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TEITET E\'A Ll'Sl SlllO�tBl�G, PE:\GARl'H PRODtTKSl TERHAOAP 

VOJ,lfl\fF. PEN.nJALA1' PAOA PT. RAJA ALBATROS MAS l.lJRl11< PAKAM 

KABUPATEN DEi.i SF:ROANG. ( Di bawah b1mb1ngan Rapa\. Ors H.A Az1s Hasan 

,MM. Sebagai Pernbimbmg I ) 

PT. Raja Alb:ttros Mas Lubul.. Pakam Kabupacen Deli Serdnng merupakan salah 

satu perusahaan swasta yang dalam b1dang produksi baraog,. Bamng has1I olahannya 

adalab barang setangah 1ad1 Produk utamanya adalab Serat Ball, dan produl.. sampingan 

lamnya Sheet dan Cocopeat Blok 

Dalam usaha untuk memngkatkan pen1ualannya perusahaan sangat memperhatikan 

produksi yang dilakukan sebnga1 tolak ukur kapasitas produksi yang dapnt d1capa1, yang 

pada akhirnya akan bcrpcngaruh pada bcl;amya volume pcryualan. Jika pcrminlaan pasar 

sangat besar namun perusahaan ndak dapat mcmenuhmya Mal.a perusahaan harus 

menmgkatkan produks1 untuk memenuh1 permmtaan tersebut. 

Pada kesempatan 1m penuhs mem1hh keb1Jakan produk�1 dengan perumtL�n 

masalah pcnnintaan pa�ar tidal.; dapat tcrpcnuhi karcna adanya kctcrbata�an dalam proses 

produksi dan bahan bal..u Dari pcrumusan masalah di <1t11s penulis rclah mengadakan 

penelitmn pada PT Ra,Ja Albntros M:is l.ubuk pakam kabupatcn Deli Scrdang, dengan 

met ode 

P.:n::lll1l!r' Pcr!''"'·1l.u·1r> 

2 Penehuan Lapangan 

Dari hast! �nduian i.:rs"but. data kwanmaui' mcnunjul.kan bahwa ,·otume 

p.!llJUalan n1laima dan tahun kc tnhun mcngalam1 p.:nurunan ha! 1m te1Jad1 karena 
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k.:terbatasan proses produkst dan b;than baku Penuhs mcnank htpote<;a Jika produksi dan 

bahan baku dapat duambah maka pt!nntntaan pasar dapat 1erpenuh1 Has1l penelman 

1ne11unJul.kan hall\\ a 111.1..alah ) ang J1a1ukan dapat dncnmn sch111ggn h1po1esa dapat 

d11<:nm� 

Bebi:rapa kesimpulan yang dttpat diambil dari pcnclitrnn sc1elah analisis sebagat 

bcnkul 

I. PT RAM l.ubuk Pal.am Kahuraten Dela Serdang d1d1rikan pada tanggal 20 September 

1993 olch dr. So�an Tan )ang bcrlokasi dt JI Ra)a Panta1 Labu 7B Karang an)Cr 

Kecarnatan 13enngm kabupatc:n Ddt S.:rdang Lubuk Pakam. 

2. Struk1Ur yang dtgunal.an oleh Pl Ri\M berbemuk siruktur Organ1sas1 Gans. d1mana 

l..ckua'>na11 dan J..eputu,nn l.cputusan pentmg herada dttangan p11np111a11 

3 PT RMf Lubuk Pakum dalt1m mdal..�anal.an kcgiatannyu mcmpunyui produk akhir 

barang setcngah .1ad1 y aitu ...:r.u Uall rum produk sampmgan bcrupa Sheet, dan Coco�t 

Blok Cocopeat Blok merupakan produJ.. hasil olahan dan hmbah perusahaan 

4 Kc:hiJaJ..;;anaan ProduJ..�1 ) �ng D11alankan 

• Menc1p1akan produk setcngah 1nd1 Serat Ball dengan ukuran 100" 100 x 80 cm 

• Lokast perusahann b<:rada dckat dcni,>an bahan baku, 

• P1:rusahaan JUga 1dah 111;11nru rn�ndaur 1ilanµ limbah pcrus:ihnon schingga ttdal.. 

rncnceman lingJ...ungan 

'\ I ;l'.!C:t don Reali'"'' Prt1<1u��· l'I RAM Luhul. Pakam K"l'UJ'ah!n l)eh Serdan!! da!l 

tahun �000-200� m.:nurun Rat.t·r ,tl,t p.:nurunan pro<luh1 per tahun 1tdalHh '"b<:""r 

'na1 B.1ii l-l<i,'l) I 'ht"l:l ( 1-12 '\<)) ,cJangkan Con1p.;at Biol. >Chc:�r 1 -21.18 o. J 
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