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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Pelaksanaan Kunjungan Pabrik 

Waktu pelaksanaan kunjungan pabrik yang telah kami lakukan adalah 3 

– 7 Agustus 2009. 

 

B. Tujuan 

1. PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

Alamat Jalan Raya Cangkringmalang km. 32 Beji Pasuruan 

2. PT Nippon Indosari Corpindo  

Alamat Jalan Rembang Industri Raya no. 28 Pasuruan 67152 

3. Karang Kurnia 

Alamat di Jalan Gatot Subroto Barat No. 99X Denpasar dan di Jl. Cargo 

No. 99XX Denpasar 

4. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Unit Pelaksana Teknis 

Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik dan Porselin Bali) 

Alamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Kauh Tanah Kilap Denpasar 

Website: PSTKP.bppt.go.id 

 

http://id.88db.com/id/My88DB/memberinfo.aspx?mid=80287�


BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

A. PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

1. Sejarah Berdirinya Perusahaan 

a. 2008 

• Diikut sertakan pengeluaran/emisi baru PT Lajuperdana Indah 

berbagi dan memegang 60% kepemilikan. 

• Diterbitkan kembali 251,837,500 bagian saham dalam portepel dan 

menunda yang sisanya 663,762,500 saham dalam portepel. 

• Peroleh 100% berbagi Drayton Pte. Ltd. Yang secara efektif 

memiliki 68.57% tentang berbagi PT Indolakto, suatu perusahaan 

pabrik susu terkemuka. 

• Diperoleh 100% bagian saham perusahaan perkebunan dengan 

mencurahkan fasilitas. 
b. 2007 

• yang didaftarkan Agribusiness Golongkan Pasar Bursa Singapura 

dan menempatkan saham baru. 

• Rp2 Yang dikeluarkan Rangkaian trilyun IV. 

• yang diperoleh 60% pancang didalam perusahaan perkebunan 

Bangsat memegang Terbatas. 

• yang diikut sertakan Pengeluaran/Emisi baru PT Mitra Inti Sejati 

Perkebunan berbagi dan mengadakan 70% kepemilikan. 
• yang diperoleh 64.41% pancang hak kekayaan didalam PT PP 

London Sumatra Indonesia Tbk. 
c. 2006 

• Awal penebusan Eurobonds US$143.7 juta. 



• yang diperoleh 55.0% hak kekayaan didalam pengusaha kapal 

Pacsari Pte. Ltd. 
• Perusahaan Perkebunan tambahan yang diperoleh didalam Barat 

Kalimantan. 
d. 2005 

• yang dibentuk/mapan Suatu rombongan usaha patungan dengan 

Nestlé. 

• Perusahaan Perkebunan yang diperoleh di Barat Kalimantan. 

• Ikatan Dapat dirubah Yang diperoleh dan dikeluarkan oleh suatu 

pengusaha kapal, setara dengan 90.9% tentang hak kekayaan 

e. 2004 

• ESOP langkah Yang diterapkan III, menyertakan 919.5 ribu bagian 

saham. 

• Rp1 Yang dikeluarkan Rangkaian trilyun III. 

• yang diperoleh 80% memegang adalah suatu perusahaan karton 

berkerut. 

f. 2003 

• yang diterapkan Yang kedua langkah ESOP, menyertakan 58.4 juta 

bagian saham. 

• Rp1.5 Yang dikeluarkan Rangkaian  trilyun II. 

g. 2002 

• yang diterapkan Langkah yang pertama ESOP, menyertakan 228.9 

juta bagian saham 

• Punggung yang dibeli 915.6 juta bagian saham 

• US$280 Yang dikeluarkan juta Eurobonds 

h. 2001 

• Persetujuan yang diperoleh pada suatu bagian saham buy-back 

rencana dan peluncuran dari suatu Rencana Kepemilikan 

Bursa/Stock Karyawan ( ESOP) 

 



i. 2000 

• yang dilakukan Suatu 1:5 saham yang dipecah. 

• Rp1 Yang dikeluarkan Rangkaian trilyun I. 

j. 1997 

• yang diperoleh 80% pancang hak kekayaan diperkebunan, 

agribusiness dan perusahaan distribusi 

• yang diselenggarakan Suatu 1:5 isu benar dengan tambahan total 

bagian saham 305.2 juta bagian saham. 

k. 1996 

• yang dilakukan Suatu 1:2 saham yang dipecah 

l. 1995 

• Bogasari Yang diperoleh Pabrik tepung terigu 

m. 1994 

• yang diubah Nama nya ke PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

• Memaraf Publik menawarkan 763 juta bagian saham pada Rp1,000 

Nilai nominal saham per saham, mendaftarkan pada Pasar Bursa 

Indonesia 

n. 1990 

• yang disatukan Seperti Pt Panganjaya Intikusuma. 

 

2. Misi dan Tujuan Perusahaan 

Visi 

• Untuk menjadi suatu Total Perusahaan Solusi Makanan 

Misi  

• Untuk secara terus-menerus meningkatkan orang-orang kami, proses 

kami dan teknologi kami. 

• Untuk menghasilkan mutu tinggi, inovatif, dan yang produk bisa 

usahakan lebih disukai oleh pelanggan. 

• Untuk memastikan ketersediaan produk kami ke pelanggan yang 

domestically dan secara internasional. 



• Untuk berperan untuk peningkatan mutu hidup Indonesians dengan 

penekanan pada  ilmu gizi. 

• Untuk secara terus-menerus meningkatkan nilai stakeholder. 

 

3. Sistem Produksi 

Dari permulaan sederhana sebagai suatu produsen bakmi 

sekejap/saat tertentu, Indofood telah semakin menjelma untuk menjadi 

suatu Total Perusahaan Solusi Makanan dengan operasi dalam semua 

langkah-langkah makanan yang memproduksi dari produksi bahan baku 

dan pengolahan mereka melalui/sampai ke produk konsumen pada rak 

retailer. Seorang pemimpin di dalam industrinya di Indonesia, suatu sistem 

distribusi luas mendukung posisi produk company rumah tangga menyebut 

tiap-tiap bagian dari negeri. 

Perusahaan beroperasi empat Kelompok Bisnis Strategis 

komplementer ( Kelompok): 

a. Konsumen Membuat merek Produk ( CBP), produsen bidang makanan 

dibungkus di bawah sejumlah divisi yang mencakup Mi, Bumbu 

Makanan, Makanan Makanan kecil, Ilmu gizi& Biskuit Dan Makanan 

Khusus. Dengan pengadaan PT Indolakto ( Indolakto) selama 2008, 

Divisi Pabrik susu menjadi penambahan yang terakhir kepada 

kelompok, menyediakan suatu kehadiran kuat di (dalam) ini betul-betul 

bertumbuh pasar. CBP Kelompok didukung oleh Ramuan Makanan dan 

Membungkus Divisi. 

b. Bogasari, Terutama semata suatu produsen tepung seperti halnya pasta. 

Kelompok didukung oleh suatu mengirimkan unit. 

c. Agribusiness, aktivitas prinsip terbentang dari riset dan pengembangan, 

benih kelapa sawit yang menternakkan dan penanaman seperti halnya 

penyulingan, merek dan pemasaran minyak goreng, margarin dan 

pemendekan. Sebagai tambahan, kelompok adalah juga melibatkan 

penanaman dan pengolahan karet, tebu, cocoa dan teh. 



d. Distribusi, membual jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia. 

Perusahaan  mendistribusikan mayoritas produk Company konsumen 

seperti halnya produk pihak ketiga. 
warisan Indofood paling kuat hari ini adalah kekuatan merek nya, 

banyak dari yang telah menjadi rekan kepada masyarakat Indonesia 

bertahun-tahun. Ini meliputi berbagai merek mie sekejap saat tertentu ( 

Indomie, Supermi Dan Sarimi), Tepung terigu ( Segitiga Biru, Kunci Biru 

Dan Cakra Kembar), Minyak goreng ( Bimoli), Margarin ( Simas Palmia). 

Di samping kompetisi keras, merek ini tinggal pemimpin pasar di (dalam) 

segmen [yang] spesifik mereka dengan suatu reputasi untuk mutu dan nilai 

untuk uang yang tinggal unrivalled. 

4. Hasil Produksi dan Pemasaran 

Hasil produksi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah 

Indomie, Supermi, Sarimi, Tepung terigu (Segitiga Biru, Kunci Biru Dan 

Cakra Kembar), Minyak goreng (Bimoli), Margarin (Simas Palmia) dll. 

 
 

Distribusi Indofood Kelompok mempunyai jaringan distribusi 

[yang] yang paling luas di (dalam) Indonesia, Penetrasi untuk hampir tiap-

tiap sudut kepulauan [itu]. Sebagai tambahan terhadap Indofood’S 

memiliki produk, kelompok juga mendistribusikan produk pihak ketiga 

juga. Banyaknya bursa/stock poin-poin telah diperluas dengan agresif 

[karena;sejak] 2005, menyediakan penetrasi [yang] lebih dalam dan lebih 



luas melalui/sampai rantai penyerahan dan persediaan efisien. Poin-Poin 

Bursa/Stock ditempatkan; terletak area dengan suatu kepadatan toko 

pengecer tinggi, termasuk pasar tradisional, membiarkan bursa/stock 

masing-masing menunjuk servis [adalah] suatu area geografis [yang] 

digambarkan di (dalam) waktu yang paling pendek mungkin. 

5. Personalia 

Dengan suatu total kekuatan pekerja sekitar 62 ribu, Indofood 

percaya bahwa karyawannya adalah salah satu dari yang paling utama 

kelompok stakeholder dan suatu ramuan hal penting dalam  sukses 

berkelanjutannya. Perusahaan percaya bahwa masing-masing karyawan 

mempunyai kapasitas untuk melampaui dan untuk berperan untuk sukses 

tidak hanya perusahaan, hanyalah bangsa sendiri. 

Indofood akan melanjut untuk bekerja keras sepanjang tahun   

membantu perkembangan hubungan baik pada semua tingkat staff dan 

manajemen untuk manfaat timbal balik. Program pelatihan akan juga 

mengarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam 

rangka membantu semua divisi didalam memelihara penguasaan pasar dan 

profitabilitas pada suatu pasar yang kompetitif. Bidang program pelatihan 

akan diperkenalkan sepanjang tahun, Program Pengembangan Yang 

managerial akan diperluas ke dalam lain divisi perusahaan setelah 

peluncuran yang sukses didalam Minyak Goreng & gemuk Dan Divisi 

Bumbu Makanan. 

 
B. PT Nippon Indosari Corpindo  

1. Sejarah Berdirinya Perusahaan 

Pada bulan september 1996 meluncurkan produk roti yang pertama 

dengan brand “Sari Roti” kemudian pada awal tahun 2001 meluncurkan 

brand kedua yaitu “Boti”. PT Nipon Indosari Corpindo merupakan 

perusahaan roti petama di Indonesia yang menggunakan teknologi modern 

dari Jepang yang dalam proses pembuatannya memiliki standarisasi untuk 

mendapai kriteria halal, healthy (sehat), hygiene (bersih). 

http://id.88db.com/id/My88DB/memberinfo.aspx?mid=80287�


 

2. Misi dan Tujuan Perusahaan 

a. Visi 

Menjadi perusahaan terbesar di Indonesia di bidang bakery products 

dengan menghasilkan dan mendistribusikan produk-produk berkualitas 

tinggi dengan harga yang terjangkau bagi rakyat Indonesia. 

b. Misi 

Membantu meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dengan 

memproduksi dan mendistribusikan makanan yang bermutu tinggi, 

sehat, halal, dan aman bagi pelanggan melalui penerapan GMP (Good 

Manufacturing Practice), SSOP (Sanitation Standard Operating 

Procedure), dan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). 

 
3. Sistem Produksi 

Kekuatan PT Nipon Indosari Corpindo terletak pada keterpaduan 

operasi (Supply Chain Management) dalam cara kerja yang saling 

melengkapi dalam tiap bagian perusahaan sehingga mampu meningkatkan 

efisiensi dan kinerja perusahaan. Kemampuan pemasaran dan distribusi 

serta keterampilan manajemen yang didukung dengan teknologi informasi 

yang update telah menempatkan PT Nipon Indosari Corpindo pada posisi 

terdepan dalam industri roti modern di Indonesia saat ini. 
 

4. Hasil Produksi dan Pemasaran 

Hasi produksi pada PT Nipon Indosari Corpindo berupa Roti yang 

memiliki 2 macam yaitu “sariroti” dan “boti”. 

      
 



PT Nipon Indosari Corpindo mendistribusikan prosuk rotinya 

melalui 56% jaringan distribusi modern yaitu Hypermarket, supermarket, 

dan minimarket, sementara jaringan tradisional 44% yaitu P&D dan agen. 

Saat ini produk roti “sariroti” dan “boti” dapat dinikmati diwilayah 

Jabodetabek, jawa barat, jawa tengah, yogyakarta, jawa timur, dan 

sebagian wilayah Lampung dan Bali. 
5. Personalia 

 

 

 

C. Karang Kurnia 

1. Sejarah Berdirinya Perusahaan 

2. Misi dan Tujuan Perusahaan 

3. Sistem Produksi 

System produksi pada home industry Karang Kurnia masih 

menggunakan peralaatan yang sederhana. Seperti konveksi lainnya modal 

utama pada industry ini adalah mesin jahit. Bahan baku yang gunakan 

dalam proses roduksi baju dan kemeja adalah kain yang coraknya khas 

dari bali. 

Sebelum menjahit kain dibuat pola menggunakan pola negative 

yang sudah dibuat. Setelah itu kain yang sudah ada polanya dipotong 

menurut pola yang ingin buat. Lalu pola-pola tadi dijahit sebagaimana 

mestinya.  

Setelah produk jadi proses selanjutnya adalah proses penyortiran 

produk yang bagus dan kurag bagus. Produk yang bagus akan dipasarkan 

tapi produk yang kurang bagus dijual dengan harga yang lebih murah 

disbanding dengan produk yang bagus. 

 

4. Hasil Produksi dan Pemasaran 

Hasil prduksi pada home industry Karang Kurnia adalah aneka 

oleh-oleh khas Bali mulai dari Accessories, Bed Cover, Celana, Daster 

http://karangkurnia.com/category_Accessories_1_50.asp�
http://karangkurnia.com/category_Bed-Cover_1_58.asp�
http://karangkurnia.com/category_Celana_1_51.asp�
http://karangkurnia.com/category_Daster-Anak_1_69.asp�
http://karangkurnia.com/category_Daster-Anak_1_69.asp�


Anak, Daster Dewasa, hem Cewek, Hem Cowok, Kain, Makanan, pelangi, 

Pernak Pernik, Sandal, Sauvenir, Setelan Anak, Setelan Dewasa, dan 

Sprey Kasur. 

     
Untuk pemasaran produk home industry Karang Kurnia 

mengandalkan outlet yang di miliki dan outlet-outlet yang ada di Bali. 

Sehingga pangsa pasar produk dari Karang Kurnia adalah Bali. 

5. Personalia 

 

D. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (UPT Pengembangan Seni 

dan Teknologi Keramik dan Porselin Bali) 
1. Sejarah Berdirinya Perusahaan 

Jauh sebelum isu otonomi daerah digulirkan, Departemen Pertanian 

dalam hal ini Badan Litbang Pertanian telah memulai upaya desentralisasi 

kegiatan penelitian dan pengkajian (litkaji) dengan membentuk Balai/Loka 

Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP/LPTP) dan Instalasi Penelitian dan 

Pengkajian Teknologi Pertanian (IP2TP) di seluruh Indonesia. Dasar 

hukum pembentukannya adalah  SK. Mentan No. 

798/KPTS/OT.210/12/94 tanggal 1 April 1995. Tujuan pembentukan 

institusi ini adalah untuk mempercepat mekanisme penyaluran dan adopsi 

teknologi yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian kepada pengguna. 

Pada awal pembentukan institusi Badan Litbang Pertanian tersebut, 

di Bali dibentuk IP2TP Denpasar yang berada dibawah BPTP Karangploso 

Jatim. Sementara sebelumnya IP2TP Denpasar adalah institusi Balai 

Informasi Pertanian (BIP) Bali yang berada dibawah Badan Diklat 

Pertanian. Oleh karena itu, pada awal berdirinya IP2TP Denpasar dominan 

tenaganya berasal dari Penyuluh BIP, sementara tenaga peneliti baru ada 

http://karangkurnia.com/category_Daster-Dewasa_1_52.asp�
http://karangkurnia.com/category_Hem-Cowok_1_66.asp�
http://karangkurnia.com/category_Kain_1_53.asp�
http://karangkurnia.com/category_Makanan_1_56.asp�
http://karangkurnia.com/category_Pernak-Pernik_1_57.asp�
http://karangkurnia.com/category_Sandal_1_63.asp�
http://karangkurnia.com/category_Sauvenir_1_64.asp�
http://karangkurnia.com/category_Setelan-Anak_1_68.asp�
http://karangkurnia.com/category_Setelan-Dewasa_1_70.asp�
http://karangkurnia.com/category_Sprey-Kasur_1_55.asp�


setelah adanya mutasi dari Balai Penelitian (Balit) dan Pusat Penelitian 

(Puslit) lingkup Badan Litbang Pertanian. 

Sejalan dengan perkembangan situasi dan kebutuhan inovasi 

teknologi pertanian, maka pada bulan Juni 2001 melalui SK. Mentan No. 

350/KPTS/ OT.210/6/2001, IP2TP Denpasar ditingkatkan statusnya 

menjadi BPTP Bali setara dengan BPTP lain yang ada di setiap provinsi 

seluruh Indonesia. Keberadaan BPTP berada dibawah koordinasi Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Melalui dana 

APBN (Proyek Badan Litbang Pertanian) sejak tahun 1997 sampai 2002 

BPTP Bali selalu mendapat anggaran renovasi dan perbaikan gedung 

kantor, sehingga pada tahun 2001 sarana gedung kantor BPTP Bali telah 

dianggap cukup lengkap maka pada tanggal 5 September 2001 dilakukan 

peresmian dan penandatanganan prasasti Gedung Kantor BPTP Bali 

oleh Gubernur Bali 

 

2. Misi dan Tujuan Perusahaan 

Tugas Pokok: Melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian 

tepat guna spesifik lokasi. 

 

3. Sistem Produksi 

a. Proses pembuatan masa raga dan masa grasir 

Masa raga dan masa grasir merupakan cikal bakal pembuatan 

keramik. Masa raga dan masa grasir adalah pencampuran tanah sesuai 

dengan komposisi tertentu yang selanjutnya akan di gunakan untuk 

membuat keramik. Tanah yang digunakan adalah tanah liat yang 

berwarna putih karena tanah dari jenis tersebut lebih ulet. 

Proses pembuatan masa raga dan masa grasir adalah sebagai 

berikut. Bahan mentah yang sudah dipersiapkan ditimbang menurut 

komposisi tertentu. Beberapa bahan mentah tersebut dicampur dan 

dihaluskan menggunakan mixer. Biasanya saat pencampuran ditambah 

dengan bahan penolong yang lebih mempermudah pencampuran. Untuk 



pembuatan masa raga, setelah bahan mentah dan bahan penolong 

dicampur dan dihaluslan lalu mulai dengan pengurangan air yang 

terkandung didalamnya. Untuk lebih memampatkan volume maka 

dilakukan pengurangan udara. Setelah itu untuk membuat agar adonan 

lebih ulet maka dilakukan pelapukan yang dimana adonan tersebut 

didiamkan selama 7 hari. Setelah mengalami pelapukan selama 7 hari 

maka massa raga siap dipakai untuk membuat keramik. Sedangkan 

untuk membuat masa glasir setelah mengalami pencampuran dan 

penghalusan adonan disesuaikan menurut berat jenis adonan yang ingin 

digunakan. 

Bahan Mentah 1 Bahan Mentah 2 Bahan Mentah n

Komposisi masa 
raga atau grasir

Bahan 
penolong

Pencampuran dan 
penghalusan

Pengurangan kadar 
air

Penghilangan udara

Pelapukan = 7 hari

Bahan baku keramik 
(masa Siap Bentuk

Proses pembuatan 
benda keramik

Penyesuaian berat 
jenis

Masa grasir siap 
pakai

Proses pembuatan 
masa grasir

Proses pembuatan masa 
raga  

 

b. Proses pembuatan benda keramik 

Proses pembentukan benda keramik yang pertama dilakukan 

adalah pembentukan pola dengan teknik putar, tuang,slap, dan 

jiggering. Setelah itu masa yang sudah terbentuk pola dikeringkan 



untuk mengurangi kadar air didalamnya. Jika masa sudah kering lalu 

dilakukan pembakaran dalam suhu 800o – 900o C. maka dari 

pembakaran tersebut didapatkan keramik biscuit. Keramik setengah jadi 

tersebut sudah siap untuk diberi glasir. Teknik pengglasiran dengan cara 

system semprot, tuang dan celup. Lalu keramik tersebut dibakar dengan 

panas tertentu. Setelah keluar dari tungku pembakaran keramik kembali 

mengalami pengglasiran dengan pola glasir tertentu. Lalu keramik 

kembali masuk tungku pembakaran dan akhirnya produk keramik jadi.  

Masa siap bentuk

Pembentukan teknik putar, 
tuang, slap, dan jiggering

pengeringan

Pembakaran biskuit 
suhu 800 – 9000 C

Keramik biskuit

Pengglasiran sistem 
semprot, tuang, dan celup

Pembakaran glasir

Keramik berglasir

Keramik berdekorasi 
on - glase

Dekorasi teknik
Under - glase

Keramik berdekorasi 
under - glase

Dekorasi teknik
Under - glase

Pembakaran 

 

 

4. Hasil Produksi dan Pemasaran 

Hasil produksi pada UPT-PSTKP Bali berupa keramik dan patung 

khas Bali. Pada UPT-PSTKP Bali juga mengadakan penelitian, 

pembinaan, dan pelayanan mengenai massa untuk membuat keramik dan 

produk keramik. 



   

Karena perusahaan ini lebih mengarah kepada penelitian, 

pembinaan, dan pelayanan maka UPT-PSTKP Bali tidak memproduksi 

keramik secara masal hanya saja jika ada order dari pelanggan bisa 

melayani. 

 

5. Personalia 

Sesuai dengan tugas pokok UPT-PSTKP Bali ialah melakukan 

penelitian dan pengembangan keramik, pembinaan berupa kursus, 

pelatihan yang bersifat individu maupun kelompok, penyediaan tempat 

praktek bagi siswa maupun mahasiswa dengan instruktur yang 

berkualitasdan fasilitas yang lengkap serta menyediakan layanan berupa 

penyediaan data dan informasi keramik bagi masyarakat umum. 

Penelitian difokuskan pada pencarian komposisi masa raga yang 

cocok utnuk membuat benda keramik dengan basi tanah lempung 

tertentu.sampai saat ini telah didapatkan bebrapa komposisi yang berbasis 

tanah Kalimantan, Lombok dan Bali (Meiling). Dibidang glasir lebih 

terfokus kepada pencarrian komposisi berbagai warna glasir. 

Pembinaan. Dalam rangka sosialisaisi pengetahuan keramik, UPT-

PSTKP Bali menawarkan berbagai trainingatau kursus ddengan 

instrukturyang berpengalaman, fasilitas yang lengkap dan biaya yang 

terjangkau. 

Sebagai lembaga penelitian keramik seni, UPT-PSTKP Bali 

berusaha menjadi pusat informasi dan pelayanan jasa teknologi dibidang 

keramik. Data dan informasi keramik bersifat teknis dan ekonomis tersedia 



dan dapat diakses masyarakat umum. UPT-PSTKP Bali juga dilengkapi 

dengan perpustakaan menyangkut keramik dan desain. 



BAB III 

PERMASALAHAN UMUM 

 

 

Dalam kunjungan pabrik yang telah kami lakukan pada 3 – 7 Agustus 

2009 di Jawa Timur dan Bali terdapat beberapa permasalah umum yang kami 

dapatkan. Masalah tersebut didapatkan saat kami mengetahui dilapangan maupun 

bertanya kepada petugas yang saat itu mendampingi. 

 

A. PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

Permasalahan umum yang ada pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

adalah dari segi layout. Penempatan antara ruang fabrikasi, gudang bahan baku 

dan gudang produk jadi lumayan jauh kira-kira berjarak 100 meter. Sehingga 

hal ini menjadi hambatan saat memindahkan bahan mentah maupun produk 

jadi. 

 

B. PT Nippon Indosari Corpindo  

Secara umum perusahaan ini merupakan perusahaan yang system 

produksinya sudah banyak menggunkan robot atau mesin. Sehingga tidak lagi 

menggunkan tenaga manusia sebagai tenaganya. Layout produksi yang 

digunakan pun sudah menganut sisten efisien. Namun dari beberapa hal 

tersebut terdapat masalah yang sekiranya ada didalam perusahaan. 

1. Minimalisasi tenaga manusia 

Dengan produksi menggunakan mesin otomatis akan meningkatkan 

produktifitas. Namun jika dilihat ke dalam PT Nippon Indosari Corpindo  

ini akan sedikit sekali dijumpai pegawai. Hal tersebut justru sangat kecil 

untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.  

2. Penyortiran masih menggunakan manual 

Penyortiran roti yang tidak bagus masih menggunkan manual. Hal ini 

akan membuat penyamaan kualitas roti sangat relative menurut orang yang 

menyortir. 
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3. Eksklusifitas perusahaan dalam penerimaan tenaga kerja 

Ketika penerimaan tenaga kerja Perusahaan Nippon Indosari Corpindo 

hanya memilih lulusan dari beberapa Universitas saja untuk menduduki 

pegawai di perusahaan tersebut. Sehingga masalah ini juga mempersempit 

lapangan kerja bagi masyarakat luas. 

 

C. Karang Kurnia 

Permasalahan umum yang ada pada home industry Karang Kurnia adalah 

dari segi segmentasi pasar dan layout outlet. Segmentasi pasar home industry 

Karang Kurnia adalah turis asing maupun turis local. Terlebih lagi pangsa 

pasar masih di dalam Bali. Pada layout outlet home industry Karang Kurnia 

tidak ada pengelompokan jenis barang dan penataan ruang yang kurang bisa 

menarik mengunjung. 

 

D. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Unit Pelaksana Teknis 

Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik dan Porselin Bali) 

Pada UPT-PSTKP Bali yang dimana antara lantai produksi dan gudang 

berjarak agak jauh, hal ini sebenarnya bisa diminimalisir dengan mendekatkan 

antara lantai produksi dan gudang. Sehingga efisiensi kerja dan efisiensi 

produksi lebih optimal disbanding sebelumnya. 
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BAB IV 

ANALISA PERMASALAHAN 

 

 

 


