
ABSTRAKSI

Dalam lingkungan drnia usaln yang semakin konpleks dewasa ini,
sotiap badan usaha haruslah marpu mongoptimalkan ponggunaan sumber
daya yug terbatas dan mengolah zumber daya yarg berlinpah B€cara lsbih
efeldif dan efisien, agar dapat menperoleh keurfingan yang maksimal.

Aktivitss prodrksi adalatr salah saru ald.ivitas yaqg per$ing karena
morupakan prosos pongolahan sumber daya monjadi suahr prodrk yarg akan
dijual. Pro&k inilah yang nartinya akan menghasilkan laba bagi in&shi
marnrfakfur torsebut.

Pendayagunaan ftktor-frktor prodftsi urfirk menjadi suatu prodrk
kadangkala tidak dapat berjalan secara optimal. Hal tersobut dapat terjadi
karena ketorbatasan sarana-sarana yang digunskan dalam aktivitas pro&.rksi.
Oleh karena ihr dalam badan usaha harus terdapat suatu program
perencanaan dan pongendalian proses prod*si yang tepat agar badan usaha
dapat berjalan lebih ofoktif dalam molaksanakan fungsi-furysi
operasionalnya dan lebih ofisien dalam menggunakan zumber-zumber
rputrya.

Theory of Consh-airt. (fOC) merupakan salah satu filosofi
manajomen yang dapat mengatasi sotiap botloneok conshaint yang timbul
pada sarana prodrksi, selain Total Quallty Managomont CIeM) dan
Just-in-Time (JIT). Mernrrut TOC, boftloneck constraint yang terdapat pada
sarana prodlksi dapat diidontifikasikan sehubungan dongan operasi dari
sotiap badan usaha dan manajemon harus melalaftan operasi prodrksi
t€rsobut dengan mengoptimmkan kondala-kendala tsrsobut sehingga
ttrouglput lang dihasilkan oloh badan usaha torsebut dapat meningkat.

Tlnouglput secara klnrzus diidentifikasikan sebagai barang yang
to{ual. Persediaan bararg jadi bukan merupakan througfput. Unnrk menjadi
tlrouglput porsodiaan harus terjual. Ttrouglput dapat dihitung dengu

ponjualan torhadap biaya largsung yang bertnrbungan dengan
penjualan tersebut.

Badan Usaha I Manadc, merupakan badan usaha yang monprodrksi
minyak kolapa. Mfuryak kelapa yang digunakan dalam ponelitian skripsi ini
adalah minyak kelapa kualitas I dan kualitas 2. Kedra prodtk ini prosos
profuksinya harpir sama. Perbedaarrrya hanya terdapat pada mutu kualit s
dan lama proses prodrksi. Mesin yarg digunakan adalah peralatan yang
semi-otomatis dan dirancang sedemikian rupa sehirglqa merupakan suatu
rangkaian yang tak terpisahlian.
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Kondala yang terdapat Pada suatu badan- usaha ada 2 macanl yal$:

kondala otcsternat au" f.inauin irtemal' Kendala ekstomal dapat terjadi

karena pormirilaan Pasar stau jugp masalatr supplior' Sedangftan kemdala

i"t";'dapat timiul pada: 
"karpasitas 

mesiq sistem distribusi, area

Dolrvilrpanan, dan lain-lain.t-"'-'[*auin 
ut"r"*J yang t€rdapat pada P'T' "X" tedetak P"d" *T4ult

*ppri" '-n' '*serirrgkali"zupplier.terlarrrbatmengirimbahanbaku'
i;Ard.- kendala intemalnya toteta\ na$ mosin disirtregrator yang

;"-Gi;tk* tenaga korja manusia'- unu* aapat mongatasi kendala

fo"*T"t" badan uslaha dapat morerapkan theory oJ @nstralnt' sohirgga

drd- dt;tp"t prodrksi y-g optittral, yang pada akhirnya dapat

meningfatkan Profitabilitas.- :Unt 
k monganalisis sanpai sejauh mana-bisa lorjadi Peryb+8tt lsrPa

mergubah p"rnu"ih* y"ttg optirn"i, - maka dilal$kan analisis kepekaan

i.#iti"tty'malysis). b*i *aitit kepekaan tersebut dapat dikotatui'

i.f** O*gatt adanya perubahan variabei yang rolevan' mttra kendala dapat

;;;; F" sarana prodrksi yarrg laiL sehingga prosod'rr ToC harus

dilalukan kembali-
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