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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Perusahaan Fantastic Collection adalah sebuah perusahaan home 

industri yang bergerak di bidang produksi boneka. Perusahaan Fantastic 

Collection sedang berusaha memajukan dan  mengembangkan usahanya, 

dengan cara kombinasi produk boneka mereka.  Disini perusahaan sedang 

menghadapi masalah optimalisasi produk. Adanya faktor-faktor yang 

membatasi antara lain penjualan, bahan baku, jam mesin, yang mengakibatkan 

perusahaan menghadapi masalah kombinasi produk guna memperoleh 

keuntungan optimal, terlebih lagi dalam menghadapi persaingan yang 

semakin kompetitif dewasa ini. 

Kendala lain yang dihadapi perusahaan Fantastic Collection adalah 

kesulitan dalam menentukan berapa unit boneka yang harus diproduksi dalam 

satu bulannya dan juga kesulitan dalam menentukan produk mana yang laku. 

Hal ini disebabkan karena faktor permintaan pasar yang tidak menentu, 

sehingga jika perusahaan tidak dapat memprediksi permintaan pasar maka 

akan terjadi kelebihan atau kekurangan persediaan barang, yang akan 

menimbulkan kerugian. Berikut ini adalah datanya: 
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Tabel 1.1. Data Permintaan dan Produksi Fantastic Collection 
Produk Boneka 

Bulan Permintaan Produksi  Selisih 

November 2008 14000 13750 250 

Desember 2008 13900 14000 (100) 

Januari 2009 13850 14150 (300) 

Februari 2009 14100 14025 75 

Maret 2009 14000 13950 50 

April 2009 13780 13980 (200) 

                          Sumber: Data Primer (Fantastic Collection), 2009 

Dari tabel 1.1. diketahui bahwa terjadi selisih antara permintaan dan 

produksi perusahaan sehingga terjadi kerugian yang harus diderita perusahaan 

akibat tidak menentunya permintaan dan produksi. Jika terjadi permintaan 

berlebihan maka perusahaan akan merugi karena tidak dapat memenuhi 

kekurangan permintaan, sedangkan jika lebih banyak produksi, maka 

perusahaan akan menyimpannya untuk persediaan untuk bulan berikutnya. 

Masyarakat memang menginginkan bermacam-macam produk tetapi 

karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan maka 

perusahaan memproduksi produk-produk yang paling laku, seperti sandal 

boneka dan tempat tissue boneka. Oleh sebab itu perusahaan perlu 

mengadakan perencanaan produksi khususnya penentuan kombinasi produk, 

dengan memperhatikan beberapa keterbatasan yang dimiliki perusahaan. 

Salah satu teknik yang digunakan untuk menghadapi masalah 

kombinasi produk adalah model Linear Programing. Model Linear 
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Programming adalah suatu model yang dapat digunakan dalam pemecahan 

masalah sumber-sumber yang terbatas secara optimal.  

Penelitian ini akan memfokuskan pada kombinasi produk optimal 

perusahaan Fantastic Collection dengan menggunakan model Linear 

Programming yang tetap memperhatikan berbagai kendala atau sumber daya 

yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu pada sandal boneka dan tempat tissue 

boneka karena kedua adalah produk dengan penjualan tertinggi. 

Tabel 1.2. Rata-rata Penjualan Jenis Produk Fantastic Collection per bulan  

Keterangan Sandal 
boneka 

Tempat tissue 
boneka 

Boneka 
kecil 

Gantungan 
kunci boneka 

Jumlah rata-rata 
penjualan per bulan 

3500 3250 2500 1750 

Sumber: Perusahaan Fantastic Collection (2009) 

Dengan analisis tersebut, perusahaan dapat mengetahui berapa jumlah 

produk yang akan diproduksi dengan alokasi faktor-faktor produksi yang 

terbatas secara efisien sehingga memperoleh keuntungan yang optimal.  

Berdasarkan pada latar belakang dan uraian di atas, maka penelitian ini 

berjudul: ”ANALISIS KOMBINASI PRODUK BONEKA PADA 

PERUSAHAAN FANTASTIC COLLECTION SEMARANG”. 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: Bagaimanakah kombinasi produk boneka terbaik pada Perusahaan 

Fantastic Collection Semarang? 
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1.3. PEMBATASAN MASALAH 

 Untuk membatasi permasalan yang akan dianalisis pada penelitian ini supaya 

tidak terlalu kompleks, maka dilakukan pembatasan masalah yaitu pada produk yang 

diproduksi oleh Perusahaan Fantastic Collection adalah: 

1. Sandal boneka 

2. Tempat tissue boneka 

Alasan dipilihnya kedua produk tersebut adalah karena keduanya merupakan produk 

yang paling laku dibandingkan dengan jenis produk perusahaan Fantastic Collection 

lainnya. 

 

1.4. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kombinasi produk boneka 

terbaik pada Perusahaan Fantastic Collection Semarang. 

 

1.5. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan: 

Sebagai bahan masukan dan informasi untuk memproduksi boneka 

dengan kombinasi yang akan mendatangkan keuntungan optimal. 

2. Bagi Kalangan Akademisi: 

Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian dengan 

topik yang serupa di masa mendatang. 
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1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sedangkan sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk 

menganalisis permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi 

pustaka, kerangka pikir, dan definisi operasional. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: obyek dan lokasi penelitian, jenis dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran umum perusahaan, dan hasil analisa data sesuai 

dengan metode analisis yang digunakan. 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirangkumkan dari 

bab-bab sebelumnya. 
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