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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Perkembangan ilmu dan teknologi secara cepat telah mendorong 

terciptanya globalisasi dalam berbagai kegiatan terutama dibidang ekonomi dan 

bisnis. Kondisi ini diikuti pula dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan 

barang dan jasa yang sangat beraneka ragam serta sangat bervariasi. Dilihat dari 

sudut kegiatan ekonomi, perusahaan manufaktur dapat dipandang sebagai suatu 

sistem yang memproses masukan ( input ) untuk menghasilkan keluaran ( output ). 

Kegiatan ini sering disebut sebagai proses produksi. Salah satu karakteristik dari 

proses produksi adalah terjadinya perubahan bentuk dari bahan baku menjadi 

barang jadi atau juga bisa diartikan merubah sesuatu yang kurang bernilai menjadi 

sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Barang yang dihasilkan oleh pihak 

produsen harus memenuhi standar-standar tertentu yang dapat menunjukkan 

kualitas barang serta citra dari perusahaan yang memproduksi barang tersebut, 

namun dengan biaya produksi yang tidak terlalu besar. Barang yang telah 

dihasilkan tersebut diharapkan masih dapat menghasilkan tingkat keuntungan 

yang diharapkan oleh pihak perusahaan selain memiliki mutu yang bagus. Tidak 

dipungkiri bahwa pada saat ini sebagian orang masih berpendapat bahwa sesuatu 

barang dapat dikatakan berkualitas jika memiliki harga jual yang tinggi atau 

mahal. Tetapi dalam kenyataannya tidak semua opini sebagian besar masyarakat 

yang bertindak selaku konsumen itu benar. 
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 Tetapi ini yang menjadi pekerjaan rumah bagi pihak perusahaan agar bagaimana 

caranya memperoleh bahan baku yang kualitasnya baik tetapi dengan biaya yang 

relatif lebih murah sehingga hasil dari produksi tersebut dapat dijual dengan harga 

yang tidak mahal tetapi mempunyai kualitas yang baik. 

Banyak perusahaan yang melakukan proses produksi dengan mengejar 

target pesanan tanpa memperhatikan sistem kerja yang efektif dan efisien 

sehingga produk yang dihasilkan kualitasnya kurang baik atau produknya banyak 

yang tidak layak pakai atau bahkan membutuhkan waktu yang lama untuk 

menghasilkan satu produk.  

 Untuk itu perusahaan dituntut agar memperhatikan sistem kerja yang efektif dan 

efisien sehingga produk yang dihasilkan mempunyai kualitas yang baik, waktu 

pengerjaannya cepat namun terarah dan mampu bersaing untuk menembus dan 

merebut pasar. 

Suatu perusahaan dapat dianggap berhasil bila perusahaan tersebut telah 

memperoleh penghasilan atau dari penjualan produk yang dihasilkannya dan 

mampu menutupi seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan 

proses produksinya itu. Dalam melakukan kegiatan usahanya suatu perusahaan 

akan dihadapkan dengan penggunaan faktor-faktor produksi yang terbatas baik itu 

bahan baku, tenaga kerja dan peralatan sehingga dapat digunakan dan 

dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan perusahaan. 

Manajemen adalah salah satu faktor yang diperlukan perusahaan dalam 

mencapai tujuannya. Salah satu fungsi penting dalam manajemen perusahaan 

adalah manajemen produksi. 
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Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengaturan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran penerapan 

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. 

Sedangkan manajemen produksi merupakan suatu proses untuk 

menghasilkan produk atau jasa yang membawanya ke keluaran akhir. Proses 

produksi yang diharapkan oleh perusahaan adalah proses produksi yang terencana, 

terkendali, terkoordinir dengan baik, sehingga apa yang menjadi sasaran dan 

tujuan perusahaan bisa tercapai. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan peninjauan dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dengan 

memilih judul 

“ TINJAUAN PROSES PRODUKSI DI  PT. SANLIT INTI PLAS TICS . “ 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis 

mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan proses produksi di PT. Sanlit Inti Plastics ? 

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi PT. Sanlit Inti Plastics dalam 

melaksanakan proses produksi tersebut ? 

3. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi PT. Sanlit Inti 

Plastics dalam melaksanakan proses produksi tersebut ? 
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1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud penulis melakukan kerja praktek adalah untuk mendapatkan data 

sebagai bahan masukan dan informasi yang relevan tentang proses produksi yang 

dilakukan PT. Sanlit Inti Plastics, karena merupakan unsur yang penting dalam 

kelancaran proses produksi. 

Adapun tujuan dari kerja praktek ini sendiri yaitu :  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan proses produksi di PT. Sanlit Inti 

Plastics 

2.  Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Sanlit Inti 

Plastics dalam melaksanakan proses produksi tersebut. 

3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala-kendala PT. Sanlit Inti 

Plastics dalam melaksanakan proses produksi tersebut. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Hasil dari penelitian yang diperoleh baik dari perusahaan sebagai objek di 

lapangan maupun dari penelitian pustaka diharapkan berguna bagi : 

1. Penulis 

Berguna sebagai bahan untuk penulisan laporan tugas akhir dan 

merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang Program 

Diploma III. Dan juga berguna sebagai masukan ilmu yang bermanfaat 

bagi penulis dan sekaligus untuk menambah wawasan melalui kegiatan 

penelitian lapangan. 

 



 

 

5 

2. Perusahaan 

Penelitian ini dapat memberikan informasi berharga bagi perusahaan 

untuk dapat lebih meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, 

khususnya dalam proses produksi. 

3. Pihak lain yang terkait 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pembaca 

untuk melakukan suatu perbandingan ilmu terutama dari kajian empiris.  

Dan diharapkan laporan tugas akhir ini dapat menjadi suatu bacaan yang 

bermanfaat bagi pembaca untuk menambah ilmu dan wawasan. 

 

1.5 Metodologi Penulisan Tugas Akhir 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan 

metode deskriptif menurut Mohammad Nazir (2003;63), yakni suatu metode 

dalam meneliti, status sekelompok manusia, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang terhadap proses produksi di PT. Inti 

Sanlit Inti Plastics. Data yang dikumpulkan akan sesuai dengan sifat dan 

permasalahan yang akan dibahas, dengan begitu jenis data yang akan digunakan 

dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah : 

• Data Primer 

Yaitu data yang didapat langsung dari perusahaan dengan melakukan 

wawancara dan observasi langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan. 
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• Data Sekunder 

Yaitu data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan baik berasal dari 

literature maupun sumber lain yang datanya menunjang data primer. 

Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan data yang diperoleh dari : 

a. Observasi 

Yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan dengan cara mendatangi 

langsung ke lokasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

b. Wawancara 

Penulis mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang 

berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek 

Lokasi yang dijadikan tempat kerja praktek oleh penulis adalah PT. Sanlit 

Inti Plastics yang beralamat dijalan industri III/8, Leuwi Gajah, Cimahi Selatan, 

Bandung. Waktu kerja praktek ini dilakukan selama satu bulan. 

 

 


