
BAB II

KAJIAN LITERATUR

2.1 Pendahuluan

Perencanaan produksi adalah perencanaan dan pengorganisasian

sebelumnya mengenai orang-orang, bahan-bahan, mesin dan peralatannya serta

modal yang diperlukan untuk memproduksi barang-barang pada suatu periode

tertentu dimasa yang akan datang sesuai dengan yang diperkirakan (Assauri.

1980: 127). Sedangkan menurut Gaspersz (1998) perencanaan produksi

merupakan suatu proses penetapan tingkat output menufakturing secara

keseluruhan guna memenuhi tingkat penjualan yang direncanakan dan inventori

yang diinginkan. Walaupun perusahaan tersebut memliki sejumlah pesanan yang

pasti perperiode, namun perencaan tetap perlu dilakukan untuk mengetahui

kemampuan perusahaan didalam memenuhi seluruh pesanan untuk periode

tertentu serta untuk mengetahui seberapa jumlah material bahan baku yang harus

dipersiapkan, sehingga tidak melebihi dari kapasitas yang dimiliki oleh

perusahaan. Kapasitas produksi merupakan output maksimum untuk tiap-tiap

unsur produksi dalam suatu periode waktu tertentu (Heizer dan Render, 1996).

Dimana unsur produksi yang dimaksud yaitu : sumber daya, tenaga kerja dan jam

kerja serta mesin. Kapasitas terpakai adalah kapasitas yang dipakai untuk produksi

dalam periode tertentu (fleksibel), sedangkan kapasitas terpasang adalah

maksimum dari perusahaan dalam periode jangkapanjang (tetap).



Dari keempat penelitian tersebut belum ada penelitian yang membahas

optimalisasi pengalokasian sumber daya pada perencanaan produksi perusahaan

untuk mendapatkan kontribusi laba yang optimal. Sehingga terdapat perbedaan

dengan penelitian sebelumnya didalam pendeskripsian realita permasalahan

kedalam sebuah model. Dimana model ini akan diselesaikan dengan metode goal

programming.

2.2 Perencanaan dan Manajemen Operasi

Perkembangan globalisasi ekonomi menyebabkan terjadinya persaingan

yang semakin ketat sehingga aktifitas operasi memiliki peran sentral dalam

menentukan daya saing organisasi. Dengan demikian maka keefektifan system

operasi sangatlah penting dalam rangka menentukan keberhasilan organisasi,

sehingga harus dirancang agar cocok dengan strategi organisasi. Pada dasarnya

perencanaan strategi menyangkut bagaimana mengalokasikan semua sumber daya

yang dimilki organisasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan ouput yang

menunjang tercapainya tujuan organisasi.

Guna tercapainya peran manajemen operasi yang mampu meningkatkan

daya saing organisasi melalui proses terciptanya transformasi yang optimal, maka

manajemen operasi mengacu kepada parameter berikut:

1. Efisiensi (efficiency)

Efisiensi biasanya dinyatakan dalam bentuk pengukuran output per unit

input.

2. Efektifitas (effectifity)
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Efektifitas dalam suatu sistem produksi ditunjukkan oleh tepat tidaknya

suatu metode yang digunakan dalam proses produksi tersebut.

3. Kapasitas (Capacity)

Menunjukkan batas maksimum yang dimiliki oleh fasilitas produksi yang

ada seperti : kapasitas mesin.

4. Kualitas (Quality)

Kualitas menunjukkan seberapajauh kinerja yang diberikan suatu produk

kepada konsumen.

5. Respon waktu (Time Respone)

Respon waktu merupakan salah satu parameter keberhasilan suatu

organisasi dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, misalnya

ketepatan pengiriman produk ke tangan konsumen, ketepatan datangnya

bagian service kepada konsumen yang membutuhkan perbaikan produk

yang dikonsumsi.

6. Fleksibilitas (flexibility)

Fleksibilitas mengacu kepada kemampuan sistem transformasinya,

diarahkan untuk mampu menghasilkan berbagai macam produk (keluaran)

serta memilki kecepatan proses yang dapat diatur sesuai kebutuhan.

2.3 Linear Goal Programming

LGP merupakan pengembangan Linear Programming (LP). Perbedaan

utama antara LGP dan LP terletak pada struktur dan penggunaan fungsi tujuan.

Dalam LP fungsi tujuannya hanya mengandung satu tujuan sementara dalam LGP

semua tujuan apakah satu atau beberapa digabungkan dalam sebuah fungsi tujuan.
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Ini dapat dilakukan dengan mengekspresikan tujuan itu dalam bentuk sebuah

kendala.(goa/ constrain), memasukkan suatu variabel simpangan (deviational

variahel) dalam kendala itu untuk mencerminkan seberapa jauh tujuan itu

tercapai, dan menggabungkan variabel simpangan dalam fungsi tujuan. Dalam LP

tujuannya bisa maksimasi atau minimasi, sementara dalam LGP tujuannya adalah

meminimumkan penyimpangan-penyimpangan dari tujuan-tujuan tertentu. Ini

berarti semua masalah LGP adalah masalah minimasi.

Karena penyimpangan-penyimpangan dari tujuan itu diminimumkan,

sebauah model LGP dapat menangani aneka ragam tujuan dengan dimensi atau

satuan ukuran yang berbeda. Tujuan-tujuan yang saling bertentangan juga dapat

diselesaikan. Jika terdapat banyak tujuan, prioritas atau urutan ordinalnya dapat

ditentukan, proses penyelesaian LGP itu akan berjalan sedemikian rupa sehingga

tujuan dengan prioritas tertinggi dipenuhi sedekat mungkin sebelum memikirkan

tujuan-tujuan dengan prioritas lebih rendah. Jika LP berusaha mengidentifikasikan

solusi optimum daru suatu himpunan solusi layak LGP mencari titik yang paling

memuaskan dari sebuah persoalan dengan beberapa tujuan. LGP ingin

meminimumkan penyimpangan-penyimpangan dari tujuan-tujuan dengan

mempertimbangkan hierarki prioritas.

2.3.1 Terminologi LGP

Agar dapat memahami dengan baik bidang yang dipelajari, maka kita

harus mengerti istilah-istilah dan lambang-lambang yang digunakan dalam studi

tersebut. Berikut ini adalah definisi dari beberapa istilah dan lambang yang biasa

digunakan dalam LGP.



12

Decision Variables : seperangkat yang tidak diketahui (dalam model LGP

dilambangkan dengan x,, dimana/= 1,2,...n) yang akan dicari nilainya (variabel

keputusan).

Right Hand Side values (RHS) : nilai-nilai yang biasanya menunjukan

ketersediaan sumber daya (dilambangkan dengan hi yang akan ditentukan

kekurangan atau kelebihan penggunaannya (Nilai Sisi Kanan).

Goal Constrains : sinonim dari istilah goal equation, yaitu suatu tujuan yang

diekspresikan dalam persamaan matematik dengan memasukkan variabel

simpangan (kendala tujuan).

Preemtive Priority Factor : suatu sistem urutan (yang dilambangkan dengan P^,

dimana k = 1,2,...K dan K menunjukkan banyaknya tujuan dalam model) yang

memungkinkan tujuan-tujuan disusun secara ordinal dalam model LGP. Sistem

urutan ini menempatkan tujuan-tujuan dalam susunan dengan hubungan seperti

berikut:

P, > P2 >» Pk

Pi merupakan tujuan yang paling penting

P2 merupakan tujuan yang kurang penting, dan seterusnya

Deviational variable : variabel-variabel yang menunjukkan kemungkinan

penyimpangan negatif dari suatu nilai RHS kendala tujuan (dalam model LGP

dilambangkan dengan dj dimana i = l,2,...m adalah banyaknya kendala tujuan

dalam model) atau penyimpangan positif dari nilai RHS (dilambangkan dengan

di+). Variable-variabel ini serupa dengan slack variabel dalam LP (variabel

simpangan).



Differential Weight : timbangan matematik yang diekspresikan dengan angka

kardinal (dilambangkan dengan wki dimana k = 1,2,...K ; / = l,2,....m) dan

digunakan untuk membedakan variabel simpangan / di dalam suatu tingkat

prioritas k. (bobot)

Technological coefficient : nilai-nilai numerik (dilambangkan dengan a,j) yang

menunjukkan penggunaan nilai hi perunit untuk menciptakan Xj. (koefisien

teknologi).

2.3.2 Unsur-unsur LGP

Setiap model LGP paling sedikit terdiri dari tiga komponen, yaitu sebuah

fungsi tujuan, kendala-kendala tujuan, dan kendalanon negatif.

Fungsi Tujuan

Ada tiga jenis fungsi tujuan dalam LGP, yaitu :

Minimumkan

in

Z= Vdi" + di+
i=l

Minimumkan

m

Z=y^Pk(dr+ di+)

untuk k = 1,2,...K

Minimumkan

m

Z= YJWkiP*(di~+ dt+)

untuk k = 1,2,...K
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Persamaan ketiga, kedua, keempat dan kelima, semuanya memperbolehkan

penyimpangan dua arah, tetapi persamaan kelima mencari penggunaan sumber

daya yang diinginkan sama dengan bi. Ini serupa dengan kendala persamaan

dalam LP, tetapi tidak menempel dalam solusi karena dimungkinkan adanya

penyimpangan positif dan negatif. Jika kendala persamaan dianggap perumusan

LGP, ia dapat dimasukkan dengan menempatkan sebuah artificial variabel df\

seperti pada persamaan ke enam. Persamaan ketiga dan keempat memperbolehkan

adanya penyimpangan positif dan negatif dari nilai RHS nya. Dalam kendala LP

tidak ada pembanding untuk persamaan ketiga dan keempat.

Tabel 2.1 Jenis-jenis Kendala Tujuan

PER

SA

MA

AN

KENDALA

TUJUAN

VAR.

SIMPANGAN

dalam

FUNGSI

TUJUAN

KEMUNG

KINAN

SIMPANGAN

PENGGUNA

AN NILAI

RHS yang
DIINGINKAN

1 AjjXj + di+ - bi D," Negatif = b,

2 AjjXj - d|+ = bi D,+ Positif = b,

3 AjjXj +di - di+ = bj Df Negatif dan Positif b] atau lebih

4 AjjXj +dj - di+ = bi Df Negatif dan Positif bi atau kurang
5 AjjXj +d[ - di+ = bi Df dan Dj+ Negatif = b,

6 AjjXj - di+ = bi Di+ (artificial) Tidak ada Pas = = b,

Kendala Non Negatif

Seperti dalam LP, variabe-variebel model LGp biasanya bernilai lebih

besat atau sama dengan nol. Semua model LGP terdiri dari variabel simpangan

dan variabel keputusan, sehingga pernyataan non negatif dilambangka sebagai Xy,

di, df> 0.



produk sehingga meminimalkan biayapengiriman barang ekspor. Kemudian Rifai

dan Kim (1995) menentukan kombinasi proses manufaktur dari beberapa

alternatif mesin produksi untuk meminimlkan cacat produk dan biaya produksi.

Qhorbanali et.al, (2008), menentukan jenis tanaman diantara beberapa pilihan

yang memberikan keuntungan terbesar di daerah pertanian yang terbatas oleh

pengairan dan lahan yang sempit. Hendaru dan Herman (2007) menentukan

minimal biaya pada tindakan pengurangan dampak limbah produksi dari beberapa

alternatif kebij akan.

Berdasarkan kajian literatur di atas serta sesuai dengan kondisi yang ada di

perusahaan maka permasalahan perecanaan produksi yang mengakibatkan

tingginya biaya produksi akan diselesaikan dengan menggunakan metode goal

programming. Alasan dipilihnya metode tersebut sebagai solusi karena dapat

digunakan untuk beberapa fungsi tujuan (multiple objective) pada beberapa

constrains (batasan). Dari berbagai kasus yang berbeda diatas maka kajian ini

dapat memberikan kontribusi yang jelas di dalam pengembangan keilmuan

khususnya pada pengalokasian sumber daya dalam perencanaan produksi

perusahaan sehingga akanmeningkatkan kontribusi labaperusahaan.

Penelitian yang dilakukan adalah hasil kerjasama program studi Teknik

Industri serta pendanaan yang difasilitasi oleh PT. Indo Furnitama Raya di

Pasuruan, Jawa Timur dengan.



1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat ditentukan tujuan

penelitian sebagai berikut:

1. Menentukan perencanaan produksi pada periode mendatang dengan

pengalokasian sumber daya perusahaan yang optimal.

2. Menentukan jumlah waktu lembur yang diperlukan untuk memenuhi

semua pesanan.

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

a. Pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada ruang

lingkup sistem produksi, perencanaan produksi dan optimalisasi.

b. Memberikan alternatif perencanaan produksi yang optimal.

c. Dengan perencanaan produksi yang optimal maka kontibusi laba

maksimum perusahaan dapat tercapai.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih terstrukturnya penulisan tugas akhir maka selanjutnya

sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

BAB II KAJIAN LITERATUR

Berisi tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk

memecahkan masalah penelitian. Disamping itu juga memuat uraian

tentang hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti

lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.



BAB HI METODOLOGI PENELITIAN

Mengandung uraian tentang kerangka dan bagan alir penelitian, teknik

yang dilakukan, model yang dipakai, pembangunan dan pengembangan

model, bahan atau materi, alat, tata cara penelitian dan data yang akan

dikaji serta cara analisis yang dipakai.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pada sub bab ini berisi tentang data yang diperoleh selama penelitian

dan bagaimana menganalisa data tersebut. Hasil pengolahan data

ditampilkan baik dalam bentuk tabel maupun grafik. Yang dimaksud

dengan pengolahan data juga termasuk analisis yang dilakukan terhadap

hasil yang diperoleh. Pada sub bab ini merupakan acuan untuk

pembahasan hasil yang akan ditulis pada sub bab V yaitu pembahasan

hasil.

BAB V PEMBAHASAN

Melakukan pembahasan hasil yang diperoleh dalam penelitian, dan

kesesuaian hasil dengan tujuan penelitian sehingga dapat menghasilkan

sebuah rekomendasi

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berisi tentang kesimpulan terhadap analisis yang dibuat dan

rekomendasi atau saran-saran atas hasil yang dicapai dan permasalahan

yang ditemukan selama penelitian, sehingga perlu dilakukan

rekomendasi untuk dikaji pada penelitian lanjutan.
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