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 BAB V 

  

  

 PEMBAHASAN 

 

 

5.1 Jadwal Induk Produksi (JIP) 

 

Berdasarkan penelitian dapat dilihat bahwa perhitungan JIP dilakukan untuk material 

abu batu dan split karena kedua material tersebut melakukan pengolahan produksi 

material mentah menjadi material setengah jadi di perusahaan. Sedangkan untuk ketiga 

material lainnya seperti pasir, semen dan zat adiktif tidak dilakukan produksi di 

perusahaan karena material tersebut merupakan material jadi. Perhitungan JIP dilakukan 

pada bulan September 2016 dengan menggunakan mingguan sebagai periodenya. 

 

Sebelum melakukan JIP, tahap awal yang perlu dilakukan yaitu mengumpulkan 

data yang dapat menunjang proses perhitungan JIP seperti policy order, quantity on 

hand, lead time, customer order. Data-data tersebut merupakan data yang terdapat di 

perusahaan dan merupakan acuan bagi perusahaan untuk melakukan produksi.  

 

Tahap selanjutnya yaitu melakukan perhitungan project on hand, pada tabel 4.5  

dan 4.6 didapatkan bahwa project on hand abu batu untuk hari pertama yaitu sebesar 

160,12 kg, hari kedua sebesar 137,24 kg, hari ketiga sebesar 111,72 kg, hari keempat 

93,87 kg, hari kelima sebesar 50,38 kg dan seterusnya. Sedangkan hari pertama untuk 

project on hand split sebesar 2,66 kg, hari kedua sebesar 233,16 kg, hari ketiga sebesar 

195,10 kg, hari keempat sebesar 166,40 kg, hari kelima sebesar 90,11 kg dan 

seterusnya. 

 

Kemudian menentukan JIP quantity dimana mengacu kepada policy order yang 

berarti bahwa setiap satu kali pengiriman material mentah perusahaan hanya mampu 

melakukan sebesar 268,80 kg. Sedangkan untuk menentukan JIP start mengacu kepada 
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lead time, dari tabel 4.5 dan tabel 4.6 didapatkan lead time dari masing-masing material 

yaitu 1 hari maka JIP start material tersebut maju satu hari dari JIP quantity. 

 

Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan ATP dimana kemampuan perusahaan 

melakukan pengiriman janji ke konsumen. Didapatkan pada tabel 4.5 dan tabel 4.6 

bahwa masing-masing material mempunyai ATP yang berbeda-beda. Untuk abu batu 

sendiri memiliki ATP sebesar 11,05 kg untuk yang pertama, 23,11 kg untuk yang 

kedua, 0 kg untuk yang ketiga dan 94,68 kg untuk keempat. Sedangkan untuk material 

split memiliki ATP sebesar 2,66 kg untuk pertama, 26,17 kg untuk  kedua, 35,62 kg 

untuk ketiga, 0 kg untuk keempat, 0 kg untuk yang kelima, 50 kg untuk yang keenam 

dan 174,30 kg untuk ketujuh.  

 

Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan JIP maka didapatkan 

perbedaan antara kondisi aktual dan kondisi ketika menggunakan JIP. Kondisi aktual 

akan memproduksi produk sesuai dengan customer order yaitu sebesar 120,17 kg abu 

batu untuk hari pertama, 22,88 kg untuk hari kedua, 25,53 kg untuk hari ketiga, 17,85 

untuk hari keempat, 43,49 kg untuk periode kelima dan seterusnya. Sedangkan untuk 

material split akan memproduksi 209,61 kg untuk hari pertama, 38,3 kg untuk hari 

kedua, 38,06 kg untuk hari ketiga, 28,7 kg untuk hari keempat, 76,28 kg untuk hari 

kelima dan seterusnya.  

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa perhitungan JIP 

dapat diterapkan pada perusahaan. Dengan adanya JIP maka perusahaan akan tidak 

mengalami penumpukan inventori. Indikator yang perlu diperhatikan dalam melakukan 

proses produksi adalah inventori. Terdapat beberapa perbandingan antara kondisi aktual 

dan kondisi saat melakukan perhitungan JIP, perbandingan tersebut dapat dilihat pada 

tabel 5.1 dibawah ini: 

 

Tabel 5.1 Perbandingan Untuk Material Abu Batu dan Split 

Indikator Aktual JIP 

POH Abu Batu 117282.71 kg 4117.94 kg 

POH Split 104560.71 kg 4029.51 kg 
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5.2 Capacity Requirement Planning (CRP) 

 

Langkah pertama untuk melakukan CRP yaitu memperoleh informasi tentang MPS 

start. Dalam tabel 4.7 didapatkan MPS start dari masing-masing material yaitu abu batu 

dan split sebesar 268,80 kg. Kedua material tersebut memiliki MPS start yang sama 

karena memiliki bahan baku yang sama yaitu berupa batu. 

  

Langkah kedua yaitu memperoleh informasi standard run time unit dan standard 

setup time per lot size. Dapat dilihat pada tabel 4.8 memiliki setup time/lot sebesar 60 

menit dan run time/unit sebesar 2,133 menit. 

 

Langkah ketiga yaitu menghitung kapasitas yang dibutuhkan dari masing-

masing pusat kerja. Pertama yaitu menghitung setup time/unit dengan cara setup 

time/lot dibagi dengan lot size maka didapatkan setup time/unit sebesar 0,22 menit. 

Kemudian menghitung operation time/unit dengan cara setup time/unit ditambah 

dengan run time/unit maka didapatkan operation time/unit sebesar 2,33 menit. 

Selanjutnya didapatkan waktu total operation time dengan cara operation time/unit 

dikali dengan lot size maka total operation time sebesar 631,68 menit. 

 

Langkah terakhir yaitu langkah keempat yaitu membuat laporan CRP tentang 

kebutuhan kapasitas mesin yaitu dengan cara mengkalikan waktu yang tersedia dengan 

tingkat utilitas dan tingkat efisiensi. Pada tabel 4.10 didapatkan bahwa kapasitas mesin 

yang tersedia untuk abu batu dan split sama karena kedua material tersebut dilakukan 

pada mesin yang sama yaitu sebesar 2041,2 menit. 

 

 

  

  

 

 

 




