja seperti seragam dan masker

sebagai wujud kepedulian perusahaan, agar karyawan lebih

semangat dalam bekerja sekaligus melatih kedisiplinan karyawan.

4. Penerapan analisis network dengan pengambilan jalur kritis

sebagai berikut : A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M

– N – P = 1,17 + 2,5 + 3 + 1,6 + 7,83 + 1,67 + 5,22 + 3,38 + 8 + 3 +

1,67 + 2 + 1,5 + 2 + 1 = 45,54. Dapat digunakan karena

menghemat waktu dan biaya untuk meningkatkan efektifits dan

efisiensi pada perusahaan.
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