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 BAB II 

  

  

 KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kajian Deduktif 

 

2.1.1 Perencanaan Produksi 

Menurut Nasution dan Prasetyawan (2008), perencanaan produksi dilakukan dengan 

tujuan menentukan arah awal dari tindakan-tindakan yang harus dilakukan dimasa 

mendatang, apa yang harus dilakukan, berapa banyak melakukannya, dan kapan harus 

melakukan. Karena perencanaan ini berkaitan dengan masa mendatang, maka 

perencanaan disusun atas dasar perkiraan yang dibuat berdasarkan data masa lalu 

dengan menggunakan beberapa asumsi. 

Tujuan perencanaan produksi adalah (Ginting, 2007): 

1. Sebagai langkah awal untuk menentukan aktivitas produksi yaitu sebagai 

referensi perencanaan lebih rinci dari rencana agregat menjadi item dalam 

jadwal induk produksi. 

2. Sebagai masukan rencana sumber daya sehingga perencanaan sumber daya 

dapat dikembangkan untuk mendukung perencanaan produksi. 

3. Meredam (stabilisasi) produksi dan tenaga kerja terhadap fluktuasi permintaan. 

 

Pada dasarnya fungsi dasar yang harus dipenuhi oleh aktivitas perencanaan dan 

pengendalian produksi (Kusuma, 2009): 

1. Meramalkan permintaan produk. 

2. Menetapkan jumlah dan saat pemesanan bahan baku secara ekonomis dan 

terpadu. 

3. Menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik 

pemenuhan pesanan, serta memonitor tingkat persediaan produk jadi setiap saat, 
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membandingkannya dengan rencana persediaan dan melakukan revisi atas 

rencana produksi pada saat yang ditentukan. 

 

2.1.2 Bill Of Material (BOM) 

 

Di dalam industri manufaktur suatu perusahaan terdapat daftar kebutuhan yang barus 

dipenuhi dengan melakukan proses produksi yang dinamakan Bill Of Materials (BOM) 

yang berguna untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Setiap item dan komponen 

produk harus memiliki identifikasi yang jelas dan unik sehingga berguna pada saat 

komputerisasi. Hal ini dilakukan dengan membuat struktur produk dan BOM. Struktur 

produk atau BOM didefinisikan sebagai cara komponen-komponen itu bergabung ke 

dalam suatu produk selama proses manufakturing. Dengan adanya BOM maka daftar 

barang akan dapat disesuaikan dengan jumlah kebutuhan produksi yang akan 

dibutuhkan untuk menghasilkan barang jadi atau setengah jadi sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. BOM berfungsi untuk mengontrol dan 

mengetahui komponen-komponen tersebut yang selanjutnya digunakan untuk 

menentukan harga jual produk yang akan dijual.  

 

 Tahapan awal sebelum membuat BOM yaitu dengan membuat struktur suatu 

produk. Struktur produk dibuat untuk mengetahui hubungan dari masing-masing 

material sehingga menjadi suatu produk. Struktur produk berisi informasi mengenai 

hubungan antar komponen dalam perakitan. Untuk lebih lengkapnya, struktur produk 

juga mengandung informasi tentang semua item, seperti nomor item, serta jumlah 

kebutuhan tiap tahap perakitan. Setelah membuat struktuk produk, tahapan selanjutnya 

adalah membuat bill of material dari suatu produk yang berfungsi untuk mengetahui 

nomor, level dan nama komponen dari suatu produk. 

 

Dalam pembuatan BOM terdapat macam-macam struktur, yaitu sebagai berikut: 

1. Struktur standar (tree structure/pyramid structure) 

Dalam struktur standar dimana sub assembly lebih banyak dibandingkan dengan 

produk akhir dan komponen lebih banyak daripada sub assembly. Pada struktur 

standar hanya sedikit jumlah produk akhir yang dibuat dari komponen-komponen 

penyusunnya dimana produk akhir ini disimpan dalam stok untuk pengiriman. 
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2. Struktur modular  

Struktur modular terdapat sub assembly lebih sedikit dibandingkan produk akhir 

dan komponen lebih banyak daripada sub assembly. Dalam struktur modular 

banyak produk akhir yang dibuat dari sub assembly yang sama kemudian disimpan 

untuk dilakukan perakitan dan selanjutnya untuk dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen. Modular bills mengelompokkan subassemblies dan parts berdasarkan 

unit terhadap specific or common product option terhadap semua konfigurasi 

produk. Dengan menggunakan modular bills dan kemudian menjadwalkan modules 

dalam JIP, perencanaan hanya perlu meramalkan setiap module atau pilihan 

(option). Perusahaan-perusahaan yang memiliki strategi assemble to order biasanya 

menggunakan modular bills untuk keperluan perencanaan. Keuntungan 

menggunakan modular planning bills yaitu cocok digunakan untuk produk yang 

memiliki banyak pilihan, jumlah item yang dijadwalkan dalam JIP lebih sedikit, 

dan peramalan berdasarkan module lebih akurat dibandingkan dengan peramalan 

untuk konfigarasi spesifik. 

 

3. Struktur inverted 

Inverted adalah suatu komponen tunggal atau bahan baku , seperti minyak, besi, 

dan lain sebagainya dimana komponen tersebut dapat diubah kebanyak produk. Sub 

assembly lebih sedikit dibandingkan dengan produk akhir dan jumlah komponen 

dan bahan baku lebih sedikit dibandingkan dengan sub assembly. Dalam struktur 

inverted banyak produk akhir dibuat dari sejumlah raw material yang terbatas 

berdasarkan pada pesanan pelanggan.  Dalam inverted, peramalan dan JIP 

dilakukan pada level bahan baku (raw material), dan bukan pada level produk (end 

material). 
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Gambar 2.1 Bentuk Umum dari Struktur Produk atau Bill Of Material (BOM) 

Seringkali untuk keperluan perencanaan digunakan pendekatan planning 

terhadap struktur produk atau BOM, sehingga dikenal adanya planning BOM. Metode 

planning BOM ini akan mengijinkan perencanan untuk memenuhi tujuan-tujuan operasi 

maupun non operasional yang lain. Biasanya pendekatan planning BOM akan efektif 

apabila terdapat perubahan proses yang meningkat dan lingkungan yang kompetitif serta 

dinamik. Planning BOM didefinisikan sebagai suatu pengelompokkan artificial dari 

item-item dan atau kejadian-kejadian dalam format BOM. Itu dipergunakan untuk 

memudahkan penjadwalan induk produksi (JIP) atau perencanaan kebutuhan material 

(MRP).  

 

Planning BOM tidak menggambarkan produk aktual yang akan dibuat, tetapi 

menggambarkan pseudo product atau composite product yang diciptakan ntuk 

memudahkan dan meningkatkan akurasi peramalan penjualan, mengurangi jumlah end 

items, membuat proses perencanaan dan penjadwalan menjadi lebih akurat, 

menyederhanakan pemasukan pesanan pelanggan (customer order entry), menciptakan 

sistem pemeliharaan dan penyimpanan data yang efisien dan fleksibel, serta melakukan 

penjadwalan dua tingkat (two-level JIP). BOM yang dipakai untuk perencanaan sering 

disebut sebagai planning bill of materials (planning BOM). Terdapat 2 jenis planning 

bill, yaitu: 

1. Planning bills dengan item yang dijadwalkan merupakan komponen untuk 

pembuatan produk akhir (end items), dimana item-item yang dijadwalkan itu 

secara fisik lebih kecil daripada produk akhir (end items). Kategori ini 

termasuk kedalam modular bill of material dan inverted bill of material. 

 

2. Planning bills dengan item yang dijadwalkan memiliki produk akhir sebagai 

komponennya (super bills), dimana item-item yang dijadwalkan secara fisik 

lebih besar daripada produk akhir. Kategori ini termasuk kedalam super bill of 

material, super family bill of material, dan super modular bill of material. 

 

2.1.3 Jadwal Induk Produksi (JIP) 
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Jadwal Induk Produksi (JIP) merupakan suatu pernyataan tentang produk akhir, dari 

industri manufaktur yang memproduksi output berkaitan dengan kuantitas dan periode 

waktu (Gasperz, 2001). JIP berkaitan dengan pernyataan tentang produksi dan bukan 

pernyataan tentang permintaan pasar. JIP merupakan pernyataan akhir tentang berapa 

banyak produk jadi yang harus diproduksi dan kapan harus produksi (Nasution, 2003). 

Melalui JIP terbentuk jalinan komunikasi antara bagian pemasaran dengan bagian 

manufaktur. JIP menggunakan lima jenis input, yaitu: 

1. Data permintaan total, sebagai sumber data bagi proses penjadwalan induk. Data 

permintaan total berkaitan dengan ramalan penjualan dan pemesanan. 

2. Status inventori, berkaitan dengan informasi mengenai inventori on hand dan 

pesanan produksi. 

3. Rencana produksi, memberikan sekumpulan batasan kepada JIP. JIP harus 

menjumlahkan untuk menentukan tingkat produksi, inventori dan sumber-

sumber daya lain dalam rencana produksi. 

4. Data perencanaan, berkaitan dengan aturan-aturan lot sizing, safety stock dan 

lainnya. 

 

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh JIP mencakup empat fungsi utama, 

yaitu: 

1.  Menyediakan atau memberikan input utama kepada sistem perencanaan 

kebutuhan material dan kapasitas (Material and Capacity Requirements 

Planning). 

2. Menjadwalkan pesanan-pesanan produksi dan pembelian (Production and 

Purchase Orders). 

3. Memberikan landasan untuk kebutuhan sumber daya dan kapasitas. 

4. Pemberian basis untuk pembuatan janji tentang penyerahan produk (Delivery 

Promises) kepada pelanggan.  

 

Pembuatan JIP dilakukan berdasarkan pembuatan janji yang harus diproduksi 

setiap bulannya agar dapat mencapai kapasitas maksimum. Selain itu JIP juga 

menunjukkan jumlah sisa persediaan di setiap akhir bulan yang bersangkutan. Jumlah 

setiap bulan didapatkan dari selisih order up to level dengan project on hand. 
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Beberapa fungsi dari Jadwal Induk Produksi (JIP) adalah sebagai berikut 

(Marcahyono, 2012): 

1. Menterjemahkan dan merinci rencana-rencana agregat menjadi produk-produk 

akhir tahun. 

2. Mengevaluasi schedule tertentu. 

3. Merinci dan menentukan kebutuhan-kebutuhan kapasitas. 

4. Merinci dan menentukan kebutuhan-kebutuhan material. 

5. Memudahkan pemrosesan informasi. 

6. Menjaga validitas prioritas-prioritas. 

7. Menggunakan kapasitas secara efektif. 

 

Terdapat beberapa pertimbangan dalam penentuan desain JIP, yaitu: 

1. Lingkungan manufacturing 

Lingkungan manufacturing menentukan proses penjadwalan induk produksi. 

Lingkungan manufacturing yang umum dipertimbangkan ketika akan mendesain 

JIP adalah make to stock, make to order, assemble to order. Produk-produk dari 

lingkungan make to order biasanya baru dikerjakan atau diselesaikan setelah 

menerima pesanan pelanggan. Sering kali komponen-komponen yang 

mempunyai waktu tunggu panjang (long lead time) direncanakan atau dibuat 

lebih awal guna mengurangi waktu tunggu penyerahan kepada pelanggan, 

apabila pelanggan memesan produk.  

 

2. Struktur produk 

Struktur produk atau bill of materials (BOM) didefinisikan sebagai cara 

komponen-komponen itu bergabung kedalam suatu produk selama proses 

manufacturing. 

 

3. Horizon perencanaan lead times, production time fence 

Di samping faktor lingkungan manufacturing dan struktur produk, ada faktor-

faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain JIP yaitu horizon 
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perencanaan, waktu tunggu produk dan production time fence. Berikut adalah 

aspek yang berkaitan dengan manajemen waktu dalam proses JIP: 

 

a. Panjang horizon perencanaan 

Horizon perencanaan didefinisikan sebagai periode waktu mendatang terjauh 

dari jadwal produksi. Biasanya ditetapkan dengan memperhatikan waktu 

tunggu kumulatif (cumulative lead time) ditambah waktu untuk lot sizing 

komponen-komponen level rendah dan perubahan kapasitas dari pusat kerja 

utama. 

 

Gambar 2.2 Horizon Perencanaan, Waktu Tunggu, dan Time Fences 

 

b. Waktu tunggu produksi 

Waktu tunggu didefinisikan sebagai lama waktu menunggu sejak 

penempatan pesanan sampai memperoleh pesanan itu. Dalam sistem 

produksi, waktu tunggu berkaitan dengan waktu menunggu diproses, 

bergerak atau berpindah, setup untuk setiap komponen yang diproduksi. 

 

c. Time fences 

Perubahan-perubahan dalam JIP akan menjadi sulit dan mahal (costly) 

apabila dibuat pada saat mendekati waktu penyelesaian produk. Untuk 

menstabilkan jadwal dan memberikan keyakinan bahwa perubahan-

perubahan telah dipertimbangkan secara tepat sebelum perubahan-perubahan 
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itu disetujui. JIP dapat dibagi ke dalam beberapa zona waktu dengan 

menetapkan prosedur berbeda dalam mengatur perubahan-perubahan jadwal 

dalam setiap zona waktu (time zone), time fences memisahkan zona waktu 

itu. Dengan demikian time fences dapat didefinisikan sebagai suatu 

kebijakan atau petunjuk yang ditetapkan untuk mencatat dimana (dalam zona 

waktu) terdapat berbagai keterbatasan atau perubahan dalam prosedur 

operasi manufaktur. Perubahan-perubahan terhadap JIP dapat dilakukan 

dengan relatif lebih mudah apabila mereka terjadi melewati waktu tunggu 

kumulatif. Time fences yang paling umum dikenal adalah demand time 

fences (DTF) dan planning time fences (PTF), dimana DTF diterapkan pada 

waktu final assemble sedangkan PTF diterapkan pada waktu tunggu 

kumulatif. 

 

Demand time fences (DTF) didefinisikan sebagai periode mendatang dari JIP 

dimana dalam periode ini perubahan-perubahan terhadap JIP tidak diijinkan atau tidak 

diterima karena akan menimbulkan kerugian biaya yang besar akibat ketidaksesuaian 

atau kekacauan jadwal. Sedangkan planning time fences (PTF) didefinisikan sebagai 

periode mendatang dari JIP di mana dalam periode ini perubahan-perubahan terhadap 

JIP dievaluasi guna mencegah ketidaksesuaian atau kekacauan jadwal yang akan 

menimbulkan kerugian dalam biaya. 

 

Berdasarkan dua jenis time fence di atas, didefinisikan tiga periode manajemen 

waktu untuk JIP, yaitu firm (or frozen) period, slushy period, dan free (or liquid 

period). Dalam firm (or frozen) period, yaitu periode didalam DTF, tidak boleh ada            

perubahan-perubahan terhadap JIP. Apabila dibutuhkan perubahan-perubahan yang 

bersifat sangat darurat (emergency changes) yang harus dibuat, penyusun JIP hanya 

boleh mengubah setelah memperoleh persetujuan dari manajemen puncak atau manajer 

manufakturing. 

 

Dalam slushy period, yaitu periode diantara DTF dan PTF, penyusun JIP dapat 

mengubah product mix, dengan tetap memperhatikan ketersediaan dari material dan 

kapasitas. Dalam periode ini penyusun JIP tidak dapat mengubah tingkat produksi tanpa 

menjamin bahwa material dan sumber-sumber daya lain dapat disesuaikan untuk 
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mengakomodasi tingkat produksi baru. Dalam free (or liquid) period, yaitu periode 

diluar PTF, penyusun JIP dapat secara bebas mengubah tingkat produksi untuk 

memenuhi perubahan-perubahan yang diantisipasi dalam permintaan oleh bagian 

pemasaran. Dalam bentuk yang lebih sederhana, JIP time fences dapat diilustrasikan 

dalam Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 JIP Time Fences 

 

Lingkungan manufacturing dalam desain JIP dapat juga dinyatakan sebagai 

strategi yang diterapkan perusahaan (Gasperz, 2001). Pemilihan item-item yang 

dijadwalkan melalui JIP merupakan hal yang penting karena tidak hanya mempengaruhi 

bagaimana JIP beroperasi, tetapi mempengaruhi bagaimana sistem perencanaan dan 

pengendalian manufacturing secara keseluruhan beroperasi. Terdapat beberapa kriteria 

dasar yang mengatur pemilihan item-item dalam JIP, yaitu: 

1. Item-item yang dijadwalkan seharusnya merupakan produk akhir, kecuali ada 

pertimbangan yang jelas menguntungkan untuk menjadwalkan item-item yang 

lebih kecil daripada produk akhir. 

2. Jumlah item-item JIP seharusnya sedikit, karena manajemen tidak dapat 

membuat keputusan yang efektif terhadap JIP apabila jumlah item-item JIP 

terlalu banyak. 

3. Seharusnya memungkinkan untuk meramalkan permintaan dari item-item JIP. 

Item yang dijadwalkan harus berkaitan erat dengan item yang dijual. 

4. Item-item yang dipilih harus dimasukan dalam perhitungan kapasitas produksi 

yang dibutuhkan. 

5. Item-item JIP harus memudahkan dalam penterjemahan pesanan-pesanan 

pelanggan ke dalam pembuatan produk yang akan dikirim. 
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Sebelum melakukan JIP terdapat beberapa informasi yang harus dipahami. 

Berikut adalah penjelasan singkat berkaitan dengan informasi yang ada dalam JIP, 

yaitu: 

1. Lead time adalah waktu (banyaknya periode) yang dibutuhkan untuk 

memproduksi atau membeli suatu item. 

2. Order quantity adalah banyaknya/jumlah pemesanan. 

3. Safety stock adalah stok tambahan dari item yang direncanakan untuk berada 

dalam inventory yang dijadikan sebagai cadangan pengaman guna mengatasi 

fluktuasi dalam ramalan penjualan, pesanan-pesanan pelanggan dalam waktu 

singkat. Safety stock merupakan kebijaksanaan manajemen berkaitan dengan 

stabilisasi dari sistem manufaktur, dimana apabila sistem manufaktur semakin 

stabil kebijaksanaan stok pengaman ini dapat diminimumkan. 

4. Forecast atau peramalan merupakan rencana penjualan untuk item yang 

dijadwalkan. Penggunaan forecast tidak dapat dilakukan pada perusahaan yang 

memiliki sistem make to order, assembly to order ataupun engineering to order. 

5. Actual order berupa pesanan konsumen yang sudah diterima sehingga statusnya 

pasti. Data actual order sering digunakan pada perusahaan yang mempunyai 

sistem make to order, assembly to order, engineering to order. 

6. Project Available Balance merupakan proyeksi on hand inventory dari waktu ke 

waktu selama horizon perencanaan JIP yang menunjukkan status inventory yang 

diproyeksikan pada akhir dari setiap periode waktu dalam horizon perencanaan 

JIP. Dalam lingkungan manufaktur yang mempunyai sistem make to order , 

pada umumnya inventory tidak tersedia sebelumnya. Adapun rumus-rumus 

untuk menghitung PAB yang digunakan pada JIP adalah sebagai berikut: 

PAB (Prior to DTF) = Prior-periode PAB or On Hand Balance + JIP – Actual 

Order ......................................................................... (2.1) 

PAB (after DFT) = Prior-periode PAB + JIP – Great Value of Sales Forecast or 

Actual Orders .................................................................(2.2) 

7. Available to Promise (ATP) memberikan informasi tentang berapa banyak item 

atau produk tertentu yng dijanjikan untuk dikirim kepada konsumen. Untuk 

dapat menghitung Available to Promise (ATP) dapat digunakan rumus sebagai 

berikut: 

Pada periode 1:  
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ATPt = PABnow + MSt - ∑AOsebelum ada MS berikutnya ............................. (2.3) 

Pada periode selanjutnya:  

ATPt = MSt - ∑AOsebelum ada MS berikutnya ............................................. (2.4) 

 

Atau dapat juga menggunakan rumus sebagai berikut (Gasperz, 2001): 

For each JIP quantity : 

ATP = Planned production – Booked orders ................................................. (2.5) 

For the first (current) week: 

ATP = (current on hand inventory + JIP quantity) – booked orders up to next JIP 

quantity ................................................................................................. (2.6) 

8. Demand Time Fences (DTF) dan Planning Time Fences (PTF), time fences 

merupakan perencanaan ke dalam beberapa zona dimana setiap zona mempunyai 

aturan yang berbeda. 

 

 

Gambar 2.4 Bentuk Umum dari JIP 

 

2.1.4 Definisi Kapasitas 

 

Kapasitas adalah tingkat kemampuan berproduksi secara optimum dari sebuah fasilitas 

biasanya dinyatakan sebagai jumlah output pada suatu periode tertentu. Manajer 

operasional memperhatikan kapasitas karena mereka ingin mencukupi kapasitas untuk 

memenuhi permintaan konsumen, kapasitas mempengaruhi efisien biaya operasi, dan 

kapasitas sangat bermanfaat untuk mengetahui perancanaan output, biaya pemeliharaan 

kapasitas, dan sangat menentukan dalam analisis kebutuhan inventasi (Taqwa, 2016). 
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Tujuan dari perencanaan kapasitas adalah berusaha mengatur secara bersama-

sama pesanan kerja yang datang dan kapasitas dari pusat kerja untuk mencapai suatu 

aliran yang seimbang. Apabila beban bertambah, yang ditandai oleh banyaknya antrian, 

maka waktu tunggu pusat kerja (work center lead time) akan lebih panjang. Penanganan 

hubungan antara kapasitas dan beban didasarkan pada kemampuan sistem perencanaan 

dan pelaksanaan untuk menyesuaikan tingkat kedatangan pesanan dan kapasitas. Unit 

pengukuran dari beban dan kapasitas terbanyak menggunakan jam kerja selama interval 

waktu tertentu. 

 

Kapasitas ialah kemampuannya untuk menghasilkan apa yang diminta 

(diperlukan) konsumen. Dan tentunya, harus ada kesesuaian antara kebutuhan yang 

diberi ciri oleh ramalan pasar dan kemampuan kapasitas (Fatmawati, 2013). Kapasitas 

dibedakan antara tiga level yang berbeda, antara lain : 

1. Kapasitas potensial (Potential Capacity) ialah kapasitas yang dapat dibedakan 

dalam horizon keputusan eksekutif senior. 

2. Kapasitas segera (Immediate Capacity) ialah kapasitas yang dapat disediakan 

dalam periode anggaran sekarang. 

3. Kapasitas efektif (Effective Capacity) ialah kapasitas yang digunakan didalam 

periode anggaran sekarang. 

 

Kapasitas merupakan ukuran dari kemampuan proses produksi dalam mengubah 

sumber daya yang dimiliki menjadi suatu produk atau jasa yang akan digunakan oleh 

konsumen. Kapasitas ialah suatu ukuran kemampuan produktif suatu fasilitas per unit 

waktu (Erlina, 2008). 

 

Terdapat  beberapa faktor yang akan dapat berdampak kepada kapasitas, yaitu 

diantaranya adalah (Taqwa, 2016): 

1. Fasilitas, termasuk ukuran dan ketentuan ekspansi yang menentukan apakah 

karyawan dapat bekerja secara efektif. 

2. Faktor produk dan jasa, desain produk atau jasa dapat memiliki pengaruh luar 

biasa pada kapasitas. 
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3. Faktor proses, kemampuan dari kuantitas proses merupakan faktor penentu 

kapasitas yang nyata. Produktivitas dan perbaikan proses dapat meningkatkan 

kapasitas. 

4. Faktor manusia, tugas yang merupakan pekerjaan, berbagai aktivitas yang 

dilakukan serta pengaaman yang dibutuhkan melakukan pekerjaan berdampak 

pada output potensial dan aktual. 

5. Faktor kebijakan, kebijakan manajemen seperti memberikan cuti atau lembur 

kepada pegawai dapat mempengaruhi kapasitas. 

6. Faktor operasi, masalah penjadwalan bisa terjadi ketika organisasi memiliki 

perbedaan kempuan peralatan diantaranya berbagai alternatif peralatan dan 

persyaratan pekerjaan. 

7. Faktor rantai pasokan, faktor ini harus dipertimbangkan dalam perencanaan 

kapasitas. 

8. Faktor eksternal, contohnya standar produk terutama standar minimum mutu dan 

kinerja, dapat membatassi pilihan manajemen untuk meningkatkan serta 

menggunakan kapasitas. 

 

2.1.5 Capacity Requirement Planning (CRP) 

 

Capacity Requirement Planning (CRP) adalah suatu metode yang bisa digunakan untuk 

merencanakan kebutuhan kapasitas produksi, yang merupakan fungsi untuk 

menentukan, mengukur, dan menyesuaikan tingkat kapasitas atau proses untuk 

menentukan jumlah tenaga kerja dan sumber daya mesin yang diperlukan untuk 

melaksanakan produksi. CRP memverifikasi ketersediaan kecukupan kapasitas selama 

rentang perencanaan. Dengan adanya permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian 

dengan metode yang bisa digunakan untuk merencanakan kebutuhan kapasitas waktu 

produksi yaitu CRP, sehingga proses produksi pada suatu perusahaan dapat berjalan 

dengan baik (Taqwa, 2016). 

 

Tujuan utama CRP adalah menunjukkan perbandingan antara beban yang 

ditetapkan pada pusat-pusat kerja melalui pesanan kerja yang ada dan kapasitas dari 

setiap pusat kerja selama periode waktu tertentu. Melalui identifikasi overloads atau 

underloads, jika ada tindakan perencanaan kembali (replanning) dapat dilakukan untuk 
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menghilangkan situasi itu guna mencapai suatu keseimbangan antara beban dan 

kapasitas (balanced load). Jika arus kedatangan pesanan melebihi kapasitas, maka 

beban akan meningkat yang ditandai oleh inventory yang berada dalam antrian kerja 

yang tidak diproses di depan pusat kerja. Sebaliknya jika arus kedatangan pesanan lebih 

sedikit daripada kapasitas yang ada, maka beban pesanan yang menunggu untuk 

diproses akan berkurang (Gaspersz, 2005). 

 

Terdapat beberapa langkah-langkah untuk melakukan CRP diantaranya adalah 

sebagai berikut (Gaspersz, 2005): 

1. Menghitung kapasitas pusat kerja (work center) 

Kapasitas pusat kerja ditentukan berdasarkan sumber-sumber daya mesin dan 

manusia, faktor-faktor jam operasi, efisiensi dan utilitas. Kapasitas pusat kerja 

biasanya ditentukan secara manual. Termasuk dalam penentuan kapasitas pusat 

kerja adalah identifikasi masalah dan definisi pusat kerja, serta perhitungan 

kapasitas pusat kerja. 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑈𝑛𝑖𝑡 =
𝑟𝑢𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡+𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 𝑡𝑖𝑚𝑒

𝑟𝑢𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡+((𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑙𝑜𝑡) ;𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
 ............... (2.7) 

2. Menentukan beban (load) 

Perhitungan load pada setiap pusat kerja dalam setiap periode waktu dilakukan 

dengan menggunakan backward scheduling, menggunakan infinite loading, 

menggandakan load untuk setiap item melalui kuantitas dari item yang 

dijadwalkan dalam suatu periode. 

3. Menyeimbangkan kapasitas dan beban 

Apabila tampak ketidakpastian antara kapasitas dan beban, salah satu dari 

kapasitas atau beban harus disesuaikan kembali untuk memperoleh jadwal yang 

seimbang. Dengan kata lain proses harus diulang sampai memperoleh beban 

yang dapat diteriman. 

 

CRP memungkinkan untuk menyeimbangkan beban (load) terhadap kapasitas 

(capacity). Berikut ini adalah lima tindakan dasar menurut Gaspersz yang mungkin 

diambil apabila terjadi perbedaan (ketidakseimbangan) antara kapasitas yang ada 

dengan beban yang dibutuhkan. Tindakan-tindakan ini dapat dilakukan secara sendiri 

atau dalam berbagai bentuk kombinasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

aktual dari perusahaan industri manufaktur tersebut (Gaspersz, 2005). 
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1. Meningkatkan Kapasitas (Increasing Capacity) 

a. Menambah extra shifts. 

b. Menjadwalkan lembur (overtime) atau bekerja di akhir pekan (work 

wekeends). 

c. Menambah peralatan dan/atau personel. 

d. Subkontrak satu atau lebih shop orders. 

2. Mengurangi Kapasitas (Reducing Capacity) 

a. Menghilangkan shifts atau mengurangi panjang dari shifts. 

b. Reassign personnel temporarily (JIT menyarankan penggunaan waktu ini 

untuk investasi dalam pendidikan tenaga kerja, atau melakukan perawatan 

terhadap peralatan dan fasilitas). 

3. Meningkatkan Beban (Increasing Load) 

a. Meningkatkan ukuran lot (lot size). 

b. Meningkatkan JIP. 

c. Membuat item yang dalam keadaan normal item itu dibeli atau 

disubkontrakkan. 

4. Mengurangi Beban (Reducing Load) 

a. Subkontrakkan pekerjaan ke pemasok luar (membeli beberapa item yang 

dalam keadaan normal item itu dibuat). 

b. Mengurangi ukuran lot (lot size). 

c. Mengurangi JIP. 

d. Menahan pekerjaan dalam pengendalian produksi (mengeluarkan pesanan 

lebih lambat). 

e. Meningkatkan waktu tunggu penyerahan (delivery lead times). 

5. Mendistribusikan Kembali Beban (Redistributing Load) 

a. Menggunakan alternate work centers. 

b. Menggunakan alternate routings. 

c. Menyesuaikan tanggal mulai operasi ke depan atau ke belakang (lebih awal 

atau lebih lambat). 

d. Menahan beberapa pekerjaan dalam pengendalian produksi untuk 

memperlambat pengeluaran pesanan manufaktur. 

e. Memperbaiki JIP. 
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2.2 Kajian Induktif 

 

Dalam kajian induktif ini akan meninjau kembali penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya karena JIP merupakan bagian penting dari sebuah 

perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan Soedjianto et al. (2006) meneliti tentang 

perencanaan dan pembuatan sistem perencanaan produksi di PT Vonita Garment yang 

bergerak di bidang garment. Pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk 

periode Januari dengan kode barang A032 memproduksi sebesar 17 unit, A033 

memproduksi 29 unit, A034 memproduksi 35 unit, B032 memproduksi 18 unit, B033 

memproduksi 33 unit, dan B034 memproduksi 33 unit. 

 

Penelitian yang dilakukan Rasbina et al. (2013) meneliti tentang perencanaan 

jadwal induk produksi pada PT XYZ menyatakan bahwa bulan Juni periode pertama, 

kedua, dan ketiga untuk transformator 25kVA dapat memproduksi 4 unit, 1 unit, 1 unit. 

Untuk transformator 50 kVA hanya perlu memproduksi di periode kedua dan ketiga 

sebanyak 4 unit dan 1 unit.  Untuk transformator 160 kVA hanya perlu memproduksi 

pada periode pertama sebesar 2 unit. Dan terakhir untuk transformator 200kVA 

memproduksi pada periode pertama, kedua dan ketiga sebesar 1 unit, 1 unit dan 3 unit. 

 

Penelitian yang dilakukan Harini (2014) meneliti tentang peningkatan kapasitas 

produksi peti aluminium untuk memenuhi kebutuhan permintaan melalui optimalisasi 

jadwal induk produksi di PT. BJK menyatakan bahwa optimalisasi jadwal induk 

produksi dapat tercapai dengan menggunakan metode tenaga kerja tetap karena dapat 

memenuhi permintaan produksi sebesar 147 unit/bulan yang sebelumnya hanya dapat 

memenuhi permintaan sebesar 120 unit/bulan. Selain itu model penjadwalan induk 

produksi yang sesuai dengan kebutuhan adalah dengan menggunakan metode tenaga 

kerja tetap karena metode tersebut menghasilkan biaya yang paling kecil sebesar Rp 

644.459.500,-. 

 

Penelitian yang dilakukan Lubis et al. (2013) menyatakan bahwa jika 

perusahaan ingin melakukan pengiriman secara terus menerus maka dilakukan JIP 

untuk meratakan produksi. Sehingga didapatkan JIP perusahaan untuk periode pertama 

di PT. Apindowaja Ampuh Persada adalah sebesar 128 unit, periode kedua 
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memproduksi 159 unit, periode ketiga memproduksi 119 unit, periode keempat 

memproduksi 598 unit, periode kelima memproduksi 199 unit, periode keenam 

memproduksi 597 unit, periode ketujuh memproduksi 293 unit, periode kedelapan 

memproduksi 197 unit, periode kesempilan memproduksi 169 unit, periode kesepuluh 

memproduksi 135 unit, periode kesebelas memproduksi 297 unit, dan keduabelas 

memproduksi 198 unit. Sehingga total biaya yang digunakan untuk pembuatan spare 

part tersebut berjumlah Rp 864.920. 

 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Septiana et al. (2013) menyatakan 

bahwa produk yang harus diproduksi oleh Anggun Rotan Handicraft sebesar 220 unit. 

Jadwal induk produksi untuk bulan November minggu pertama dan kedua yaitu sebesar 

12 unit Hermes, 28 unit DKS, 5 unit P02, 9 unit P04, dan 3 unit Kelly. Minggu ketiga 

sebanyak 12 unit Hermes, 28 unit DKS, 4 unit P02, 8 unit P04, 2 unit Kelly. Minggu 

keempat sebanyak 11 unit Hermes, 27 unit DKS, 4 unit P02, 8 unit P04, dan 2 unit 

Kelly.  

 

Penelitian yang dilakukan oleh Marcahyono (2012) menyatakan bahwa jadwal 

induk produksi pada perusahaan pupuk organic ‘XYZ’ untuk periode Januari adalah 

sebesar 5888 produk, periode Februari adalah sebesar 5878 produk, periode Maret 

adalah sebesar 5867 produk, periode April adalah sebesar 5857 produk, periode Mei 

adalah sebesar 5846 produk, dan periode Juni adalah sebesar 5836 produk.  

 

Penelitian Paksi et al. (2014) menyatakan bahwa perencanaan produksi di KSU 

Brosem Batu-Malang memiliki perencanaan yang berbeda-beda tiap periode. Adapun 

perencanaan tersebut pada bulan Januari sebesar 3760 karton, Februari sebesar 3499 

karton, Maret sebesar 3716 karton, April 3905 karton, Mei sebesar 4496 karton, Juni 

sebesar 5976 karton, Juli sebesar 6190 karton, Agustus sebesar 5876 karton, Septermber 

sebesar 5923 karton, Oktober sebesar 6045 karton, November sebesar 5876 karton, dan 

Desember sebesar 5923 karton. Adapun penyusunan dari minggu pertama sampai 

minggu keempat sama rata yaitu pada bulan Agustus dan November karena produksi 

yang dilakukan tidak terlalu besar sehingga tidak masalah produksi dilakukan sama rata 

karena biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. 
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Pada penelitian Cahyono (2007) menyatakan dengan adanya perencanaan 

produksi diharapkan mampu membuat dan menyediakan produk sesuai dengan 

kebutuhan pada waktu yang tepat sehingga kerugian khususnya dari segi financial dapat 

dikurangi. Pada PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia terdapat jadwal induk 

produksi yang berbeda pada 2 produk. Adapun JIP pada produk ZX25 (A) dari periode 

Januari - Desember adalah 47 produk, 73 produk, 64 produk, 67 produk, 48 produk, 15 

produk, 24 produk, 34 produk, 39 produk, 40 produk, 81 produk, 73 produk sehingga 

total produk sebanyak 605 produk A. Untuk produk ZX30 (B) dari periode Januari - 

Desember adalah 49 produk, 52 produk, 50 produk, 53 produk, 63 produk, 72 produk, 

65 produk, 60 produk, 56 produk, 54 produk, 37 produk, 43 produk sehingga total untuk 

produk B adalah sebanyak 654 produk. 

 

Dari berbagai penelitian dapat disimpulkan bahwa JIP sangat penting untuk 

perusahaan dan memiliki keuntungan seperti tercapainya produksi yang maksimal. Pada 

penelitian ini penerapan JIP dilakukan pada perusahaan yang mempunyai sistem make 

to order dimana perusahaan akan memproduksi barang setengah jadi yang diolah 

menjadi barang jadi. Dengan demikian maka perusahaan tidak perlu melakukan 

pemesanan barang mentah secara terus menerus yang nantinya akan mengalami 

penumpulan inventory.  

 

Penelitian ini dilakukan untuk menentukan dan menetapkan JIP. Masalah yang 

dialami di PT. JPI yaitu tidak terdapatnya perhitungan JIP. Dengan adanya JIP maka 

diharapkan perusahaan mampu melakukan produksi secara terencana dan terkendala 

agar tidak terjadinya penumpukan inventory. 

 

 

  

 

 

 

 

 




