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ABSTRAK 

Ulya Himawati (1320210011), Analisis Optimalisasi Produksi Melalui 

Pembagian dan Spesialisasi Kerja (Studi Kasus Konveksi Al-Anfas Desa 

Hadipolo Jekulo Kudus). Skripsi, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, 

Prodi: Ekonomi Syariah STAIN Kudus, 2018. 

Latar belakang dari penelitian ini adalah proses pelaksanaan kegiatan 

produksi, yang mengalami hambatan dalam pembagian kereja yang kurang  baik, 

sebagai upaya mengoptimalkan produksi pada Konveksi Al-Anfas Collection. 

Disinilah pentingnya pembagian kerja bagi perusahaan yang dapat memberikan 

penjelasan bagi para karyawan untuk melaksanakan tugas dengan baik sesuai 

dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawab, sehingga proses organisasi 

dapat berjalan dengan lancar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 1) menganalisis 

sistem pembagian dan spesialisasi kerja di Konveksi Al-Anfas Collection Desa 

Hadipolo Jekulo Kudus 2) menganalisis usaha optimalisasi produksi melalui 

pembagian dan spesialisasi kerja di Konveksi Al-Anfas Collection Desa Hadipolo 

Jekulo Kudus 

Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dimana penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode naturalistik. Pengumpulan data berupa 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi yang diperoleh dari 

responden yang terkait dengan penelitian dan analisis datanya menggunakan 

teknik reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dari hasil penelitian di atas 

maka analisis mengenai optimalisasi produksi melalui pembagian dan spesialisasi 

kerja untuk meningkatkan optimal produksi di Konveksi Al-Anfas Collection 

Desa Hadipolo Jekulo Kudus  

           Sistem pembagian dan spesialisasi kerja di Konveksi Al-Anfas Jekulo 

kudus dengan penempatan kerja dan beban kerja. beban karyawan belum 

semaksimal mungkin dalam meningkatkan produksi, masih adanya jabatan 

rangkap dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab hal ini dapat 

menyebabkan hasil pekerjaan yang dicapai kurang maksimal karena 

terkonsentrasi karyawan akan bercabang. Dengan penempatan kerja yang baik 

serta sesuai dengan bidang ketrampilan yang dimiliki karyawan akan 

meningkatkan kualitas produksi. 

Usaha optimalisasi produksi melalui pembagian dan spesialisasi kerja di 

Konveksi Al-Anfas Collection Desa Hadipolo Jekulo Kudus dilakukan dengan 

menciptakan karyawan yang berkualitas diberi pelatihan dan cara praktek 

langsung, sehingga sumber daya manusia bisa mengaplikasikan sendiri. Banyak 

hal yang perlu diperhatikan perusahaan guna menarik konsumen untuk 

menggunakan produk yang di tawarkan, diantaranya  adalah perbaikan, kualitas 

secara profesionalisme dalam memproduksi barang, sehingga mampu 

meningkatkan daya saing produknya di pasar. 

 

Kata kunci: Optimalisasi produksi, Pembagian dan Spesialisasi Kerja 

  


