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BAB 1. PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Gelombang globalisasi ekonomi telah menciptakan tantangan bisnis 

yang semakin besar, yaitu kompetisi ( competition ) yang semakin tinggi, 

teknologi yang semakin canggih, peraturan dan undang undang yang lebih 

ketat, serta pelanggan (costumers ) yang semakin berpengetahuan, proteksi 

yang sebelumnya menjadi benteng bagi produk dalam negeri, akan hilang di 

terjang arus liberalisasi. Produk dari luar negeri akan bebas masuk kepasar 

domestik yang merupakan bagian dari pasar global. 

Tantangan seperti ini, menghadapkan para pelaku bisnis maupun 

produsen pada dua pilihan, yaitu masuk dalam arena kompetisi dengan 

melakukan perbaikan dan perubahan atau keluar arena kompetisi tanpa 

dibebani perbaikan dan perubahan. Kedua keputusan tersebut memiliki 

konsekuensi sama beratnya. Memasuki arena kompetisi tanpa kekuatan dan 

stratergi, sama saja dengan bunuh diri. Keluar dari arena kompetisi tidak 

berarti luput dari hempasan gelombang globalisasi. Justru boleh jadi 

dampaknya lebih dasyat dari pada ikut bertarung dalam arena kompetisi 

tersebut. 

Perbaikan dan perubahan dapat dilakukan dengan cara pengembangan 

produk. Pengembangan produk dapat di lakuakn perusahaan dengan 

menambah variasi produk yang di hasilkan, dan juga dengan meningkatkan 

kualitas dan mutu produk. Sering kali konsumen dalam membeli suatu barang 

selain membandingkan harga yang terjangkau, juga akan selalu 

membandingkan mutu dan kualitas produk. Sehingga konsumen akan lebih 

memilih barang yang berkualitas meskipun dengan harga yang lebih mahal. 

Sebuah strategi proses atau tranformasi adalah sebuah pendekatan 

organisasi untuk mengubah sumberdaya menjadi barang dan jasa. Tujuan dari 

strategi proses adalah untuk menentukan suatu cara memproduksi barang dan 

jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan spesifikasi 
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produk yang berada dalam batasan biaya dan manajerial lain. Heizer Render 

(2006:332). 

Perusahaan harus benar benar dapat menghasilkan produk yang 

berkualitas untuk memenuhi persyaratan pelanggan. Produk dikatakan 

berkualitas apabila produk tersebut mempunyai kecocokan penggunaan bagi 

diri konsumen, Yamit (1998:336). Kualitas dapat dihasilkan dengan cara 

mengendalikan proses produksi. Menurut baroto (2002:13) Proses produksi 

adalah aktivitas bagaimana membuat produk jadi dari bahan baku yang 

melibatkan mesin, energi, dan pengetahuan teknis, proses produksi ini terdiri 

atas beberapa subproses produksi, misalkan proses pengolahan bahan baku 

menjadi komponen, proses perakitan komponen menjadi subassembly dan 

proses perakitan sub assembly menjadi produk jadi, sehingga sebuah 

perusahaan yang ingin menghasilkan produk yang berkualitas harus 

mengendalikan proses produksi mulai dari bahan baku, barang dalam proses, 

sampai pada produk jadi. Menurut Heizer, Render ( 2006:332 ) ada empat 

strategi proses, yaitu : 

1. Fokus pada proses 

2. Fokus berulang 

3. Fokus pada produk 

4. Mass customization 

 
Produk senantisa di kendalikan agar tetap dalam standar yang telah 

di tetapkan. Dengan perusahaan melakukan pengendalian dalam setiap proses, 

maka perusahaan juga akan dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Hal 

ini di lakukan selain bertujuan untuk memenuhi keinginan konsumen juga 

untuk menghemat biaya perusahan. Sehingga perusahaan juga akan mendapat 

kepercayaan konsumen bahwa produk perusahaan mereka benarbenar 

berkualitas dan mengurangi biaya produksi. 

Pada suatu perusahaan proses produksi merupakan hal yang sangat 

penting, oleh sebab itu perlu adanya perencanaan dan pengendalian secara 

kontinyu dan terus – menerus, untuk menjaga produk supaya selalu dalam 
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standar perusahaan. Hal ini juga dilakukan PG Jatiroto Lumajang. Untuk 

menjaga kualitas gula agar selalu dalam standar kualitas yang telah ditetapkan, 

maka perusahaan perlu untuk merencanakan dan mengendalikan produksi 

gula. Diharapkan dengan adanya perencanaan, perusahaan dapat 

melaksanakan proses produksi dengan persiapanpersiapan yang matang. 

Seperti merencanakan bahan baku maupun bahan pembantu, dan juga 

persiapan mesin untuk melakukan produksi. Sehinggan proses produksi dapat 

berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan. Pengendalian dilakukan 

perusahaan untuk mengendalikan supaya proses produksi selalu dalam 

perencanaan dan standar perusahaan yang telah ditetapkan. Untuk itu penulis 

mengambil judul PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROSES 

PADA STASIUN PEMURNIAN UNTUK MENUNJANG KUALITAS 

GULA KRISTAL PUTIH (GKP) PG JATIROTO LUMAJANG. 

 

1.2. Tujuan Khusus PKL 

1. Untuk mengetahui proses produksi gula PG Jatiroto Lumajang. 

2. Untuk mengetahui yang perlu dilakukan sebelum proses produksi gula 

pada stasiun pemurnian PG Jatiroto Lumajang. 

3. Untuk mengetahui yang perlu dikendalikan di stasiun pemurnian dalam 

proses produksi untuk menjaga kulitas gula supaya tetap memenuhi 

standar perusahaan. 

 

1.3. Manfaat PKL 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari praktik kerja lapang ini 

adalah : 

1. Bagi Perusahaan 

Dapat sebagai bahan masukan perusahaan untuk mengadakan  evaluasi 

terhadap pengendalian proses yang dilakukan oleh PG Jatiroto. 

2. Bagi Penulis 

a. Dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang penerapan 

pengendalian proses yang sebenarnya. 
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b. Mendapatkan tambahan pengetahuan sebagai bakal untuk 

terjun         masuk ke dunia kerja. 

3. Bagi Pihak lain 

Dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan di dalam melakukan       penelitian 

serupa. 


