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ABSTRAK

Proses produksi merupakan cara, metode, dan taknik untuk menghasilkan atau  menambah
kegunaan suatu produk secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan  sumber  daya  produksi
yaitu tenaga kerja, bahan baku, energi, modal, sumber daya alam, dan  peralatan  proses  produksi.
Dalam pemenuhan jumlah produksi selalu diharapkan penggunaan biaya yang rendah agar mampu
mencapai harga saing. Salah satunya adalah biaya tenaga kerja.

CV.  Aneka  Ilmu  merupakan   salah    satu   perusahaan   yang   bergerak   dalam   bidang
percetakan dan penerbitan buku, salah  satunya  adalah  buku-buku  pelajaran  sekolah.  Pada  CV.
Aneka  Ilmu  Departemen  Produksi  bertanggung  jawab  terhadap  keseluruhan  proses   produksi
dalam perusahaan. Apabila pekerjaan untuk bagian produksi CV. Aneka Ilmu tinggi,  maka  untuk
bagian produksi diadakan shift dengan dua shift. Shift I bekerja dari  pukul  08.00  sampai  dengan
pukul 20.00 dan shift II bekerja dari  pukul  20.00  sampai  dengan  pukul  08.00  dengan  masing-
masing shift diadakan lembur  (overtime)  selama  empat  jam  kerja.  Penggunaan  overtime  yang
mencapai empat jam menyebabkan terjadinya pemborosan biaya untuk tenaga kerja.

Tujuan penelitian di sini adalah untuk meminimalkan biaya tenaga  kerja  dengan  mencari
kombinasi shift kerja yang optimal untuk memenuhi jumlah permintaan  pelanggan  dengan  biaya
produksi yang rendah dengan menggunakan bantuan program Integer Programming.

Penelitian ini membuktikan bahwa untuk mencari  nilai  minimal  dari  biaya  tenaga  kerja
dapat dilakukan dengan  menggunakan  metode  Integer  Programming.  Perbandingan  kombinasi
shift  menggunakan  Integer  Programming  dengan  shift  aktual  yang  sekarang  digunakan  pada
perusahaan    menunjukkan    bahwa    kombinasi    shift    menggunakan    Integer    Programming
menghasilkan biaya tenaga kerja yang lebih kecil dibandingkan dengan shift aktual yang sekarang
digunakan pada perusahaan. Di  mana  dengan  menggunakan  kombinasi  shift  hasil  dari  Integer
Programming diperoleh rata-rata pengurangan biaya  sebesar  32,04%  dan  rata-rata  pengurangan
biaya tenaga kerja sebesar 33,00% untuk produk buku SMA.
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