Hubungan Antara Bekal Ilmu dari Pelatihan Pembentukan
Wirausaha Baru dan Perkembangan Usaha Kaum Muda
CV. CIPTA SINERGI MANUFACTURING
Oleh : Ir. Sere Saghranie Daulay,M.Si
Widyaiswara Madya

BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Perkembangan

masyarakat

kota-kota

besar

di

tanah

air,

berpengaruh pula bagi minat kaum muda untuk berkegiatan
melakukan usaha yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
maupun kebutuhan ekonomi mereka.

Berbekal dari ilmu yang

diperoleh

Pelatihan

setelah

mengikuti

Baru,

beberapa

Wirausaha

suatu
alumni

pelatihan

Pembentukan
bersepakat

menjalankan usaha dengan menerapkan pengetahuan yang baru
mereka peroleh. Perkembangan usaha yang begitu cepat, menarik
untuk dipelajari, agar dapat diketahui cara mereka mengelola
usaha, kendala, tantangan maupun yang dihadapi.

1.2

Tujuan Penelitian
Tujuan Umum :
a. Mendapatkan data yang lengkap dari pihak Perusahaan
mengenai

gambaran

Perusahaan

khususnya

bidang

Manajemen, Operasional dan Keuangan.
b. Melatih Kemampuan dalam melakukan diagnosis terhadap
perusahaan IKM.
c. Memberikan

usulan

perbaikan

dan

apresiasi

kepada

Perusahaan
Tujuan Khusus :
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Melakukan analisis terhadap :
a. Strategi Manajemen (Analisis SWOT)
b. Manajemen Penjualan ( Marketing )
c. Analisis Operasi
d. Analisis Layout
e. Analisis Keuangan ( Finansial )

1.3

Jadwal Pelaksanaan Penelitian
Masa pelaksanaan diagnosa tanggal 27 Oktober sampai
7 Nopember 2014 dengan perincian sebagai berikut :

Hari
1

2

3

4

Tanggal
27 Oktober
2014

29 Oktober
2014

30 Oktober
2014

31 Oktober
2014

Kegiatan
Studi pendahuluan, pembuatan kuisioner, menentukan Ketua dan
Wakil Ketua Kelompok
Kunjungan untuk mengumpulkan data ke CV. CIPTA SINERGI
MANUFACTURING
Kunjungan untuk melengkapi data dan informasi hasil diagnosis
hari I ke CV. CIPTA SINERGI MANUFACTURING.
- Kunjungan untuk finalisasi data ke CV. CIPTA SINERGI
MANUFACTURING.

5

1 Nop 2014

Menyusun dan menganalisis data yang diperoleh.

6

2 Nop 2014

Menganalisa data yang diperoleh

7

3 Nop 2014

Menganalisa data yang diperoleh

8

4 Nop 2014

9

5 Nop 2014

Membuat Laporan dan Latihan Presentasi

10

6 Nop 2014

Presentasi

11

7 Nop 2014

Menyempurnakan Laporan

Menetapkan permasalahan dan usulan perbaikan
Membuat Buku Laporan
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BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
2.1.

Profil Perusahaan
Nama Perusahaan

: CV Cipta Sinergi Manufacturing

Office & Workshop 1

Jl. Kamarung 88B Kel. Citeureup, Kota
:

Cimahi,
Prop. Jawa Barat
Telepon/Fax : + 62 0226647945

Luas Tanah
Perusahaan
Luas Areal Produksi

: 1400 m2

Office & Workshop 2

: Lab. Sistem Produksi - Dept. Teknik Industri

: 576 m2

Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesha 10 Bandung - West Java
Web Site

: http://www.ciptasinergi.com

E-mail

: marketing@ciptasinergi.com
: nandjar.nugraha@ciptasinergi.com

Contact Person

: Nandjar Nugraha (0811 2204 650)

Didirikan

: Juni 1997

Legal Form

: CV (Commanditer Venootschap) tahun 2000

Jumlah Tenaga Kerja : 28 Orang (Pegawai Tetap)
Komposisi Tenaga
Kerja

Standar Gaji

: Sarjana S-1

:

1 Orang

D-3

:

7 Orang

STM

:

10 Orang

SMU

:

6 Orang

SD

:

2 Orang

: Minimum Rp. 1.115.000,- (sesuai UMR Kota
Cimahi)
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Kesejahteraan

:

Pegawai

1. THR : 1 bulan gaji
2. Bonus tetap tahunan : 1 bulan gaji
3. Bonus Prestasi : sesuai prestasi kerja
4. Tunjangan Pensiun (Bank Muamalat)
5. Asuransi Pendidikan Anak (maks. 2
orang)

Jumlah Shift

: 3 (tiga) shift

Core Business

:

-

Precision Moulding

-

Stamping Dies

-

Precision sparepart

-

Desain dan Manufacturing Mechanical
System

Jenis Layanan

:

1. NC Programming
2. Mock Up and CAD Modelling
3. Plastic Mould
4. Stamping Dies
5. Jig Fixture & Tooling
6. Mechanical Precision Component
7. Mechanical Spare Part

Konsumen

:

1. PT. Perfetti Van Melle
2. PT. Tri Dharma Wisesa
3. PT. Ragam Puma Sejahtera
4. PT. Hini Daiki Indonesia
5. PT. Pindad Persero
6. PT. Sanwa Presswork Indonesia
7. PT. Masubatama Langgeng Raharja
8. PT. Sinar Terang Logam Jaya
(Automotive Part Industry)
9. PT. Indolapto (Milk Industry)
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Nilai Penjualan

:

Fasilitas Produksi
No

-

Tahun 2005 : Rp. 4.736.911.097,
Tahun 2006 : Rp. 2.278.129.999,Tahun 2007 : Rp. 2.390.363.711,Tahun 2008 : Rp. 4.961.539.595,Tahun 2009 : Rp. 2.781.639.220,-

:

Machine

Brand

Maker

Qty Unit

Capacity

1

Machining Center HARTFORD 560AH

TAIWAN

1

UNIT

500 X 400 X 400
[mm]

2

Machining Center LEADWELL 610

TAIWAN

1

UNIT

610 X 400 X 500
[mm]

3

Universal Milling

PHOEBUS

TAIWAN

1

UNIT

900 X 450 X 450
[mm]

4

Universal Milling

STANDARD SM5

TAIWAN

1

UNIT

5

Universal Milling

STANDARD SM4

TAIWAN

1

6

Drill & Mill

MV11

JAPAN

1

7

Coventional Lathe COLCHESTER
Conventional
GUANG ZHOU
Lathe

ENGLAND

1

UNIT Ø120 X 600 [mm]

TAIWAN

1

UNIT Ø400 X 1000 [mm]

9
Surface Grinding STANDARD
10 Turret Lathe
SENDAY SD32

TAIWAN
TAIWAN

1
2

UNIT 200 x 400 [mm]
UNIT Ø32 x 200 [mm]

11 Turret Lathe

SENDAY SD25

TAIWAN

1

UNIT Ø25 x 200 [mm]

12 Turret Lathe

SENDAY SD15

TAIWAN

2

UNIT Ø15 x 200 [mm]

13 Bench Drill

REXON

CHINA

1

UNIT Ø16 [mm]

14 Band Saw

STANDARD

TAIWAN

1

UNIT 8 inch

15 Arc Welding

NATIONAL

JAPAN

1

UNIT 2000 amp

16 Power Press

-

CHINA

1

UNIT 1 Ton

17 Power Press

-

CHINA

1

UNIT 2 Ton

18 Power Press

-

CJINA

1

UNIT 16 Ton

TAIWAN

1

UNIT

1

UNIT -

1

UNIT Ø25.4 [mm]

8

19

Spring Maker
Machine

SU YI

22 Bench Work
23 Column Drill

GENERAL

CHINA

950 X 450 X 450
[mm]
800 X 400 X 450
UNIT
[mm]
600 X 250 X 250
UNIT
[mm]

Wire Ø0.2, Spring
Ø30
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Perijinan Yang Dimiliki :
1. Akta Pendirian Usaha : Akta Notaris No. 5 tanggal 24 Juli 2004
(Betty Hardjadinata, SH No.5 tanggal 24 Juli 2003
2. NPWP : 02.266.680.4-421.000
3. Nomor PKP : PEM-0405/WPJ.09/KP.0103/2003
4. SITU dari Walikota Cimahi No. 503.2/167/184-Dispenmo/2006
tanggal 2 Mei 2006.
5. SIUP No.503.7/001.8/PM/356/PPTSP-Dispenmo/2007,24 Mei 2007
6. TDP Persekutuan Komanditer No. 102832800124 tgl 4 Mei 2006.
7. HO : 503.2/167/184-Dispenmo/2006
Sertifikat/penghargaan yang pernah diterima
1. Piagam

kerjasama

”Mitra

Binaan

Teknis”

dalam

rangka

perencanaan dan pengembangan produksi alat peraga pendidikan
SD di Jakarta tanggal 2 Juni 2003 kerjasama dengan PT.
Kayuwaja Tatarona Indonesia.
2. Sertifikat seminar “Kemampuan Industri Manufaktur Indonesia”
tanggal 24 Agustus 2005 di Balai Besar Logam dan Mesin
Bandung yang dilaksanakan oleh Departemen Perindustrian RI.
2.2

Riwayat Perkembangan Industri
TAHUN

KETERANGAN
Sdr Nandjar Nugraha, Sdr Aman Wardana, Sdr Iyus Rusmana

Awal

dan Sdr Syafir Adly menjadi peserta Pelatihan Pembentukan
Wirausaha Baru yang diselenggarakan oleh Departemen

1997

Perindustrian dan Perdagangan RI bekerja sama dengan ITB
Bandung selama 3 (tiga) bulan
Sdr

Juni

Nandjar

Nugraha

dkk

membentuk usaha

dengan

meminjam bendera/ nama Koperasi Pesantren As-Sakinah
bertempat di Inkubator Bisnis Laboratorium Teknik Industri
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1997

ITB, dengan memanfaatkan mesin dan peralatan yang ada,
termasuk mesin CNC bantuan dari Departemen Perindustrian
dan Perdagangan RI dengan sistem sewa
Manajemen yang dipakai CSM masih sangat sederhana.
Sistem pemasaran masih mengandalkan koneksi dari ITB dan
teman, sehingga belum ada order yang tetap. CSM masih

1997-2000

berusaha mencari jati diri perusahaan, sebagai perusahaan
manufaktur yang mampu menghasilkan produk presisi tinggi
dengan teknologi CNC-CAD-CAM.
CSM mulai mendapat kepercayaan untuk menangani proyek
pekerjaan yang besar dari Departemen Pendidikan Nasional,
yaitu

2000

pembuatan

anak

timbangan

presisi.

Dari

hasil

keuntungan proyek tersebut, CSM mampu membeli tanah,
mesin, peralatan dan mendirikan pabrik di daerah Cimahi.
CSM mulai menempati pabrik yang baru, yaitu di Jl. Kamarung

2001

No.88B Cimahi. Namun sebagian order masih dikerjakan di
Inkubator Bisnis Laboratorium Teknik Industri ITB.

2003

CSM berbadan hukum menjadi CV.CSM dan lepas penuh dari
Inkubator ITB, namun tetap berhubungan untuk konsultasi
teknis maupun outsourching beberapa komponen. CV. CSM
mulai

mendapat

order

dari

PT.

Perfetti

Van

Melle,

(perusahaan permen multinasional) dan hingga sekarang
perusahaan tersebut menjadi konsumen utama CV. CSM. CV.
CSM juga mulai mendapat order dari PT. Hini Daiki Indonesia
(perusahaan Jepang yang memproduksi perlengkapan golf)
CV. CSM mulai menerima order dari PT. Ragam Puma
2003 -

Sejahtera, PT. Pindad Persero dan PT. Sanwa Presswork
Indonesia. Tahun 2008, order dari PT. Tri Dharma Wasesa

Sekarang

yang merupakan pemasok rem cakram untuk Yamaha
mencapai 50% dari total omzet penjualan CV. CSM di tahun
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2008, yaitu sekitar 2 Milyar Rupiah. Namun di tahun 2009,
karena resesi ekonomi global yang berakibat menurunnya
permintaan otomotif, order PT. Tri Dharma Wasesa terhenti.

2.3

Filosofi Perusahaan
CV. Cipta Sinergi Manufakturing (CSM) menerapkan filosofi
perusahaan yang diadopsi dari Perusahaan Matsushita (Jepang)
yang disebut 7 (tujuh) prinsip perusahaan, sebagai berikut :

CORPORATE PHILOSOPHY (7 PRINCIPLE)
1. CONTRIBUTION

TO

SOCIETY

(SUMBANGSIH

KE

MASYARAKAT)
Melakukan hal - hal yang sesuai dengan tujuan dasar
management sepanjang waktu, dengan setia melaksanakan
tanggung jawab sebagai orang industri kepada masyarakat
dimana perusahaan itu berada.
2. FAIRNESS

AND

HONESTY

(KEPATUTAN

DAN

KEBENARAN)
Berbuat yang patut dan benar dalam semua kesepakatan
bisnis dan tindakan personal. Walaupun berbakat dan
berpengetahuan, tanpa integritas personal kita tidak akan
mendapatkan respek dari yang lain, ataupun menambah
kehormatan diri kita sendiri .
3. CO-OPERATION AND TEAM SPIRIT (KERJASAMA DAN
SEMANGAT TEAM)
Mengumpulkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan
bersama. Walaupun kita berbakat secara individu,tanpa
kerjasama dan semangat team kita hanya akan menjadi
perusahaan hanya sekedar nama saja.
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4. UNTIRING EFFORT FOR IMPROVEMENT (USAHA YANG
BERKELANJUTAN DAN PENGEMBANGAN)
Tetap bekerja keras untuk mengembangkan kemampuan
untuk berperan kepada masyarakat melalui kegiatan usaha
kita. Hanya dengan usaha yang berkelanjutan kita akan
mencapai

tujuan

dasar

managemen

dan

membantu

menciptakan kedamaian dan kemakmuran yang abadi.
5. COURTESY AND HUMILITY (BERADAB DAN RENDAH
HATI)
Selalu senang dan rendah hati. Menghormati hak dan kebutuhan
pihak lain dalam rangka menguatkan secara sehat hubungan
sosial dan mengembangkan kwalitas kehidupan di dalam
masyarakat
6. ADAPTABILITY (KEMAMPUAN MENYESUAIKAN DIRI)
Senantiasa

menyesuaikan

pemikiran

dan

tindakan

untuk

menyesuaikan kondisi disekitar kita yang selalu berubah,
bertindak selaras dengan pembawaan untuk memastikan tujuan
dan sukses dalam usaha

7. GRATITUDE (BERTERIMA KASIH)

Berterimakasih untuk semua manfaat yang telah diterima
yakin bahwa sikap ini akan menjadi sumber kegembiraan
dan vitalitas yang tidak terbatas, memungkinkan kita
mengatasi segala rintangan yang kita temui. Selain itu,
perusahaan CV. CSM juga telah memiliki visi/misi dan tujuan
perusahaan sebagai berikut :

VISION / MISSION STATEMENT (NEXT 5 YEARS)
“Cipta Sinergi Manufacturing adalah industri permesinan
presisi berbasis teknologi CAD/CAM dan kemampuan design
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engineering

untuk

menghasilkan

precision

parts

&

components, dies, mould dan jigs & fixtures”
TUJUAN (NEXT 2 YEARS)
1. Mencapai target penjualan sebesar Rp. 3.000.000.000 /
tahun (tiga milyar rupiah per tahun), penghitungan
berdasarkan PO yang diterima
2. Mencapai target laba bersih sebesar minimal 18%
3. Menurunkan

ongkos

produksi

(terhadap

penjualan)

menjadi sebesar 60%
4. Meningkatkan kualitas produk dengan menekan rework
dan reject menjadi maksimal sebesar 3%
5. Mencapai pengiriman tepat waktu sebesar 80%
6. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di
bidang CAD/CAM dan Design Engineering

Page 10

2.4

Struktur Organisasi Perusahaan
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BAB IV
TEMA DAN PERMASALAHAN AKTUAL SAAT INI
3.1. POIN SURVEI
Data dihimpun dari CV. CSM pada tanggal 29 Maret s/d 31 Maret 2014. Data
diperoleh dengan beberapa metoda antara lain :
(1) Wawancara
(2) Studi dokumentasi
(3) Pengamatan langsung
3.2. HASIL SURVEI DAN SARAN PERBAIKAN
3.2.1. DASAR MANAJEMEN

Pada dasarnya organisasi/perusahaan memerlukan struktur keorganisasian
untuk mengelola strategi-strategi mereka. Perusahaan-perusahaan seringkali
memilih alternatif struktur yang dapat dikembangkan berdasarkan ruang lingkup
dan kompleksitasnya. Ada tiga tipe struktur dasar organisasi, yaitu: (1) struktur
organisasi sederhana, (2) struktur organisasi fungsional, dan (3) struktur
organisasi multi-divisi (bentuk-M).
CV. CIPTA SINERGI MANUFACTURING merupakan Perusahaan yang
bergerak di bidang NC programming, mock up & cad modelling, plastic mould,
stamping dies, jig fixture & tooling, mechanical precision, component, mechanical
spare part. Dengan kompleksitas produk serta perkembangan Perusahaan yang
semakin hari semakin berkembang maka struktur organisasi yang dimiliki oleh
Perusahaan dinilai tidak dapat lagi menampung perkembangan yang terjadi di
dalam Perusahaan sehingga memerlukan penyesuaian sesuai dengan kondisi riil
yang terjadi. Dimana perlu ditambahkan suatu Divisi baru dalam Struktur
Organisasi yang telah ada.
Terdapat hubungan antara strategi dan pola-pola pertumbuhan struktur
suatu organisasi / perusahaan. Pola struktur organisasi berkembang mulai dari
struktur sederhana, menuju struktur fungsional. Dari struktur fungsional menuju
struktur multi-divisi. Dan dari struktur multi-divisi akan terjadi evolusi lebih lanjut
berdasarkan kebutuhan ruang lingkup perusahaan baik pasar atau produk serta
Page 12

operasi-operasi perusahaan. Evolusi tersebut misalnya menajdi struktur matriks,
struktur lintas-fungsional, sampai struktur lintas-fungsional tim.(Kuncoro M, 2010)
Perusahaan yang berukuran kecil dengan lingkup usaha yang tidak begitu
luas

cukup

menggunakan

struktur

sederhana

sehingga

mereka

melaksanakan strategi perusahaan kecil dengan efisien, namun

dapat
ketika

perusahaan tersebut terus membesar dengan lingkup yang lebih luas serta
penjualan sudah cukup besar, akan

terdapat masalah koordinasi dan

pengendalian. Hal ini merupakan indikasi perlunya restrukturisasi dengan
mengembangkan struktur sederhana menjadi struktur fungsional.
Perusahaan dengan ruang lingkup demikian itu cocok menggunakan struktur
fungsional untuk melaksanakan strategi secara efisien. Apabila perusahaan ini
kemudian tumbuh dan berkembang dengan luas lingkup yang lebih besar lagi
serta wilayah kerja, bauran produk dan lini produk yang lebih kompleks, maka
diperlukan pengembangan organisasi dari bentuk fungsional ke bentuk struktur
multi-divisi.
Bila perusahaan tersebut terus tumbuh dengan permasalahan yang lebih
kompleks maka struktur tersebut dapat dikatakan kurang efisien dan kurang
efektif. Hal ini mengindikasikan perlunya pertumbuhan struktur organisasi ke
bentuk yang lebih kompleks. (Proses tumbuh dan berkembang perusahaan
umumnya berlangsung sepanjang waktu yang lama. Karena itu diperlukan suatu
evolusi struktur, yaitu perubahan / pertumbuhan struktur dalam rentang waktu
yang lama).
Struktur fungsional perlu dibentuk dengan penekanan yang berbeda untuk
melaksanakan strategi kepemimpinan biaya atau untuk melaksanakan strategi
diferensiasi. Dalam struktur fungsional, merupakan langkah maju pertama
melebihi struktur sederhana. Struktur fungsional cocok digunakan bagi
perusahaan-perusahaan bisnis tunggal atau bisnis dominan. Perusahaan
dengan struktur fungsional menyediakan / menghargai (alloy) spesialisasi tugastugas. Perusahaan menguasai informasi pemrosesan secara terbatas atas
pemilik / manajer tunggal. Kepala-kepala departemen (headquarters) fungsional
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melaporkan semua kegiatannya dan hasil kerjanya kepada CEO, dan CEO
memutuskan secara terpadu dan berdasarkan tindakan-tindakan dari pandangan
perusahaan yang luas. Ada risiko-risiko konflik di antara fungsi karena
ketidakjelasan fungsi para manajer di bawah CEO.
CV. CIPTA SINERGI MANUFACTURING dalam hal ini menerapkan
struktur fungsional dalam struktur organisasinya. Namun demikian dengan
perkembangan yang ada maka harus dilakukan perubahan struktur dari struktur
fungsional menjadi struktur fungsional strategi diferensiasi.
1. Pengembangan Struktur Organisasi.
Pengembangan

struktur

organisasi

CV.

CIPTA

SINERGI

MANUFACTURING yang mengambil struktur fungsional perlu ditingkatkan
menjadi struktur fungsional untuk strategi diferensiasi dengan komposisi sebagai
berikut :

Struktur Fungsional untuk Strategi Differensiasi

Pemimpin Perusahaan dan Staf Terbatas
Litbang

R&D

Pemasaran

Pemasaran

OPERASIONAL

CNC

SDM

Keuangan

NON CNC

Keterangan:
•

Pemasaran merupakan fungsi utama untuk mencari ide produk baru

•

R&D produk baru ditekankan

•

Sebagian besar fungsi terdesentralisasi
Page 14

•
•

Formalisasi terbatas untuk mendorong perubahan dan ide baru

Keseluruhan struktur adalah organik; tugas kerja kurang
terstruktur

Struktur
Multidivisional

Strategi & Pola
Pertumbuhan Struktur

Pola pertumbuhan struktur terjadi akibat
Koordinasi Pertumbuhan
perubahan hubungan antara formulasi
Penjualan & Masalah Kontrol
strategi & struktur organisasi yg
digunakan untuk mendukung &
memfasilitasi implementasi strategi Penerapan strategi yang telah

dirumuskan secara efisien
Struktur
Fungsional
Koordinasi Pertumbuhan
Penjualan & Masalah Kontrol
Penerapan strategi yang telah
dirumuskan secara efisien
Struktur
Sederhana
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CV. CIPTA SINERGI MANUFACTURING dalam hal ini menerapkan struktur fungsional dalam struktur organisasinya.
Namun demikian dengan perkembangan yang ada maka harus dilakukan penambahan struktur organisasi yaitu R&D
serta Design Engineering, karena perusahaan masih baru memulai di Bidang Design Engineering.

STRUKTUR ORGANISASI YANG DISARANKAN
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2. Analisa SWOT
Analisa SWOT (Strength, Weakness, Oportunities dan Threat)
adalah suatu metode analisa yang dapat digunakan untuk merancang
strategi manjemen perusahaan dalam upaya mengembangkan usaha
serta memenangkan persaingan dimasa depan. Analisa dilakukan
dengan memahami hal-hal yang dapat dikendalikan manajemen
perusahaan yaitu : Kekuatan dan Kelemahan (lingkungan perusahaan)
dan kondisi diluar kemampuan perusahaan, yaitu memanfaatkan
peluang

yang

muncul

dan

mengantisipasi

adanya

ancaman

(lingkungan luar Perusahaan).
Yang dimaksud dengan kekuatan adalah hal-hal baik yang
dimiliki perusahaan dan harus dikembangkan. Kelemahan adalah halhal kurang baik yang sedapat mungkin harus dihilangkan perusahaan.
Sedangkan peluang adalah kondisi baik diluar perusahaan yang bisa
dimanfaatkan untuk kemajuan perusahaan. Ancaman adalah kondisi
diluar perusahaan yang dapat menimbulkan dampak kurang baik untuk
perkembangan perusahaan dimasa yang akan datang.
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Strategi SWOT

KEKUATAN (S)
FAKTOR INTERNAL

1. Memiliki mesin CNC dan tenaga ahli di bidang CNC-CAMCAD
2. Produk memiliki kualitas dan presisi yang diakui
3. Mengenal sistem manajemen perusahaan yang baik hasil dari
inkubator

FAKTOR EKSTERNAL

PELUANG (O)
1. Hubungan yang baik dengan stakeholder
(Pemerintah, ITB, customer, lembaga
keuangan dan suplier)
2. Punya pangsa pasar /customer yang loyal
3. Peluang pasar masih terbuka (Blade Turbin
listrik PLN)

KELEMAHAN (W)
1. Adanya rangkap jabatan (Direktur merangkap HRD dan
Marketing)
2. Tenaga kerja ahli/terampil/outsourching yang dimiliki
terbatas
3. Tarif yang dikenakan kepada konsumen masih diatas
home industri lainnya.
4. Penerapan 5 S oleh karyawan belum
berkesinambungan

KEUNGGULAN- PELUANG (SO)

KELEMAHAN – PELUANG (WO)

1. Memanfaatkan kompetensi perusahaan untuk mencoba

1. Melakukan rekrutmen tenaga kerja di bidang marketing

meraih pangsa pasar baru
dan meningkatkan kualitas produk untuk
mempertahankan pangsa pasar/ customer yang telah ada
3. Kerjasama dengan stakeholder (Pemerintah dan ITB) untuk
memperoleh penerapan sistem manajemen perusahaan yang
terbaik

2. Menjaga

untuk menangkap peluang pasar yang masih terbuka

2. Kerjasama dengan stakeholder terkait (pemerintah dan
3.
4.

ANCAMAN (T)
1. Banyaknya order urgent dari konsumen yang
tidak bisa diprediksi
2. Krisis ekonomi global
3. Adanya perusahaan lain/kompetitor yang
memproduksi produk sejenis
4. Struktur organisasi yang tidak berkembang
sesuai dengan kebutuhan

KEUNGGULAN- ANCAMAN (ST)

1. Mengoptimalkan kapasitas perusahaan dan mencari sistem
manajemen yang tepat untuk mengantisipasi order urgent
2. Tingkatkan kualitas produk, menurunkan biaya produksi dan
ketepatan delivery (QCD) untuk menghadapi pesaing
3. Gunakan kepercayaan pelanggan untuk berkolaborasi
dengan perusahaan sejenis

4. Menambah bagian/struktur organisasi sehingga ada rotasi
pegawai untuk peningkatan karir demi optimalisasi kinerja
perusahaan
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1.
2.
3.
4.

ITB) untuk memberikan pelatihan bidang teknis
produksi (desainer dan operator mesin)
Peningkatan kualitas/mutu produk yang dapat
mengimbangi tarif yang dikenakan
Membentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) ataupun
Kaizen Circle Act (KCA) untuk mengawasi pelaksanaan
5 S oleh karyawan di lingkungan kerja
KELEMAHAN – ANCAMAN (WT)
Maksimalkan peran marketing untuk mencegah order
urgent dengan melakukan peramalan
Maksimalkan peran marketing untuk mencari peluang
pasar di masa krisis
Tingkatkan keahlian karyawan menjadi multi
skill untuk mengerjakan/memenuhi tuntutan order urgent

Faktor Eksternal
Hubungan yang baik dengan stakeholder
(Pemerintah,
ITB, customer, lembaga keuangan dan suplier)
Punya pangsa pasar /customer yang loyal
Peluang pasar masih terbuka (Blade Turbin
listrik PLN)
Banyaknya order urgent dari konsumen yang
tidak bisa diprediksi
Krisis ekonomi global
Adanya perusahaan lain/kompetitor yang
memproduksi produk sejenis
Struktur organisasi yang tidak berkembang
sesuai dengan kebutuhan

Bobot
0,1

Rating Skor Komentar
4
0,4

0,1
0,3

3
3

0,3
0,9

0,2

2

0,4

0,1
0,1

3
3

0,3
0,3

0,1

2

0,2

1

2,8

Faktor Internal
Memiliki mesin CNC dan tenaga ahli di bidang
CNC-CAM-CAD
Produk memiliki kualitas dan presisi yang diakui
Mengenal sistem manajemen perusahaan yang
baik hasil dari incubator
Adanya rangkap jabatan (Direktur merangkap
HRD dan Marketing).
Tarif yang dikenakan kepada konsumen masih
diatas home industri lainnya.
Tenaga kerja ahli/terampil/outsourching yang
dimiliki terbatas
Penerapan 5 S oleh karyawan belum
berkesinambungan

Bobot
0,2

Rating Skor Komentar
4
0,8

0,2
0,1

3
2

0,6
0,2

0,2

2

0,4

0,1

1

0,1

0,1

3

0,3

0,1

2

0,2

1

2,6

Masuk kategori pertumbuhan
4

3

2

1

I
II
III
PERTUMBUHAN PERTUMBUHAN PENCIUTAN
3
IV
STABILITAS
2

V
PERTUMBUHAN
STABILITAS

VII
VIII
PERTUMBUHAN PERTUMBUHAN

VI
PENCIUTAN
IX
LIKUIDASI

1
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3. Penetapan Tema yang Mengarah Perbaikan (Kaizen)

Tema Perbaikan

Perbaikan (Kaizen)

1. Visi dan misi Perusahaan belum
dipisahkan

1. Visi baru yang akan ditetapkan sebaiknya
disertai dengan penetapan misi
perusahaan untuk mencapai visi tersebut.

2. Direktur merangkap Manajer HRD
dan Manajer Pemasaran sehingga
kinerja marketing tidak optimal

2. Melakukan rekrutmen tenaga kerja di
bidang marketing untuk menangkap
peluang pasar yang masih terbuka

3.

3. Kerjasama dengan stakeholder terkait
(pemerintah dan ITB) untuk memberikan
pelatihan bidang teknis produksi (desainer
dan operator mesin), serta melakukan
pengembangan SDM yang multiskill
secara terprogram.

Belum semua tenaga kerja memiliki
keterampilan teknis produksi yang
multiskills, sehingga ada
ketergantungan kepada beberapa
tenaga ahli yang dimiliki

4. Penerapan 5 S di lapangan oleh
karyawan masih belum
berkesinambungan terutama di Seiri
(Pemilahan) dan Seiton (Penataan)

4. Membentuk Gugus Kendali Mutu (GKM)
ataupun Kaizen Circle Act (KCA) untuk
mengawasi pelaksanaan 5 S oleh
karyawan di lingkungan kerja

5. Seringnya order urgent yang
5. Mengoptimalkan kapasitas perusahaan
mengganggu jadwal produksi yang
dan mencari sistem manajemen yang
telah dibuat manajemen sebelumnya
tepat untuk mengantisipasi order urgent
sehingga banyak order yang terlambat
3.2.2. MANAJEMEN KEUANGAN
1. Tujuan
Analisa manajemen keuangan dilakukan untuk mengetahui bagaimana
perusahaan menjalankan fungsi manajemen keuangan, dimana diharapkan
sumber daya keuangan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
Manajemen keuangan berfungsi untuk menjelaskan kepada para pemegang
keputusan bagaimana perusahaan menjalankan struktur keuangan perusahaan
(rasio keuangan), kesehatan keuangan perusahaan maupun problem-problem
keuangan yang dihadapi dan penyebab-penyebabnya. Untuk selanjutnya
analisa ini dilakukan untuk mengetahui kondisi perusahaan saat ini yang terkait
dengan manajemen keuangan, poin permasalahan dan arah perbaikannya
2. Kondisi Saat Ini
Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi lapangan selama 3 hari di
perusahaan, diperoleh data laporan keuangan yaitu laporan rugi laba dan
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neraca selama 2 tahun, yaitu tahun 2008 dan 2009. Adapun sistem informasi
yang digunakan berbasis web.
Terkait dengan kondisi perusahaan CV. Cipta Sinergi Manufacturing, data
laporan keuangan (laporan rugi-laba dan neraca) yang kami gunakan selama 3
tahun, yaitu tahun 2008 dan 2009.
Hasil pengamatan yang diperoleh :
o Pimpinan dan karyawan (khususnya bagian keuangan) sudah memiliki
pemahaman pentingnya laporan keuangan dan sudah berusaha untuk
menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang ada
o Dokumen dan laporan keuangan yang dilakukan masih sebatas laporan
rugi/laba dan neraca.
o Perusahaan saat ini telah mempunyai catatan penjualan dan kumpulan nota
pembelian bahan yang cukup lengkap.
o Modal usaha berasal dari modal sendiri 82% dan pinjaman dari lembaga
keuangan 18%.
o Perusahaan memiliki kredibilitas yang baik di mata kreditur sehingga dapat
memperoleh pasar dan pinjaman modal tanpa banyak kendala.
o Walaupun pimpinan

perusahaan masih

merangkap sebagai

bagian

marekting dan HRD kegiatan pembayaran ataupun tagihan ditangani tidak
hanya oleh pimpinan perusahaan tapi juga karyawan yang dipercaya
melakukan pembayaran.
o Transaksi penjualan dilakukan secara tunai (cash) dan kredit.
o Perusahaan tidak mengalami kesulitan membayar tagihan/hutang, baik
hutang lancar maupun jangka panjang.
o Pimpinan perusahaan telah mendapat gaji dari hasil usaha (ada pemisahan
yang jelas antara keuangan pribadi dan keuangan perusahaan).
Adapun data-data laporan keuangan secara rinci ada di lampiran.
3. Metode Pengamatan
a. Item Pengamatan
Item pemeriksaan yang dilakukan pada manajemen keuangan adalah datadata laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Laba/Rugi dan Neraca
tahun 2008 dan 2009 Dengan data yang ada, kelompok kami mencoba
untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan dengan melakukan
Analisis Rasio-Rasio Keuangan.

Page 23

b. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis dari pihak
manajemen keuangan serta melakukan wawancara langsung dengan pihakpihak yang terkait, baik pemilik perusahaan, pihak manajemen maupun
karyawan.
c. Hasil Pemeriksaan
Berdasarkan hasil pemeriksaan, berhasil dikumpulkan data laporan
keuangan (Laporan Rugi-Laba dan Neraca) mulai tahun 2008 dan 2009
4. Hasil Pengamatan
a. SDM dan Administrasi Keuangan
o Pimpinan dan karyawan (khususnya bagian keuangan) sudah memiliki
pemahaman pentingnya laporan keuangan
o Dokumen dan laporan keuangan yang dilakukan masih sebatas
laporan rugi/laba dan neraca
o Perusahaan saat ini telah mempunyai catatan penjualan dan kumpulan
nota pembelian bahan yang cukup lengkap
o Kegiatan pembayaran ataupun tagihan ditangani tidak hanya oleh
pimpinan perusahaan tapi juga karyawan yang dipercaya melakukan
pembayaran
o Transaksi penjualan produk dan pembelian bahan baku dilakukan
secara tunai (cash) dan kredit

b. Rasio-Rasio Keuangan
Kondisi kesehatan keuangan Perusahaan pada umumnya dapat
dilihat melalui analisis rasio – rasio keuangannya. Analisis rasio dapat
digunakan untuk membantu pemilik dan pimpinan perusahaan dalam
mengelola

perusahaannya

dengan

baik,

selanjutnya

untuk

meningkatkan laba dan kinerja perusahaan.
Agar analisis rasio mencapai tujuannya, sebaiknya angka-angka
besaran rasio diperbandingkan dari tahun ke tahun, sehingga dapat
dilihat perkembangan atau maju mundurnya kinerja perusahaan.
Dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap perusahaan PT Cipta
Sinergi Manufacturing berdasarkan data tertulis berupa Neraca dan
Laporan Laba Rugi. Sebagai contoh untuk perhitungan rasio-rasio
keuangan untuk tahun 2007 adalah sebagai berikut :
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Tahun
2008

2009

SATUAN

RATA-RATA
INDUSTRI

5,94
5,94

5,91
5,91

Kali
Kali

2
2

20,67

17,88

Persen

40

26,75

50,51

45

16,63
1,65

9,60
1,12

Hari
Kali
Kali
Kali

1,8

1. Net Profit Margin

23,38

17,25

Persen

18

2. Return on Total Asset (ROA)

38,54

19,32

Persen

NO

RASIO
LIKUIDITAS :

A.

B.

1. Current Ratio
2. Quick Ratio
MANAJEMEN UTANG
1. Debt to Total Asset Ratio (DTA)
MANAJEMEN ASET

C.

D.

1. Average Collection Period
2. Inventory turn over (ITO)
3. Fixed Asset Utilization
4. Total Asset Utilization
PROFITABILITAS/RENTABILITAS :

Selengkapnya mengenai hasil perhitungan rasio keuangan
perusahaan PT Cipta Sinergi Manufacturing tahun 2008 dan 2009 dapat
dilihat pada tabel di lampiran.
Selanjutnya rasio-rasio CV. CSM tersebut dianalisa dan
dibandingkan dengan rasio rata-rata industri manufaktur. Data rasio ratarata industri didapat dari referensi Program Pasca Sarjana Manajemen
dan Bisnis IPB. Adapun analisa perbandingan rasio keuangan untuk tiap
tahun adalah sebagai berikut :
RASIO LIKUIDITAS
Rasio Likuiditas digunakan untuk

mengukur

kemampuan

perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Rasio
Likuiditas terdiri dari Current Ratio dan Quick Ratio. Dari hasil
perhitungan, didapatkan bahwa Current Ratio pada tahun 2008 dan 2009
berturut-turut sebesar 5,94 kali; dan 5,91 kali. Adapun Quick Ratio pada
tahun 2008 dan 2009 berturut-turut adalah sama dengan Current ratio
dikarenakan nilai persediaan adalah nol
Bila dibandingkan dengan data rata-rata Current Ratio industri
sejenis yakni sebesar 2 kali, maka dapat disimpulkan bahwa current ratio
CV. CSM masih baik (di atas rata-rata industri. Dari analisa neraca terlihat
penurunan current ratio disebabkan penurunan aktiva lancar. Ini berarti
perusahaan menggunakan aktiva lancar untuk membiayai kegiatan usaha
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khususnya untuk menurunkan hutang lancar, sehingga perusahaan perlu
berhati-hati dan mencermati hal tersebut Bila current rasio terus menurun
dikhawatirkan beberapa tahun ke depan hutang lancar tidak dapat
terbayar oleh aktiva lancar, bahkan mungkin harus menjual aset tetap
untuk membayar hutang jangka pendek.

Rasio

Manajemen

Hutang

digunakan

untuk

mengukur

seberapa besar kegiatan perusahaan dibiayai dengan menggunakan
hutang. Berdasarkan hasil perhitungan, Rasio Hutang (Debt Ratio)
cenderung menurun setiap tahun yakni sebesar 20,67 % pada tahun
2008; 17,88 % pada tahun 2009. Berdasarkan kondisi tersebut nampak
bahwa Rasio Hutang Perusahaan CV. CSM tahun 2008-2009 masih jauh
lebih rendah dari standar rata-rata industri sejenis yakni sebesar 40 %.
Walaupun demikian, karena Debt Ratio perusahaan masih di
bawah rata-rata industri (baik), sehingga apabila dibutuhkan tambahan
modal, perusahaan dapat dgn mudah menambah pinjaman lagi ke bank.
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RASIO MANAJEMEN ASET
Rasio Manajemen Aset digunakan untuk mengukur seberapa
efektif perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Rasio
Manajemen Aset terdiri dari Average Colection Period, Inventory Turn
Over, Fixed Asset Utilization, dan Total Asset Utilization.
Berdasarkan

hasil

perhitungan

nampak

bahwa

Average

Colection Period dari tahun 2008 dan 2009 berturut-turut adalah 26,75
hari dan 50,51 hari. Dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis yakni
sebesar 45 hari, rasio ACP tahun 2009 perusahaan tidak baik. Dari
analisa neraca terlihat bahwa untuk piutang non usaha terjadi
peningkatan piutang, sementara penjualan menurun. Hal ini tentu kurang
baik, karena perusahaan rata-rata harus menunggu 50,51 hari dan baru
mendapatkan pembayaran piutang, sementara untuk pembelian bahan
baku perusahaan harus membayar lebih cepat. Perusahaan dapat
menurunkan rasio ACP dengan melakukan negosiasi dengan pemasok
bahan baku untuk memperpanjang masa pembayaran bahan baku atau
dengan menekan konsumen untuk membayar piutang lebih cepat,
misalnya dengan menawarkan potongan harga bila membayar lebih
cepat.

Rasio Fixed Aset Utilization cenderung menurun dari tahun 2008
dan 2009, yaitu 16,23 kali dan 9,60 kali. Sedangkan Rasio Total Asset
Utilization juga cenderung menurun dari tahun 2008 dan 2009 sebagai
berikut : 1,65 kali dan 1,12 kali. Secara umum dapat dikatakan bahwa
Manajemen Aset pada perusahaan CV. CSM cenderung memburuk
setiap tahun, apalagi rasio Total Asset Utilization rata-rata industri
manufaktur adalah 1,8 kali.
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Dari analisa neraca ternyata pada tahun 2009 perusahaan
menambah peralatan kantor, namun nilai penjualan tahun 2009
cenderung menurun dibanding

dengan tahun 2008. Hal ini berarti

penambahan aset (baik berupa mesin maupun bangunan) ternyata tidak
sebanding dengan peningkatan penjualan tahunan. Perusahaan perlu
berhati-hati bila ingin menambah aset tetap karena penjualan tidak
meningkat.

Resesi

ekonomi

dapat

menyebabkan

turunnya

order

pembelian, tetapi bagian marketing harus selalu berusaha membuka
peluang pasar baru untuk menaikkan penjualan.
Data ini termasuk data tahun 2008. Dari hasil wawancara
dengan Direktur perusahaan, disebutkan bahwa penjualan tahun 2008
meningkat menjadi lebih 4 Milyar Rupiah dan tidak ada penambahan
mesin.
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Dari sisi efisiensi, dapat dikatakan bahwa perusahaan PT Cipta
Sinergi Manufacturing dari tahun 2008 hingga 2009 tidak efisien dalam
menggunakan sumber daya yang dimilikinya dengan trend yang terus
menurun setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada perbandingan
antara aset tetap dengan nilai penjualan per tahun, sebagai berikut :
a. Tahun 2008 : Nilai Aset Tetap = Rp. 1.534.514.630,Nilai Penjualan

= Rp. 4.961.539.595,-

b. Tahun 2009 : Nilai Aset Tetap

= Rp. 1.358.807.067,-

Nilai Penjualan

= Rp. 2.781.639.220,-

Dari perbandingan tersebut di atas nampak bahwa dengan Nilai
Aset Tetap (input) yang cenderung menurun, sebanding dengan
penjualan perusahaan CV. Cipta Sinergi Manufacturing
Dari

sisi

produktivitas,

dapat

dikatakan

bahwa

tingkat

produktivitas karyawan pada perusahaan CV Cipta Sinergi Manufacturing
cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada perbandingan antara jumlah
karyawan (28 orang)

dengan nilai laba bersih (Net Profit Margin)

perusahaan tahun 2009 walaupun kecenderungannya menurun bila
dibandingkan produkivitas tahun 2008.
Adapun perhitungan tingkat produktivitas karyawan tahun 20082009 adalah sebagai berikut :
PRODUKTIVITAS KARYAWAN
2008

=

=
=

LABA BERSIH
JUMLAH KARYAWAN
Rp. 1.180.476.036,28 Orang
Rp. 42.159.858,4/Orang/Tahun
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PRODUKTIVITAS KARYAWAN
2009

LABA BERSIH

=

JUMLAH KARYAWAN
Rp. 479857198,-

=
=

28 Orang
Rp. 17.137.757,07/Orang/Tahun

RASIO PROFITABILITAS
Rasio Profitabilitas digunakan untuk mengukur seberapa besar
kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari modal yang
digunakannya. Rasio Profitabilitas terdiri dari Net Profit Margin, Return on
Total Asset (ROA), dan Return on Common Equity (ROE). Berdasarkan
hasil perhitungan didapatkan bahwa Net Profit Margin pada tahun 2008
dan 2009 berturut-turut sebesar 23,38 %, dan 17,25 %. Hal ini mendekati
target perusahaan yang tertuang dalam tujuan perusahaan yaitu
mancapai Net Profit Margin sebesar 18%.

Cash Flow selama 2 tahun
Rp 4.4961.539.595,00
Rp. 2.781.639.220,00

2008

2009

Rp
2.236.768.703,00

Rp 3.659.850.389,00
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Return on Total Asset (ROA) pada tahun
berturut-turut sebesar

2008 dan 2009

38.54% dan 19.32 %. Berdasarkan kondisi

tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa perusahaan CV. Cipta
Sinergi

Manufacturing

dari

tahun

ke

tahun

mengalami

trend

kecenderungan penurunan ROA rasio.
Padahal ROA adalah indikator kemampuan perusahaan untuk
mengembalikan nilai investasi dari laba bersih yang dihasilkan. Dari hasil
analisa neraca dan laporan laba rugi terlihat penyebab menurunnya ROA
adalah nilai penjualan yang cenderung turun dari 2008 ke 2009 yang
tentu membuat laba bersih juga menurun, serta dilain pihak perusahaan
menambah aset (peralatan kantor).
5. Permasalahan
Dari Laporan Laba Rugi dan Neraca tahun 2008, dan 2009 serta
perhitungan – perhitungan

rasio keuangan, dapat dikatakan bahwa

keadaan keuangan Perusahaan CV. Cipta Sinergi Manufacturing masih
cukup sehat, namun ada kecenderungan penurunan rasio keuangan, baik
dari Current Ratio, Quick Ratio, Fixed Asset Utilization, Total Asset
Ulitization, Return on Investment maupun Return On Total Asset. Dilain
pihak Debt Ratio dan Average Collection Period meningkat. Hal ini
mengindikasikan penurunan kinerja perusahaan. Perusahaan menambah
aset dan hutang, namun tidak diimbangi dengan peningkatan penjualan.
6. Penetapan tema yang mengarah pada perbaikan

Poin yang Perlu Diperbaiki
1. Trend menurunnya Likuiditas
Perusahaan (Current Ratio dan
Quick Ratio) akibat adanya
peningkatan hutang jangka pendek
dan penurunan aktiva lancar

Usulan Perbaikan (Kaizen)
1. Meningkatkan aktiva lancar dan
mencegah pemakaian hutang jangka
pendek untuk membiayai aktiva tetap

.
2. Tingginya Average Collection Period 2.
(ACP) perusahaan dibandingkan
ACP rata-rata industri manufaktur
sejenis (45 hari) akibat dari trend
peningkatan piutang, lamanya waktu
pembayaran piutang,serta pendekny
wkt pmbayaran pmbelian bahan baku

Negosiasi dengan pemasok bahan
baku untuk memperpanjang masa
pembayaran bahan baku,selektif dlam
pemberian piutang kepada konsumen,
mendorong konsumen utk membayar
piutang lebih cepat dgn menawarkan
potongan hrg bila membayar lbh cepat
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3. Memburuknya manajemen aset
3. Meningkatkan nilai penjualan
perusahaan yang terlihat dari
perusahaan dengan mengoptimalkan
penambahan aset tetap namun
bagian marketing untuk selalu
tidak diimbangi dengan peningkatan
mencari order
penjualan, sehingga efisiensi
perusahaan cenderung menurun
4. Kecenderungan penurunan ROA
4. Meningkatkan laba bersih
(indikator kemampuan perusahaan
perusahaan dengan jalan
untuk mengembalikan nilai investasi
peningkatkan penjualan perusahaan
dari laba bersih yang dihasilkan)
dan meminimalkan biaya produksi
akibat turunnya nilai penjualan yang
berakibat laba bersih juga menurun
3.2.3. MANAJEMEN POKOK HARGA PRODUKSI
1. Kondisi Saat Ini
Perusahaan telah melakukan praktek penghitungan HPP dan telah
didokumentasikan dengan komputer.


Ada pemisahan biaya sesuai dengan komponen biaya produk tersebut



Sistem persediaan bahan baku menggunakan sistem FIFO



Ada biaya yang masih sulit untuk diklasifikasikan apakah termasuk biaya
langsung atau biaya overhead pabrik sehingga tidak dimasukkan dalam
komponen perhitungan HPP seperti:
 Biaya desain/engineering
 Pendapatan lain - lain

2. Hasil Pengamatan
Sebagai contoh perhitungan Harga Pokok Produksi, dilakukan analisa
penentuan harga pokok produksi produk secara umum tahun 2009 sebagai
berikut :
Harga Pokok Pabrik 2008
CV CIPTA SINERGI
MANUFACTURING
Bahan langsung
Material

390778506

Jumlah

390778506

Tenaga Kerja Langsung
D labor
Jumlah

682283373
682283373
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B Prod Tak langsung
Listrik

36705958

Depresiasi peralatan kantor

29338111

Depresiasi kendaraan

28291027

Depresiasi mesin

154422244

Depresiasi bangunan

8516480

Asuransi karyawan

43200000

Bonus

76395943

THR

49644542

B lain – lain

82086663

B pengiriman

1010240

Gaji Staf

223070934

Pemeliharaan

35769046

Telepon

27185396

Perlengkapan produksi

36198097

Peralatan produksi

8250000

Cutting tool

90754358

Sub Kontrak

228534985

pajak lain - lain

4332800

Jumlah

1163706824

Harga pokok Produksi

2236768703

3. Analisa
Secara umum tidak ada permasalahan dalam penentuan harga pokok
produksi karena perusahaan telah menerapkan manajemen Harga Pokok
Produksi dengan baik. Hal ini terlihat dari rincian perhitungan biaya pokok
produksi yang telah menghitung secara terpisah biaya bahan langsung, biaya
tenaga kerja langsung, biaya overhead hingga profit marjin yang diinginkan.
4. Investasi
Usulan investasi
Usulan :
1. Beli Mesin
2. Membangun Bangunan

:
:

Rp750,000,000.00
Rp250,000,000.00

1. Depresiasi Mesin
2. Depresiasi Bangunan

:
:

Rp150,000,000.00
Rp25,000,000.00

Bunga

:

20%
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Laba Bersih
Tahun 2005
Tahun 2006
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
Total
Rata - rata

:
:
:
:
:

Rp 687,172,221.00
Rp 425,574,763.00
Rp 408,806,261.33
Rp 1,160,013,536.00
Rp 479,857,198.00
Rp 3,161,423,979.33
Rp 632,284,795.87

Akhir
Periode t

Aliran kas

Present Worth factor

Present Worth

Kumulatif

0

-1000000000

1

-1000000000

-1000000000

1

457284795.9

0.8333

381055420.4

-618944580

2

457284795.9

0.6945

317584290.7

-301360289

3

457284795.9

0.5787

264630711.4

-36729577.5

4

457284795.9

0.4823

220548457

183818879.5

5

457284795.9

0.4019

183782759.5

367601639

Net Present value

367601639

Adapun pay back period untuk investasi diatas adalah 3 tahun dan 3 bulan
3.2.4 Manajemen Operasional
1.

Analisa 5 S
Konsep 5 S diadopsi dari budaya hidup sehari-hari bangsa Jepang.
Penerapan

5 S di perusahaan Jepang terbukti mampu meningkatkan

produktivitas perusahaan di Jepang. Konsep 5 S pada dasarnya adalah
konsep untuk mencegah terjadinya masalah dan mencari akar masalah yang
terjadi di lingkungan perusahaan dan melakukan perbaikan yang diperlukan
untuk mencegah masalah yang sama terjadi kembali. Hal ini penting karena
biaya pencegahan masalah akan jauh lebih murah dibandingkan biaya
mengatasi masalah.
Konsep 5 S terdiri dari :
1. Seiri / Pemilahan : bertujuan untuk memisahkan barang yang ada
berdasarkan derajat kebutuhan/frekuensi pemakaian barang tersebut
dalam suatu proses produksi
2. Seiton / Penataan : bertujuan untuk menata barang pada tempatnya
sehingga mudah dicari/ditemukan kembali apabila diperlukan

Page 34

3. Seiso / Pembersihan : bertujuan untuk membersihkan lingkungan kerja
sekaligus sebagai langkah maintenance/pemeliharaan awal terhadap
lingkungan kerja
4. Seiketsu

/

Pemantapan

:

bertujuan

memelihara

tiga

aktivitas

sebelumnya untuk menjadikan kebiasaan dengan kesadaran sendiri
yang dimiliki oleh karyawan sehingga dapat memelihara diri sendiri,
berusaha tidak kotor, serta memberikan contoh penanganan masalah
kebersihan, misalnya dengan penyediaan tempat sampah dan fasilitas
lain yang diperlukan
5. Shitsuke / Pembiasaan : bertujuan agar aktivitas 4 S yang sudah
berjalan bisa menjadi kebiasaan dan karyawan harus menjalankan
seluruh

instruksi

yang

diberikan,

misalnya

dengan

membuat

tulisan/slogan kebersihan dan menempelkannya di lingkungan kerja.

Maka, hasil yang didapati melalui Analisa 5 S pada CV. CIPTA SINERGI
MANUFACTURING adalah sebagai berikut :

No ITEM

ITEM YANG DINILAI

KONDISI SEKARANG

1

SEIRI

1. Telah disediakan
tempat khusus untuk
menempatkan
benda-benda kerja,
tools, dan berbagai
barang yang lain.
2. Terdapat barang
yang tidak
seharusnya berada
di tempat kerja yang
dapat
mengakibatkan
kerugian.

2

SEITON

1. Hanya barang yang
diperlukan saja yang
berada di tempat kerja
2. Hanya tools yang
diperlukan saja yang
berada di tempat kerja
3. Hanya paperwork yang
diperlukan saja yang
berada di tempat kerja
4. Hanya mesin/peralatan
yang diperlukan saja yang
berada di stasiun kerja
5. Hanya furniture yg
diperlukan saja yg brada di
tempat kerja
1. Lokasi container,
peralatan, Work In
Process tlh tertentu dan
mudah ditemukan,
kbanyakn tlh diberi
label.
2. Paperwork mudah
terlihat oleh
pelaksana.
3. Sakelar pemutus arus

SARAN
PERBAIKAN
1. Barang yang telah
selesai di produksi
sebaiknya
diletakkan di
gudang khusus
barang jadi atau
diletakan di ruang
inventory.
2. Barang2 pribadi yg
tdk brhubungn dgn
pekerjaan,
sebaiknya diletakan
di tempat tersendiri
(loker karyawan)

1. Telah memiliki lokasi 1. Belum semua
khusus untuk
item bahan jadi
menempatkan WIP,
dan setengah
Tools, paperwork.
jadi di beri label
2. Lingkungan kerja
sehingga perlu
telah tertata dengan
dilakukan
cukup baik.
pelabelan guna
3. Gang way orang dan
meminimalisasi
material menjadi satu
wktu pencarian
4. Pemberian tanda
(produktivitas).
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3

4

5

mudah dilihat dan
dioperasikan bila
terjadi keadaan
darurat.
4. Pencahayaan
ruangan kerja cukup
memadai.
SEISO
1. Tools/peralatan
berada dalam
keadaan bersih dan
terjaga dari kerusakan
2. Paperwork bersih dan
terlindung dari kotor
dan rusak
3. Alat-alat kebersihan
tersimpan dan mudah
terjangkau
4. Alat perlindungan
kebersihan diri (sabun,
disinfektan, lap dan lainlain)tersedia dan mudah
terjangkau bila diperlukan.
SEIKETSU 1. Tool/alat/kertas/furniture
tersimpan rapi dan
berada di tempatnya bila
tidak digunakan
2. Dokumen / label jelas
tertempel pd benda/alat
sesuai dngan keperluan
3. Ukuran penjagaan
/pmeliharaan dlaksnakn
utk menjamin 3S
terwujud (ada aturan).
4. Lingkungan kerja
(penerangan, suhu,
kelembapan, ventilasi,
dll) memenuhi syarat
untuk bekerja nyaman.
Shitsuke
1. Semua berpartisipasi
dalam kegiatan 5 S
2. Penghargaan diberikan
kepada karyawan yg
terlibat dlm kegiatn 5S
3. Semua perangkat untk
kegiatan 5 S (jadwl
harian/mingguan,
ketua tim penanggung
jawab ) tersedia
4. Semua operator,
penanggung jawab,

keluar/exit belum
ada.

2. Pemberian
tanda arah
keluar/exit.

1. Paperwork tidak
terlindung dari kotor
dan bisa rusak
2. Alat-alat kebersihan
tidak mudah
dijangkau.
3. Pemeliharaan
kebersihan belum
dilakukan oleh
semua karyawan
secara aktif.

1. Melindungi
Paperwork dengan
plastik transparan
agar tidak mudah
kotor dan rusak
2. Alat kebersihan
sebaiknya
ditempatkan pada
suatu tempat khusus
yang mudah
dijangkau bila
diperlukan.
3. Karyawan lebih aktih
lagi dlm memelihara
kebersihan.
1. Lingkungan kerja
1. Perusahaan
(penerangan, suhu,
harus
kelembapan,
membuat
ventilasi, dll)
aturan tertulis
memenuh syarat
sehingga
untuk bekerja
karyawan
nyaman.
dapat melihat
2. Belum ada ukuran
dengan jelas
penjagaan/pemelihar
dan dapat
aan yang tertulis.
menjalankan
3. Peralatan yang telah
3S dengan
selesai dipakai tidak
baik dan
segera dibersihkan
benar.
dan dikembaikan
ketempatnya semula.
1. Belum semua
karyawan
berpartisipasi terlibat
dalam kegiatan 5 S
2. Sudah ada
penghargaan yang
diberikan tetapi
belum masih bersifat
individu
3. Belum ada jadwal
untuk melaksanakan
kegiatan 5 S

1. Diharapkan
perusahaan
membuat
jadwal harian
mingguan
ketua tim,
penanggung
jawab untuk
lebih
mengoptimalk
an kegiatan 5
S, disertai
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ketua regu, pengawas
punya tugas masing2
yang jelas dan tertulis
dlm kegiatan 5 S
5. Inisiatif perbaikan
datang dari setiap
orang (kelompok)

4. Belum semua
karyawan berinisiatif
untuk melakukan
perbaikan

dengan aturan
yang tertulis.

Analisa 5 S dalam bentuk jaring laba-laba :

2.

Analisa K3
Konsep K3 sudah dikenal luas dikalangan Perusahaan. K3 sangat
berpengaruh

terhadap

kondisi

Perusahaan.

Secara

Ekonomi

dan

Operasianal, K3 berkaitan langsung dengan Manajemen Resiko, dimana
Perusahaan mengelola resiko agar “resiko kehilangan perusahaan” (lembur,
biaya pengobatan, keterlambatan produksi, kekurangan tenaga kerja,
santunan, dll) yang diakibatkan kondisi karyawan (sakit, kecelakaan kerja, dll)
menjadi minimal.
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FAKTOR
YANG DINILAI

ITEM

KONDISI SAAT
INI

SARAN
PERBAIKAN

KESELAMATAN
Perlengkapan 1. Sebagian
1. Melengkapi
APD
DAN KESEHATAN perlindungan
karyawan
telah
yang belum ada,
KERJA
personil, serta
memakai
Alat
antara lain: ear
peralatan
Pelindung
Diri
plug, sepatu safety
keamanan
(APD)
dengan
yang lebih baik dan
pabrik lainnya
baik, diantaranya :
memiliki pelindung
tersedia
masker pelindung
dari logam pada
sesuai dengan
dan safety glass.
bagian
upper,
persyaratan
2. Perusahaan telah
safety gloves, serta
Keselamatan
melakukan
meningkatkan
dan
pengecekan
kesadaran bersama
Kesehatan
kesehatan
akan
pentingnya
Kerja.
terhadap
mengikuti panduan
karyawan.
K3.
3. Masih ada karyawan 2. Membuat checklist
yang tidak memakai
pelaksanaan K3 di
Alat Pelindung Diri
lingkungan
kerja,
(APD) dengan baik :
termasuk checklist
misalnya
tidak
pemeriksaan
memakai
sepatu
kondisi APAR.
safety, sarung tangan
dan ear plug.
4. Alat Pemadam
Api Ringan
(APAR) telah ada,
tetapi berusia
cukup lama, dan
tidak memiliki
checklist
pemeriksaan
kondisi alat.
3. ANALISIS MANAJEMEN PEMELIHARAAN (MAINTENANCE
MANAGEMENT ANALYSIS)
A. Kondisi Sekarang
CV. Cipta Sinergi Manufaktur merupakan industri permesinan yang
berbasiskan teknologi CAD/CAM. Sistem pemeliharaan mesin/peralatan
yang diterapkan adalah sistem pemeliharaan preventif, yaitu memelihara
mesin/peralatan agar tidak mengalami kerusakan dengan melalui aktivitas
cleaning, inspeksi, penambahan/penggantian oli, pemeriksaan baud dan
mur, dan lain-lain. Sistem pemeliharaan preventif dilakukan secara
periodik

(time

based

maintenance)

yang

terdiri

dari
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pemeliharaan/perawatan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Hal
tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kondisi mesin/peralatan
agar senantiasa dalam kondisi dan performa yang baik serta untuk
menghindari terjadinya kerusakan tiba-tiba yang dapat menghambat
kegiatan proses produksi yang sedang berlangsung.
Instruksi pemeliharaan/perawatan preventive untuk masing-masing
mesin, dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Nama Mesin
Departement

: CNC F1
: Shoop Floor

Jenis perawatan :
a. Harian :
Adapun perawatan harian dari mesin ini adalah dengan melakukan
perawatan sbb:
1. Bersihkan filter udara mesin.
2. Cek filter air ( Oli Esso 10).
3. Bersihkan mesin.
4. Cek oli samping (usahakan selalu penuh).
5. Buang tatal di penampungan samping dan cek saringannya
kalau kotor dibersihkan.
b. Mingguan :
Adapun perawatan mingguan dari mesin ini adalah dengan
melakukan perawatan sbb:
1. Cek seluruh oli, yang meliputi :
- Oli Hydrolik (volume & tekanan)
- Oli Spindel Cooler
- Oli Samping
- Oli Magazine
- Oli Gear Box 4 Axis
2. Cek Kamper
c. Bulanan

:

Adapun perawatan bulanan dari mesin ini adalah dengan
melakukan cek jadwal pergantian seluruh oli.
d. riwulanan

:
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Adapun perawatan triwulanan dari mesin ini adalah dengan
melakukan cek saluran oli ke slider & ballscrew.
e. Semesteran

:

Adapun perawatan triwulanan dari mesin ini adalah dengan
melakukan kalibrasi mesin ( Flattern, Ballscrew,Spindel).

2. Nama Mesin
Departement

: CNC MATRIX
: Shoop Floor

Jenis perawatan :
a. Harian

:

Adapun perawatan harian dari mesin ini adalah dengan melakukan
perawatan sbb:
1. Cek tekanan nitrogen (minimum 30 Bar)
2. Bersihkan filter udara mesin.
3. Cek filter air ( Oli Esso 10).
4. Bersihkan mesin.
5. Cek oli samping (usahakan selalu penuh).
6. Buang oli samping bekas.
b. Mingguan :
Adapun perawatan mingguan dari mesin ini adalah dengan
melakukan perawatan sbb:
1. Cek seluruh oli
- Oli Hydrolik (volume & tekanan)
- Oli Spindel Cooler
- Oli Samping
- Oli Magazine
2. Cek Kamper
c. Bulanan

:

Adapun perawatan bulanan dari mesin ini adalah dengan
melakukan cek jadwal pergantian seluruh oli.
d. Triwulanan

:

Adapun perawatan triwulanan dari mesin ini adalah dengan
melakukan cek saluran oli ke slider & ballscrew.
e. Semesteran

:
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Adapun perawatan triwulanan dari mesin ini adalah dengan
melakukan kalibrasi mesin (Flattern, Ballscrew, Spindel)
3. Nama Mesin

: Milling (I, II, III dan IV)

Departement

: Shoop Floor

Jenis perawatan :
a. Harian

:

Adapun perawatan harian dari mesin ini adalah dengan melakukan
instruksi perawatan sbb:
1. Sebelum start on mesin periksa terlebih dahulu keamanan mesin
dan lingkungannya.
2. Pastikan kondisi mesin dalam keadaan normal sebelum

dan

sesudah pemakaian.
3. Tekan pompa oli manual untuk melumasi pel/jalur gerakan meja
mesin sebelum pemakaian.
4. Lumasi meja dan spindle mesin sesudah pemakaian
5. Pastikan tangki pompa oli manual mesin teriasi penuh sesudah
pemakaian.
6. Bersihkan dan rapikan mesin dan lingkungannya setelah
pemakaian.
7. Pasikan mesin berada pada tombol swith off setelah pemakaian.
8. Bila ada kelainan pada mesin laporkan ke manager yang
bersangkutan.
b. Mingguan : Tidak ada
c. Bulanan

:

Adapun perawatan bulanan dari mesin ini adalah dengan
membersihkan pulen dengan cara dikuras.
d. Tahunan : Tida ada
4. Nama Mesin

: Bubut

Departement

: Shoop Floor

Jenis perawatan

:

a. Harian

:

Adapun perawatan harian dari mesin ini adalah dengan melakukan
instruksi perawatan sbb:
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1. Sebelum start on mesin periksa terlebih dahulu keamanan
mesin dan lingkungannya.
2. Pastikan kondisi mesin dalam keadaan normal sebelum dan
sesudah pemakaian.
3. Lumasi rel gerakan eretan dan meja mesin sebelum

dan

sesudah pemakaian.
4. Pastikan tangki pompa coolant mesin terisi penuh sesudah
pemakaian
5. Bersihkan meja, lubang draw bar spindle dan bak mesin dan
lingkungannya sesudah pemakaian.
6. Lumasi meja dan spindle mesin setelah pemakaian.
7. Pasikan mesin berada pada tombol swith off setelah pemakaian.
8. Bila ada kelainan pada mesin laporkan ke manager yang
bersangkutan.
b. Mingguan :
Adapun perawatan mingguan dari mesin ini adalah dengan
melumasi roda gigi.
c. Bulanan

: Tidak ada

d. Tahunan :
Adapun perawatan tahunan dari mesin ini adalah dengan
mengganti oli.
5. Nama Mesin

: Surface Grinding

Departement

: Shoop Floor

Jenis perawatan

:

a. Harian

:

Adapun perawatan harian dari mesin ini adalah dengan melakukan
instruksi perawatan sbb:
1. Sebelum start on mesin, periksa terlebih dahulu keamanan
mesin dan lingkungannya.
2. Pastikan kondisi mesin dalam keadaan normal sebelum dan
sesudah pemakaian.
3. Tekan pompa oli manual untuk melumasi pel/jalur gerakan meja
mesin sebelum pemakaian.
4. Lumasi meja dan spindle mesin sesudah pemakaian
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5. Pastikan tangki pompa oli manual mesin terisi penuh sesudah
pemakaian.
6. Bersihkan dan rapikan mesin dan lingkungannya setelah
pemakaian.
7. Pasikan mesin berada pada tombol swith off setelah pemakaian.
8. Bila ada kelainan pada mesin, laporkan ke manager yang
bersangkutan.
b. Mingguan : Tidak ada.
c. Bulanan

:

Adapun perawatan bulanan dari mesin ini adalah dengan
membersihkan mesin penyedot debunya.
d. Tahunan : Tidak ada.
6. Nama Mesin

: Turret I

Departement

: Shoop Floor

Jenis perawatan :
a. Harian

:

Adapun perawatan harian dari mesin ini adalah dengan melakukan
instruksi perawatan sbb:
1. Periksa.
2. Pastikan kondisi mesin.
3. Lumasi meja dan spindle mesin
4. Pastikan ember pompa coolant mesin terisi kembali sesudah
pemakaian.
5. Bersihkan dan rapikan mesin dan lingkungannya setelah
pemakaian.
6. Pasikan mesin berada pada tombol swith off, cek lampu
indikator off mesin setelah pemakaian.
7. Bila ada kelainan pada mesin laporkan ke manager yang
bersangkutan.
b. Mingguan : Tidak ada
c. Bulanan

: Tidak ada

d. Tahunan : Tidak ada
7.

Nama Mesin

: Gergaji

Departement

: Shoop Floor
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Jenis perawatan :
a. Harian

:

Adapun perawatan harian dari mesin ini adalah dengan melakukan
instruksi perawatan sbb:
1. Sebelum

start

on

mesin

periksa

dulu

keamanan

dan

lingkungannya.
2. Pastikan kondisi mesin dalam keadaan normal sebelum dan
sesudah pemakaian.
3. Lumasi meja dan spindle mesin sesudah pemakaian.
4. Pastikan tangki pompa coolant mesin terisi kembali sesudah
pemakaian.
5. Pasikan mesin berada pada tombol swith off setelah pemakaian.
6. Bersihkan dan rapikan mesin dan lingkungannya setelah
pemakaian.
7. Bila ada kelainan pada mesin laporkan ke manager yang
bersangkutan.
b. Mingguan : Tidak ada
c. Bulanan : Tidak ada
d. Tahunan : Tidak ada
8. Accessories & Cutting Tools
Pemeliharaan Accessories & Cutting Tools, yakni meliputi :
a. Memeriksa kelengkapan cutting tools
b. Memilah tools yang tumpul untuk diasah
c. Memeriksa kelengkapan accessories & fungsinya
d. Kalibrasi accessories:
 Arbor & Collet (per triwulanan)
 Alat Ukur (per triwulanan)
e. Penataan cutting tools & accessories
9. Work Piece & Alat Bantu
Pemeliharaan Work Piece & Alat Bantu yakni dengan melakukan:
a. Penyimpanan benda kerja pada tempatnya masing-masing, yang
meliputi:
 Raw Material
 In Process
 Finish Good
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b. Penataan Alat Bantu
10. Kebersihan dan Kerapihan Bengkel
Pemeliharaan Kebersihan dan Kerapihan Bengkel yakni dengan
melakukan:
a.
b.
c.

Kebersihan Ruangan
Penataan Alat di meja kerja
Penataan Alat di meja QC

11. Kebersihan dan Kerapihan Kantor
Pemeliharaan Kebersihan dan Kerapihan Kantor yakni dengan
melakukan:
a. Kebersihan Ruangan
b. Penataan Dokumen & Katalog
12. Peralatan Elektrik & Komputer
Pemeliharaan Peralatan Elektrik & Komputer yakni dengan melakukan:
a. Pemeriksaan terhadap fungsi & kelengkapan
b. Penataan Peralatan Elektrik & Komputer
B. Hasil Pengamatan dan Usulan Perbaikan
NO
1

2

KRITERIA
PENGAMATAN

KRITERIA YANG
PERLU DIPERBAIKI

Sistem Perawatan Untuk Preventive
Pada Mesin CNC maintenance pd mesin:
Kegiatan cleaning dan
penggantian oli masih
ada yang dilakukan pada
jam kerja sehingga dapat
mnghambt aktivtsprduksi
Sistem Perawatan Untuk Corrective
Maintenance pada
Pada Mesin
mesin: belum ada data
Manual
mengenai terjadinya
kerusakan pada mesin
yang detail, waktu
breakdown, dan tidak
ada dokumentasi
mengenai kerusakan
mesin tersebut.

USULAN PERBAIKAN
Penggantian oli
sebaiknya dijadwalkan di
luar jam kerja atau pada
hari libur (sabtu atau
minggu) agar tidak
mengganggu aktivitas
produksi.
Pelaksanaan corrective
maintenance sebaiknya
dilengkapi dengan
pendataan wktu kerusakan
yg detail dan dokumentasi
yang baik utk mengetahui
visualisasi kerusakan
mesin tersebut sehingga
dpt dilakukan penggantian
sparepart sebelum terjadi
kerusakan utk meminimasi
breakdown dan downtime.
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Data pelaksanaan Preventive Maintenance pd mesin CNC, sbagai brikut:
NO URAIAN

TANGGAL

HARI

KET

1

Kuas tangki coolant

20 Sept 2005

Selasa

-

2

Cek silinder & ballscrew
(cover dibuka – dibersihkan)

30 Okt 2005

Minggu

-

3

Ganti spacer plate 3,5 – 4 mm dari
NY clamp /up clamp spindel

19 Apr 2006

Rabu

By Accident

4

Ganti oli ATC nuto 32 ± 3,5 lt
Ganti oli spindel cooler
Ganti oli hydrolic

19 Apr 2006

Rabu

-

5

Kuras tangki coolant
Ganti cutting oil

1 Jun 2006

Kamis

-

6

Ganti lampu TL 20 watt

25 Sept 2006

Senin

-

7

Bersih2 Idhul Fitri (total clean)

20 Okt 2006

Jumat

-

8

Ganti oli spindel cooler
Ganti oli hydrolik / magazine
Ganti oli pendingin AC

13 Jun 2007

Rabu

Satuhu + Hendi

9

Ganti oli coolant 80 lt

12 Ags 2007

Minggu

Satuhu

10

Ganti oli hydrolik

3 Jan 2008

Kamis

Satuhu + Sutisna

11

Ganti bearing motor
Kabel dimakan tikus/curut

8 Jan 2008

Selasa

- By Accident
- Satuhu +
Sutisna + Simon

12

Ganti oli hydrolik

2 Jul 2008

Rabu

Sg + Hp + Rad

13

Kuras + bersih + ganti oli coolant
100H (SLA 10)

19 Sept 2008

Jumat

Taopik +
Rahman

14

Ganti oli AC (spiness o 10)

9 Sept 2008

Selasa

Taopik +
Rahman

15

Pengisian ulang nitrogen

29 Jul 2008

Selasa

Rad

16

Servis rutin 3 bulanan AC (2 unit)

25 Nop 2008

Selasa

Rad

17

Ganti oli hydrolik/magazine
Ganti oli pendingin AC

6 Peb 2009

Jumat

Rahman

18

Kuras + bersihkan tank oli silinder

13 Mar 2009

Jumat

-

Berdasarkan data pelaksanaan Preventive Maintenance diketahui
bahwa beberapa preventif maintenance dilaksanakan pada jam kerja
sehingga dapat mengganggu/menghambat proses produksi. Oleh
karena itu, direkomendasikan usulan agar jadwal pergantian oli atau
proses cleaning dilaksanakan di luar jam kerja atau ditetapkan
bertepatan dengan hari libur kerja (sabtu atau minggu).
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Demikian juga halnya dengan Jadwal penggantian oli spindel
cooler, sebagai berikut :
TANGGAL
GANTI OLI
9 Mei 2010

JENIS OLI

TANGGAL

HARI

PIC

-

Minggu

Rahman

9 Okt 2010

-

Sabtu

9 Mar 2011

-

Rabu

9 Ags 2011

-

Selasa

Berdasarkan jadwal penggantian oli spindel cooler tersebut di atas,
nampak bahwa beberapa jadwal penggantian oli spindel dijadwalkan
pada hari kerja sehingga bisa mengganggu proses produksi. Oleh
karena itu, direkomendasikan usulan agar jadwal pergantian oli
dilaksanakan di luar hari kerja atau ditetapkan bertepatan dengan hari
libur kerja (sabtu atau minggu), sehingga usulan Jadwal Penggantian Oli
Spindel, sebagai berikut :
TGL. GANTI
OLI
9 Mei 2010

JENIS OLI

TANGGAL

HARI

-

Minggu

9 Okt 2010

-

Sabtu

12 Mar 2011

-

Sabtu

7 Ags 2011

-

Minggu

PIC

4. LAY OUT
Lay Out sangat berpengaruh pada kinerja produksi. Pada dasarnya CV.
CSM telah menerapkan Lay Out yang cukup baik. Untuk menentukan Lay
Out yang baik harus dilihat tingkat kepentingan hubungan antar bagian.
Tingkat kepentingan tersebut dapat dilihat dengan membuat ARD (Activity
Relationship Diagram)
KANTOR
O
O
PRODUKSI CNC
E

E

1

2
A

O

PRODUKSI NON CNC
1
A

O

1
I
INVENTORY
1
I
1
GUDANG

1 = Aliran material

2 = Material Control
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Atas dasar ARD yang telah dibuat dan dengan mempertimbangkan
berbagai informasi lain seperti kondisi ruang operasi, rencana investasi
peralatan, dll maka kami mengusulkan Lay Out perusahaan sebagai berikut :
RELAY OUT
CV. CIPTA SINERGI MANUFAKTURING
Lt 1

.
11 m
5m

P Satpam

CAD CAM
R Inventory

3m

Lt 2

c
a
r
p
o
r
t

M Kompressor

Wc
R. Tamu

M7
M
6

M
8

M5

K
o

R. Rapat

m
p
u
t
e
r

M
9
M

1
0B
e
n
c
h
w

36 m

CNC
4 Axis

M4

14 m

CNC
3 Axis

R. Keuangan
Adm
Design

C Tangan

Mushalla
R Las

M
1

M2
M3

Rencana + M
CNC

R Finishing
6m

5m

5m
8m

Parkir Motor
M
D

M
P

6,5 m

BAk
Sampak

Gudang 2

Resapan Air
(Rumput)

Gudang 1

16 m

Keterangan :
M1 : Gergaji
M2 : Turret
M3 : Milling
9,5 m
M4 : Milling
M5 : Milling
M6 : Bubut
M7 : S. Grinding
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48 : Milling
M9, M10 : Drill

Perlu juga diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Lalu lintas manusia (selain pekerja) sebaiknya tidak melalui lantai
produksi, karena akan mengganmggu aktivitas produksi.
2. Mengingat sempitnya ruang produksi, maka penempatan peralatan
perlu memperhatikan frekwensi pemakaian peralatan.

5. MANAJEMEN PROSES (ANALISA METODE KERJA, TIPOLOGI
SISTEM PRODUKSI DAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
PRODUKSI)
A. Analisis Sistem Produksi
CV. Cipta Sinergi Manufacturing (CV. CSM) sebagai perusahaan
yang bergerak di bidang permesinan merupakan salah satu perusahaan
manufakturing yang mengambil spesialisasi di bidang teknologi CNCCAD-CAM dengan produk dies, mould, CAD design dan komponen
presisi. Perusahaan ini menerapkan sistem produksi Job Order dengan
sistem manufaktur Engineering To Order (ETO).
Berdasarkan sistem manufaktur ETO ini, CV. CSM melakukan
produksi jika telah ada pesanan dari customer. Pesanan yang diterima
dapat berupa gambar design, gambar sketsa, NC program, draft design,
model produk, CAD dua dimensi atau tiga dimensi. Pesanan lainnya
berupa spesifikasi khusus dari customer untuk dirancang dan
diproduksi. Produk cetakan yang sering dipesan oleh customer adalah
cetakan untuk produk-produk yang terbuat dari logam, plastik dan karet.
Selain memproduksi sendiri CV. CSM juga mengsub-kontrakan untuk
proses pengerjaan produk tertentu seperti baut, mur atau produk
tertentu lainnya.

B. Permasalahan Sistem Produksi
Sistem produksi berupa job order merespon permintaan jika ada
pesanan dari customer sehingga tidak bisa membuat peramalan yang
bersifat kuantitatif. Akibatnya jadwal produksi tidak dapat dibuat secara
khusus tetapi harus mengikuti pesanan dan selera customer. Saat ini
CV.

CSM

menggunakan

beberapa

software

dalam

melakukan

perencanaan produksi dengan metode MRP (material requirement
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planning) dengan tujuan agar dapat menjadwalkan seluruh proses
sehingga produk dapat diselesaikan sesuai dengan permintaan
customer.
Input yang digunakan untuk MRP ini adalah jadwal produksi
induk (Master Planning Scheduling). Akan tetapi karena tidak ada
peramalan permintaan produk maka masukan yang digunakan adalah
order harian sehingga jadwal berubah setiap hari.

Jadwal yang

berubah setiap hari bersifat sensitif sehingga akan terjadi rescheduling
secara terus menerus yang mengakibatkan banyak order yang
menumpuk. Sistem ini tidak akan menjadi masalah jika pesanan dari
customer sedikit. Akan tetapi akan menjadi masalah jika pesanan
customer sangat banyak. Jika terjadi penumpukan order yang tinggi
dapat berakibat dengan tidak terpenuhinya pesanan sesuai dengan
waktunya (due date).
Keadaan seperti ini akan dapat menimbulkan ketidakpuasan
pada pelanggan dan selanjutnya akan mengakibatkan kehilangan
pelanggan. Jika hal ini terjadi tentu akan mengakibatkan perusahaan ini
dapat mengalami kemunduran bahkan bangkrut.

C. Usulan Perbaikan Sistem Produksi
Berdasarkan permasalahan riil yang terjadi dan hasil analisis
pada sistem produksi dapat diberikan usulan-usulan perbaikan untuk
meningkatkan

kapasitas

produksi

perusahaan

dan

meminimasi

kekurangan-kekurangan yang ada sistem produksi selama ini.
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NO PERMASALAHAN
1

KONDISI SAAT INI

SARAN PERBAIKAN

Banyaknya

CV. CSM telah

Untuk lebih meminimumkan

frekwensi due date

melakukan berbagai

due date, maka perusahaan

upaya untuk

disarankan untuk :

meminimalkan due date,
diantaranya dengan cara:
1. Melakukan

1. Memperluas jaringan Sub

perencanaan produksi

Contract dengan lebih

dengan metode MRP

banyak Perusahaan.

(material requirement

2. Memperbaiki sistem

planning).
2. Melakukan kerjasama

pemesanan dari
konsumen agar lebih

Sub Contract dengan

fleksibel dan lebih sesuai

berbagai perusahaan.

dengan kondisi
Perusahaan dengan
berbagai perjanjian yang
menguntungkan kedua
pihak.

2

Kapasitas

Produksi Kapasitas Produksi yang

yang penuh.

1. Meningkatkan kapasitas

penuh dapat merupakan

produksi dengan cara :

indikator bahwa suatu

menurunkan frekwensi

perusahaan dalam

downtime, meningkatkan

kondisi sehat, tetapi

utilisasi peralatan,

mengurangi fleksibilitas

membuat penjadwalan

produksi dan dapat

maintenance yang tepat

menyebabkan

dan mengupayakan

terlambatnya

pengadaan peralatan

penyelesaian produk bagi

baru.

konsumen sehingga
menimbulkan resiko

2. Memperluas jaringan
sub contract.

kehilangan konsumen.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
1. Manajemen Dasar
 Secara umum, perusahaan CV. Cipta Sinergi Manufacturing (CV.
CSM) telah menyelenggarakan manajerial perusahaan dengan baik.
CV. CSM telah memiliki filosofi, visi dan tujuan perusahaan, memiliki
struktur organisasi, ada pembagian kerja, mengenal konsep 5 S,
mengenal konsep K3, serta telah memiliki sistem kontrol kinerja
karyawan.
2. Manajemen Keuangan
 Secara umum, kinerja keuangan perusahaan CV. CSM mengalami
penurunan dari tahun 2008 hingga tahun 2009 yang terlihat dari trend
rasio-rasio keuangan yang cenderung turun, akibat turunnya penjualan
karena pengaruh krisis global.
 Rasio keuangan perusahaan menunjukkan secara keuangan
Perusahaan berada pada kondisi yang sehat dan berada di atas ratarata Perusahaan lain.
3. Manajemen Harga Pokok
 CV. CSM telah menerapkan manajemen biaya produksi dengan
menghitung secara terpisah biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja
langsung, biaya overhead dan telah menetapkan profit margin.
4. Manajemen Operasional :
-

5 S Manajemen perusahaan telah mengenal konsep 5 S dan telah
menerapkan 5 S di semua bagian perusahaan. Perusahaan telah
menerapkan konsep K3 di Perusahaan, tetapi masih perlu
ditingkatkan. Maintenance : telah menerapkan manjemen
pemeliharaan preventif yang dilakukan secara periodik (harian,
mingguan, bulanan dan tahunan)

-

Produksi (Analisa Metode Kerja, Sistem Manufaktur dan Perencanaan
dan Pengendalian Produksi)

 CV. CSM menerapkan sistem job order serta sistem JIT (Just In
Time), sehingga tidak memiliki persediaan
 Masalah utama yang dihadapi adalah keterlambatan due date
order yang disebabkan adanya bottle neck / constraint,
diantaranya di bagian desain engineering, akibat order fluktuatif
dan order urgent yang mengganggu jadwal produksi
5. Analisa Lokasi dan Tata Letak Pabrik
 CV. CSM menerapkan tata letak mesin berdasar jenis mesin (lay out
by process) sesuai dengan tipologi job shop.
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B. SARAN

Beberapa hal yang perlu diimprove antara lain :
 Mempertajam visi dan menetapkan misi untuk mencapai visi tersebut,
 Meningkatkan kerjasama dengan ITB ataupun Lembaga PElatihan
lainnya

untuk

melatih

karyawan

di

bidang

teknis

produksi,

mengoptimalkan kapasitas yabg ada dan meningkatkan kapasitas
perusahaan untuk mengantisipasi order.
 Karena penjualan pada perusahaan tipe MTO (Made to Order), ETO
(Engineer to Order) umumnya bersifat fluktuatif, maka keberadaan
Perusahaan Sub kontrak tidak bisa diabaikan, bahkan harus
dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena itu disarankan agar Pihak CV.
CSM berusaha untuk memperluas jaringan Sub Kontrak agar memiliki
lebih banyak pilihan dan mampu memperoleh pelayanan terbaik,
mampu menangani order yang lebih banyak serta dapat menurunkan
due date.
 Meningkatkan penjualan (dengan mengoptimalkan dan meningkatkan
kapasitas produksi) dan melakukan investasi baru.
 Mempersingkat periode pembayaran piutang dengan melakukan
strategi discount, untuk memperlancar aliran modal kerja.
 Memakai Auditor keuangan untuk melakukan Audit keuangan terhadap
Perusahaan secara berkala untuk mengetahui kondisi keuangan
Perusahaan dengan lebih baiik.
 Budaya 5 S belum secara berkesinambungan dilaksanakan oleh
karyawan, sehingga diperlukan improvement dalam penerapan 5 S.
Diusulkan untuk dibentuk Gugus Tugas untuk mengawasi pelaksanaan
5 S oleh karyawan
 Hal yang perlu diimprove adalah penjadwalan pemeliharaan agar
dilakukan di luar hari kerja atau pada saat unutilized time, sehingga
tidak mengganggu aktivitas produksi. Selain itu perlu juga dilakukan
peningkatan dalam kegiatan 5 S terutama Seiso, dimana setiap
karyawan melakukan pembersihan tempat kerja, termasuk peralatan
sebagai cara memeriksa dan merawat peralatan yang dipakainya.
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