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ABSTRAKSI 

Aktivitas produbi merupakan aktivitas yaug «at hubrmganuj'll dengan 
penge101aan sumber days. Pengelolaan sumber daya yaug optimal membutuhkan 
pezencmaan dan pengendalian proses produbi yaug tepat dalam pelabana~ 
dan dapat mengidentifibsi kendala-kendala yaug dihadapi per1Jubaau dan sumber 
daya-sumber daya yaug dimjliki oleh per1IS11baan Pada PT "X" dapat diketahui. 
kendala pada II8IIIDa produbi sebingga tidak billa memproduksi sesuai dengan 
permintaan pasar yaug meo.yebabbn per1IS11bam kebi1angan keaempatan 
memperoleh laba yaug lebih besar. Oleb brena itu dipedukan. suatu a1at yaug 
dapat mengidentifikas kendala dan menentubn. akedul prioritas produbi serta 
product mix yaug tepat dengan 1l!flIDIInfiJatb n sumber daya-sumber daya yaug 
dimiliki seoptimal mnngkin dalam usaha memperoleh labs yaug mabimal 

Theory ofC011StrahJts (TOe) merupakan a1at yaug dapat digtmakan untuk 
mengidentifibsi kendala pada suatu proses produbi danmemberikanjalan untuk 
mengatasi kendala temebut dengan mengoptima1kl!!! penggunaan sumber daya 
yaug berkendaI.a lIIltuk: memabima1kl!!! throughput. Vmgkab pertama dalam 
prosedur TOe adalab mengidentifibsj kends1a. Setelah kendala infemaI 
ditemnbn, pemakaian sumber daya yaug IDIlIljadi kendala temebut 
dimabinmmkan Langkab sela:qjutnya yaitu mengbitung dan membandiugkan 
labs yaug diperoleh PT "X" sebelum dan sesudah penerapan TOe untuk 
mengetalrui apakah labanya meningkat atau tidak. Lanp yaug terakhir adalab 
menghitung anaIisia sensitivitas untuk menuojuk:bm. bagaimana perobaban 
beIbagai variabel yaug xeJ.evan akan mempengaruhi throughput yaug dihasilkan 
yaug bem.rti pula mempengaruhi labs yaug diperoleh. 

Hasil ~ data menuojuk:bm. bahwa bahwa kends1a internal pada 
proses produbi PT "X" tedetak pada mesin Blow Moulding. Oleb brena itu, 
bagian proses produbi yaug beJ::kendala ini barns dioptimalkan penggunaannya 
sehingga kapaaitas mesin terBebut tidak pemah menganggur. Skedul priorita8 
produbi yaug tepat yaitu prioritas pertama adalab produk: C, prioritas kedua 
adaJab produk S, dan prioritas yaug terakhir adaJab produk L. Kompoaiai product 
mil: yaug tepat untuk produk: C : produk: S ; produk: L yaitu 46% ; 34% ; 20% dapat 
meningkatkl!!! labs sebesar 23,62% dibandingkan sebelum menerapkan TOe. 
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