
1.1 Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

PT. Goldfindo Intikayu Pratama ("Goldfindo") merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang pembuatan produk furniture di kantor dan di rumah seperti 

meja, kursi, dl!. 

Saat ini, Goldfindo memproduksi banyak sekali produk. Dan sebab itu, ingin 

diketahui bagaimana keadaan produksi dan meja mhm.019 yang merupakan salah 

satu produk utama dan Goldfindo. Untuk itu, perusahaan ingin mengetahui berapa 

besar buffer diperlukan untuk produksi meja dalam sehari. Selain itu, untuk 

memproduksi sejumlah produk. diperlukan keseimbangan waktu dan setiap mesin 

dan jumlah buffe,. yang sesuai sehingga dapat meningkatkan output. Apabil~ total 

waktu yang digunakan untuk produksi semakin sing.1cat, maka jum!ah produk yang 

dil)asilkan semahTJ. besar, sehingga kemampuaTJ. untlJk memenu.hj kebutnhaTJ. 

konsll.!nen sema.1cin baile. 

Oleh karena itu, perlu dilalclJkan kajian sistem produksi meja mhm.019 yang 

dipakai oleh Goldfindo. Sistem produksi yang dip&.ai adalah sistem Produlr.si Push. 

1.2 Perumusan Masalab 

Bagaimana pengaruh kapasitas buffer terhadap output meja. 

1.3 Batasan Masalah 

Data yang digunakan adalah data untuk produksi meja tipe MHM.019 di 

Goldfindo. 



1,4 Tujuan Penclitian 

,~v1enentukan kapasitas buffer pad a setiap stasilUl kelja . 

1.5 ASlImsi 

AWlIls i yang: digunakaJl paJ a penditian ini aJalah . 

1. !..t'ad Time kedatangaH bahan baku seIalll konstan dan tepal \vaktu . 

! Setup Time ulltnk tiap llIesin diabaikal1 . 

.3 . Keada<.ul Inesin lidak pernah rusak. 

1.6 Sistematilm Penulisan 

D ;lJalll penYlisunan Skrips i 1111 l1le llggunakan suslinan sistematika penllJisan 

sebagai berikui : 

BAH I 

BAR rr 

Bagian In l herisi liltar belilkang diadakann ya Skripsi, perunmsan 

milsillah" batasiln masabb, tlljuan penelitiall. aSlllllsi clan sistemat ika 

p(; lIltl i~a n yang meliplil i penjelasall dari masing-11lasing bab. 

Pada bab illi dijelaskall l11engenai teori-teori yang akan dignnakan 

sebagai dasar lIntuk pedoman dan pendukung dai.am menyelesaikall 

Illasalah 

BAB H] : Pada bab illi dijelaskan mengcnai laJlgkah-langkab yang dilakllkan dalam 

proses penelit ian )lulla t dari idClllitikaSl masa lah hin gga dip.:;rokh 

kesimpulan saran . 

BALll V : Bab ini berisi proses prodllksi meja di PT Goldti lldo Ill.likaYll Pratama 

C'Coldfilldo") , penguillpulan dan penf:olahan data yang sangat dibutuhkan 

dalam mClHlllj allg pelaksanaall Shipsi. 

BAB V Bab ini berisi analisa dari data yang telah diklllnpnikan dan J iolah pada 

bab sebelullmya . 

BAB VI Bab illi Illcrupakan Pi;) llutllP yang berisikan kesilllpulan d:lll saran dari 

peneliti berupa pennataan singkat yang dijabarkan dari hasil allalisa . 




