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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di era globalisasi ini, perkembangan industri manufaktur semakin maju. Hal 

itu terbukti dengan banyaknya industri baru yang mengelola berbagai macam 

produk. Dengan demikian kebutuhan akan faktor – faktor produksi menjadi 

semakin bertambah banyak. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, perusahaan perlu 

mengadakan kegiatan produksi.  

Dalam menjalankan kegiatan produksi, perusahaan memerlukan 

perencanaan penjadualan yang tepat. Penjadualan merupakan salah satu kegiatan 

penting dalam industri manufaktur maupun jasa. Penjadualan tidak hanya penting 

untuk perencanaan produksi tetapi juga untuk pengendalian produksi. Penjadualan 

tidak hanya akan membantu usaha secara efektif dan efisien dalam melakukan 

suatu produksi, tetapi juga akan mempengaruhi pencapaian tujuan usaha, karena 

itu aspek ini sangat penting bagi suatu usaha tertentu.  

Kesalahan dalam menentukan jadwal produksi akan mengurangi 

keuntungan perusahaan. Adanya penjadualan produksi yang tidak tepat akan 

menambah biaya produksi, menambah waktu menganggur fasilitas, dan 

mengakibatkan keterlambatan pekerjaan dalam proses produksi karena batas 

waktu penyelesaian pekerjaan terlampaui. Untuk mengatasi semua kerugian yang 

timbul, maka perusahaan harus membuat jadwal produksi yang tepat sesuai waktu 

dan urutan produksi. 
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Adapun penjadualan adalah proses untuk menentukan sequence yang berarti 

pengurutan pekerjaan yang akan dilakukan berikutnya dan timing yang berarti 

menentukan saat akhir dan mulai pekerjaan (Schroeder, 2000:260). Urutan proses 

produksi mempengaruhi kapan suatu produk selesai diproduksi dan apakah 

produksi tersebut mengalami keterlambatan pengiriman yang diakibatkan oleh 

terlambatnya proses produksi atau tidak, oleh sebab itu metode penjadualan yang 

digunakan oleh perusahaan sangat penting. 

CV Jimmy Putra Cahaya yang bertempat di jalan Industri LIK III / 68 – 69, 

Semarang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengolahan kaca. 

Perusahaan ini melayani berbagai macam pemesanan kaca untuk mebel, jendela, 

dan frame. Sebelum memulai proses pengerjaan kaca, CV Jimmy Putra Cahaya 

biasanya menerima schedule receipt dari perusahaan pemesan untuk jenis kaca 

yang dipesan beserta ukuran yang diinginkan. Untuk bahan bakunya, perusahaan 

ini memperoleh bahan baku dari PT Silver Indo untuk kemudian diolah menjadi 

berbagai macam bentuk/model kaca sesuai dengan order dari konsumen.  

Ada 4 tahapan proses pengolahan kaca yang dilakukan di CV Jimmy Putra 

Cahaya. Tahap pertama merupakan tahap pemotongan. Pemotongan kaca 

dilakukan sesuai mall yang diinginkan. Pada saat memotong, mall tersebut 

diletakkan di atas bahan baku. Tahap kedua merupakan tahap proses awal. Tahap 

proses awal merupakan proses scrub atau pengasaran permukaan kaca dengan 

menggunakan batu grenda yang diputar dengan mesin grenda. Tahap ketiga 

merupakan tahap proses akhir yaitu proses pengkilapan kaca / membuat kaca 

tidak busam. 
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 Berikut ini merupakan hasil observasi di CV Jimmy Putra Cahaya pada 

beberapa hasil outputnya, yaitu sebagai berikut : 

 

Gambar  1.1 : Kaca Cermin Mirror Davao, bevel 3cm 

Sumber : data primer (2012) 

 

Gambar 1.2 : Kaca  Cermin Mirror Baroque, bevel 3 cm 

Sumber : data primer (2012) 
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Gambar  1.3 : Vanity paris oval kaca cermin, bevel 25 mm 

Sumber : data primer (2012) 

Ketiga gambar tersebut memiliki tahapan proses pengolahan yang sama. 

Ketiga kaca tersebut memiliki tahapan proses yang terdiri dari proses pemotongan 

kaca, proses awal ( pembevelan ) , dan proses akhir ( pengkilapan ). Waktu proses 

pengerjaannya pun berbeda beda disesuaikan dengan bentuk dan ukurannya. 

Ketiga jenis kaca cermin tersebut rata – rara memiliki waktu proses pengerjaan 

sekitar 45 - 50 menit.  

 

Gambar 1.4 : Cermin grafir antique, 40x50 
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Gambar 1.5 :Kaca lengkung, 100x40 

Sumber : data primer (2012) 

Proses pengerjaan untuk gambar 1.4 dan gambar 1.5 rata – rata 

membutuhkan waktu sama yaitu sekitar 2 hari dikarenakan proses pengerjaannya 

pun sangat rumit. Untuk proses pengerjaan cermin grafir antique, CV Jimmy 

Putra Cahaya mengalihkan ke perusahaan lain yang bergerak khusus di bidang 

pembuatan grafir. Tahapan proses cermin grafir antique terdiri dari proses 

penggambaran grafir, penembakan grafir dengan menggunakan pasir laut dan  

proses pencerminan dengan menggunakan cairan kimia. Sedangkan proses 

pengerjaan kaca lengkung hanya satu tahapan proses saja, yaitu kaca dimasak 

dengan menggunakan oven bersuhu tinggi dengan menyesuaikan mall. Untuk 

pengerjaan kaca lengkung ini, proses pengerjaannya dialihkan juga ke perusahaan 

lain. 

Selama ini perusahaan hanya menerapkan metode penjadualan FCFS (First 

Come First Served). Metode ini mengurutkan produksi berdasarkan yang pertama 



6 
 

 
 

kali datang pertama kali dilayani. Pekerjaan yang datang terlebih dahulu di pusat 

kerja, maka akan diproses lebih dulu (Render dan Haizer, 2001:474). Produk yang 

bermacam macam memerlukan waktu pengerjaan yang berbeda pula, dari segi 

waktu pengerjaan dari produk yang bermacam  macam harus diatur sebaik 

mungkin agar apa yang telah direncanakan dapat diproduksi tepat waktu. 

CV Jimmy Putra Cahaya telah dirintis sejak tahun 1995, seiring dengan 

ketatnya persaingan maka perusahaan ini berharap untuk dapat terus berkembang 

khususnya di pasar Semarang dan sekitarnya. Perusahaan yang dipasok oleh CV 

Jimmy Putra Cahaya yaitu CV Euro Design dan PT Jansen Indonesia. Pesanan 

produk kaca yang diterima oleh CV Jimmy Putra Cahaya merupakan permintaan 

dari perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan dan pengiriman produk 

furniture dalam jumlah besar dengan orientasi ekspor. Perusahaan ini hanya 

memasok perusahaan mebel yang khusus untuk ekspor karena keuntungan yang 

diperoleh lebih besar dari pada perusahaan lokal. Selain itu, pangsa pasar di 

negara lain lebih tinggi daripada pangsa pasar di negara sendiri. 

Berdasarkan hasil observasi pada perusahaan CV Jimmy Putra Cahaya, 

penjadualan proses jasa pengolahan kaca belum dilakukan secara efektif, sehingga 

masih sering mengalami keterlambatan dalam pengiriman produk pada 

konsumennya.  

Adapun data pesanan jasa pengolahan kaca periode September 2012 yang 

pengirimannya melebihi dari batas waktu duedate : 
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Tabel 1.1.  Data Pesanan Jasa Pengolahan Kaca CV Jimmy Putra Cahaya 
yang Pengirimannya Terlambat Periode September 2012 

Nama Item Tanggal 
Terima 

Tanggal Jatuh 
Tempo 

Realisasi 
Pengiriman 

Kaca depan atas Eglomised Side Table, bevel 30 mm 04/09/2012 10/09/2012 13/09/2012 
Kaca depan bawah Eglomised Side Table, bevel 30 mm 04/09/2012 10/09/2012 13/09/2012 
Kaca depan samping Eglomised Side Table, bevel 30 mm 04/09/2012 10/09/2012 13/09/2012 
Kaca depan tengah Eglomised Side Table, bevel 30 mm 04/09/2012 10/09/2012 13/09/2012 
Kaca Laci Eglomised Side Table, bevel 30 mm 04/09/2012 10/09/2012 14/09/2012 
Kaca Samping Eglomised Side Table, bevel 30 mm 04/09/2012 10/09/2012 14/09/2012 
Kaca Top Eglomised Side Table, bevel 30 mm 04/09/2012 10/09/2012 14/09/2012 
Coffe Table Amslardam Kaca Top 12/09/2012 18/09/2012 21/09/2012 
Kaca Cermin Mirror Davao / 570x850x5, bevel 3 cm 12/09/2012 18/09/2012 21/09/2012 
Kaca Cermin belakang Regency Vitrine / 870 x 670 x 5 12/09/2012 18/09/2012 21/09/2012 
Louis Mirror Cermin bevel 30 mm / 1322 x 753 x 5 12/09/2012 19/09/2012 21/09/2012 
Kaca Cermin belakang Inlaid Cabinet, bevel 30 mm 12/09/2012 19/09/2012 22/09/2012 
Louise XV Mirror cermin, bevel 30 12/09/2012 18/09/2012 22/09/2012 
Vanity Oval kaca, bevel 25mm /600x424 12/09/2012 18/09/2012 22/09/2012 

Sumber : Data Sekunder 2012 

Dari data pada tabel 1.1, diketahui bahwa jadwal pengiriman pesanan jasa 

pengolahan kaca telah melebihi batas tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan 

oleh konsumen. Hal ini dikarenakan adanya berbagai hambatan  hambatan yang  

menganggu jalannya proses pengolahan kaca. Berikut adalah hambatan – 

hambatan yang dapat terjadi, antara lain: 

a. Penggunaan mesin grenda yang kurang maksimal 

Mesin grenda merupakan mesin yang digunakan 

untuk  melakukan pembevelan ( membentuk lengkungan pada kaca yang 

bersudut sesuai dengan ukuran yang diinginkan ) dan mengkilapkan kaca. 

Pada saat proses pembevelan, perusahaan hanya menggunakan 2 mesin 

grenda dari 4 mesin yang tersedia, sisanya berfungsi sebagai cadangan 

sehingga penggunaan mesin grenda didalam proses pembevelan  menjadi 

kurang maksimal. 
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b. Tidak ada pemaksimalan tenaga kerja 

Ada 1 karyawan di bagian pemotongan, 2 karyawan di bagian pembevelan, 

dan 3 karyawan di bagian pengkilapan. Setelah selesai proses pemotongan 

selama 4 jam, karyawan bagian pemotongan membantu di bagian 

pengkilapan. Dalam hal ini, tidak ada pemaksimalan tenaga kerja untuk 

memaksimalkan proses pembevelan padahal proses pembevelan lebih 

membutuhkan pemaksimalan tenaga kerja daripada proses pengkilapan. 

Akibatnya penyelesaian untuk setiap pesanan menjadi lebih lama. 

c. Adanya penyisipan pesanan baru  

Pada saat terjadi penyisipan pesanan, proses pengolahan kaca yang sedang 

berlangsung  harus ditunda terlebih dahulu untuk mendahulukan pesanan 

sisipan tersebut. Akibatnya banyak pesanan yang penyelesaiannya 

mengalami kemunduran karena perusahaan belum mempertimbangkan 

pelaksanaan penjadualan untuk pesanan yang sebelumnya tersebut. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Penjadualan Jasa Pengolahan 

Kaca Pada CV Jimmy Putra Cahaya”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini  adalah: Bagaimana penjadualan jasa pengolahan kaca yang efektif 

pada CV Jimmy Putra Cahaya, Semarang? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun penjadualan jasa pengolahan 

kaca yang efektif pada CV Jimmy Putra Cahaya, Semarang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pihak Perusahaan 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang berguna bagi pihak 

perusahaan, terutama dalam menentukan penjadualan produksi perusahaan. 

2. Bagi Kalangan Akademis 

Memberikan referensi bagi kalangan akademis untuk keperluan studi dan 

penelitian selanjutnya untuk topik yang sejenis dan untuk mengetahui lebih 

dalam lagi tentang pembahasan mengenai penjadualan produksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




