
1.3. Latar Belakang 

Kegiatan proroduksi dm. operasi merupakan kegiatan transfomasi input 

nielljadi output berupa bwang dan atau jasa yang clitawkan oleli perusallaan 

kepada konsurnen. Regiatan un urLumnya mempekerjakan tenaga kerja dalam 

jumlah besar, menggunakan banyak aset fisk. memerlukan sejumlah besar 

keuangsrl~ dan tercliri dari banyak subsistem. Oleh karena itu, lcegiatan ini 

merupakan salah satu sistem yang memegang peranan penting, khususnya pada 

sebuah penlsahaan manufakhu. Tidak jarang dalam proses pengambilan 

keputusan, ~nanaje~nerl produksi &an operasi merupakan bagian integral dari 

kebijakan pen~sahaan yang dinyatakan dalam iki dan. misi perusahaan. 

Kegiatm produl~i dan operasi meliputi pengelola.an fungsi orgdusasi 

clalarr~ n~enghasilkilkan baranig dan jasa, adanyta sistern transfomsi y'ang 

menghasllkan barang dan jasa, serta adanya keputusan sebagai bagian dalam 

n~ru~ajernen operasi. Mruiajenien produksi darl operasi n ~ e r u p ~ l  swam proses 

ymg berlcesinambungm dan efekhf dengan mengginakan h g s i ,  manajemen 

untuk mengintegrasikan berbagai surnberdaya secara efisien dalam rangka 

rnencapai Lujuan. Berkesinambungan berarti bah\;ra manajernen produksi &an 

opaassi tidak rnenjadi kegiatan yang berdiri sendiri, keputusan pihak manajemen 

tidak clilaluk-an secwa sesaat melainkan berl<elanjutan melalui proses yang terus 

rnenerus. Efektif berarti pekcrjaan cliselesaikan secara hepat sasaran dan sebaik- 

baiknya (Herjanto, 1999). 



Perusahaan merupakan sebuah organisasi. yang berorientasi profit. 

Disamping ity untuk menjamin kelangsungan hidupnya suatu organisasi dituntut 

urrluk dapat ~riernenutli kepuasan pelanggan. Palam l~al ini h n a p  pelanggan 

akan kualitas, kontinuitas, kecepatan dan kemudahan memperoleh produk ch 

pasar. 

Pada perusd~aan ) r a n g  rnemfokuskan strate$ produknya pada cliversil3kasi 

produ$ upaya penlsahaan untuk memaksimalkan keuntungan disamping harapan 

perusahaan dalam memenuhi perillinka-an ltonsunlen serhlg dhadapkan pada 

masalah :keterbatasan perusaham. dalam subsistem produksi. :Kendala biasanya 

berhubungan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh pen~sahaan seperti bahan 

baku, mesin, peralatm, tenaga kerja, ~rlodal uang dan ~e~gdir1y.a yang memegang 

peranan penting dal.am subsistem produksi penlsahaan. 

PT. Yul.l~my Food Utan~a (PT. YFU) meruydmn perusahaal i n d u s ~  yang 

rnemanFaiatkan ceruk pasar dengar1 rr~ernproduksi keju lunak, krim &an poghurt 

dengan merek I'UMI\.IY mengunakan bahan baku susu segar yang berasal dari 

petenlakan lokal. Pesaing-pesaing yang dihadapi PT. YFU sebagian besar adalah 

perusahaan yang memperdagangkan atau mendistribusikan produk :keju dan 

yoghurt impor. 

Keju dan yoglrurt ~r~erupdzari prod&. 1-urur~ar~ susu yarig saat ini masih 

banyak didatangkan dari 111ar negeri. unhik memenuhi kebutllhan konsumen. di 

Indonesia. I U ~ I I  tetapi> kenaikan harga produk keju dan yogl~urt unpor beberapa 

tahur~ terakhr, berdampak pada menururmya volume irnpor keju dan poghurt 

sejak tahun 1997 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1. Peningkatan harga 



tersebut juga mendorong konsumen beralih pada prod~ik keju dan yoghurt lokal 

yang harganya lebih murah. 

?&el 1. Volume &an N k i  hnpor Keju dan Yogllwt & Indonesia, 1994 - 2000 

Disarnping nienghasikan beragam produk kZ'hl?vIY; d,ari s ~ g i  harga PT. 

YFLl menerapkan kebijakan harga 20 persen hingga 40 persen di bawah harga 

1 i 
1994 

1 1995 
i 1996 
1 1997 
1 1998 
?.. 1 1999 
i z(j(j(; i ........ ! 

produk inipor sejenis. Ole11 karena itu, dengan menghasIlkan produk berlcualitas 

Sumbcr : BPS 2000 dan Buku StatistikPdmakan (1999) 

Yoghurt 

setara dengan procl~ik impor dengan barga rclatif murah, maka produk keju :lunaJ;; 

Yolurne (ton) 
160 
635 
83,3 
209 

- 
......... 

- 
80,9 

Keju 

krim clan yogh~ut PT. YFU dapat menjadi alternatif substittsi impor bagi 

Nilai (000 US$) 
280,O 
880,O 
389>6 ... 
498,4 

............................. 
- 

1.1.2,4 ......................... 

Volume (ton) 
3.926,3 
7.911,O 
6.119 L 4 
4.691,3 
3.809,9 . ......... 
4.274,8 
6.002,2 

konsumen di Indonesia. 

Nilai (W0 US.$) 
8.883,2 

11.999,7 
12.265 L... 2 
11.176,9 
9.319,3 
8.377,7 

11.503,9 

Tabel 2. :Kon.sumsi din Produksi K.eju dan Y o g h ~ i ~  &Indonesia, 1993-1999 

, l-lL+ll , a ~ - ~ L . , u l . ~ l  j Produksi 
I Keiu (tori) i Yo@hurt (ton) i K.eiu (ton) 1 Yo~h~irt  (ton) 

I 
CIC 

Produksi P?'. YFU terns mengalami. peningkatan dari tahun :ke tah~in 

(Tabel 3). Menun~t Prasanto (1999) kapasitas p~od~iksi keju lunak, knm dan 

poghurt PT. YFU dapat di(ir~&atkan hiriggza 197.000 kg per .tal.~un. Akzl Let'dpi, 



sampai tahun 2001 produksi perusahaan ban1 mencapai 93.957,?5 kg kejil lunak, 

h clan yoghurt. 

Tabel 3. Prodksi PT. klumrny Food Utama, 1995 - 1997 

Urltuk ~nerlghadapi perstdingtan usaha &an perke111l.arlga1 pasar di masa 

mendatang, manajemen perusahaan memfoh~~skan pertumbuhan usaha pacla 

(Prasanto, 1999) : 

1. Penerapan tekriologi produksi )rang tepa!' dq efisierl unluk penirigkat'an 

kualitas, prod.&tifitas clan efisiensi prodtlk. 

2. Pengell1kanga.n produk nleldui penambahan jenis produk yang semakin 

beragam sehingga dapat memberikan nil& tambah bagi pemsahaan. 

3. Pengembangan jaringan pemasaran clan menambah pangsa pasar b m  di 

&dam riegeri terlebih dalxulu. 

Untuli meningkatkan Ykualitas, produktifitas, efisiensi serta menghasilkan 

produk yang dapat melliberkan nilai t'anikal~ bagi perusahaan, lliaka d~ dalam 

i 
i Tahun 
i 
i 1995 
i i 1996 
! 1997 

1998 i 

~LILIlCand'an pelaksmaarl produksi &a11 operasi perusahran men~butullkan E '  -' 

prod~iksi yang dapat mend~ih~ing pcncapaian tujuan perusahaan secara optimal. 

Dengan perencanam produksi dapat diketahui tahapan-tahapan produksi 

selanjutriya secara. terprogrm dl mana proses prod~iksi dapat d~sesuaikan dengan 

permintaan pasar sehingga menghasilkan optimalisasi produksi yang mencluhng 

per~capaiarl tu]uan-tu]uan perusahaan. 

Keju Lunak, Krim dan Yogl~urt (kg) 

38.705 
53.378,59 
73.333,98 
10?.807 .: 

S~unber : Prasmto (1999) 



1.2. Rumusan Masalah 

Dengan kapasitas relatif kecil, PT. YFU memfoh~skan pada strategi 

diversi6kasi produk. Hinggd saat ini teldl diproduksi IS jenis produk keju lunak, 

knm dan yoghurt YUMMY dengan berbagai uhi~an. Variasi prod~ik yang 

beragan tersebut dil~asilkan guns memenuhi pemlllltaan pelanggan/konsu111e1l 

perusahwan seperti : perhotelarl, restoran, supenrixket, bakery, caterer, age11 &an 

individu. Selain ihi, hversifikasi prod~ik merupakan salah saw. upaya menciptakan 

nilai tarnbah bagi perusahaal gwla me~llllgkatkan laba perusahaan. 

Proses produksi yang &l.akukan. PI'. YFII sangat dipenganlhi oleh 

permintaan pelanggan (proses produksi herdasarkan pesanan atau order). 

Disartipkig itu, targel. produksi perusaham juga sangat clipengard~i oleh ju~rilah 

produk yang dijual pada tahun sebel~rmnya. :Di sisi ].ah, sebagai penrsahaan yang 

berorientasi pada profit, luaka perusahaan memiliki tujuan untulc mencapzai tingkat 

keurltung:ar~ terleritu. 

Konclisi ini menyebabkm perusahaan mengalami permasalahan di dalam 

perencanam dan penenman komposisi produlqsi da lm mencapai sasararl 

keuntungan dan target prodilksi pemsabaan. Dengan mernanfaatkan. sumberdaya 

yang dim&, perusahaan perlu mengetahui kombinasi produk keju lunak, krim 

&an yoghurt jralg oplirnal yang &&pal. xtlernberian kontribusi positif terkadap 

kelangsungan. perusahaan. 

Berdasaxkan penjabwan di atas dan mempe~l~atkan proses produlqsi untuk 

rnenghasilkax prodllk keju lunak, him d m  yoghurt YUMMY, maka &pat 

diidentifikasi p e m u s a n  masalah sebagai berikut : 



1.. Faktor-faktor apa yang dihadapi perusahaan dalam- ophalisasi produlksi 

produk keju lunak, Esim dan yoghurt? 

2. Bagain~ana ko~r~biriasi produksi keju tun&, krim &an yoghwt ~ ~ a l g  opkial 

sehingga dapat mencapai keuintungan sesuai ymg ditetapkan perusaham. serta 

dapat memenuhi tujuanitarget junllah produksi berbagai produk ymg lllgjll 

dicapai oleh perusahaan? 

3. Penlbahan apa yang dapat d a k ~ ~ k a n  pada solusi optimal yang dihasilkan 

seb-dgai alte~natif keputusm ymg dxpat mencxpai tujuan/t.arget keuntungan 

dan ju1m:lah prohksi 'befbagai produk keju Iunik, :krim dan yoghurt yang ingin 

dicapai oleh penlsahaan? 

3. Bdgahana penerapan alternatif solusi optimal yarlg dihasilkari pada 

pen~sahaan ,ma.  nemenuhi hljnanitarget keuntungan dan ju1m:lah produlksi 

berbagai produk lreju lunak, krinl &an yoghurt yang ingin dicayai ole11 

perusahaan? 

1.3. Tyjuan &an Manfaat Prnulisan 

Sesuai dengan nunusan masalah di. atas, maka hijuan dari pernilisan ini 

adalah : 

1. hlengdn'disis kombinasi prorluksi keju lwak, krin~ &an yogl~urt yang optimal 

yang dapat mencapai :keunthmngan yang ditetapkan. perusaham. serta memenuhi 

tujuanjtarget jmnlaa~ produksi berbagai produk yang ingin dicxpai ole11 

perusahaan. 

2. Mengetahui batas-batas penlbahan yang dimungkjnkan menghasilkan solusi 

optimal yang nnlenjadi altematif keputusm melalui analisis sensitivitas. 



3. Membandingkan sol~lsi-solusi ymg dihasil'km. dengan prodriksi perusahaan 

serta merekomendasikan altematif kepx~hlsan bagi manajemen pen~sahaan. 

Hasil yang diperoleh dari tesis uli dihiharapkan dapat membenkan 

masrikkan yang berguna bag manajemen PI'. YFU firlsrsnya dalam pengambilan 

keputusrtll produksi. Disamping itu, penhsrtll tesis ini menlberikan koiltribusi 

bagi penulis dalam perrerapan ilmu yang diperoleh selama proses belajar dalam 

d.unia bisnis melalx~i suah~prases anahsis terstruktur. 

1.4. Ruang Linglmp 

Lingkup penelitian dibatasi pada optimalisasi liombinasi prod~iksi 18 

preduk keju lur~ak, krim dan yog1lm.L YUMMY dalarn berbagai .ukwan dengan 

memperhatikan tujuan penlsahaan dalam menghasilkan :laha clan tujuanhrget 

jumlah produksi berbagai pro& YUMMY yang ingin dicapai perusahaan. 




