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ABSTRAK 

ANALISIS NETWORK DALAM PROSES PRODUKSI  

SHOPPING BAG DI PT WANGSA JATRA LESTARI  

KARTASURA 

 

DESY HARYANTI 

F3506016 

 

 Pelaksanaan proyek memerlukan perencanan dan pengendalian 

yang baik terhadap semua kegiatan dapat terselesaikan tepat waktu dan 

efisien. Perencanaan bertujuan untuk menentukan tindakan-tindakan yang 

akan dilakukan dimasa datang. 

 PT Wangsa merupakan perusahaan percetakan yang menerapkan 

proses produksi yang berpedoman pada omzet yaitu order pada target 

dalam menghasilkan produk. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urutan kegiatan 

proses produksi pembuatan shopping bag, mengetahui waktu yang 

dibutuhkan dalam penyelesaian pekerjaan apabila dilakukan secara 

normal, serta mengetahui jalur kritis dalam proses produksi shopping bag 

agar diketahui batas waktu penyelesaian proses produksi. 

 Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode PERT yang 

nantinya merupakan input bagi perusahaan dalam melaksanakan fungsi 

perencanaan dan pengawasan proses produksi agar lebih baik. 

 Dari analisis pada proses produksi shopping bag di PT Wangsa Jatra 

Lestari dapat diketahui untuk menyelesaikan pekerjaan apabila dilakukan 

secara    normal    adalah    29 menit.  Sedangkan  jalur  kritisnya  adalah  

A – B – C – D – F – G – H - I dengan waktu yang dibutuhkan adalah 22 

menit. Jalur yang terkecil yaitu jalur A – B – E – F – G – J dengan waktu 

yang dibutuhkan adalah 19, 1 menit. 

 Dari kesimpulan yang diperoleh maka perusahaan hendaknya 

membuat penjadwalan pelaksanaan untuk setiap kegiatan produksi agar 

perusahaan dapat mengantisipasi keterlambatan waktu penyelesaian.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.     Latar Belakang Masalah 

     Seiring dengan perkembangan manusia dari waktu ke waktu, 

manusia mengalami kemajuan yang mencakup hampir seluruh aspek 

kehidupan. Dengan adanya perkembangan zaman ini, kebutuhan 

manusia juga semakin beraneka ragam baik dalam jumlah, variasi 

macam dan tingkat mutu. Perkembangan ini menimbulkan tantangan 

untuk memenuhinya dengan meningkatkan kemampuan produksi 

barang dan jasa. Peningkatan kemampuan produksi barang dan jasa 

dapat memenuhi permintaan konsumen secara efektif dan efisien. 

     Pada suatu perusahaan manufaktur mempunyai beberapa faktor 

produksi, antara lain : manusia (man), bahan (material), mesin 

(machine), uang(money), metode (method) membutuhkan 

pemeliharaan dan pengelolaan dengan adanya konsekuensi 

berbagai biaya, sehingga perlu adanya penghematan. Penghematan 

pada dasarnya akan mengarah pada efisiensi. Hal ini merupakan 

konsep matematik, atau merupakan perhitungan rasio antara 

keluaran dan masukan. Dalam proses produksi suatu produk sedapat 

mungkin dicapai peningkatan efisiensi. Dalam hal ini sering kali 

ditemuiadanya proses produksi yang lama atau keterlambatan 

proses karena adanya gangguan-gangguan pada lintasan 
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produksinya, sehingga waktu yang biasanya tepat akan menjadi lebih 

lama dan tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. 

Suatu proses produksi memegang peranan penting dalam 

meningkatkan hasil produksi. Pada umunya sebelum perusahaan 

melaksanakan proses produksi, manajemen perusahaan perlu 

mengadakan penyusunan perencanaan dan penjadwalan dengan 

baik, serta ditambah pengawasan yang intensif. Tujuan dari semua 

ini agar selama proses produksi dapat berjalan sesuai dengan 

rencana dan jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan pengawasan 

produksi sebagai usaha untuk pengendalian proses produksi agar 

sesuai rencanan dan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi 

selama proses produksi berlangsung. 

Supaya proses produksi dapat diselesaikan tepat pada waktu 

yang telah ditetapkan, maka perlu adanya urutan kegiatan dan waktu 

penyelesaian kegiatan. Apabila dalam proses produksi mengalami 

keterlambatan akan mengakibatkanbertambanya waktu dan biaya. 

Untuk menghindari hal tersebut, perusahaan dapat menerapkan 

suatu metode kerja dengan menggunakan analisis network.  

“Analisis Network adalah suatu alat dalam penyusunan 

perencanaan, koordinasi dan pengawasan proyek dengan 

penyesuaian proyek dalam jangka waktu dan biaya yang paling 

efisien (Handoko, 1999 : 401 -402).” 

Pentinganya menghindari keterlambatan proses produksi sangat 

dirasakan oleh PT WANGSA JATRA LESTARI. Dengan analisis 
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network ini, pendefinisian urutan tugas-tugas akan teratur dan jelas. 

Kebutuhan sumber daya tercukupi dan proses penyelesaiannya akan 

dibatasi, oleh karena itu sumber daya dan biaya produksi dapat 

dikendalikan sesuai kebutuhan. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik 

melakukan analisis dengan judul ”ANALISIS NETWORK DALAM 

PROSES PRODUKSI SHOPPING BAG DI PT WANGSA JATRA 

LESTARI KARTASURA” 

 

B.     Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan 

bila dilakukan secara normal ? 

2. Bagaimana jalur kritis dalam proses pembuatan shopping bag di 

PT WANGSA JATRA LESTARI agar diketahui batas waktu 

penyelesaian proses produksi ? 

3. Berapa probabilitas proses produksi dapat selesai tepat waktu 

sesuai dengan yang ditargetkan ? 
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C. Tujuan Pengamatan 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai melalui pengamatan ini adalah : 

 1. Untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

pekejaan bila dilakukan secara normal. 

 2. Untuk mengetahui jalur kritis dalam proses pembuatan shopping 

bag di PT WANGSA JATRA LESTARI agar diketahui batas waktu 

penyelesaian proses produksi. 

 3. Untuk mengetahui probabilitas penyelesaian proses produksi agar 

tepat waktu sesuai dengan yang ditargetkan. 

 

D. Manfaat Pengamatan 

1. Bagi Perusahaan 

     Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi 

pimpinan perusahaan dalam membuat keputusan maupun 

kebijakan terutama yang berkaitan dengan penjadwalan 

proses produksi agar dapat memperkirakan waktu 

penyelesaian produksi secara efisien. 

 2. Bagi Pengamat Sendiri 

Dengan penelitian ini penulis berkesempatan untuk dapat 

menerapkan teori-teori yang didapat dari ilmu yang diserap 

saat dibangku perkuliahan dan diterapkan dalam praktek 

sesungguhnya dalam dunia kerja.  
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 3. Bagi Pengamat Lain 

Pengamatan ini dapat dijadikan sebagai pembandingan dan 

referensi untuk penelitian pada bidang kajian yang sama. 

 

E. Metode Pengamatan 

1. Obyek Pengamatan 

Penulis mengadakan pengamatan pada perusahaan 

percetakan pada PT WANGSA JATRA LESTARI 

SURAKARTA yang bertempat di Jl. Raya Pajang – Kartasura 

Km 8 Solo – Indonesia. 

2. Jenis dan Sumber Data 

 a. Data Primer 

Data yang berasal dari hasil pengamatan langsung dari 

obyek penelitian. 

  Data yang diperoleh adalah : 

  1) Urutan kegiatan kerja proses produksi shopping bag. 

  2) Waktu penyelesaian setiap aktivitas. 

  3) Rincian Kegiatan proses produksi shopping bag. 

  Data ini diperoleh dengan cara : 

   Interview  : penulis mewawancarai langsung dengan 

pihak-pihak yang menengani proses 

produksi. 
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   Observasi  : Teknik pengumpulan data dengan 

mengamati obyek secara langsung di lokasi 

penelitian sehingga dapat mengetahui secara 

langsung obyek yang diteliti. 

 b. Data Sekunder 

Data yang sudah ada dan telah dikeluarkan oleh 

perusahaan. 

  Data sekunder yang diperoleh berupa : 

  1) Gambaran umum perusahaan. 

2) Struktur organisasi. 

3) Jenis pekerjaan yang ada. 

4)  Data tenaga kerja perusahaan. 

 3. Teknik Pengumpulan Data 

  a. Observasi 

    Dengan melakukan pengamatan langsung di perusahaan. 

  b. Wawancara 

   Dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-

pihak yang menangani proses produksi, yaitu kepala 

personalia, kepala bagian produksi dan pekerja bagian 

produksi. 

  c. Menyalin data yang diperlukan dari catatan perusahaan atau 

catatan lain yang berhubungan. 
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4.  Teknik Pembahasan 

       Metode analisis data yang digunakan adalah pembahasan 

deskriptif yaitu membuat gambaran secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai suatu objek yang diteliti dan optimasi keputusan 

yaitu teknik untuk melakukan sintesa suatu keputusan optimal 

dalam bidang mengenai menejemen industri. Beberapa alat 

pendukung untuk sintesa keputusan adalah penggunaan teknik 

matematika dan Operation Research untuk membuat keputusan 

optimal dalam bidang menejemen industri, dimana akan 

menggunakan metode analisis data sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi Aktivitas 

  Aktivitas – aktivitas yang diperlukan dalam proses produksi 

pembuatan shopping bag di PT Wangsa Jatra Lestari meliputi: 

1) Proses Cetak. 

2) Proses Laminating Kertas. 

3) Proses Pengeponsnan Kertas. 

4) Pengecekan Kertas per Lembar. 

5) Penyambungan atau Pengeliman Kertas. 

6) Pengeburan Tas. 

7) Pemasangan tali 

8) Qualiti Control. 

9) Polybag. 

10)  Packing. 
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  b. Routing Proses Produksi 

   Yaitu semua kegiatan-kegiatan yang ada dalam proses 

produksi diurutkan dan ditentukan, sehingga dapat diketahui 

kegiatan yang diselesaikan sebelum kegiatan lain dapat 

dimulai. 

  c. Menentukan Perkiraan Waktu Kegiatan. 

ET  =  a + 4(m) + b 
                                 6 

              Dimana  : 

  ET  :  Waktu yang diharapkan 

  a   :  Waktu Optimis 

  m   :  Waktu Moderat 

  b    :  Waktu Pesimis 

  Menurut (Handoko, 1999 : 403) 

  d. Menentukan Jalur Kritis 

   “Jalur kritis adalah jalur yang memiliki urutan waktu 

terpanjang dalam suatu proses atau disepanjang jaringan 

(Heizer & Render, 2005 : 92).” 

  e. Menentukan Probabilitas 

Z =   c - ET                  s =  n                   

2

6 úû
ù

êë
é -

=
ab

n  

         s  
 
 
Dimana : 

Z  : Variasi Standar Normal 
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c  : Waktu Penyelesaian yang telah dijadwalkan 

ET  : Waktu Penyelesaian yang diharapkan 

s : Divisi Standar waktu penyelesaian (t) 

n  : Varian Proyek (selisih waktu penyelesaian) 

 Menurut (Render & Heizer, 2005 : 95 - 98) 

 

F.  Kerangka Pemikiran 

  Untuk mempermudah dalam memahami permasalahan yang 

akan dibahas, maka disusunlah kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

           Rencana                             Scheduling 
                   Produksi 
 
 
 
 
                        Re                                       Net Work 
                 Scheduling                                   PERT 
                                                                 
      
   
 
          Efisiensi 
                     Waktu                 
 

 

 

Gambar 1.1 
Kerangka Pemikiran 
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Pada skema diatas dijelaskan bahwa sebelum perusahaan 

membuat atau menetapkan scheduling, perusahaan tersebut 

harus menetapkan suatu rencana produksi. 

Rencan produksi merupakan rencana dalam organisasi 

mengenai orang-orang, bahan-bahan, mesin-mesin dan peralatan 

lain serta modal yang diperlukan untuk memproduksi barang atau 

jasa pada suatu periode tertentu dimasa depan yang diperkirakan 

atau diramalka, dalam melaksanakan rencana produksi, akan 

dilakukan scheduling. Scheduling adalah pembuatan jadwal 

(scheduling) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. 

Sedangkan untuk membantu kegiatan scheduling maka 

digunakan metode analisis network ini akan diperoleh scheduling 

yang baru, yang berorientasi pada tercapainya efisiensi waktu 

penyelesaian pekerjaan.              

 

   Penjadwalan menyediakan beberapa kegunaan menurut 

Render & Heizer (2005 : 79) : 

  a. Menunjukkan hubungan  tiap aktivitas kepada yang lainnya 

dan kepada seluruh proyek.    

  b. Menunjukkan hubungan utama diantara kegiatan-kegiatan. 

  c. Mendorong penentuan waktu yang diperlukan dan perkiraan 

biaya untuk setiap kegiatan. 

  d. Membantu meningkatkan kegunaan sumber daya manusia, 

uang dan material dengan identifikasi hambatan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

A. Proses Produksi 

     Proses produksi adalah bagian terpenting dari suatu aktivitas-

aktivitas perusahaan dalam penciptaan suatu barang atau jasa. Ini 

berarti proses produksi bertanggung jawab terhadap pengolahan 

bahan baku menjadi produk yang dapat di jual. 

  “Proses produksi didefinisikan oleh Heizer dan Render (2005 : 17) 

sebagai  suatu  proses  penciptaan  produk  yang berupa barang dan 

jasa.” 

  Proses produksi terdiri dari beberapa macam, ini sesuai dengan 

macam barang atau jasa yang dikerjakan atau diproduksi. Menurut 

Pangestu subagyo (2000 : 9) pada umumnya proses produksi dibagi 

menjadi dua macam yang sifatnya ekstrim, yaitu : 

1. Proses Produksi Terus -  menerus 

     Proses produksi yang tidak pernah berganti macam barang yang 

dikerjakan. 

Proses produksi continous biasanya juga disebut sebagi proses 

produksi yang berfokus pada produk atau product focus. Proses 

produksi yang termasuk product focus biasanya digunakan untuk 

membuat barang yang macamnya relative sama dan jumlahnya 

yang dihasilkan banyak sekali. 
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2. Proses Produksi Terputus  - putus 

 Proses produksi terputus-putus digunakan untuk pabrik yang 

mengerjakan barang bermacam-macam. Macam barang selalu 

berganti-ganti sehingga selalu dilakukan persiapan produksi dan 

penyetelan mesin kembali setiap macam barang yang dibuat 

berganti. Proses produksi terputus-putus biasanya disebut juga 

proses produksi yang berfokuskan pada proses atau process focus. 

 

B. Manajemen Proyek 

 “Proyek adalah proses penciptaan suatu jenis produk yang agak 

rumit dengan suatu pendefinisian urutan tugas-tugas yang teratur akan 

keutuhan sumber daya dan dibatasi oleh waktu penyelesaian” 

(Nasution, 2003 : 11).” 

  Menurut Heizer dan Render (2005 : 75) manajemen proyek meliputi 

3 fase, yaitu : 

 1. Perencanaan 

   Fase ini mencakup penetapan sasaran, mendefinisikan proyek 

dan organisasi timnya. 

 2. Penjadwalan 

   Fase ini menghubungkan orang, uang dan bahan untuk 

kegiatan khusus dan menghububgkan masing-masing kegiatan 

satu dengan yang lain. 
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 3. Pengendalian 

   Perusahaan mengawasi sumber daya, biaya kualitas dan 

anggaran. Perusahaan juga merevisi atau mengubah rencana dan 

menggeser atau mengelola kembali sumber daya agar dapat 

memenuhi kebutuhan dan biaya. 

 

C. Perencanaan dan Pengendalian Produksi 

 1. Perencanaan Produksi 

   Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen, 

dimana perencanaan tersebut menentukan usaha atau tindakan 

untuk suatu kegiatan yang diputuskan oleh pimpinan. 

   “Perencanaan mempunyai arti penting bagi seluruh kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan, menurut Assauri 

(1999 : 129).” 

 2. Pengendalian Produksi 

   Rencana produksi yang telah disusun tidak kan dapat 

dilaksanankan tanpa adanya pengendalian terhadap pelaksanaan 

rencana tersebut. 

 

D. Analisis Network 

 1. Pengertian Analisis Network. 

“Analisis Network adalah suatu alat dalam penyusunan 

perencanaan, koordinasi dan pengawasan proyek dengan 
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penyesuaian proyek dalam jangka waktu dan biaya yang paling 

efisien (Handoko, 1999 : 401 -402).” 

 2. Metode Analisis Network. 

  a. PERT (Program Evaluation and Review Technique) 

    Tekhnik telaah dan evaluasi dari suatu program yang 

berfungsi untuk penjadwalan, pengawasan dan pengendalian 

yang menggunakan 3 estimasi waktu tiap kegiatan, yaitu 

waktu optimis (a), waktu pesimis (b), waktu moderat (m). 

    Langkah-langkah Dasar menurut Heizer & Render    

(2005 : 80) : 

1) Mengidentifikasikan proyek dan menyiapkan struktur 

pecahan kerja. 

2)  Membangun hubungan antar kegiatan, memutuskan 

urutan kegiatan. 

3) Menggambarkan jaringan yang menghubungkan seluruh 

kegiatan. 

4) Menetapkan perkiraan waktu tiap pekerjaan. 

5) Menghitung jalur waktu terpanjang atau jalur kritis. 

6) Menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, 

penjadwalan dan pengendalian proyek. 

 Kelebihan  menggunakan metode PERT menurut Heizer 

& Render (2005 : 104) antara lain : 

1) Sangat berguna terutama saat menjadwalkan dan 

mengendalikan proyek besar. 
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2) Konsep yang lugas atau secara langsung 

(straightforward) dan tidak memerlukan perhitungan 

matematis yang rumit. 

3) Berguna dalam mengawasi jadwal dan biaya. 

4) Dapat diterapkan untuk proyek yang bervariasi. 

  b. CPM (Critical Part Method) 

    Tekhnik manajemen proyek yang menggunakan fungsi 

biaya dan waktu dengan hanya satu factor waktu untuk tiap 

aktifitas. 

Simbol yang digunakan dalam diagram network adalah : 

1)            :  Simbol anak panah, menunjukkan sebuah 

kegiatan atau aktivitas. Yang dimaksut kegiatan 

di sini adalah segala tindakan yang memakan 

waktu dalam pemakaian atau penggunaan 

sejumlah material, tenaga kerja serta peralatan 

(resource) yang ada. 

2)  : Simbol lingkaran, menunjukkan suatu kejadian 

(event). 

3)   : Simbol anak panah terputus-putus, menunjukkan 

kegiatan semu (dummy).  

 3. Analisis Jalur Kritis 

   “Jalur kritis adalah jalur yang memiliki urutan waktu terpanjang 

dalam suatu proses atau disepanjang jaringan (Heizer & Render, 

2005 : 92).” 
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   Sasaran dari analisis jalur kritis adalah untuk menentukan 

kuantitas masing-masing aktivitas. Beberapa aktivitas dalam 

analisis jalur kritis menurut Heizer & Render (2001 : 513 - 514) : 

  a. ES – Waktu mulai aktivitas paling awal. 

  b. LS – Waktu mulai aktivitas paling akhir. 

  c. EF – Waktu penyelesaian aktivitas paling awal. 

  d. LF – Waktu penyelesaian aktivitas paling akhir. 

  e. S – Waktu slak/ waktu mundur aktivitas (LS-ES) atau (LF-EF). 

 

E.  Estimasi Probabilitas 

   “Waktu Probabilitas adalah waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan suatu kegiatan pada PERT network (Render & 

Heizer, 2001 : 587).” 

Untuk menghitung Probabilitas menurut Render & Heizer 

(2005 : 95-98) dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

Z =   c - ET                s =  n               

2

6 úû
ù

êë
é -

=
ab

n  

          s  

Dimana : 

Z   : Variasi Standar Normal 

c   : Waktu Penyelesaian yang telah dijadwalkan 

ET  : Waktu Penyelesaian yang diharapkan 

s : Divisi Standar waktu penyelesaian (t) 

n  : Varian Proyek (selisih waktu penyelesaian)   
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A.     Gambaran Obyek Penelitian 

 1.  Latar Belakang 

         Latar belakang berdirinya PT Wangsa Jatra Lestari tidak 

terlepas dari pesatnya perkembangan induk perusahaannya yaitu 

PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri yang bergerak dalam bidang 

penerbitan dan percetakan. PT Wangsa Jatra Lestari ini sudah 

beroperasi selama kurang lebih 11 tahun. 

  Meningkatnya kebutuhan pasar akan kebutuhan buku 

pelajaran ( SD, SMP, SMA ) yang bermutu membuat PT Tiga 

Serangkai pada sampai situasi over kapasitas, dan ini merupakan 

titik awal berdirinya PT Wangsa Jatra Lestari.  

   Pada awal berdirinya PT Wangsa Jatra Lestari sejak tanggal        

29 Desember 1995, aktifitas utamanya  terbatas hanya 

memproduksi buku-buku dari Tiga Serangkai. Seiring berjalannya 

waktu, PT Wangsa Jatra Lestari mencoba mengembangkan 

pasar lokal dan melirik peluang ekspor dan juga memberi 

pelayanan dalam proses Prepres hingga Finishing. 

  Jasa pelayanan dibagi menjadi 2 :  

            1.  Pasar lokal, melayani segala kebutuhan produk grafika dari 

instalasi pemerintah, swasta serta perorangan, yang 

berupa : 
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Buku, Annual Report, Komik, Buku telepon, Kalender, 

Brosur, Leaflet, Stasionary, Majalah, Tabloid, Koran, 

Continous Form, dan lain-lain.  

            2.  Pasar global, melayani permintaan pelanggan dari manca 

Negara akan kebutuhan produk berupa :  

Shopping Bag, Wine/Bottle, Gift Box, Cellophan Roll dan      

lain-lain.  

Saat ini PT Wangsa Jatra Lestari adalah salah satu 

perusahaan yang mampu memproduksi shopping bag kualitas 

ekspor di Indonesia dan telah memiliki pasar yang tetap di 

Amerika, Eropa, dan Australia.  

Dengan kemampuan untuk memproduksi cetakan 

berkualitas dengan reputasi internasional telah memberi 

semangat dan komitmen yang tinggi pada karyawan untuk selalu 

meningkatkan mutu produk dan kualitas pelayanan yang lebih 

baik. Adapun tujuan perusahaan dalam penerbitan dan 

percetakan pada PT Wangsa Jatra Lestari, adalah sebagai 

berikut:  

a. Berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat dan berbagi 

lembaga pendidikan yang banyak tersebar di Surakarta atas 

jasa percetakan.  

b. Mendukung program pemerintah untuk menumbuhkan minat 

baca masyarakat dengan mencetak buku-buku yang berguna 

bagi masyarakat.  

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



  31  

c. Membantu perusahaan lain dalam proses produksi seperti 

pembuatan box-box suatu produk.   

d. Ikut membantu perekonomian masyarakat surakarta 

khususnya daerah kartasura dengan membuka lapangan 

kerja.  

 

 2.  Struktur Organisasi 

  Struktur organisasi yang ada di PT Wangsa Jatra Lestari  

sangat penting diperlukan dalam perusahaan. Dari sini dapat 

dilihat hubungan-hubungan yang lebih spesifik dari susunan 

jabatan yang ada dalam perusahaan. Struktur organisasi harus 

jelas dan sistematis, karena hal ini merupakan salah satu 

persyaratan yang mendukung terciptanya suatu pengendalian 

interen yang baik, sehingga kesalahan dan bentuk kekurangan 

yang mungkin terjadi dapat ditemukan pada tahap ini dan segera 

dapat ditanggulangi dengan cepat. Berikut ini gambar struktur 

organisasi di PT Wangsa Jatra Lestari :  
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STRUKTUR ORGANISASI 

PT. WANGSA JATRA LESTARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gambar  3. 1 
Struktur Organisasi PT. Wangsa Jatra Lestari 
(Sumber: Personalia PT. Wangsa Jatra Lestar
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Dari bagan struktur organisasi diatas, pada setiap jabatan 

memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Berikut 

ini tugas dari setiap jabatan yang ada di PT Wangsa Jatra Lestari 

:  

1. President Director  

President Director adalah pimpinan tertinggi dalam 

menjalankan perusahaan. Tugas dari Presicent Director 

adalah menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan 

mengusahakan keuntungan yang sebesar mungkin dalam 

merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi pelaksanaan 

kegiatan perusahaan.  

2. Managing Director  

Managing Director memiliki hubungan langsung dengan 

president direktur. Tugasnya berhubungan langsung dengan 

departemen-departemen yang ada di perusahaan sebelum 

menuju ke presiden direktur.  

3. Secretaris  

Mempunyai tugas : 

a. Membantu direktur dalam pembuatan jadwal kerja.  

b. Mewakili direktur dalam suatu pertemuan.  

4. Receiptionist 

Mempunyai Tugas : 

a. Menerima tamu perusahaan.  

b. Memberi informasi via telepon.   
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5. Office Boy 

Mempunyai tugas :  

a. Mengantar dokumen ke kantor pos.  

b. Mengantar dokumen ke customer.  

c. Fotocopy dokumen.  

6. Manajer HRD (Departemen Human Research and 

Development) dan GA (General Affair)  

Tugasnya adalah membina sarana operasi perusahaan 

yang meliputi tenaga manusia, hubungan masyarakat dan 

pengamanan organisasi.  

a. Kabag Personalia  

     Mengurus masalah-masalah yang berhubungan dengan 

karyawan meliputi : penarikan, menyeleksi, menempatkan, 

melatih, dan memberhentikan karyawan.  

b. Kabag Pengupahan  

Menyiapkan dan memeriksa data absensi karyawan 

serta menghitung gaji karyawan.  

c. Kabag Umum  

Mengatur kegiatan transportasi dan kegiatan lain yang 

bersifat umum dalam perusahaan.  

1) Transportasi meliputi 2 yaitu:  

a) Transportasi Umum  

                       Mempunyai tugas :  
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Mengantarkan perjalanan dinas sales dan bagian 

administrasi lain.  

Melakukan perawatan armada.  

Menjemput dan mengantarkan tamu perusahaan. 

b) Transportasi Expedisi  

 Mempunyai tugas :  

Mengantarkan produk atau barang jadi ke customer.  

Melakukan perawatan armada.  

Mengambil bahan material ke supllier / customer 

bila diperlukan.     

2) IT 

  Mempunyai tugas :  

Melakukan perawatan secara berkala terhadap 

semua perangkat kerja yang berupa komputer, printer, 

jaringan komputer, termasuk mengolah database dari 

input data produksi baik itu shceduling, progress, 

report, kalkulasi, dan finance.   

3) Security  

  Mempunyai tugas :  

a. Melaksanakan pengamanan fisik  dalam rangka 

penyelenggaraan  keamanan swakarsa di 

lingkungan PT Wangsa Jatra Lestari.  

b. Menyeberangkan karyawan yang keluar masuk 

pabrik.  
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c. Memberikan informasi kepada orang yang datang 

dan membutuhkan informasi.  

7. Departemen Information Technologi and Product Development  

Bagian Information Technologi mengurusi sistem informasi 

di PT WAJATRI dan Product Development mengurusi 

pengembangan produk. Bagian ini berperan penting dalam 

kelangsungan hidup perusahaan karena produk dari PT 

WAJATRI selalu berkembang mengikuti permintaan pasar.  

8. Departemen Marketing (Pemasaran)  

 Mempunyai Tugas :  

a. Mengurusi dan mencari customer (order).  

b. Menyusun perencanaan pemasaran.  

c. Mengadakan negosiasi harga dengan pelanggan.  

d. Mengawasi pengawasan pemasaran.  

1) Kabag Pemasaran Ekspor  

a) Menyiapkan alat pengangkutan dan dokumen-

dokumen penjualan  ekspor.  

b) Mengawasi pelaksanaan penjualan ekspor.  

2) Kabag pemasaran Lokal  

a) Menyiapkan alat pengangkutan dan dokumen-

dokumen penjualan lokal.  

b) Mengawasi pelaksanaan penjualan lokal. 
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 Marketing juga memberikan perintah (berupa 

pemberitahuan-deadline) terhadap order yang akan diproduksi 

pada bagian produksi dan waktu kirim ke bagian ekspedisi.  

9. Departemen Finance (Keuangan) 

Mempunyai Tugas :  

  Mengatur lalu lintas dan aliran kas perusahaan agar 

perusahaan dapat tetap beroperasi.  

Departemen ini terdiri dari tiga bagian, yaitu :  

a. Kabag Kasir dan Bank 

Mencatat atas arus keluar dan masuknya kas dan 

membina aliran kas dalam perbankan.  

b. Kabag Hutang  

1) Mencatat transaksi ke kartu hutang yang 

disebabkan adanya pembelian  barang secara 

kredit.  

2) Mencatat transaksi pelunasan hutang yang telah 

jatuh tempo.  

3) Menyiapkan berkas-berkas hutang yang akan jatuh 

tempo untuk dilakukannya pembayaran.  

c. Kabag Piutang 

1) Mencatat transaksi ke kartu piutang yang 

ditimbulkan karena adanya penjualan barang secara 

kredit.  
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2) Mencatat transaksi pelunasan piutang yang telah 

jatuh tempo.  

10.   Departemen Accounting (Akuntansi)   

   Mempunyai Tugas :  

 Membina sarana operasi perusahaan yang meliputi 

pembukuan, administrasi serta pencatatan harta dan 

kekayaan perusahaan.  

Terdapat tiga bagian pada departemen ini, yaitu :  

a. Kabag Perpajakan 

 Menyajikan laporan keuangan atas kegiatan 

perusahaan menurut undang-undang perpajakan.   

b. Kabag Akuntansi   

 Melakukan atas transaksi-transaksi perusahaan, 

dan menyusun laporan keuangan.  

c. Kabag Akuntansi Biaya  

 Menghitung biaya produksi dan harga pokok 

produksi, dan menyusun laporan harga pokok produksi.  

11.   Manajer Produksi 

  Mempunyai Tugas : 

a. Bertanggung jawab dalam pengaturan proses produksi 

yang meliputi efisien penggunaan bahan baku, kualitas 

barang yang diinginkan, target volume produksi, dan 

pengembangan perusahaan.  
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b. Bertanggung jawab dalam pengendalian pemakaian 

sperepat dan perawatan mesin agar dapat menghasilkan 

produksi yang optimal.  

1) Bagian PPIC (Production Planning and Inventory 

Control) 

Bagian ini berkoordinasi dengan bagian marketing. 

Bertugas untuk :  

a) Menyelenggarakan, mengupdate dan memelihara 

stock card yang mencakup data-data persediaan 

barang.  

b) Menetapkan quantity atau kualitas bahan yang akan 

digunakan.  

c) Menyiapkan laporan yang diperlukan berupa work 

paper.  

d) Wajib melakukan pemeriksaan pada saat menerima 

dan mengirim barang.   

2) Kabag Production  

Bagian ini bertanggung jawab terhadap kelancaran 

proses produksi. Produksi di sini melewati beberapa 

tahap, yaitu pra cetak, cetak, sampai finishing.  

Bertugas untuk:  

a) Mengatur penggunaan bahan baku.  

b) Menghasilkan barang jadi dengan kualitas sesuai 

kebutuhan marketing.  
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3) Kabag Maintenance  

 Mempunyai Tugas :  

a) Memperbaiki mesin jika mengalami kerusakan yang 

terjadi saat proses produksi berlangsung. 

b) Melakukan perawatan terhadap mesin.  

c) Membuat jadwal perawatan mesin agar dapat 

menghasilkan hasil produksi yang baik.    

4) Kabag Quality Control  

 Mempunyai Tugas :  

a) Memeriksa kualitas bahan baku yang diterima 

apakah dapat dipergunakan.  

b) Memeriksa apakah barang jadi yang dihasilkan telah 

memenuhi standar yang diinginkan.   

5) Kabag Logistik  

 Mempunyai Tugas :  

a) Melaksanakan pembelian di pasar lokal dan 

menguras pembelian impor.  

b) Mengatur pesanan.  

c) Membantu proses pengiriman barang.  

d) Melaksanakan pembelian untuk barang yang segera 

diperlukan. 
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Bagian ini terdiri dari :  

     Ekspedisi : Menerima material yang dikirim 

supplier dan melakukan incoming inspection dan 

menangani pengiriman barang jadi.  

Finish Good Store : Menangani barang yang 

sudah dikirim.  

Raw Material : Mengurusi aliran material dari 

bahan baku sampai selesai yaitu mengambil dan 

mengantar barang setengah jadi atau barang jadi ke 

stasiun (proses) berikutnya.  

Adm Gudang : Mengurusi administrasi keluar 

masuknya bahan baku dan semua yang ada di 

gudang.  

Helper : Adalah tenaga pembantu yang 

menangani pengepakan (pengemasan) barang yang 

siap kirim.  

6) Pre Press 

 Mempunyai tugas :  

Menyiapkan materi ( acuan ) baik dari digital atau 

analog untuk diproses pada bagian cetak.  

12. Kabag Purchasing (Pembelian) 

  Mempunyai Tugas :  

a. Membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk produksi dan 

administrasi.  
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b. Mengajukan penawaran harga atas barang yang 

dibutuhkan oleh departement produksi dan supplier.  

1) Kabag Gudang  

a) Menjaga keamanan bahan baku dan barang jadi.  

b) Menerima, menyimpan, dan mengeluarkan bahan 

baku sesuai dengan peraturan perusahaan.  

c) Menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang 

jadi sesuai dengan peraturan perusahaan.  

2) Kabag Utility  

a) Melakukan penawaran instalasi listrik.  

b) Membuat jadwal perawatan instalasi listrik.  

 

 3.  Aspek Sumber Daya Manusia 

   Hal-hal yang berkaitandengan perkembangan terhadap aspek 

sumber daya manusia pada PT Wangsa Jatra Lestari yaitu : 

  a.  Penarikan Karyawan 

       Tenaga kerja merupakan factor yang sangat penting untuk 

menjalankan suatu proses produksi. Suatu perusahaan baik 

yang baru berdiri maupun yang telah berkembang tentunya 

membutuhkan tenaga kerja. Pemilihan tenaga kerja yang tepat 

akan membantu mengembangkan perusahaan, oleh karena 

itu perusahaan percetakan PT Wangsa Jatra Lestari dalam 

mencari tenaga kerja sangat berhati-hati. 
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Cara merekrut karyawan pada PT Wangsa Jatra Lestari 

ada 3 cara, antara lain: 

1) Pelamar datang melamar sendiri. 

2) Melalui media masa. 

3) Pemberitahuan dari karyawan. 

  b.   Jam Kerja 

 Jam kerja karyawan PT Wangsa Jatra Lestari dibagi 

menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut :  

Tabel 3. 1 
Jam Kerja Bagian Kantor 

HARI JAM KERJA ISTIRAHAT 
Senin - Kamis 08.00 – 17.00 12.00 – 13.00 
Jum`ad 07.00 – 16.30 11.30 – 13.00 
Sumber : Personalia PT Wangsa Jatra Lestari. 

 

Tabel 3. 2 
Jam Kerja Bagian Produksi 

SHIFT HARI JAM KERJA ISTIRAHAT 
Senin - Kamis 07.00 – 15.00 12.00 – 13.00 
Jum`at 07.00 – 15.00 11.30 – 13.00 Shift  I  (pagi) 
Sabtu 07.00 – 12.30  
Senin – Jum`at 15.00 – 23.00 17.30 – 18.30 Shift II (malam) 
Sabtu 12.30 – 17.30  

 Sumber : Personalia PT Wangsa Jatra Lestari. 

 

Pada hari jum`at  jam kantor masuk jam 07.00 seperti pada 

jam produksi, karena diadakan senam pada minggu kedua & 

ketiga. Sedangkan untuk minggu pertama & keempat 

diadakan pengajian, yang memanggil uztad dari luar. 

Waktunya selama ±  1 jam. 
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c. Jumlah Tenaga Kerja 

PT Wangsa Jatra Lestari mempunyai jumlah karyawan 

sebanyak 212 orang. Karyawan tersebut terbagi dalam 18 

Departement. Adapun rincian karyawan dan departement 

pada PT Wangsa Jatra Lestari sebagai berikut :  

Tabel 3. 3 
Jumlah Tenaga Kerja di PT Wangsa Jatra Lestari 

BAGIAN JUMLAH KARYAWAN 
Personalia 4 
Pra cetak 5 
Marketing 5 
Cetak 36 
Finishing 50 
Maintance 7 
QC ( Quality Control ) 6 
Finance 5 
Secretaris 1 
Accounting 5 
Purchashing 3 
Ekspedisi 5 
Logistik 4 
Handwork (Tetap) 42 
Security  10 
Kebersihan 9 
Handwork (Kontrak) 9 
Sopir 6 

 Sumber : Personalia PT Wangsa Jatra Lestari. 

  d.   Sistem Penggajian 

Adapun dasar penggajian yang dilakukan di PT Wangsa 

Jatra Lestari, antara lain : 

1) Sistem penggajian yang berlaku yaitu sistem bulanan, 

pembayaran dilakukan pada akhir bulan dengan 

perhitungan gaji mulai dari tanggal 20 sampai 19 , bulan 

berikutnya. 
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2) Besar gaji dengan standart jam kerja yaitu 7 jam kerja 

sehari, 40 jam seminggu dan 30 hari sebulan. Semua itu 

berdasarkan: 

a) Golongan pekerjaan karyawan. 

b) Jabatan Karyawan. 

c) Kemampuan prestasi kerja. 

 Sistem pembayaran dilakukan melalui sistem transfer 

dari bank ke rekening karyawan yang bersangkutan. 

  e. Jaminan Sosial 

1) Pakaian Kerja 

Setiap karyawan diberi pakaian kerja setiap 6 bulan 

sekali. Sedangkan pada karyawan bagian produksi 

pakaian tersebut wajib dipakai. 

2) Kesehatan 

Perusahaan ini menyediakan, diantaranya : 

a)  Poliklinik. 

 b) Siraman rohani setiap hari jum’ at pada minggu 

pertama dan keempat. 

 c) Senam pagi setiap hari jum’ at pada minggu kedua 

dan ketiga. 

d) Pemberian susu kaleng dua buah setiap 

pertengahan bulan. 
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3) Biaya kecelakaan 

Karyawan yang mengalami kecelakaan ketika bekerja 

diberi jaminan (jamsostek) dan biaya pengobatan dari 

perusahaan. 

4) SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) 

adalah sebagai sarana penyaluran aspirasi karyawan 

untuk menampung keluhan dan masalah karyawan 

terhadap kinerja perusahaan. 

5) Pemberian Bonus 

Bonus yang diberikan perusahaan kepada karyawan 

adalah sebagai berikut: 

a)  THR (Tunjangan Hari Raya) 

b)  Rekreasi, satu tahun sekali 

c)  Bingkisan atau hadiah 

d)  Dana sosial 

6) Sarana Ibadah 

Untuk melakukan ibadaj bagi yang beragama islam, 

perusahaan telah menyediakan fasilitas berupa masjid. 

 4. Pemasaran 

Untuk kelangsungan hidup dalam perusahaan maka sangat 

diperlukan adanya pemasaran terhadap produk yang dihasilkan. 

Oleh karena itu marketing dalam menyalurkan atau memasarkan 

produk dapat dilakukan melalui: 
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a.  Promosi 

 Untuk mempromosikan atau memasarkan produknya PT 

Wangsa Jatra Lestari menggunakn sales promotion yang 

datang langsung ke perusahaan dengan memberikan sampel 

produksi guna mencari pelanggan atau konsumen. Selain itu 

PT Wangsa Jatra Lestari juga memberikan potongan tertentu 

bagi pemesanan barang tertentu juga. Untuk promosi bagi 

pemasaran daerah luar negeri, PT Wangsa Jatra Lestari 

menggunakan jasa internet dalam mendapatkan konsumen. 

  b.   Daerah Pemasaran 

   Kegiatan pemasaran pada PT Wangsa Jatra Lestari 

terdapat 2 daerah, yaitu meliputi : 

  1)  Dalam Negeri :  

     Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Batam, 

Jakarta, dan Daerah sekitarnya.  

  2)  Luar Negeri :  

 Amerika, Inggris, Australia, Arab Saudi, Cina, India, 

Eropa. 
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 5. Produksi 

   Kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas produksi dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

  a. Jenis Produksi 

Adapun produk atau layanan jasa pada PT Wangsa Jatra 

Lestari  sebagai berikut :  

Prepress  : Digital,  Sparation film maker,        

Plate Maker  

Commercial Printing  : Buku, Annual report, Kalender, Brosur, 

Leaflet, Majalah dan Tabloid.  

Packaging :  Gift box, Paper Bag, Consumer goods 

container.  

Finishing Process     : UV Varnish, Laminating, Embossing, 

Die cutting, scoring dan Wire stiching.  

 b. Bahan Baku 

   Bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi 

adalah : 

  1) Kertas 

        adalah bahan yang akan dicetak dan merupakan bahan 

pokok. 

  2) Tinta 

    adalah sebagai bahan pewarna atau untuk 

menimbulkan tulisan serta gambar cetakan. Tinta yang 

digunakan ada empat warna yaitu Cyan (biru kehijauan), 
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Yellow (kuning), Magenta (merah kekuningan) & Black 

(hitam). 

  3) Plate 

    adalah alat yang dimasukkan kedalam mesin yang 

akan menimbulkan tulisan atau gambar. Plat ini terbuat 

dari platinum. 

 c. Bahan Pembantu 

   Bahan pembantu yang digunakan antara lain : 

  1) Fountain 

    digunakan untuk campuran air pembersih dicetakan 

dan mestabilkan PH air. 

  2) Sparegum Finisher 

    untuk melindungi plate agar tidak korosi atau terluka. 

  3) Sparegum 20 

    digunakan untuk membersihkan blengket atau rol. 

  4) Developer Plate 

    digunakan untuk membersihkan plate. 

  5) Lem  

    digunakan untuk merekatkan kertas dalam pembuatan 

shopping bag. 

  6) Rapid Fixer 

    digunakan untuk mencuci plate. 

  7)  Oli 

    digunakan untuk pelumasan mesin. 
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  8) Double Sided Tape 

    digunakan untuk menyambung kertas. 

   9) Was 

    digunakan untuk mencuci rol atau blengket. 

  10) Film 

    digunakan untuk mencetak atau membuat plate. 

  11) Kain Aval 

    merupakan kain yang digunakan untuk membersihkan 

mesin. 

  12) Tali 

    dalam pembuatan shopping bag diperlukan tali, yang 

digunakan untuk  memegang shopping bag. 

 d. Mesin 

   Mesin-mesin yang digunakan untuk menunjang kelancaran 

proses produksi adalah : 

1)  Perangkat Prepress  

                  Komputer PC and macintosh, flatbed scaner, Image 

setter, Film prosesor, Plate Maker, Plate Pin Register.  

 2)  Mesin Cetak  

                  a) Sheet Fed Mitsubishi 3F, 4 warna, dilengkapi CPC, 

Alcohol dampening system, dengan maksimum area 

cetak 72 x 103 cm, dengan kapasitas cetak 13.000 

lembar per jam. 
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 b) Heidelberg Speed Master CD, 4 warna dan 1 unit 

varnish, dilengkapai dengan CPC dan IR Dryer, alcohol 

dampening system, dengan maksimumkan area cetak 

72 X 102 cm dengan kapasitas 12.000 perjam. 

c) Heidelberg Print Master 74, 2 warna dilengkapi dengan 

CPC dan IR Dryer, alcohol dampening system, dengan 

maksimum area cetak 51 X 74 cm dengan kapasitas 

12.000 lembar per jam. 

               3)  Laminating dan UV Varnish 

            Kapasitas produksi 5.000 lembar per jam.  

  4) Mesin Ponds 

    Kapasitas produksi 5.000 lembar per jam. 

               5)  Wire Stiching atau Mesin Jahit Kawat 

   Dilengkapi dengan 6 station, knife trimer dan counter 

stackers, kapasitas produksi 6.000 per jam. Dengan 

minimal panjang buku 15 cm, maksimal panjang buku 46 

cm. sedang untuk minimal lebar buku 10 cm, maksimal  

lebar buku 30 cm.  

 6)  Packaging  

                  3 unit manual machines dan 4 unit automatic die 

cutting, emmbosing dan scorin, kapasitas produksi 3.000-

5.000 per jam, serta 1 unit automatik folder and gluer 

machine, kapasitas produksi sampai 800 meter per menit.  
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 e. Proses Produksi 

   Proses produksi shopping bag yang dijalankan oleh 

perusahaan melalui beberapa tahapan, antara lain : 

1) Proses Cetak 

 Setelah plate sudah dicuci, kemudian dilipat agar plate 

bisa dijepit atau bisa masuk pada silinder mesin cetak. 

Pengaturan mesin pembasahan dan penintaan harus 

seimbang yaitu 50% : 50%, karena jika salah satu 

kelebihan, gambar akan buram atau blawur. Dengan 

kapasitas kecepatan 13.000 lembar per jam. 

2) Proses Laminating Kertas 

 Setelah proses cetak selesai, kemudian kertas 

dimasukan ke mesin laminating. Kemudian kertas diproses 

sampai kepengeliman, dan setelah keluar kertas dipotong. 

Dan sudah siap untuk proses pengeponsnan. Kapasitas 

kecepatannya adalah 5.000 lembar per jam. 

3) Proses Pengeponsnan Kertas 

 Setelah kertas dilaminating, kemudian kertas dipotong 

sesuai dengan papan pisau yang diinginkan atau 

digunakan. Setelah itu dibawa ke departemen handwork. 

Kapasitas kecepatannya 5.000 lembar per jam. 
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4) Pengecekan Kertas per Lembar 

 Sebelum kertas disambung atau dilem, kertas di 

lakukan pengecekan per lembar terlebih dahulu. Waktu 

yang dibutuhkan ± 2 menit. 

5) Penyambungan atau Pengeliman Kertas 

 Kertas yang sudah disortir, akan dilakukan pengeliman. 

Pengeliman ada 2 tahap, yaitu pengeliman atas dan 

pengeliman bawah. Waktu yang diperlukan ± 2 menit. 

6) Pengeburan Tas 

 Setelah kertas dilakukan pengeliman, maka langkah 

selanjutnya adalah proses pengeburan tas.  Bagian atas 

dilakukan pengeburan, agar bisa dilakukan penalian. 

Waktunya ± 2 menit. 

7) Pemasangan Tali 

 Setelah dilakukan pengeburan, tas kemudian dilakukan 

pemasangan tali.  Waktunya ± 3 menit. 

8) Qualiti Control 

 Setelah shopping bag jadi, dilakukan pengecekan akhir. 

Waktu dalam pengontrolan adalah ± 5 menit. 

9) Polybag 

 Setelah shopping bag dikontrol, maka langkah 

selanjutnya dilakukan proses polybag. Yaitu 

pembungkusan shopping bag ke dalam plastik putih 

dengan jumlah 10 buah.  Waktunya ± 5 menit. 
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10) Packing 

 Setelah shopping bag dibungkus ke dalam plastik, 

kemudian dibungkus ke dalam kardus. Waktunya ± 7 

menit. 

 

 

 

Dibawah ini gambaran proses produksi shopping bag di  

PT Wangsa Jatra Lestari Kartasura : 
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B.  Laporan Magang Kerja 

 1. Pengertian Magang Kerja 

   Magang kerja merupakan kegiatan penunjang perkuliahan 

yang wajib dilakukan oleh mahasiswa dengan terjun langsung ke 

dunia usaha. 

 2. Tujuan dari Magang Kerja 

  a. Agar mahasiswa mendapat pengalaman langsung dan 

pengetahuan tentang berbagai aktivitas didalam dunia kerja. 

  b. Dapat melatih mahasiswa untuk menemukan penyebab 

masalah dan mampu memberikan solusi bagi perusahaan. 

  c. Untuk melatih mahasiswa untuk bekerja sebelum masuk 

dalam dunia kerja yang sebenarnya. 

 3. Manfaat Magang Kerja 

   Magang kerja dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, 

yaitu : 

  a. Bagi Mahasiswa 

   1) Agar mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan 

yang sudah didapat selama menempuh pendidikan. 

   2) Agar mahasiswa setelah lulus dapat menghadapi masalah 

yang timbul dalam dunia kerja. 

  b. Bagi Perusahaan 

   1) Perusahaan akan mendapat sumber daya manusia yang 

berkualitas dimasa yang akan datang. 
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   2) Hasil penelitian mahasiswa selama magang kerja dapat 

dijadikan sebagai masukan dalam menentukan kebijakan 

perusahaan. 

 4. Tempat  Magang Kerja 

    Tempat :  kegiatan magang dilakukan di PT WANGSA JATRA 

LESTARI yang beralamatkan di Jl. Pajang-

Kartasura Km 8, Solo-Indonesia. 

    Waktu   : pelaksanaan magang dilakukan selama tanggal      

9 Februari – 20 Maret 2009. 

 5. Kegiatan Magang Kerja 

   Dalam pelaksanaan magang kerja, peserta magang kerja 

dianjurkan memakai kemeja dengan rapi dan sopan. Peserta 

magang kerja harus mengisi daftar hadir setiap masuk dan pulang 

magang di pos satpam. Kegiatan magang di laksanakan mulai 

dari pukul 08.00 – 17.00 WIB. Kegiatan magang kerja 

dilaksanakan pada 3 bagian, yaitu : bagian pracetak,  bagian 

montase dan bagian PPC (Production Planning Control). Rincian 

tugas pada masing-masing bagian antara lain : 

  a. Bagian Pracetak 

    kegiatan yang dilakukan di pracetak adalah : 

   1) Mengetik naskah buku. 

   2 Membuat primus atau laporan keuangan. 

   3) Mengantar dokumen ke pembelian dan keuangan. 
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  b. Bagian Montase 

              1) Membuat sampel shopping bag. 

   2) Menyinari plate. 

  c. Bagian PPC 

   1) Memfoto copy order dari konsumen. 

   2) Mengantar dokumen ke departemen handwork. 

 

   Saat pertama kali magang kerja pasti ada kendala yang 

dihadapi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah : 

a. Kurang mengertinya atau mengoperasikan soft ware yang 

digunakan dipercetakan, yaitu photo shop. Karena dikampus 

tidak ada pelajaran itu. 

b. Belum terbiasa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Tapi  

dengan berjalannya waktu, penulis dapat melakukan 

pekerjaan dengan baik. 

 

C. Pembahasan Masalah 

 1. Identifikasi Aktivitas 

   Aktivitas-aktivitas yang diperlukan dalam proses produksi 

pembuatan shopping bag di PT Wangsa Jatra Lestari Kartasura 

meliputi : 

 a. Proses Cetak 

   Setelah plate sudah dicuci, kemudian dilipat agar plate bisa 

dijepit atau bisa masuk pada silinder mesin cetak. Pengaturan 
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mesin pembasahan dan penintaan harus seimbang yaitu 50% 

: 50%, karena jika salah satu kelebihan, gambar akan buram 

atau blawur. Proses penumpukan warna dimulai dari warna 

hitam, biru, merah kemudian baru kuning. Dengan kapasitas 

kecepatan 13.000 lembar per jam. 

 b. Proses Laminating Kertas 

   Setelah proses cetak selesai, kemudian kertas dimasukan 

ke mesin laminating. Kemudian kertas diproses sampai 

kepengeliman, dan setelah keluar kertas dipotong. Dan sudah 

siap untuk proses pengeponsnan. Kapasitas kecepatannya 

adalah 5.000 lembar per jam. 

 c. Proses Pengeponsnan Kertas 

   Setelah kertas dilaminating, kemudian kertas dipotong 

sesuai dengan papan pisau yang diinginkan atau digunakan. 

Kertas akan keluar setelah mengalami proses pemotongan, 

setelah itu dibawa ke departemen handwork. Kapasitas 

kecepatannya 5.000 lembar per jam. 

 d. Pengecekan Kertas per Lembar 

   Sebelum kertas disambung atau dilem, kertas di lakukan 

pengecekan per lembar terlebih dahulu, karena jika ada cacat 

maka kertas tidak bisa dijadikan shopping bag. Agar tidak 

dikomplain oleh pelanggan. Waktu yang dibutuhkan ± 2 menit. 
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 e. Penyambungan atau Pengeliman Kertas 

   Kertas yang sudah disortir, akan dilakukan pengeliman. 

Pengeliman ada 2 tahap, yaitu pengeliman atas dan 

pengeliman bawah. Waktu yang diperlukan ± 2 menit. 

 f. Pengeburan Tas 

   Setelah kertas dilakukan pengeliman, maka kertas sudah 

berbentuk tas. Bagian atas dilakukan pengeburan, agar bisa 

dilakukan penelian. Waktunya ± 2 menit. 

 g. Pemasangan Tali 

   Setelah dilakukan pengeburan, tas kemudian dikasih tali 

agar mudah untuk dibawa. Waktunya ± 3 menit. 

 h. Qualiti Control 

   Setelah shopping bag jadi, dilakukan pengecekan akhir. 

Agar jika sampai ke konsumen dalam keadaan yang bagus 

tidak ada barang yang cacat. Supaya perusahaan selalu baik 

dimata konsumen, jadi konsumen tidak kapok untuk memesan 

ulang. Waktu dalam pengontrolan adalah ± 5 menit. 

 i. Polybag 

   Setelah shopping bag dikontrol, maka langkah selanjutnya 

dilakukan polybag. Yaitu pembungkusan shopping bag ke 

dalam plastik putih dengan jumlah 10. Waktunya ± 5 menit. 

 j. Packing 

   Setelah shopping bag dibungkus ke dalam plastik, 

kemudian dibungkus ke dalam kardus. Waktunya ± 7 menit. 
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   Untuk memudahkan dalam penyelesaian dan 

pengendalian proses produksi secara keseluruhan, diperlukan 

adanya diagram yang menunjukkan urutan kegiatan dan 

waktu normal penyelesaian kegiatan. 

 

Tabel 3. 4 
Kegiatan Perencanaan Proses Produksi 

Shopping Bag 
(dalam satuan menit) 

No Kegiatan Waktu 
1 Pembuatan design produk 420 
2 Pembuatan film 90 
3 Pembuatan plate 4 

 

 

Tabel 3. 5 
Urutan Kegiatan Proses Produksi 

Shopping Bag 
(dalam satuan menit) 

No Kegiatan Simbol Waktu 
1 Proses cetak A 2 
2 Proses laminating kertas B 2 
3 Proses pengeponsnan kertas C 2 
4 Pengecekan kertas per lembar D 2 
5 Penyambungan/ pengeliman kertas E 2 
6 Pengeburan tas F 2 
7 Pemasangan tali G 3 
8 Qualiti control H 2 
9 Polybag I 5 

10 Packing J 7 
 Sumber : data yang diolah 
 
 
 2. Routing Proses Produksi 

   Yaitu semua kegiatan-kegiatan yang ada dalam proses 

produksi diurutkan dan ditentukan, sehingga dapat diketahui 

kegiatan yang diselesaikan sebelum kegiatan lain dapat dimulai. 

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



  61  

   Dengan demikiann dapat diketahui hubungan ketergantungan 

antar kegiatan.  

a. Proses Cetak 

  Proses cetak dapat dilakukan setelah adanya proses 

pembuatan plate. 

b. Proses Laminating Kertas 

 Setelah proses cetak selesai, kemudian kertas dimasukan 

ke mesin laminating. Sehinnga sudah siap untuk dibawa ke 

mesin pons. 

c. Proses Pengeponsnan Kertas 

 Proses pengeponsnan dapat dilakukan setelah proses 

cetak dan proses laminating selesai dilakukan. 

d. Pengecekan Kertas per Lembar 

  Pengecekan kertas dapat diselesaikan setelah proses 

pengeponsnan selesai proses. 

e. Penyambungan atau Pengeliman Kertas 

 Setelah proses penyortiran kertas dilakukan, baru dapat 

melakukan proses pengeliman.  

f. Pengeburan Tas 

  Setelah proses pengeliman selesai dilakukan, maka proses 

pengeburan tas baru dapat dilakukan. 

g. Pemasangan Tali 

  Setelah proses pengeliman dan pengeburan selesai 

dilakukan, baru proses pemasangan tali dapat diselesaikan. 
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h. Qualiti Control 

  Kegiatan pengontrolan akan dapat dilakukan jika proses 

pemasangan tali selesai dilakukan. 

i. Polybag 

 Proses pembungkusan atau polybag dapat dilakukan 

setelah dilakukan proses pengontrolan. Agar tidak terjadi 

kerusakan produk. 

j. Packing 

Setelah proses polybag selesai dilakukan, baru proses 

packing dapat dilakukan. 

 

 

 Adapun hubungan ketergantungan tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 3. 6 
Urutan kegiatan proses produksi 

Shopping bag 

No Kegiatan Simbol Kegiatan yang 
mendahului 

1 Proses cetak  A - 
2 Proses laminating kertas B A 
3 Proses pengeponsnan kertas C B 
4 Pengecekan kertas/ lembar D C 
5 Penyambungan kertas E C, D 
6 Pengeburan tas F E 
7 Pemasangan tali G F 
8 Quality control H G 
9 Polybag I H 

10 Packing J H, I 
Sumber : data yang diolah 
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 3. Menentukan Perkiraan Waktu Kegiatan 

 Penentuan waktu perkiraan untuk masing-masing kegiatan 

tidaklah mudah, karena harus mempertimbangkan factor-faktor 

ketidak pastian, sehingga dalam penentuan waktu masing-masing 

kegiatan digunakan metode PERT. Metode PERT didasarkan 

pada tiga macam perkiraan waktu, yaitu waktu optimist, waktu 

moderat, dan waktu pesimis. 

 

 Adapun perhitungan perkiraan waktu penyelesaian untuk 

masing-masing elemen pekerjaan adalah sebagi berikut : 

a. Proses Cetak 

  Waktu normal yang dibutuhkan adalah 2 menit. Jika plate 

tidak bisa  digunakan lagi, maka diselesaikan dalam waktu     

4 menit. Dan jika plate masih bisa digunakan, maka dapat 

diselesaikan dalam waktu 2 menit. 

  b. Proses Laminating 

  Waktu normal yang dibutuhkan adalah 2 menit. Jika mesin 

mati, maka dapat diselesaikan dalam waktu 4 menit. Dan jika 

mesin lancer atau tidak mati, maka dapat diselesaikan dalam 

waktu 1 menit. 

c. Proses Pengeponsnan Kertas 

  Waktu normal yang dibutuhkan adalah 2 menit. Jika mesin 

mengalami kerusakan, maka dapat diselesaikan dalam waktu 
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5 menit. Tapi jika mesin lancar dapat diselesaikan selama       

1 menit. 

d. Pengecekan Kertas 

  Waktu normal yang dibutuhkan adalah 2 menit. Jika bagian 

yang diperiksa banyak, maka butuh waktu 4 menit. 

e. Penyambungan/ Pengeliman Kertas 

  Waktu normal yang dibutuhkan adalah 2 menit. Jika 

mengalami keterlambatan lem, maka waktu yang dibutuhkan 4 

menit. Dan jika tidak ada keterlambatan sama sekali, maka 

dapat dilakukan dalam waktu 1 menit. 

f. Pengeburan Tas 

  Waktu normal yang dibutuhkan adalah 2 menit. Jika mesin 

mengalami kerusakan maka waktu yang dituhkan 3 menit. 

Dan jika mesin lancar maka waktu yang dibutuhkan 1 menit. 

g. Pemasangan Tali 

  Waktu normal yang dibutuhkan adalah 3 menit. Jika tali 

yang digunakan licin, maka waktunya 5 menit. Dan jika talinya 

tidak licin maka waktunya 2 menit. 

h. Quality Control 

  Waktu normal yang digunakan adalah 2 menit. Jika 

mengalami kebingungan dalam menentukan kerusakan 

baranga, maka waktu yang digunkan 5 menit. 
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i. Polybag 

  Waktu normal yang digunakan 5 menit. Jika plastik yang 

digunakan ada kekeliruan, maka waktu yang digunakan 8 

menit. Dan jika proses polybag lancar maka waktu yang 

digunakan 3 menit. 

j. Packing 

  Waktu normal yang digunakan 7 menit. Jika pesanan tidak 

terlalu terburu-buru, maka waktu yang digunakan 10 menit. 

Dan jika pesanan sudah keburu ditunggu konsumen, maka 

waktu yang digunakan 5 menit. 

 

Tabel 3. 7 
Perkiraan waktu prose produksi 

Shopping bag 
(dalam satuan menit) 

No Simbol 
Kegiatan 

Waktu 
Optimis (a) 

Waktu 
Moderat (m) 

Waktu 
Pesimis (b) 

1 A 2 2 4 
2 B 1 2 4 
3 C 1 2 5 
4 D 2 2 4 
5 E 1 2 4 
6 F 1 2 3 
7 G 2 3 5 
8 H 2 2 5 
9 I 3 5 8 

10 J 5 7 10 
Sumber : PT Wangsa Jatra Lestari 
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 Perhitungan perkiraan waktu penyelesaian aktivitas (ET) 

dalam tabel diatas dihitung dengan menggunakan rumus rata-rata 

tertimbang sebagai berikut : 

ET  =  a + 4(m) + b 
                                 6 

              Dimana  : 

  ET    : Waktu yang diharapkan 

  a    :  Waktu Optimis 

  m    :  Waktu Moderat 

  b     :  Waktu Pesimis 

  Menurut (Handoko, 1999 : 403) 

 

   Adapun perhitungan waktu yang diharapkan (ET) masing-

masing pekerjaan adalah sebagai berikut : 

 
 

ET untuk kegiatan A =  2 + 4( 2 ) + 4 
     6 
  = 2, 3 
 

 
ET untuk kegiatan B = 1 + 4( 2 ) + 4 
     6 
  = 2, 2 
 
 
ET untuk kegiatan C = 1 + 4( 2 ) + 5 
    6 
  = 2, 3 
 

 
ET untuk kegiatan D = 2  + 4( 2 ) + 4 
    6 
  = 2, 3 
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ET untuk kegiatan E = 1 + 4( 2 ) + 4 
    6 
  = 2, 2 
 

 
ET untuk kegiatan F = 1 + 4( 2 ) + 3 
    6 
  = 2 
 
 

 
ET untuk kegiatan G = 2 + 4( 3 ) + 5 
     6 
  = 3, 2  
  
 
ET untuk kegiatan H = 2 + 4( 2 ) + 5 
    6 
  = 2, 5 
 
 
ET  untuk kegiatan I = 3 + 4( 5 ) + 8 
    6 
  = 5, 2 

 

ET untuk kegiatan J = 5 + 4( 7 ) + 10 

    6 

  = 7, 2 
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 Dari perhitungan (ET) masing-masing pekerjaan diatas dapat 

dibuat : 

Tabel 3. 8 
Waktu penyelesaian yang diharapkan 

Proses produksi Shopping bag 
(dalam satuan menit) 

Simbol 
Kegiatan 

Kegiatan Yang 
Mendahului 

Waktu yang 
Diharapkan (ET) 

A - 2, 3 
B A 2, 2 
C B 2, 3 
D C 2, 3 
E C, D 2, 2 
F  E 2 
G F 3, 2 
H G 2, 5 
I H 5, 2 
J H, I 7, 2 

Sumber : data yang diolah 

 

 

 4. Menentukan Jalur Kritis   

        A             B      E          F      G      J  

       2,3         2,2           2,2            2              3,2           7,2             

                      C  2,3     D  2,3                   H  2,5     I    5,2  

 

    
  

                                                                                                                                  
  

 

Gambar 3. 3 
Diagram Network 

 

1 3 2 4 6 7 9 

5 8 
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  dari pengamatan Tabel 3. 3 dan Diagram network diatas dapat 

kita identifikasi jalur produksi sebagai berikut : 

 a. Jalur A – B –E – F – G – J dengan lama waktu  

2,3 + 2,2 + 2,2 + 2 + 3,2 + 7,2  =  19, 1 menit. 

b. Jalur A – B – C – D – F – G – J dengan lama waktu  

2,3 + 2,2 + 2,3 + 2,3 + 2 + 3,2 + 7,2 = 21, 5 menit. 

c. Jalur  A – B – E – F – G – H – I dengan lama waktu  

 2,3 + 2,2 + 2,2 + 2 + 3,2 + 2,5 + 5,2  =   19, 6 menit. 

d. Jalur A – B – C – D – F – G – H – I dengan lama waktu  

 2,3 + 2,2 + 2,3 + 2,3 + 2 + 3,2 + 2,5 + 5,2 = 22 menit. 

 

 Dari penghitungan diatas, diambil jalur yang mempunyai waktu 

terlama dan jalur yang terpanjang, yaitu pada jalur Pembuatan 

Proses Cetak (A), Proses Laminating Kertas (B), Proses 

Pengepondnan Kertas (C), Pengecekan Kertas / Lembar (D), 

Pengeburan Kertas (F), Pemasangan Tali (G), Quality Control 

(H), Polybag (I)dengan lama waktu 22 menit, ini merupakan jalur 

kritis. 

        A             B                F      G        

       2,3         2,2                            2              3,2                        

                      C  2,3    D  2,3                      H  2,5    I   5,2  

 

   

                                                                                                 

Gambar 3. 4 
Diagram Network 

 Jalur Kritis dengan Metode PERT 

1 3 2 4 6 7 9 

5 8 

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



  70  

 5. Menentukan Probabilitas 

  Dari pengamatan diatas ditemukan waktu penyelesaian yaitu 

selama 21, 5 menit, itu merupakan waktu yang diharapkan untuk 

penyelesaian proses produksi atau Expected Time (ET) dari hasil 

perencanaan proses produksi dengan analisis network yang 

menggunakan metode PERT, sedangkan untuk waktu 

penyelesaian yang dijadwalkan atau waktu yang ditargetkan oleh 

perusahaan adalah 29 menit. 

  Dari perkiraan waktu yang ditetapkan oleh perusahaan  dan 

waktu yang diharapkan atau ET dapat dihitung mengenai 

besarnya probabilitas atau tingkat kemungkinan dari penyelesaian 

proses pembuatan shopping bag, dengan penghitungan sebagai 

berikut : 

Z =   c - ET                   s =  n                   

2

6 úû
ù

êë
é -

=
ab

n  

    s  
 
 
Dimana : 

Z : Variasi Standar Normal 

c : Waktu Penyelesaian yang telah dijadwalkan 

ET : Waktu Penyelesaian yang diharapkan 

s : Divisi Standar waktu penyelesaian (t) 

n  : Varian Proyek (selisih waktu penyelesaian) 

Menurut (Render & Heizer, 2005 : 95 - 98) 
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  Sebelum menghitung tingkat probabilitas perlu menghitung 

Varian dari masing-masing kegiatan dijalur kritis : 

 

a. Varian untuk kegiatan A =      

2

6
24
úû
ù

êë
é -

          =     0, 11 

b. Varian untuk kegiatan B =       

2

6
14
úû
ù

êë
é -

          =     0, 25 

c. Varian untuk kegiatan C =      

2

6
15
úû
ù

êë
é -

          =     0, 44 

d. Varian untuk kegiatan D =      

2

6
24
úû
ù

êë
é -

          =      0, 11 

e. Varian untuk kegiatan F =      

2

6
13
úû
ù

êë
é -

          =      0, 11 

f. Varian untuk kegiatan G =      

2

6
25
úû
ù

êë
é -

          =     0, 25 

g. Varian untuk kegiatan H =      

2

6
25
úû
ù

êë
é -

          =     0, 25 

 

h. Varian untuk kegiatan I =      

2

6
38
úû
ù

êë
é -

 = 0, 69 

 

 Jumlah Varian dari jalur kritis   å n  =  2, 21  
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 Sedangkan untuk Standar Devisiasi proses produksi shopping 

bag adalah = 

s =  n  

 =   21,2  

 =    1, 49 

 

 Jadi untuk Probabilitas dari proses produksi dapat dihitung : 

Z   =   c - ET                                   
      s  
 
=  35 – 31, 4 
         1, 49 
 
=  2, 4 
 

 
 
   Nilai Z = 2, 4 kemudian dilihat dari tabel probabilitas kurva 

normal yaitu sebesar 0,99180, sehingga probabilitas 

terselesainya proyek dalam jangka waktu proyek adalah 0,99180                     

, yang artinya perusahaan mempunyai kemungkinan sebesar            

99, 2 % untuk memenuhi penyelesaian proyek yang dijadwalkan. 

 

 

                                                Z = 2, 4 

 

                                                         ET  31, 4           C  35 

Gambar 3.5 

Kurva Probabilitas 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

     Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan analisis serta 

perhitungan terhadap data-data dan informasi yang diperoleh, dapat 

ditarik kesimpulan antara lain : 

1. Waktu penyelesaian pekerjaan bila dilakukan secara normal 

adalah 29 menit. 

2. Dari diagram network diatas, dapat diketahui ada 4 jalur : 

 a. Jalur A – B –E – F – G – J dengan lama waktu  

2,3 + 2,2 + 2,2 + 2 + 3,2 + 7,2  =  19, 1 menit. 

b. Jalur A – B – C – D – F – G – J dengan lama waktu  

2,3 + 2,2 + 2,3 + 2,3 + 2 + 3,2 + 7,2 = 21, 5 menit. 

c. Jalur  A – B – E – F – G – H – I dengan lama waktu  

 2,3 + 2,2 + 2,2 + 2 + 3,2 + 2,5 + 5,2  =   19, 6 menit. 

d. Jalur A – B – C – D – F – G – H – I dengan lama waktu  

 2,3 + 2,2 + 2,3 + 2,3 + 2 + 3,2 + 2,5 + 5,2 = 22 menit. 

3. Jalur yang terkecil yaitu jalur A – B – E – F – G – J  dengan lama 

waktu 2,3 + 2,2 + 2,2 + 2 + 3,2 + 7,2    =   19, 1 menit. 

4. Jalur yang diterapkan pada perusahaan yaitu jalur A – B – C – D 

– F – G – H - I dengan lama waktu 2,3 + 2,2 + 2,3 + 2,3 + 2 + 3,2 

+ 2,5 + 5,2 = 22 menit. Pada jalur ini memungkinkan semua 
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kegiatan dapat terselesaikan, meskipun membutuhkan waktu 

penyelesaian terbesar. 

5. Hasil estimasi probabilitas waktu penyelesaian selama 35 menit 

sebesar 0, 99180 yang berarti bahwa perusahaan memiliki 

kemungkinan sebesar 99, 2 % untuk memenuhi penyelesaian 

proses produksi sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Yang 

berarti bahwa perusahaan memilikiki kemungkinan besar untuk 

memenuhi penyelesaian proses produksi sesuai dengan yang 

dijadwalkan. 

 

B. Saran 

  Dengan melihat hasil perhitungan dengan metode PERT, maka 

penulis mengemukakan saran-saran yang mungkin dapat berguna 

bagi perusahaan adalah : 

1. Perusahaan diharapkan dapat membuat schedule atau 

penjadwalan yang sistematis dapat terperinci. Dalam proses 

pembuatan satu penjadwalan itu nantinya menggunakan analisis 

network. Sebab dengan menggunakan analisis network terutama 

dengan analisis jalur kritis, maka dapat diketahui waktu yang 

efisien dalam kegiatan produksi. Sehingga nantinya perusahaan 

dapat menentukan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan 

sebelum diserahkan kekonsumen. 

2. Sebaiknya perusahaan memberikan perhatian yang lebih pada 

peralatan atau mesin-mesin produksi yang digunakan. Mesin-
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mesin seharusnya juga mendapatkan perawatan (maintenance) 

secara rutin dan berkesinambungan, hal tersebut bertujuan agar 

kegiatan produksi tidak terganggu oleh adanya kerusakan mesin 

sekaligus untuk menjaga keamanan dan keselamatan karyawan 

pada saat kegiatan produksi berlangsung.  
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Hasil Penghitungan dengan menggunakan POM 
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Pembuatan Design 
 
 
 Pembuatan Plate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proses Cetak Proses Laminating 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proses Pons Proses Pengeliman 
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Proses Pengeburan   Pemasangan Tali 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shopping Bag Luar Negeri Shopping Bag Luar Negeri 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shopping Bag dalam Negeri Logo Wangsa Jatra Lestari 
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Tabel Kurva Normal 
 

  0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 

0,0 0,50000 0,50399 0,50798 0,51197 0,51595 0,51994 0,52392 0,52790
0,1 0,53983 0,54380 0,54776 0,55172 0,55576 0,55962 0,56356 0,56749
0,2 0,57926 0,58317 0,58706 0,59095 0,59483 0,59871 0,60257 0,60642
0,3 0,61791 0,62172 0,62552 0,62930 0,63307 0,63683 0,64058 0,64431
0,4 0,65542 0,65910 0,66276 0,66640 0,67003 0,67364 0,67724 0,66082
0,5 0,69146 0,69497 0,69847 0,70194 0,70540 0,70884 0,71226 0,71566
0,6 0,72575 0,72907 0,73237 0,73536 0,73891 0,74215 0,74537 0,74837
0,7 0,75804 0,76115 0,76424 0,76730 0,77035 0,77337 0,77637 0,77935
0,8 0,78814 0,79103 0,79389 0,79673 0,79955 0,80234 0,80511 0,80785
0,9 0,81594 0,81859 0,82121 0,82381 0,82639 0,82894 0,81347 0,83398
1,0 0,84134 0,84375 0,84614 0,84849 0,85083 0,85314 0,85543 0,85769
1,1 0,86433 0,86650 0,86864 0,67076 0,67286 0,87493 0,87698 0,87900
1,2 0,88493 0,88688 0,88877 0,89065 0,89251 0,89435 0,89617 0,89796
1,3 0,90320 0,90490 0,90658 0,90824 0,90988 0,91149 0,91309 0,
1,4 0,91924 0,92037 0,92220 0,92364 0,92507 0,92647 0,92785 0,92922
1,5 0,93319 0,93448 0,93574 0,93699 0,93822 0,93943 0,94062 0,94179
1,6 0,94520 0,94630 0,94738 0,94845 0,94950 0,95053 0,95154 0,952
1,7 0,95543 0,95637 0,95728 0,95818 0,95907 0,95984 0,96080 0,96164
1,8 0,96407 0,96485 0,96562 0,96638 0,96712 0,96784 0,96856 0,96925
1,9 0,97128 0,97193 0,97257 0,97320 0,97381 0,97441 0,97500 0,97558
2,0 0,97725 0,97784 0,97831 0,97882 0,97932 0,97982 0,98030 0,98077
2,1 0,98214 0,98257 0,98300 0,98641 0,98382 0,98422 0,98461 0,98500
2,2 0,98610 0,98645 0,98679 0,98713 0,98745 0,98778 0,98809 0,98840
2,3 0,98928 0,98956 0,98983 0,99010 0,99036 0,99061 0,99086 0,99111
2,4 0,99180 0,99202 0,99224 0,99245 0,99266 099286 0,99305 0,99324
2,5 0,99379 0,99396 0,99413 0,99430 0,99446 0,99461 0,99477 0,99492
2,6 0.99534 0.99547 0,99560 0,99573 0,99585 0,99598 0,99609 0,99621
2,7 0,99653 0,99664 0,99674 0,99683 0,99693 0,99702 0,99711 0,99720

Sumber : Dari Richard I. Levin dari Charles A. Kirkpatrik, Quantitative 
Approaches to Management 4th ed. 

Hak Cipta @ 1978, 1975, 1971, 1965, oleh McGraw-Hill, Inc. Digunakan dengan seizin 
McGraw-Hill Book Compan 
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