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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.LATAR BELAKANG PENELITIAN  

Banyaknya pembuat usaha khususnya di kota Sukabumi tidak menjadi 

jaminan atau tolak ukur bahwa perekonomian sudah berada pada tingkat yang 

baik. Sebaliknya sebuah usaha kecil harus diberikan perhatian yang lebih agar 

dapat maju dan berkembang dalam persaingan. Banyak pelaku usaha yang 

kesulitan untuk mengembangkan  usahanya dikarenakan keterbatasan ilmu dan 

pengalaman. Masalah utama para pelaku usaha kecil yaitu tidak dapat 

memperbaiki kinerja perusahaan sehingga jika hal ini dibiarkan akan tertinggal 

oleh para pesaingnya yang lebih kompeten. Seperti halnya di Kota maupun 

Kabupaten Sukabumi yang mencari peluang keuntungan dengan membuka bisnis-

bisnis baru mulai dari makanan, pakaian, peralatan rumah tangga dan sebagainya.  

Salah satunya usaha makanan berjenis kue yang biasanya menjadi 

konsumsi sehari hari oleh masyarakat. Seiring majunya pemikiran manusia, fungsi 

kue tidak hanya untuk acara acara spesial atau khusus, tapi sekarang banyak sekali 

kue yang menjadi cemilan untuk sehari hari dengan berbagi bentuk dan rasa yang 

ber fariatif. Dalam keadaan perekonomian saat ini, kebutuhan pangan dijadikan 

peluang sebagai sumber penghasilan. Para penjual dalam bidang makanan seperti  

berlomba-lomba menghasilkan produknya sesuai keinginan konsumen. Hal ini 

berkaitan erat dengan bagaimana pelaku usaha memproduksi produk kue tersebut. 
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Manajemen produksi sangat diperlukan bagi perusahaan, ini di sebabkan 

manajemen produksi tidak hanya diperlukan untuk membuat   produk saja 

melainkan juga mencakup kepada pengelolaan bahan baku yang diperoleh untuk 

mencapai tujuan produksi yang telah ditetapkan. 

Kegiatan  produksi melibatkan pengubahan dan pengolahan berbagai 

macam sumber bahan mentah yang diubah menjadi barang bermanfaat untuk 

dijual salah satunya seperti kue. Bagian produksi dan operasi harus berusaha 

mewujudkan barang dalam hal berikut: diproduksikan secara efektif dan efisien, 

mencapai tingkat produktivitas yang tinggi, dan dapat menciptakan barang yang 

bermutu. Dalam melaksanakan produksi dengan baik, maka diperlukan rangkaian 

yang akan membentuk suatu rancangan proses produksi. Salah satunya dengan 

menata pola produksi yang dibutuhkan sebuah perusahaan guna mencapai hasil 

yang diinginkan.  

Pentingnya perencanaan tata letak (layout) memiliki berbagai implikasi 

strategis yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, tataletak mrnrntukan 

daya saing yang perusahaan dalam hal proses kecukupan kapasitas, kelancaran 

proses, fleksibilitas oprasi, dan biaya penanganan bahan serta untuk kenyamanan 

kerja. Keputusan membuat desain atau tata letak dari fasilitas produksi mencakup 

mesin-mesin, bahan baku, dan peralatan produksi lainnya dalam suatu tempat 

(Haming :14). 

Rancangan tata letak produk atau layout product merupakan penataan 

fasilitas produksi yang diterapkan perusahaan secara berurutan mulai dari tahap 

awal hingga akhir. Bahan yang dibuat akan selalu melalui alur yang sama setiap 

proses hingga bahan tersebut menjadi barang jadi yang siap dijual. Alur seperti ini 
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biasanya digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan banyak produk namun 

tingkat variatif nya yang rendah. Di dalam dasar pengaturan tata letak produk ini 

ada suatu yang harus terpenuhi yaitu keseimbangan beban. Hal ini berkaitan 

dengan penataan fasilitas produksi yang disusun secara berurutan harus memiliki 

kapasitas yang sama agar keseimbangan dalam produksi dapat tercapai. 

Perusahaan Dagang (PD) HM Kue Pia sesuai Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) NOMOR : 503.17/106/1726/10-22/Mikro.Herr-

BPMPT/2015, termasuk jasa dagangan utama produksi roti kue pia. Lokasi pabrik 

terletak di Kp. Cibatu Pos RT.021/007 Desa cisaat Kecamatan Cisaat  Kabupaten 

Sukabumi. Produk yang ditawarkan terdapat dua jenis yaitu kue pia besar dan kue 

pia kecil. Semua proses produksi dari tahap awal hingga adaa yang di bantu oleh 

mesin ada yang masih manual atau yang masih sederhana seperti mesin pengaduk, 

alat pemanggang, alat pencetak, alat pemotong adonan, dan alat alat pendukung 

lainnya dibantu sumber daya manusia. Proses produksi dilakukan ditempat yang 

lumayan luas serta dikerjakan secara berurutan terdiri  tahap mulai dari tempat 

bahan baku, pembuatan adonan roti, membuat isian untuk roti, pendiaman bahan 

roti, pemotongan adonan, pembentukan adonan,  penggabungan bahan utama 

dengan isiannya, pemanggangan, pendinginan kue yang sudah matang, 

mengemasan. Berikut data produksi PD HM Kue Pia:  

Berdasarkan data produksi pada bulan januari 2019 dapat di lihat dalam 

waktu satu bulan saja untuk kue berukuran besar lebih banyak di buat 

dibandingkan kue yang berukuran kecil. Dikarenakan dari segi pembuatan 

memang lebih cepat kue pia yang berukuran besar karena dalam proses 
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pembentukannyaa di bantu oleh mesin otomatis setelah pencetakan langsung bisa 

di isi dengan bahan pelengkapnya dan langsung memasuki tahappan selanjutnya 

da juga kue berukuran besar tergolong cepat prosesnya karna di bantu mesin 

otomatis, sedangkan kue pia berukuran kecil setelah masuk proses pencetakan 

harus di ukur manual terlabih dahulu ukuran atau bentuknya secara manual di 

kerjakannya, setelah itu baru bisa masuk ke tahap selanjutnya yaitu pengisian 

bahan isian kue pia. 

Selain itu berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pimpinan 

perusahaan peneliti menemukan permasalahan pada tata letak fasilitas produksi 

PD HM Kue Pia, dimana pimpinan perusahaan mempunyai keluhan pada 

pembuatan kue kecil yang proses pembuatannya lebih lama dan memerlukan 

waktu lebih panjang dibanding kue berukuran besar. Setiap tahap kegiatan 

produksi memiliki waktu yang berbeda-beda dan tidak di berikan target waktu 

untuk menyelesaikan produk. Waktu yang berbeda-beda disini menjadi tanda 

adanya ketidakseimbangan beban produksi sehingga menunjukkan bahwa 

perusahaan belum mampu mengontrol proses produksi dari segi waktu. Hal ini 

berpengaruh pada hasil produksi dan pendapatan yang tidak maksimal karena 

waktu kerja yang tersedia tidak di manfaatkan sebaik mungkin.  

Salah satunya tahap pembentukan yang lebih lama dibandingkan tahap lainnya 

karena mesin yang terdapat hanya satu unit. Sehingga ketidakseimbangan beban 

produksi menjadi hambatan atau kendala dalam penyusunan layout. Dalam sehari 

dapat menghasilkan maksimal 84box, jika dikalikan enam hari produksi menjadi  

480box. Padahal ada saja konsumen yang ingin memesan lebih dari 480box 
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terutama kue pia yang berukuran kecil. Jika perusahaan dapat menghasilkan kue 

pia yang berukuran kecil lebih banyak maka pendapatan yang diterimapun bisa  

lebih besar dari sebelumnya.  

Tabel 1.1 Data Produksi PD HM Kue Pia bulan januari 2019. 

Sumber: pemilik PD HM Kue Pia januari 2019 

Tabel 1.2 Data Produksi PD HM Kue Pia bulan januari 2019. 

Sumber: pemilik PD HM Kue Pia januari 2019 

Berdasarkan fenomena yang telah di uraikan di atas maka peneliti tertarik untuk 

mengangkat judul “ IMPLEMENTASI LAYOUT PRODUKSI DENGAN 

MENGGUNAKAN MODEL PRODUCT LAYOUT DI PD HM KUE PIA 

KABUPATEN SUKABUMI“. 

 

 

Nama produk Jumlah waktu kerja Jumlah produksi per minggu 

Kue pia 11 jam 480 box 

No Kategori 

Produk 

Jumlah/ 

hari 

Jumlah yang 

di produksi / 

box 

Harga / box Jumlah 

Minggu 

Jumlah harga 

1. A  

84 

50 x 6 Rp. 35.000 4 Rp. 42.000.000 

2. B 34 x 6 Rp. 49.000 4 Rp 39.984.000 

JUMLAH TOTAL  Rp.81.984.000 
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1.2. IDENTIFIKASI MASALAH DAN RUMUSAN MASALAH  

1.2.1. Identifikasi masalah  

Berdasarkan latar belakang, diketahui bahwa produksi kue pia belum 

memanfaatkan waktu kerja yang ada secara baik sehingga berdampak pada hasil 

produksi yang belum maksimal dikarenakan tata letak produksi PD HM Kue Pia 

yang secara berurutan mengalami hambatan dengan waktu yang terbuang dalam 

pengerjaan disebabkan tidak ada perhitungan waktu di semua stasiun kerja dan 

mengakibatkan hasil produksi menjadi tidak sesuai dengan yang di inginkan  

1.2.2. Rumusan masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka perumusan masalahnya adalah : 

1.2.2.1.Bagaimana layout produksi yang di terapkan saat ini di PD HM Kue Pia ? 

1.2.2.2.Bagaimana penerapan layout produksi berdasarkan model product layout 

di PD HM Kue Pia ? 

1.3.TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN  

1.3.1.  TUJUAN PENELITIAN  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.3.1.1.Untuk mengetahui bagaimana layout produksi yang di terapkan saat ini di 

PD HM Kue Pia  

1.3.1.2.Untuk mengetahui bagai manapenerapan layout produksi yang 

berdasarkan model product layout di PD HM Kue Pia  
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1.3.2. KEGUNAAN PENELITIAN 

Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini selain berguna untuk peneliti juga 

dapat berguna bagi beberapa pihak lain. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut : 

1.3.2.1.Kegunaan teoritis  

Dari penelitian yang dibuat ini, peneliti mengharapkan yang nantinya hasil dari 

penelitian ini dapat menjadi bahan suatu kajian yang lebih mendalam lagi bagi 

suatu hal yang sama. Juga sebagai pengaplikasian ilmu-ilmu yang telah dipelajari 

selama peneliti mendapatkan ilmu pada Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis 

Universitas Muammadiyah Sukabumi. 

1.3.2.2.Kegunaan praktis  

Penelitian ini juga diharapkan selain berguna bagi peneliti, juga dapat 

berguna bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan melakukan penelitian lebih 

lanjut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.2.3.Bagi Peneliti  

Peneliti berharap dapat memperluas wawasan terutama dalam bidang ilmu 

produksi terutama mengenai tata letak produksi yang tepat sesuai kebutuhan 

perusahaan. Juga sebagai bahan pembelajaran dimasa yang akan datang saat terjun 

dalam masyarakat di dunia perbisnisan. 
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1.3.2.4. Bagi Perusahaan  

Sangat diharapkan dapat membantu perusahaan dalan memecahkan 

masalah dan sebagai bahan masukan yang bermanfaat dan berguna. Dapat 

menjadikan referensi dan bahan masukan bagi perusahaan 

1.3.2.5.Bagi Pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan bahan refensi 

untuk melakukan penelitian serupa. Selain itu, diharapkan dapat memberikan 

informasi, pengetahuan, dan wawasan yang berkaitan dengan kemampuan 

perusahaaan memenuhi penataan tata letak yang tepat. 

1.4. Lokasi penelitian 

Lokasi yang diambil oleh peneliti yaitu pada perusahaan PD HM Kue Pia. 

Yang beralamat di Kp. Cibatu Pos RT. 021/007 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat 

Kabupaten Sukabumi  

1.5. Lamanya penelitian   

Penelitian ini di laksanakan selama 8 bulan terhitung dari bulan November 

2018 s/d bulan Juli 2019. Selama kurun waktu tersebut peneliti melakukan 

beberapa tahap penelitian dimulai dari persiapan penelitian sampei dengan 

pengajuan ataupun pelaksanaan , seperti dalam bentuk tabel di bawah ini : 
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Tabel 1.3 

Jadwal Kegiatan dan Pelaksanaan Penelitian 

  

No Kegiatan 
Oktober November Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pengajuan 

Judul       

 

                                      

 

                    

2. 
Survey Awal                                                  

                    

3. 

Bimbingan 

Usulan 

Penelitian                                                 

                    

4. 

Seminar 

Usulan 

Penelitian                                                 

                    

5. Penelitian                                                  
                    

6. 

Penyelesaian 

dan Bimbingan 

Skripsi                         

                    

7. Sidang Skripsi                          
                    

8. 
Perbaikan  

Skripsi                         

                    


