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Pada bab ini akan dijelaskan langkah - langkah penelitian yang dilakukan

untuk mempermudah penyusunan laporan. Langkah-langkah tersebut tersusun

pada sub bab penelitian sebagai berikut:

3.1 Objek Penelitian

Dalam penentuan objek penelitian dilakukan pengamatan pada perusahaan

yang memiliki kemampuan produksi yang cukup tinggi dan berproduksi lebih

dari satu jenis yaitu PT. INDO FURNITAMA RAYA, yang berlokasi di Raci,

Gerongan, Pasuruan, Jawa Timur. Perusahaan ini menerapkan strategi produksi

make to order sehingga volume produksi untuk periode selanjutnya dapat

diketahui secara pasti. Penentuan pengalokasian sumber daya perusahaan untuk

memenuhi pesanan dapat dilakukan dengan lebih baik. Yang merupakan inti dari

penelitian ini.

3.2 Formulasi Permasalahan

Pada kasus ini terdapat 3 batasan utama yang dapat diketahui yaitu :

1. Batasan order konsumen

2. Batasan proses produksi

3. Batasan waktu lembur

4. Batasan ketersediaan material
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3.2.1 Batasan order konsumen

Ada 6 jenis item produk yang dipesan konsumen maka keeman jenis item

tersebut dapat kita jadikan sebagai variabel. Sehingga kita memiliki 6 variabel

yang dapat ditulis sebagai berikut :

Order item produk 1 (HB King) = DI

Order item produk 2 (FB King) = D2

Order item produk 3 (Night Stand) = D3

Order item produk 4 (Drawer Chest)= D4

Order item produk 5 (Dresser) = D5

Order item produk 6 (Airmore Base) = D6

Dalam penyelesaian metode goal programming yaitu dengan cara

meminimalkan penyimpangan (deviasional) atas dan bawah maka dibutuhkan

variable deviasional untuk masing-masing batasan. Variabel deviasional untuk

batasan order konsumen yaitu :

DAI yaitu penyimpangan diatas order untuk produk HB King

DB1 yaitu penyimpangan dibawah order untuk produk HB King

DA2 yaitu penyimpangan diatas order untuk produk FB King

DB2 yaitu penyimpangan dibawah order untuk produk FB King

DA3 yaitu penyimpangan diatas order untuk produk Night Stand

DB3 yaitu penyimpangan dibawah order untuk produk NightStand

DA4 yaitu penyimpangan diatas order untuk produk Drawer Chest

DB4 yaitu penyimpangan dibawah order untuk produk Drawer Chest

DA5 yaitu penyimpangan diatas order untuk produk Dresser
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DBS yaitu penyimpangan dibawah order untuk produk Dresser

DA6 yaitu penyimpangan diatas order untuk produk Airmore Base

DB6 yaitu penyimpangan dibawah order untuk produk Airmore Base

Dengan melihat tabel jumlah permintaan dari tiap jenis item dapat kita

tulis formulasi model matematik sebagai berikut.

• Untuk produk HB King

D1-DA1+DB1=64 ...(1)

• Untuk produk FB King

D2 - DA2 + DB2 = 64 ••(2)

• Untuk produk Night Stand

D3 - DA3 + DB3 = 253 ...(3)

• Untuk produk Drawer Chest

D4 - DA4 + DB4 = 63 ...(4)

• Untuk produk Dresser

D5 - DA5 + DB5 = 75 ...(5)

• Untuk produk Airmore Base

D6 - DA6 + DB6 = 30 ...(6)

3.2.2 Batasan yang berhubungan dengan proses produksi

Variabel deviasional untuk batasan kapasitas waktu proses di setiap

stasiun kerja, sebagai berikut:

DA7 (deviasional atas) yaitu penyimpangan diatas waktu proses pada stasiun

kerja raw material
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DB7 (deviasional bawah) yaitu penyimpangan dibawah waktu proses pada stasiun

kerja raw material

DAS yaitu penyimpangan diatas waktu proses pada stasiun kerja veneer

DBS yaitu penyimpangan dibawah waktu proses pada stasiun kerja veneer

DA9 yaitu penyimpangan diatas waktu proses pada stasiun kerja mill

DB9 yaitu penyimpangan dibawah waktu proses pada stasiun kerja mill

DAW yaitu penyimpangan diatas waktu proses pada stasiun kerja assembly

DB10 yaitu penyimpangan dibawah waktu proses pada stasiun kerja assembly

DA11 yaitu penyimpangan diatas waktu proses pada stasiun kerja sanding

DB11 yaitu penyimpangan dibawah waktu proses pada stasiun kerja sanding

DAI2 yaitu penyimpangan diatas waktu proses pada stasiun kerjafinishing

DB12 yaitu penyimpangan dibawah waktu proses pada stasiun kerja finishing

DA13 yaitu penyimpangan diatas waktu proses pada stasiun kerja packing

DB13 yaitu penyimpangan dibawah waktu proses pada stasiun kerja packing

Dengan mengabaikan waktu perpindahan material antara satu stasiun kerja

dengan stasiun kerja yang lain serta diasumsikan bahwa setiap stasiun kerja

memiliki satu mesin produksi maka kapasitas waktu produksi akan bernilai

samam dengan waktu kerja normal yaitu sebesar 10.920 menit (26 hari x 7jam x

60 menit) sehingga dapat dinyatakan secara matematik sebagai berikut:

• Untuk stasiun kerja raw material

0,06 DI + 0,07 D2 + 0,18 D3 + 0,11 D4 + 0,16 D5 + 0,03 D6 - DA7 +

DB7 = 227,5 ...(7)
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• Untuk stasiun kerja Veneer

8,25 DI + 9,61 D2 + 25,57 D3 + 5,59 D4 + 20,16 D5 + 3,03 D6 - DA8 +

DB8 = 4258,8 ...(8)

• Untuk stasiun kerja Mill

0,05 DI + 0,05 D2 + 0,15 D3 + 0,08 D4 + 0,13 D5 + 0,03 D6 - DA9 +

DB9=182 -..(9)

• Untuk stasiun kerja Assembly

2,11 DI + 2,11 D2 + 8,35 D3 + 2,08 D4 + 2,48 D5 + 0,09 D6 - DA10 +

DB10 = 360,36 ...(10)

• Untuk stasiun kerja Sanding

9,05 DI + 3,08 D2 + 20,21 D3 + 12,39 D4 + 19,82 D5 + 3,8 D6 - DAI 1 +

DB11 = 136,5 •••(11)

• Untuk stasiun kerja Finishing

12,8 DI + 12,8D2 + 50,6D3+12,6D4+15D5 + 6D6-DA12 +

DB12 = 2184 ...(12)

• Untuk stasiun kerja Packing

1,47 DI + 1,47 D2 +5,82 D3 +1,45 D4+1,73 D5 +0,69 D6-DA13+

DB13 = 251,16 ...(13)
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3.2.3 Batasan waktu lembur

Karena perusahaan menyediakan waktu lembur sebesar 15 jam (900

menit) maka secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

• Waktu lembur untuk stasiun kerja raw material

DA7-DA14 + DB14 = 900 ...(14)

• Waktu lembur untuk stasiun kerja veneer

DA8-DA15 + DB15 = 900 ...(15)

• Waktu lembur untuk stasiun kerja mill

DA9-DA16 + DB16-900 ...(16)

• Waktu lembur untuk stasiun kerja assembly

DA10-DA17 + DB17 = 900 ...(17)

• Waktu lembur untuk stasiun kerja sanding

DA11-DA18 + DB18 = 900 ...(18)

• Waktu lembur untuk stasiun kerjafinishing

DA12-DA19 + DB19 = 900 ..(19)

• Waktu lembur untuk stasiun kerjapacking

DA13-DA20 + DB20 = 900 ...(20)
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3.2.4 Batasan ketersediaan material

Karena bahan material utama yang dimiliki perusahaan terbatas pada

kapasitas gudang. Maka secara matematis batasan ketersediaan material dapat

dinyatakan sebagai berikut:

• Untuk material Mahoni all grade

0.075 DI + 0.088 D2 + 0.035 D3 + 0.073 D4 + 0.094 D5 + 0.052 D6

<=170 ...(21)

• Untuk material Merbau

0.011 DI + 0.005 D2 + 0.037 D3+0.100 D4 +0.118 D5 +0.052 D6

<= 130 ...(22)

• Untuk material MDF

4.269 DI + 1.573 D2 + 0.636 D3 + 6.520 D4 + 5.063 D5 + 2.534 D6

<=3763 ...(23)

• Untuk material all Veneer

9.588 D1 + 2.960 D2 + 4.789 D3 + 11.942 D4 + 16.455 D5 + 4.475 D6

<=5964 ...(24)
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3.2.5 Fungsi Tujuan

Fungsi tujuan pada persoalan goal programming adalah meminimalkan

penyimpangan, maka secara matematik fungsi tujuan dapat dinyatakan sebagai

berikut

MIN DB1 + DB2 + DB3 + DB4 + DB5 + DB6 + DAI 4 + DAI 5 +

DA16 + DA17 + DA18 + DA19 + DA20 + ... ( 25 )

3.3 Data yang dibutuhkan

Data data yang diperlukan antara lain :

1. Data order konsumen untuk beberapa produk

Pada penelitian ini digunakan data dari 6 jenis item produk

2. Data waktu kerja

Data waktu kerja dibutuhkan dengan asumsi bahwa waktu proses produksi

dipengaruhi oleh performansi kapasitas mesin yang dimiliki perusahaan.

Tenaga kerja hanya bertindak sebagai operator.

3. Data biaya produksi

Data biaya produksi yang digunakan adalah data biaya material serta biaya

tetap.

4. Data waktu proses disetiap stasiun kerja

5. Data harga jual tiap jenis item

Dibutuhkan untuk menghitung laba yang diperoleh dari hasil penjualan

6. Data kebutuhan material tiap item

7. Data persediaan material digudang
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dengan tingkatan tertentu semakin tinggi volume kegiatan semakin rendah

biaya satuan unit.

Biaya produksi yang membentuk harga pokok produksi, digunakan untuk

menghitung harga pokok produk jadi dan harga pokok produk yang pada akhir

periode akuntansi masih dalam proses. Biaya non produksi ditambah pada harga

pokok produksi untuk menghitung total harga pokok produk. Dalam

memperhitungkan unsure-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi, terdapat

dua pendekatan yaitufull costing dan variable costing.

Full Costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang

memperhitungkan semua unsure biaya produksi ke dalam harga pokok produksi,

yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya

overhead pabrik baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Dengan demikian

harga pokok produksi menurut metode full costing adalah:

Biaya bahan baku Rp xxx

Biaya tenaga kerja langsung Rp xxx

Biaya overhead pabrik variabel Rp xxx

Biaya overhead pabrik tetap Rp xxx +

Harga pokok produksi Rp xxx

Harga pokok produksi yang dihitung dengan pendekatanfull costing terdiri

dari unsur harga pokok produksi (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung,

biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead variabel tetap) ditambah dengan

biaya non produksi (biaya pemasaran, biaya administrasi dan uraum).
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dengan nol. Perbedaan antara biaya yang dikeluarkan selama produksi

berjalan dengan berjaga pada biaya variabel.

c. Metode kuadrat terkecil (least square method)

Metode ini menganggap bahwa hubungan antara biaya dengan volume

kegiatan berbentuk hubungan garis lurus dengan persamaan garis regresi

y = a + bx, dimana y merupakan variabel tidak bebas yaitu variabel yang

perubahannya ditentukan oleh perubahan pada variabel x yang merupakan

variabel bebas. Variabel y menunjukkan biaya sedangkan variabel x

menunjukkan volume kegiatan. Dalam persamaan tersebut a menunjukkan

unsur biaya tetap dalam y sedangkan b menunjukkan biaya variabel.

2. Pendekatan Analisis (analytical approach)

Pendekatan analitis ditentukan dengan cara kerja sama diantara orang-orang

teknik dengan staf penyusun anggaran untuk mengadakan penyehdikan

terhadap tiap-tiap fungsi kegiatan atau pekerjaan guna menentukan pentingnya

fungsi tersebut, metode pelaksanaan pekerjaan yang lebih efisien dan jumlah

biaya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut pada berbagai

tingkat kegiatan.


