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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. karena
atas nikmat dan karunia dari-Nya kami dapat menyelesaikan buku
“Manajemen Operasional” ini.

Manajemen operasional itu sendiri merupakan suatu ilmu yang
membahas serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian,
pengaturan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan operasional
yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk di dalamnya kegiatan
pembuatan barang dan jasa melalui transformasi masukan (input)
menjadi keluaran (output). Dalam rangka meningkatkan khazanah
keilmuan di bidang manajemen operasional tersebut, maka
disusunlah buku ini.

Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan
terima kasih kepada berbagai pihak yang berjasa dalam membantu
proses penyusunan dan penerbitan buku ini.

Penulis berharap agar buku ini dapat bermanfaat bagi berbagai
pihak yang berkepentingan, baik pihak akademisi, praktisi, maupun
publik secara umum.

Jakarta, Februari 2019

Penulis
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A. PENGERTIAN MANAJEMEN OPERASIONAL
Produksi ialah penciptaan produk (barang/jasa). Produksi

juga bisa dimaknai sebagai kegiatan ataupun proses
pentransformasian input menjadi output. Adapun manajemen
operasional merupakan suatu proses ataupun kegiatan membuat
produk dengan cara mentransformasi input menjadi output.
Manajemen produksi dan operasi juga bisa didefinisikan sebagai
kegiatan mengatur dan mengkoordinasi penggunaan berbagai
sumber daya secara efektif dan efisien dalam upaya membuat
produk ataupun menambah kegunaannya.

Dalam memproduksi suatu produk, organisasi menjalankan
tiga fungsi yang nantinya juga berperan dalam menjaga
kelangsungan hidup organisasi itu sendiri. Fungsi yang dimaksud
antara lain sebagai berikut.

1. Pemasaran, yaitu fungsi untuk menimbulkan permintaan
ataupun pesanan terhadap suatu produk.

2. Produksi/operasi, yaitu fungsi untuk menghasilkan produk.
3. Keuangan/akuntansi, yaitu fungsi yang mengatur dan

memonitor perusahaan terkait pengumpulan sumber dana dan
pendapatan serta pembayaran biaya dan beban.

Pemasaran, produksi, dan keuangan merupakan sub-sistem
dari sistem operasi, yang satu sama lainnya saling berinteraksi dan
mempengaruhi.

B. RUANG LINGKUP MANAJEMEN OPERASIONAL
Ruang lingkup manajemen operasi meliputi perancangan/

penyiapan dan pengoperasian sistem produksi. Perancangan sistem
produksi meliputi hal-hal berikut.
1. Penyeleksian dan perancangan produk, proses dan peralatan
2. Pemilihan lokasi perusahaan dan unit produksinya
3. Perancangan tata letak (layout)
4. Perancangan tugas dan pekerjaan
5. Penyusunan strategi produksi dan pemilihan kapasitas

Adapun pengoperasian sistem produksi meliputi hal-hal
berikut.
1. Penyusunan rencana produksi
2. Perencanaan, pengadaan dan pengendalian persediaan atau

bahan
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3. Pemeliharaan (maintenance) mesin dan peralatan
4. Pengendalian mutu
5. Manajemen sumber daya manusia

C. KONSEP MANAJEMEN OPERASIONAL GLOBAL
Tidak setiap negara bisa menggeser dirinya dari

industrialisasi menuju manufaktur dan jasa, karena ada beberapa
negara yang perekonomiannya belum memasuki industrialisasi. Di
luar Amerika Serikat, Lingkar Pasifik, Amerika Utara, dan Eropa
Barat, terjadi keterbatasan produksi yang mengakibatkan adanya
kesenjangan (gap) permintaan. Beberapa Negara miskin tidak
mampu bersaing dalam perekonomian karena tidak mampu pula
untuk berproduksi secara efisien. Dari kenyataan tersebut, terlihatlah
bahwa peran manajemen operasional akan ditentukan oleh berbagai
faktor lingkungan internal dan eksternal.

D. PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAJEMEN
OPERASIONAL

Manajemen operasional merupakan serangkaian kegiatan
yang terhubung dengan serangkaian proses pengambilan keputusan
dalam rangka mengatur dan mengkoordinasi penggunaan berbagai
sumber daya demi tercapainya tujuan organisasi.

Proses pengambilan keputusan diawali oleh
pengidentifikasian masalah dan alternatif yang memungkinkan, serta
penentuan kriteria pengukuran ataupun pembandingan bagi setiap
alternatif, yang bisa menghasilkan manfaat yang maksimal dan
efektif dengan risiko minimal.

Berdasarkan kondisi dari keputusan yang diambil, ada empat
macam pengambilan keputusan, yakni pengambilan keputusan atas:
(1) peristiwa pasti; (2) peristiwa mengandung risiko; (3) peristiwa
tidak pasti; dan (4) peristiwa yang terjadi akibat pertentangan
dengan kondisi lainnya.

Berikut ini merupakan gambar skema pengambilan
keputusan.
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Gambar 1.1. Skema Pengambilan Keputusan

E. PRODUKTIVITAS
Produktivitas ialah perbandingan antara capaian hasil

(output) dan sumber daya yang dipergunakan untuk mencapainya
(input).

1. Profitabilitas =

2. Profitabilitas =

3. Profitabilitas =

4. Profitabilitas =

Produktivitas akan mendukung tercapainya tujuan suatu
bisnis, yakni untuk mencapai “profitabilitas” di tingkat tertentu.
Hubungan antara produktivitas dan profitabilitas diperlihatkan oleh
rumus-rumus tersebut diatas.

Perbedaan antara: “Efisiensi” dan “Produktivitas” diuraikan
sebagai berikut.
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Efisiensi =

Produktivitas =

Efektivitas adalah ukuran yang menggambarkan ketercapaian
target dari segi waktu dan kualitas. Oleh sebab itu, pengertian
efektivitas cenderung berorientasi pada output (penggunaan input
tidak menjadi perhatian utama). Sementara itu, efisiensi cenderung
berorientasi pada penggunaan input.

F. MACAM – MACAM PRODUKTIVITAS
Berikut ini merupakan macam-macam produktivitas.

I. Produktivitas Total

1. P =
MasukanTotal

KeluaranTotal
=

ModalEnergiBBtk

odukPrTotal



2. P =
InvestasiDepriBBtk

PersediaanPenjualan





II. Produktivitas Multi Faktor

Produktivitas =
MasukanBeberapa

Keluaran

III. Produktivitas Parsial

BB =
BB

Keluaran

TK =
TK

Keluaran
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SOAL LATIHAN

1. Jelaskan pengertian manajemen operasional dan jelaskan pula
mengapa manajemen operasional perlu dipelajari!

2. Jelaskan tujuan mempelajari manajemen operasional, serta
sebutkan beberapa keputusan manajemen operasional!

3. Jelaskan konsep efektivitas dan efisiensi dalam manajemen
operasional!

4. Sebutkan dan jelaskan 10 keputusan dalam manajemen
operasional!

5. Jelaskan konsep produktivitas dalam manajemen operasional dan
berikan contohnya!



BAB II
SISTEM DAN

STRATEGI OPERASI
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A. PENGERTIAN STRATEGI OPERASI
Strategi operasi ialah suatu visi dan fungsi operasional yang

menentukan arah pengambilan keputusan. Visi tersebut harus
diintegrasikan dengan strategi bisnis. Dalam hal ini, ada tiga
“generic business strategy” merujuk dari apa yang dikemukakan
Michael Porter (1980), yakni low-cost production, product-
differentiation, dan market-segmentation

B. SISTEM STRATEGI OPERASI
Berikut ini merupakan model strategi operasi.

Gambar 2.1. Model Strategi Operasi
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Uraian-uraian selanjutnya akan menjelaskan mengenai
unsur-unsur yang terdapat dalam gambar model strategi operasi di
atas.

1. Misi
Misi adalah sesuatu yang menjelaskan atau menyatakan

tujuan dari fungsi operasi terkait strategi bisnis. Misi juga harus
menyatakan prioritas dari berbagai tujuan operasi, mulai dari yang
terkait dengan biaya, kualitas, hingga fleksibilitas lead time, dan
sebagainya.

Contoh misi, yaitu: “menyediakan produk sesuai permintaan
pasar dan terus berkembang menjadi perusahaan yang berkualitas
dan memimpin pasar di bidang elektronik”.

2. Kemampuan Khusus Operasional
Kemampuan khusus operasional ialah kemampuan untuk

beroperasi dan menghasilkan output yang lebih unggul dari pesaing.
Kemampuan ini harus berkaitan dengan misi operasi.

Misalnya, jika operasi bermisi untuk unggul dalam
pengenalan produk baru, maka diperlukan kemampuan khusus di
bidang yang terkait dengan pengenalan produk baru tersebut.

3. Tujuan Operasi
Ada empat tujuan operasi, yaitu sebagai berikut.

a. Meminimalisasi biaya
b. Kualitas tinggi
c. Fleksibilitas operasi
d. Pengiriman dan pelayanan

4. Kebijakan Operasi
Kebijakan operasi adalah serangkaian pedoman untuk

mencapai tujuan operasi. Kebijakan ini disusun oleh manajemen
senior dengan menyertakan berbagai pertimbangan strategis.

Kebijakan operasi terdiri dari beberapa tipe sebagaimana
yang tersaji secara terperinci dalam tabel berikut.



10

Tabel 2.1. Tipe-Tipe Kebijakan Operasi
Tipe

Kebijakan
Bidang

Kebijakan
Pilihan Strategis

Proses 1. Rentang Proses 1. Make or Buy
2. Otomatisasi 2. Hand Made or Machine
3. Aliran Proses 3. Continue; Inter; Proybacth

dan seterusnya

Kapasitas 1. Ukuran Fasilitas 1. Satu besar; atau beberapa
kecil

2. Lokasi 2. Dekat pasar; luar negeri;
biaya rendah dan seterusnya

Persediaan 1. Jumlah 1. Persediaan tinggi atau
rendah

2. Distribusi 2. Gudang terpusat atau
tersebar

3. Sistem
pengawasan

3. Ketat atau longgar

Kualitas 1. Pendekatan 1. Pencegahan atau inspeksi
2. Pemasok 2. Seleksi biaya atau kualitas

Barisan
kerja

1. Spesialisasi 1. Spesialisasi tinggi atau
rendah

2. Sistem gaji 2. Insentif atau tidak
3. Staffing 3. Banyak atau sedikit staff

5. Keputusan Taktikal dan Hasil
Keputusan taktikal ditetapkan untuk menjalankan suatu

operasi. Oleh sebab itu, taktik haruslah mengikuti dan berpedoman
pada perkembangan strategi operasi. Sementara itu, hasil biasanya
dipergunakan sebagai ukuran atas keberhasilan strategi operasi
beserta taktiknya.
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C. TIPE STRATEGI OPERASI
Strategi operasi sangat erat keterkaitannya dengan strategi

bisnis. Strategi operasi itu sendiri mempunyai dua tipe, yaitu sebagai
berikut.

Tabel 2.2. Tipe-Tipe Strategi Operasi
Strategi Bisnis

Kriteria Strategi A
Biaya Rendah

Strategi B
Inovasi Rendah

Kondisi Pasar - Peka terhadap harga - Peka terhadap produk
venture

- Pasar sudah jenuh - Pasar masih baru
- Volume tinggi - Volume masih

rendah
- Standardisasi - Sesuai permintaan

pasar

Misi Operasi
dan Tujuan

- Penekanan pada
biaya rendah,
mempertahankan
mutu; pengiriman
yang dapat diterima

- Penekanan pada
fleksibilitas, tetap
mempertahankan
biaya; kualitas
pelayanan pengiriman

Kemampuan
Khusus

- Biaya rendah melalui
proses-proses
teknologi yang
superior

- Cepat dan dapat
dipercaya dalam
mengenalkan produk
baru melalui
otomatisasi yang
fleksibel

Kebijakan
Operasi

- Proses Superior - Cepat dan dapat
dipercaya dalam
mengenalkan produk
baru melalui
otomatisasi yang
fleksibel

- Pengawasan
Statistikal

- Produk harus
superior

- Lokasi Terpusat - Respon cepat
terhadap demand
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Strategi Bisnis
Kriteria Strategi A

Biaya Rendah
Strategi B

Inovasi Rendah
- Pengawasan

persediaan ketat
- Ada tim produk

- Keterampilan tenaga
kerja

- Tenaga kerja harus
terampil

- Otomatisasi tinggi - Tingkat otomatisasi
rendah
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SOAL LATIHAN

1. Jelaskan definisi visi, misi dan strategi! Jelaskan pula bagaimana
misi dan strategi sebuah organisasi mempunyai tujuan yang
berbeda!

2. Berikan argumentasi Saudara mengapa manajemen operasi
harus menuju operasi lingkungan global, sebutkan pula faktor-
faktor yang mempengaruhi perkembangan strategi operasi
dilingkungan global dan pelaksanannya!

3. Jelaskan strategi operasi di tingkat unit bisnis menurut M.
Porter!

4. Jelaskan tentang model pengembangan strategi operasi!

5. Sebutkan tipe-tipe yang ada dalam pembuatan kebijakan strategi
operasi !



BAB III
DESAIN PRODUK

DAN PROSES
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A. DESAIN PRODUK
Desain produk merupakan salah satu strategi bersaing. Oleh

sebab itu, desain produk yang akan di produksi harus sudah
mengantisipasi hal-hal ke depan, serta disesuaikan dengan keinginan
pelanggan.

1. Umur Suatu Produk Baru
Umur suatu produk baru dimulai sejak terselesaikannya

desain produk baru, pendefinisiannya ke dalam strategi operasional,
dan pengimplikasian produk tersebut sesuai dengan peluang yang
ada. Faktor-faktor yang menentukan peluang tersebut antara lain
perubahan-perubahan dan perkembangan ekonomi, serta perubahan
sosial, demografi, teknologi, politik, dan hukum.

Berikut ini merupakan gambar siklus hidup dari suatu
produk.

Gambar 3.1. Siklus Hidup Produk
(Product Life Cycle)

Penjelasan Kurva Siklus Hidup Produk

Jika produknya Koran : t (dalam satuan jam)
Jika produknya Mode Pakaian : t (dalam satuan bulan)
Jika produknya otomotif (mobil) : t (dalam satuan tahun)
Dan sebagainya.
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Jadi, produk yang umurnya singkat, memerlukan pengembangan
produk yang frekuensinya sangat tinggi.

2. Analisis Produk Berdasarkan Nilai
Efektivitas manajemen operasional dapat diciptakan melalui

analisis nilai produk (product by value analysis). Produk yang
kontribusinya sangat besar dalam penerimaan “total sales”, dapat
dikembangkan dengan jalan “differensiasi produk” (pengembangan
lini produk).

3. Tujuan Pengembangan Produk
Suatu pengembangan produk ditujukan untuk meningkatkan

arus kas, total penerimaan, total penjualan dan laba bersih, serta
menganalisis dan memastikan agar biaya tetap efisien.

4. Tahapan Pengembangan Produk
Tahapan yang perlu dilalui dalam melakukan suatu

pengembangan produk akan dijelaskan dalam gambar sebagai
berikut.
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Gambar 3.2. Tahapan Pengembangan Produk
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam desain produk, ialah
sebagai berikut.
1. Keutuhan desain

- Perkecil variasinya
- Sederhana
- Memudahkan assembling

2. Modular design
- Susun bagian-bagian produk sesuai Modul
- Mudah untuk mengganti/memperbaiki

3. Desain dengan bantuan computer (Computer – Aided / CAD)
4. Analisis nilai (teknis, keandalan, cash flow dan sebagainya)
5. Environmentally friendly design (desain ramah lingkungan)

B. DESAIN JASA
Agar mampu memberi pelayanan terbaik bagi konsumen,

perusahaan perlu mendesain jasanya secara tepat. Tujuannya ialah
mengurangi keluhan konsumen agar bisa diantisipasi secara
maksimal oleh perusashaan.

Maksimalisi pelayanan bagi komsumen dapat diwujudkan
dengan cara berikut.
1. Membuat desain pelayanan berdasarkan partisipasi pelanggan

(mengikuti dan/atau mempertimbangkan permintaan pelanggan).
2. Mendesain pelayanan berdasarkan partisipasi pelanggan setelah

pengiriman dilakukan (desain dapat dibuat setelah bertemu
dengan pelanggan).

3. Mendesain pelayanan berdasarkan partisipasi pelanggan setelah
pembuatan desain dan pelaksanaan pengiriman.

C. STRATEGI PROSES
Dalam manajemen operasional, strategi proses disebut

sebagai strategi pentransformasian input menjadi output. Strategi ini
disusun agar perusahaan bisa memproduksi produknya sesuai
dengan keinginan konsumen yang dinamis, untuk kemudian
dijalankan dengan sistem transformasi yang efektif dan efisien.

Manajer operasional bertugas menyusun strategi proses demi
tercapainya sasaran operasi dan organisasi. Dalam sistem operasi,
terdapat empat strategi proses, yakni sebagai berikut.
1) Proses produksi terputus-putus (intermitten process);
2) Proses produksi kontinu (continuous process);
3) Proses produksi berulang (repetitive process); dan
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4) Proses produksi massa (mass customization).

Pengimplementasian strategi proses operasional bisa
dijalankan sesuai tujuan operasionalnya. Pengimplementasian
tersebut juga sangat terkait erat dengan siklus hidup dari produk
yang menjadi output dari keseluruhan proses operasional terkait.

1. Proses Produksi Terputus-Putus (Intermitten Process)
Proses produksi terputus-putus ialah suatu kegiatan

operasional yang menggunakan berbagai peralatan produksi yang
diatur untuk menghasilkan produk secara fleksibel. Proses
intermitten ini merupakan sistem operasional yang tidak berstandar
baku, karena standarnya didasarkan pada keinginan pelanggan
ketika melakukan pemesanan. Misalnya, bengkel las yang menerima
pesanan pembuatan teralis besi dengan standar tersendiri sesuai
pesanannya tersebut. Contoh lainnya ialah restoran Chinese foods
yang menyiapkan menu sesuai dengan pesanan dan keinginan
pelanggannya.

2. Proses Produksi Kontinu (Continuous Process)
Proses produksi kontinu ialah proses produksi yang

menggunakan berbagai peralatan produksi yang diatur dengan
memperhatikan urutan dari setiap tahapan kegiatan (routing) dalam
menghasilkan produk. Dalam proses ini, arus bahannya sudah
terstandardisasi. Misalnya, produksi barang berupa "Teh Botol"
yang telah terstandardisasi, serta usaha jasa berupa sistem pelayanan
Anjungan Tunai Mandiri (Automatic Teller Machine) yang telah
diformat berdasarkan sistem interkoneksi antara kantor cabang dan
pusatnya, maupun antarbank yang mempergunakan fasilitas sistem
yang sama (misalnya, sama-sama menggunakan Master Card).

3. Proses Produksi Berulang (Repetitive Process)
Proses produksi berulang ialah proses produksi yang

memadukan fungsi intermitten dan continuous process. Proses ini
menggunakan berbagai jenis bagian dan bahan di antara proses yang
kontinu. Contohnya ialah manufaktur mobil dan motor Roll Royce
dan Harley Davidson, serta restoran yang melayani banyak
pelanggan dengan bermacam-macam menu.
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4. Produksi Massa (Mass Customization)
Produksi massa ialah proses produksi yang memadukan

intermitten, continuous dan repetitive process dengan
mempergunakan berbagai komponen bahan dan metode skedul
produksi yang memprioritaskan kecepatan pelayanan. Sebagai
contoh, Radio "EI Shinta" yang melayani order dan memberi
pelayanan, seperti iklan radio, pengumuman kehilangan barang, dan
penyiaran berita nasional dan internasional, serta menerima dan
menyalurkan informasi dari masyarakat yang mencakup wilayah
siaran yang luas secara nasional.

Strategi proses dapat diaplikasikan berdasarkan siklus
kehidupan suatu produk barang atau jasa, seperti diuraikan pada
tabel berikut.
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Tabel 3.1. Perbedaan Karakteristik dari Empat Tipe Proses

Intermitten Process
(Volume: Sedikit
Variasi: Banyak)

Repetitive Process
Terdiri:

Bagian dan Komponen

Continuous Process
(Volume: Besar
Variasi Banyak)

Mass Customization
(Volume: Besar

Variasi: Banyak)

1. Kuantitas sedikit dan
banyak variasi yang di
produksi

1. Jangka panjang, produk
biasanya produk
standardisasi
diproduksi berdasarkan
modul

1. Kuantitas banyak dan
sedikit variasi
diproduksi

1. Kuantitas banyak dan
banyak variasi yang
diproduksi

2. Menggunakan mesin
serba guna (multi-
purpose)

2. Mesin khusus
membantu lini
penggabungan

2. Menggunakan mesin
khusus (special)

2. Cepat berubah dan
dengan mesin fleksibel

3. Pekerja dengan
kemampuan dan
keahlian yang linggi.

3. Pekerja dilatih sesuai
dengan mode (gaya)
pesanan.

3. Penggunaan tenaga
operator sedikit
keahlian

3. Operator yang fleksibel
dilatih sesuai dengan
kebutuhan pelanggan.

4. Banyak pelunjuk dalam
lugas karena banyak
perubahan lugas

4. Operasional yang
berulang-ulang.
pelatihan berkurang,
dan beberapa petunjuk,

4. Tugas berdasarkan
order, dan beberapa
petunjuk karena
distandardisasi

4. Order membutuhkan
banyak petunjuk tugas
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Intermitten Process
(Volume: Sedikit
Variasi: Banyak)

Repetitive Process
Terdiri:

Bagian dan Komponen

Continuous Process
(Volume: Besar
Variasi Banyak)

Mass Customization
(Volume: Besar

Variasi: Banyak)

banyak perubahan
tugas.

5. Persediaan (bahan baku)
tinggi, untuk
menghasilkan suatu
nilai pada produk

5. Digunakan Persediaan
dan teknik “waktu yang
pantas” (dengan JIT)

5. Persediaan (bahan
baku) sedikit,
menciptakan nilai
produk.

5. Persediaan (bahan
baku) sedikit,
menciptakan nilai
produk.

6. “Pekerjaan dalam
proses” sangat
menentukan Outputs

6. Digunakan persediaan
dan teknik “waktu yang
pantas” (dengan JIT)

5. Perkerjaan dalam
proses hanya sedikit
mempengaruhi outputs

6. Perkerjaan dalam proses
harus dikendalikan dan
efisiensi dengan JIT

7. Pergeseran unit barang
didalam mesin lambat

7. Pergerakan yang diukur
per jam dan hari

7. Pergerakan otomatis
yang cepat dengan
fasilitas mesin tertentu

7. Pergerakan barang
dengan fasilitas mesin

8. Barang jadi sesuai order 8. Barang jadi sesuai
ramalan

8. Barang jadi sesuai
ramalan kebutuhan
persediaan toko

8. Barang jadi dibuat
sesuai dengan pesanan
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Intermitten Process
(Volume: Sedikit
Variasi: Banyak)

Repetitive Process
Terdiri:

Bagian dan Komponen

Continuous Process
(Volume: Besar
Variasi Banyak)

Mass Customization
(Volume: Besar

Variasi: Banyak)

9. Skedul pesanan dibuat
sangat kompleks dan
sesuai dengan
kebutuhan perediaan,
yang dibutuhkan,
kapasitas, dan pelayanan
pelanggan.

9. Skedul disusun sesuai
model-model dari
keregaman modul yang
di-forecast.

9. Skedul relatif simpel
dan berlandaskan
tingkat outputs yang
sesuai target sales.

9. Skedul ditentukan oleh
akomodasi kebutuhan
untuk memenuhi order

10. Biaya tetap cenderung
rendah, tetapi biaya
variabel tinggi

10. Biaya tetap terikat,
tetapi fleksibel sesuai
fasilitas

10. Biaya tetap cenderung
naik, tetapi biaya
variabel turun

10. Biaya tetap cenderung
tinggi, tetapi biaya
variabel diusahakan
rendah

11. Pembiayaan antara
pengakuan dan
pelaksanaan tugas
harus ditaksir sebelum
melakukan tugas,
tetapi baru diketahui

11. Siaya biasanya
diketahui sebab sudah
dikembangkan dari
pengalaman
sebelumnya

11. Karena biaya tetap
tinggi, biaya
cenderung terikat
tinggi sesuai
penggunaan fasilitas.

11. Tinggi biaya tetap dan
dinamis, biaya variabel
menjadi tantangan
menentukan biaya
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Intermitten Process
(Volume: Sedikit
Variasi: Banyak)

Repetitive Process
Terdiri:

Bagian dan Komponen

Continuous Process
(Volume: Besar
Variasi Banyak)

Mass Customization
(Volume: Besar

Variasi: Banyak)

sesudah selesai tugas.

(Sumber: Dimodifikasi dari Heizer and Render, 2014)
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SOAL LATIHAN

1. Pada prinsipnya, desain jasa merupakan proses perancangan
sistem yang disesuaikan dengan tujuan yang dikehendaki. Apa
saja aspek-aspek atau unsure-unsur yang terdapat dalam desain
model jasa? Jelaskan pendekatan apa saja yang dapat digunakan
dalam desain model jasa?

2. Setiap produk memiliki Product Life Cycle yang berbeda-beda.
Jelaskan tahapan dari Product Life Cycle disertai keadaan yang
biasa menyertainya! Jelaskan pula apa yang dilakukan seorang
pengusaha untuk memperpanjang usia produknya!

3. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
memunculkan peluang produk baru!

4. Sebut dan jelaskan beberapa hambatan yang dialami perusahaan
dalam melakukan desain dan pengembangan produk baru!

5. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis proses produksi!

6. Sebutkan ciri proses produksi intermitten dan continuous
process!

7. Sebutkan factor keunggulan dan kelemahan dari produksi
Intermitten Process dan proses produksi Continuous Process!



BAB IV
PERENCANAAN DAN
KAPASITAS OPERASI
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A. KAPASITAS OPERASI
1. Pengertian Kapasitas

Kapasitas adalah tingkat kemampuan maksimal dari suatu
fasilitas operasional dalam menghasilkan output pada suatu periode
operasi. Output tersebut biasanya disebut sebagai volume.

2. Jenis Kapasitas
Ada dua jenis kapasitas, yakni sebagai berikut.

a. Kapasitas terpasang (Set-Up Capacity)
Kapasitas terpasang adalah kapasitas yang disediakan pada suatu
perusahaan dengan berbagai variabel, seperti jam kerja mesin
dalam menghasilkan output.

b. Kapasitas Nyata (Real Capacity)
Kapasitas nyata adalah kapasitas yang menggunakan pengukuran
atas penggunaan ataupun kondisi riil dari berbagai variabel yang
umumnya sama dengan variabel pada kapasitas terpasang.

Tabel 4.1. Ukuran Kapasitas per Bidang Operasional

No Organisasi
Hal yang
Diukur

Ukuran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Manufakur mobil
Manufaktur BBM
Perusahaan listrik
Gilingan batu
Universitas
Rumah sakit
Perusahaan penerbangan
Gudang

Outputnya
Outputnya
Outputnya
Outputnya
Inputnya
Inputnya
Inputnya
Inputnya

Jumlah mobil
Bakrel BBM
Megawatts
Ton splits
Jumlah mahasiswa
Jumlah tempat tidur
Jumlah tempat duduk
m2 dan m3

B. PERKIRAAN KEBUTUHAN KAPASITAS
Kapasitas Jangka Pendek (1 tahun)

Dalam mengestimasi kapasitas berjangka pendek, biasanya
dipergunakan metode peramalan permintaan yang diprediksi
berdasarkan teknik forecasting produksi. Pengaturan kapasitas
jangka pendek tergantung pada hal-hal berikut.
1. Apakah proses produksi berorientasi ke padat karya atau justru

padat modal. Dalam konteks ini, proses produksi yang
berorientasi padat modal akan lebih tergantung pada skema fisik,
mesin dan peralatan. Adapun dalam proses produksi yang
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berorientasi padat karya, biasanya keterampilan tenaga kerja
akan cenderung lebih dominan daripada mesin/peralatan.

2. Apakah produksi bisa disimpan dalam jangka waktu lama atau
tidak. Strategi perubahan kapasitas juga akan bergantung pada
kemampuan suatu produk untuk disimpan dalam jangka waktu
lama yang biasanya dicerminkan oleh product life cycle.

Gambar 4.1. Product Life Cycle

C. MODEL PERENCANAAN KAPASITAS
1. Model BEP Single Product

Contoh : Total FC Rp50.000.000/bulan
TVC Rp 200.000/unit
Price Rp 700.000/unit
Kapasitas Mesin 500/bulan

Pertanyaan :
1) Berapa kapasitas terpasang perbulan, agar perusahaan tidak

rugi?
2) Berapa FC perunit, jika kapasitas yang digunakan hanya

75%?
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3) Berapa kapasitas baru dicapai jika laba/bln yang diinginkan
Rp36.000.000?

4) Jika pajak pendapatan 25%, berapa kapasitas yang harus
dicapai, agar mendapatkan laba Rp36.000.000?

5) Berapa besar rasio kontribusi antara variabel laba?

Jawab:

1) ln/100
000.200.000.700.

000.000.50.
bkg

RpRp

Rp

VCP

TFC
Q 







Artinya BEP dicapai pada tingkat kapasitas 100kg/bulan

2) Biaya tetap per unit jika kapasitas 75%
= 75% x 500kg = 375 kg

Biaya tetap/unit = KgRp
Rp

/300.133.
000.375

000.000.50.


3)Untuk memperoleh laba Rp36.000.000/bln

Q =
VCP

labaTFC





= ln/172
000.500

000.000.36000.000.50
bkg



4)Tarif pajak 25% & laba rugi Rp36 juta

Q =
VCP

t

laba
FC





1

= ln/196
000.500

25,01

000.000.36
000.000.50

bkg




5)Rasio variabel laba =
ice

CM

Pr

= %4,71
000.700

000.200000.700
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2. Model BEP Multi Product
Contoh
Suatu restaurant punya fixed cost Rp300.000/bln, menjual
produk sebagai berikut.

Jenis Price/Unit VC
Perkiraan
Penjualan

Mie Goreng
Minuman Kaleng
Nasi Rames
Es Campur
Desert

Rp15.000
Rp 6.000
Rp13.000
Rp 6.000
Rp 5.000

Rp6.400
Rp 2.250
Rp 4.000
Rp 2.000
Rp 1.750

Rp 8.000
Rp 8.000
Rp 5.000
Rp 5.000
Rp 5.000

Solusinya sebagai berikut:
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Produk
Price
(P)

VC VC/P
(1-

VC/10)
Sales

Untuk
Sales
Thd.
Total

Kontribusi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) x (7)

Mie Goreng
Minuman kaleng
Nasi rames
Es campur
Dessert

15.000
6.000

13.000
6.000
5.000

6.400
2.250
4.000
2.000
1.750

0.57
0.63
0.69
0.67
0.65

0,43
0,37
0,31
0,33
0,35

120.000.000
48.000.000
65.000.000
30.000.000
25.000.000

0,416
0,167
0,228
0,109
0,087

0,237
0,105
0,156
0,036
0,030

288.000.000 1,000 0,564

ln/.
564,0

000.300.

)(
bARp

Rp

TotalRatioCM

FC

Rp

TotalBEP


Jika asumsi 1 bln = 30 hari ,

Maka agar BEP – penyesuaian sehari =
30

. ARp
= RpB / hari

(Total penyesuaian gabungan per hari)
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Zmax = 600 X1 + 300

X

Menghitung BEP per jenis produk
Mie Goreng

ice

perharigabungannpenyesuaiaxsales

unit

BEP

Pr

%

)(


= unit
xB


000.15

416,0

Minuman kaleng

price

perharigabungannpenyesuaiaxsales

Unit

BEP %

)(


= unit
Bx


6000

167,0

Demikian seterusnya

Linier Programming: Metode Grafik
Contoh: PT Adi Karya memproduksi model standar dan super.

Sumber Daya Standar Super Kapasitas

Bahan Baku
Jam Tenaga Kerja

4 kg
4 jam

6 kg
2 jam

1.200 kg
800 jam

Hanya jual produk standar Rp1.000 per unit
Hanya jual produk super Rp1.200 per unit

Biaya variabel produk standar 60% dari harga jual
Biaya variabel produk super 75% dari harga jual

Berapakah besarnya kapasitas produksi optimum dari kedua jenis
produk tersebut agar bisa diperoleh laba maksimum (C.M)?

Penyeselesaian
1. Variabel keputusan

X1 = Jumlah produksi produk standar
X2 = Jumlah produksi produk super

2. Fungsi tujuan
Maximumkan :
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Zmax = Keuntungan maximum

Contribusi margin produk standar:
= Harga jual – variabel cost
= Rp1.000 – (40% x Rp1000)
= Rp600 per unit

Contribution margin produk super:
= Harga jual – variabel cost
= Rp1.200 – (75% x Rp1.200)
= Rp300 per unit

3. Fungsi Kendala
Kendala bahan baku : 4X1 + 6X2 < 1.200
Kendala tenaga kerja : 4X1 + 2 X2 < 800

2

1

X

X
positif – atau

0

0

2

1





X

X

4. Penyelesaian secara grafis sebagai berikut.
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Kendala bahan baku : 4X1 + 6X2 = 1200
X1 = 0 → X2 = 200 → (0; 200)
X2 = 0 → X1 = 300 → (300; 0) 

Kendala tenaga kerja : 4X1 + 2X2 = 1200
X1 = 0 → X2 = 400 → (0; 400)
X2 = 0 → X1 = 200 → (200; 0) 

Feasible area adalah OBCD
 Titik O ( X1 = 0 ; dan X2 = 0 )

 Zmax

* Titik Zmax

* Titik C adalah titik potong kendala BB dan kendala TK.

Kendala BB → 4 X1 + 6X2 = 1200
Kendala TK → 4 X1 + 2X2 = 800 -

4X2 = 400
X2 = 100

Lihat kendala BB :
4X1 + 6X2 = 1200
4X1 + 6 (100) = 1200

4X1 = 1200 – 600
4X1 = 600
X1 = 150

Berarti pada C : Zmax = 600 X1 + 300 X2

= 600 (150) + 300 (100)

= 120.000

Titik D : Zmax = 600X1 + 300X2

= 600(0) + 300 (200) = 60.000

Kesimpulan :
Keuntungan maks. dicapai pada titik C dimana kapasitas produksi
optimumnya

0
)0(300)0(600

300600 21 


 XX

0

200

2

1





X

X
000.120

)0(300)200(600

300600 21 


 XX

100

150

2

1





X

X

100

0

2

1





X

X
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)er(supunit100

)dartans(unit120

X

X

2

1





Perencanaan Kapasitas Metode “Simplek”
Maksimumkan = 25 x1 + 15 x2

Terhadap 3x1 + 3x2 ≤ 24 ……… (kendala masukan K)
3x1 + 4x2 ≤ 20 ……… (kendala masukan L)
3x1 ≤ 21 ……… (kendala masukan M)
x1, x2 ≤ 0

Model standarnya :
Maksimumkan z – 25x1 – 15x2 = 0
Terhadap 3x1 + 3x2 + s1 = 24

2x1 + 4x2 + s2 = 20
3x1 + s3= 21

x2, x2, s1, s2, s2 > 0

Model yang sudah standar ini bisa langsung diterjemahkan
menjadi tabel pertama, dengan menempatkan variabel-variabel semu
(dalam hal ini variabel senjang atau slack variable) s1 dan s2 serta s3

sebagai variabel-variabel dasar.

Tabel I
VD z x1 x2 s1 s2 s3 S
Z 1 - 25 - 15 0 0 0 0
s1

s2

s3

0
0
0

3
3
2

3
4
0

1
0
0

0
1
0

0
0
1

24
20
21

Persamaan – z
Persamaan - s1

Persamaan - s2

Persamaan – s3

Pada tahap ini x1 dan x2 merupakan variabel-variabel dasar,
sebab tidak tercantum pada kolom VD. Langkah kita yang berikut
ialah menentukan variabel pendatang dan variabel perantau, agar
dapat membentuk tabel berikutnya. Dalam kasus (maksimalisasi) ini,
variabel pendatangnya adalah x1 karena nilainya pada pada baris – z
paling negatif. Konsekuensinya, kolom x1 merupakan kolom kunci.
Dari sini bias dihitung rasio solusi untuk masing-masing variabel
dasar. Rasio solusi untuk s1 adalah 24/3 = 8, untuk s2 adalah 20/2 =
10, sedangkan untuk s3 adalah 21/3 = 7. Karena rasio solusinya
paling kecil maka s3 merupakan variabel perantau dan,
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konsekuensinya, barisnya merupakan baris kunci. Dengan dapat
ditentukannya barisnya merupakan baris kunci. Dengan dapat
ditentukannya baris kunci dan kolom kunci, maka unsur bias
ditetapkan.

Transformasi baris kunci (x1 mengantikan s3).
X1 0/3 3/3 0/3 0/3 0/3 1/3 21/3

X1 0 1 0 0 0 1/3 7

Transformasi baris-z Transformasi baris-s1 Transformasi baris-s2

1 - (-25) 0 = 1 0 – (3) 0 = 0 0 – (2) 0 = 0
-25- (-25) 1 = 0 3 – (3) 1 = 0 2 – (2) 1 = 0
-15 - (-25) 0 = -15 3 – (3) 0 = 3 4 – (2) 0 = 4
0 - (-25) 0 = 0 1 – (3) 0 = 1 0 – (2) 0 = 0
0 - (-25) 0 = 0 0 – (3) 0 = 0 1 – (2) 0 = 1
0 - (-25) (1/3) = 25/3 0 – (3) (1/3) = -1 0 – (2) (1/3) = 1-2/3
0 - (-25) 7 = 175 24 – (3) 7 = 3 20 – (2) 7 = 6

Tabel II
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Transformasi baris kunci (x2 menggantikan s1):
Perhatikan Tabel II pada halaman sebelumnya.

Tabel III

Variabel-variabel dasarnya sekarang (lihat kolom VD) adalah
x1, x2 dan s2. sedangkan variabel-variabel dasarnya ialah s1 dan s3.
Karena koefisien-koefisien variabel adalah pada baris – z sudah
tidak ada lagi yang negatif, berarti optimalitas sudah dicapai pada
tahap penyelesaian ketiga ini. Tabel III yang merupakan tabel
terakhir disebut tabel optimal.

Penafsiran Tabel Optimal
Kesimpulan yang dihasilkan pada penyelesaian tapa terakhir

dapat dibaca langsung dari tabel optimal. Baris-baris yang bersesuai
pada kolom VD dan kolom S menunjukkan z = 190, x2 = 1, s2 = 2
dan x1 = 7. berarti optimalitas dicapai pada kombinasi produk 7 unit
X1 dan unit X2, dengan profit maksimum 190; dan terdapat sisa
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masukan L yang tidak terpakai (dilambangkan oleh s2, variable
senjang pada fungsi kendala L) sebanyak 2 unit. Dalam tabel
optimal ini s1 dan s3 tidak tercantum di kolom VD, mencerminkan
bahwa pada penyelesaian optimal semua masukan yang
dilambangkannya (yaitu K dan M) terpakai habis, tidak ada yang
tersisa.
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SOAL LATIHAN

1. Jelaskan apa artinya design capacity, operating capacity, rated
capacity!

2. Jelaskan berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam
penyusunan kapasitas produksi!

3. Bagaimana taktik perusahaan mengelola permintaan yang
melebihi kapasitas? Bagaimana pula pengelolaan kapasitas yang
melebihi permintaan?

4. PT Elektroman akan memproduksi radio mini dengan biaya tetap
sebesar Rp500.000.000,00 dan biaya variabel yang mencakup
biaya per unit tenaga kerja Rp20.000,00; biaya bahan baku
Rp30.000,00; serta biaya transportasi dan pengepakan
Rp1000,00. Harga jual produksi radio mini per-unit adalah
Rp75.000,00.
a. Hitunglah titik impas/BEP kapasitas produksi radio mini

tersebut baik dalam unit maupun nilai nominal uang agar
perusahaan tidak mengalami kerugian! Lengkapi dengan
grafik!

b. Jika perusahaan menginginkan laba sebesar 4% dari biaya
tetap, berapakah jumlah radio mini harus diproduksi?

c. Jika perusahaan dikenakan tarif pajak 40%, berapakah jumlah
radio mini harus diproduksi?

5. Suatu perusahaan memproduksi empat jenis produk, yakni kecap
manis, kecap asin, saos tomat, dan sambal dalam kemasan botol.
Biaya tetap per tahunnya ialah sebesar Rp260.000.000,00. Data
biaya variabel, harga jual, dan perkiraan penjualan ditunjukkan
dalam tabel berikut.

Jenis Produk
Biaya Variabel

(Rp/Unit)
Harga Jual
(Rp/Unit)

Penjualan
(Unit/Tahun)

Kecap manis
Kecap asin
Saos tomat
Sambal

5.500
5.000
3.600
4.000

8.500
9.500
4.500
5.500

35.000
55.000
45.000
35.000
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Berdasarkan tabel di atas, saudara diminta untuk menghitung:
a. Berapa Rupiah pulang pokok penjualan perusahaan tersebut?
b. Berapa unit setiap jenis produk perusahaan tersebut harus

terjual untuk mencapai Break Event Point (BEP MIX)?

6. PT MANCURE adalah perusahaan penghasil produk manufaktur
berupa dua jenis produk cairan yaitu produk Perta dan Produk
Mina. Harapan keuntungan bersih dari penjualan kedua produk
cairan ini adalah Perta sebesar Rp20.000,00 dan Mina sebesar
Rp10.000,00. Untuk memproduksi kedua produk tersebut
melewati tiga buah mesin produksi, yaitu A, B, dan C. Kapasitas
maksimum dari masing-masing mesin adalah 60 jam, 54 jam,
dan 88 jam. Untuk produk cairan Perta melewati mesin produksi
A sebanyak 2 jam, mesin B selama 3 jam dan mesin C selama 6
jam. Sedangkan produk cairan Mina melewati mesin A selama 5
jam, mesin B selama 3 jam dan mesin C selama 2 jam.
Permintaan produk cairan Mina tidak melebihi 10 unit. Saudara
diminta untuk turut menentukan kombinasi kedua produk
tersebut secara optimal agar keuntungan yang diperoleh
perusahaan dapat maksimum, dengan LP metode Grafik atau
Simplek.



BAB V
PERENCANAAN

DAN PENGENDALIAN
PRODUKSI
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A. PENJADWALAN
Penjadwalan (scheduling) ialah pengaturan waktu yang

diperuntukkan bagi kegiatan operasi yang meliputi pengalokasian
fasilitas, peralatan dan tenaga kerja, serta penetapan urutan dan
prosedur atas setiap tahapan dalam kegiatan operasi tertentu.
Penjadwalan ditujukan untuk meminimalisasi waktu proses dan
tunggu, serta persediaan, sekaligus mengupayakan efisiensi dan
efektivitas penggunaan sumber daya. Penyusunan penjadwalan
umumnya dilakukan dengan turut memperhatikan berbagai
keterbatasan yang ada.

B. TEKNIK PENJADWALAN
Teknik penjadwalan yang sering dipergunakan dalam sistem

volume tinggi ialah penyeimbangan lini (line balancing). Teknik
tersebut berfokus pada alokasi tugas ke stasiun kerja agar tercapai
keseimbangan waktu kerja di antara setiap stasiun kerja tersebut.
Sistem yang berkeseimbangan tinggi akan menimbulkan
maksimalisasi utilisasi, baik dari peralatan maupun personelnya
sebagaimana juga output rata-ratanya.

Sistem volume produksi menengah (batch production) ialah
sistem volume produksi di antara volume tinggi dan rendah, yang
biasanya diakibatkan oleh permintaan ataupun rencana produksi
yang cukup besar, tetapi masih belum mencukupi untuk diproduksi
masal. Produksi ini dijalankan secara bervariasi antara untuk
memenuhi pesanan (make to order) dan untuk menyediakan
persediaan (make to inventory).

Dalam batch production, teknik penjadwalan yang seringkali
dipergunakan ialah metode waktu habis (run-out time), yakni
metode yang mendasarkan keputusan operasi pada estimasi waktu
habisnya persediaan.

Produksi yang menggunakan sistem volume rendah
diistilahkan sebagai jobbing-shop production, yakni produksi atas
produk berkarakteristik jenis yang sangat beragam dimana jumlah
yang diproduksi dari setiap jenisnya tersebut hanyalah sedikit.
Dalam konteks ini, produksi hanya dilakukan jika ada pesanan yang
biasanya deadline penyelesaian produknya juga telah ditentukan.
Jika pesanan berjumlah cukup banyak sementara fasilitas
produksinya relatif terbatas, maka manajer operasi harus bisa
menyusun penjadwalan ataupun urutan yang sebaik mungkin atas
setiap pesanan. Dalam hal ini, penjadwalan akan disesuaikan dengan
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tujuan perusahaan, apakah perusahaan cenderung menghendaki
untuk meminimalisasi total waktu proses, meminimalisasi rata-rata
waktu tunggu langganan, meminimalisasi penalty yang dibebankan
kepadanya akibat keterlambatan pengiriman produk, ataupun
berbagai tujuan lain yang relevan. Oleh karenanya, penjadwalan
pada sistem volume produksi rendah cenderung lebih kompleks.

Contoh 1: Line Balancing

Tabel Elemen Kegiatan Pembuatan
Komponen Audio Visual pada PT XYZ

Tugas
Tugas

Pendahulu
Waktu
(Menit)

A
B
C
D
E
F
G
H
I

-
A
B
-
D
E

C, F
G
H

6
2
3
7
3
2

10
5
4

Kegiatan produksi tersebut bisa digambarkan dengan diagram
jaringan kerja berikut.

Pada contoh ini, jumlah waktu dari semua tugas ialah 42
menit. Waktu tersebut mencerminkan waktu siklus maksimum yang
memungkinkan terselesaikannya seluruh tugas. Adapun lamanya
waktu elemen tugas terpanjang ialah 10 menit, yakni waktu
pelaksanaan tugas G, merupakan waktu siklus minimum yang
mungkin.
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Setelah waktu siklus ditentukan, kapasitas keluaran bisa
dikalkulasi dengan jalan membagi waktu operasi dengan waktu
siklus.

WS

WO
K 

Keterangan :
K = Kapasitas keluaran (unit/hari)
WO = Waktu operasi (jam/hari atau menit/hari)
WS = Waktu siklus (menit/unit)

Misalnya, pabrik tersebut beroperasi selama 8 jam per hari
(480 menit per hari), sehingga dengan waktu siklus 10 menit/unit,
maka:

unit/hari48
menit/unit10

menit/hari480
keluaranKapasitas 

Jika waktu siklusnya ialah 42 menit, maka:

Waktu siklus itu sendiri bisa dikalkulasi dengan rumus:

K

WO
WS 

Keterangan:
K = Tingkat output yang dikehendaki

Apabila banyaknya output yang diinginkan per harinya ialah 40 unit,
maka:

Jumlah stasiun kerja (work station) minimal yang dibutuhkan
bisa dikalkulasi dengan rumus sebagai berikut.

WS

T

WO

TK x
N 

Di mana :
N = Jumlah stasiun kerja minimal (buah)
T = Jumlah waktu seluruh tugas (menit/unit) =  t1

unit/hari11,4
menit/unit42

menit/hari480
keluaranKapasitas 

menit/unit12
unit/hari40

menit/hari480
usWaktu sikl 
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Pada contoh di atas, jumlah stasiun kerja minimalnya ialah:

43,5
480

42x40
N  (dibulatkan ke atas)

Setelah itu, perlu dilakukan pembagian tugas, yakni
pengelompokan berbagai tugas ke dalam berbagai stasiun kerja.
Nantinya, setiap stasiun kerja terdiri dari beberapa tugas yang total
waktu kerjanya tidak melebihi waktu siklus. Cara termudah yang
bisa ditempuh untuk membagi tugas ialah melalui uji coba (trial and
error), yakni dengan menguji coba pengelompokan stasiun kerja ke
dalam empat kelompok yang setiap kelompoknya mempunyai total
waktu maksimal sebesar 12 menit.

Penyeimbangan lini salah satunya ditujukan untuk
meningkatkan efisiensi melalui minimalisasi atas waktu kosong
stasiun kerja yang bisa dikalkulasi dengan rumus berikut.

100%x
x WSN

T
Efisiensi 

Waktu kosong = N x WS – T
Waktu kosong (%) = 100% – efisiensi (%)

Waktu kosong (%) juga seringkali diistilahkan sebagai tunda
seimbang (balance delay), yang mencerminkan tingkat kedekatan
suatu lini dengan keseimbangan yang sempurna. Suatu lini
dinyatakan seimbang sempurna apabila memiliki tunda seimbang
sebesar nol, ataupun sangat kecil.
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Dari contoh di atas, efisiensi dan waktu kosongnya ialah
sebagai berikut.

87,5%100%x
12x4

42
Efisiensi 

Waktu kosong = 100% – 87,5% = 12,5%

Contoh 2: Run Out Time (ROT)

permintaanrata-Rata

persediaanTingkat
ROT 

Tabel Data untuk Analisis Run Out Time

Produk

Data permintaan Data produksi

Persediaan
Permintaan
per minggu

Ukuran
lot

Produksi
per

minggu

Waktu
produksi
(minggu)

A 400 100 500 1000 0,5
B 1200 150 750 750 1
C 2100 300 1200 600 2
D 1100 200 600 400 1,5
E 1200 200 800 800 1

Tabel Penjadwalan dengan Metode Run Out Time

Produk
Awal Periode

Akhir minggu
ke 0,5

Akhir minggu ke 2

Persediaan ROT Persediaan ROT Persediaan ROT

A 400 4 850 8,5 700 7

B 1200 8 1125 7,5 900 6

C 2100 7 1950 6,5 1500 5

D 1100 5,5 1000 5 1300 6,5

E 1200 6 1100 5,5 800 4
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Produk

Akhir minggu
ke 3

Akhir minggu
ke 5

Akhir minggu
ke 6

Persediaan ROT Persediaan ROT Persediaan ROT

A 600 6 400 4 300 3

B 750 5 450 3 1050 7

C 1200 4 1800 6 1500 5

D 1100 5,5 700 3,5 500 2,5

E 1400 7 1000 5 800 4

Rangkuman urutan penjadwalannya sebagai berikut.

Minggu ke 0 0,5 2 3 5 6

A D E C B
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SOAL LATIHAN

1. Apa arti dari penjadwalan dan apa pula tujuannya?

2. Teknik penjadwalan apa yang seringkali dipergunakan pada
sistem volume tinggi?

3. Teknik apa yang sering digunakan untuk melakukan
penjadwalan? Mengapa demikian?

4. Sebuah perusahaan sepatu olah raga yang berkualitas
membutuhkan 10 urutan tugas untuk proses produksinya. Harga
jual sepatu mencapai $110. Untuk memproduksi sepatu ini
tersedia waktu sebanyak 400 menit per hari. Permintaan harian
adalah 60. Urutan tugas dalam produksi seperti dalam tabel
berikut.

Tugas Waktu
(Menit)

Tugas yang Harus
Selesai Sebelumnya

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1
3
2
4
1
3
2
5
1
3

-
A
B
B

C,D
A
F
G

E,H
I

Dari informasi data tersebut, Saudara diminta untuk:
a. Gambarkan diagram precedence dari 10 urutan tugas tersebut!
b. Bagilah tugas-tugas pada sejumlah stasiun kerja minimal

menurut aturan keputusan waktu sisa terbesar!
c. Berapakah efisiensi dari proses ini?



BAB VI
PERENCANAAN LOKASI
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A. KONSEP PERENCANAAN LOKASI
Perencanaan dan penentuan lokasi penting, karena lokasi

yang tepat dan strategis dapat memberikan pelayanan yang efisien
dan cepat bagi pelanggan maupun untuk mendapat pelayanan dari
pemasok yang efisien dan cepat pula.

Contoh: Mc. Donalds menetapkan jaringan kerja yang
strategis yang lokasinya mencakup : United States of America
(USA), beberapa Negara Asia, Philiphines, India, dan Indonesia.
Demikian pula misalnya FedEx (Federal Express) menentukan
jaringan kerja dengan fokus perhatian strategi lokasi yang sangat
strategis, umpamanya di USA Fedex membangun pusat pelayanan
untuk Amerika di daerah Memphis-Tennesea; pelayanan untuk
Eropa dipusatkan di Paris; Asia dipusatkan di Philiphines.

2. Ketepatan penentuan lokasi akan mempengaruhi kemampuan
perusahaan untuk:
a. Melayani konsumen
b. Memperoleh cukup bahan baku secara kontinu
c. Memperoleh tenaga kerja
d. Memungkinkan dilakukannya perluasan perusahaan
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3. Sebab-sebab diperlukannya perencanaan lokasi ialah:
a. Terjadinya perpindahan pusat kegiatan bisnis
b. Terjadinya perubahan adat ataupun kebiasaan masyarakat
c. Terjadinya perpindahan konsentrasi pemukiman penduduk
d. Tersedianya jaringan komunikasi dan tranportasi yang lebih

baik
e. Terjadinya peningkatan kapasitas produksi

4. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan
lokasi ialah sebagai berikut.
a. Jarak dari lokasi ke sumber bahan baku maupun ke pasar

penjualan produk (perhatikan ongkos angkut; jenis dan sifat
bahan baku, maupun produk yang akan diproduksi)

b. Ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan bagi pelaksanaan
sistem operasional, seperti lahan untuk bangunan, dana;
bahan penolong; tenaga kerja (kualitas dan kuantitas);
fasilitas tranportasi;

c. Kondisi lingkungan yang menunjang efektifitas dan efisiensi,
serta kelancaran sistem operasional: seperti biaya konstruksi
dan jasa; budaya dan masyarakat setempat; regulasi di
wilayah tersebut; iklim; perumahan; tempat rekreasi dan
sebagainya.

B. METODE PENENTUAN LOKASI
1. Metode Faktor Peringkat (Factor Rating Method)

Contoh 1

Faktor

Nilai
Lokasi
yang
Ideal

Jakarta Bandung Lampung

Pasar 35 35 30 25
Transportasi 25 25 25 20
Bahan baku 15 5 12 15
Tenaga kerja 10 8 10 8
Bahan bakar 10 10 10 8
Kondisi iklim 5 5 4 4

Total nilai 100 88 91 80
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Nilai tertinggi adalah kota Bandung, sehingga lokasi yang dipilih
ialah lokasi di kota Bandung.

Contoh 2
Ada empat faktor yang dinilai dalam suatu pemilihan atas tiga lokasi
pabrik potensial, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel Skor Faktor yang Dinilai

Faktor yang dinilai
Lokasi potensial

A B C
1. Biaya Sewa 1 3 4
2. Kemudahan untuk dijangkau 3 3 1
3. Keterkenalan 2 3 3
4. Keterjangkauan bagi pegawai 4 1 2

Bobot faktor yang dinilai: Keterangan skor:
1. Biaya sewa = 30 1 = Buruk
2. Keterjangkauan = 40 2 = Sedang
3. Keterkenalan = 20 3 = Baik
4. Keterjangkauan = 10 4 = Sangat baik

Berdasarkan tabel tersebut, besarnya beban skor dari setiap lokasi
tersaji dalam tabel berikut.

Tabel Bobot Skor

Faktor yang dinilai Bobot
Skor Bobot skor

A B C A B C
1. Biaya sewa 30 1 3 4 30 90 120
2. Kemudahan

untuk dijangkau
40 3 3 1 120 120 40

3. Keterkenalan 20 2 3 3 40 60 60
4. Keterjangkauan

bagi pegawai
10 4 1 2 40 10 20

Jumlah beban skor - - 230 280 240

Kesimpulan: Lokasi B ialah lokasi alternatif terbaik bagi pendirian
klinik karena mempunyai skor dengan nilai tertinggi
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2. Metode Perbandingan Biaya
Contoh 1
Suatu perusahaan sedang melakukan penilaian untuk menentukan
lokasi pabrik baru dari tiga alternatif yang ada. Ketiga alternatif
tersebut mempunyai biaya tetap dan variabel yang saling berbeda
sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel Perbandingan Biaya

Faktor yang dinilai
Lokasi

A B C
Biaya tetap Rp300.000 Rp450.000 Rp600.000
Biaya variabel/ Unit Rp 800 Rp 600 Rp 400
Harga jual/unit Rp 1.600 Rp 1.600 Rp 1.600

Produksi direncanakan berjumlah 500 dan 1.200 unit untuk setiap
lokasi.
Berdasarkan deskripsi tersebut, lokasi mana yang dinilai terbaik
untuk dipilih?

Penyelesaian
Langkah pertamanya ialah menentukan fungsi biaya dari setiap
alternatif lokasi pabrik, yakni: TC = a + bx, dimana a merupakan
biaya tetap, b merupakan biaya variabel per unit dan x merupakan
unit yang direncanakan untuk produksi. Setelah menentukan fungsi
biaya, dilakukan kalkulasi atas total biaya dari setiap alternatif lokasi
pabrik pada kapasitas produksi yang direncanakan, yakni 500 dan
1.200 unit.

Fungsi biaya setiap lokasi:
Lokasi A TC = 300.000 + 800x
Lokasi B TC = 450.000 + 600x
Lokasi C TC = 600.000 + 400x

Total biaya pada kapasitas produksi 500 unit
Lokasi A TC = 300.000 + 800(500) = Rp700.000
Lokasi B TC = 450.000 + 600(500) = Rp750.000
Lokasi C TC = 600.000 + 400(500) = Rp800.000
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Total biaya pada kapasitas produksi 1.200 unit
Lokasi A TC = 300.000 + 800(1.200) = Rp1.260.000
Lokasi B TC = 450.000 + 600(1.200) = Rp1.170.000
Lokasi C TC = 600.000 + 400(1.200) = Rp1.080.000

Contoh 2

Letak Lokasi
Jenis biaya A B C
Bagan baku $ 50 $ 40 $ 35
BBM & Listrik $ 15 $ 15 $ 20
Biaya Operasional:

Pekerjaan & Pengawasan $ 20 $ 15 $ 20
Lab, reparasi dll $ 10 $ 10 $ 15

Biaya lain-lain:
Administrasi $ 5 $ 8 $10
Asuransi $ 5 $ 5 $ 5
Pajak $ 4 $ 4 $ 4
Packing $ 3 $ 3 $ 3
Biaya pasar $ 5 $ 7 $ 10
Transportasi $ 5 $ 8 $ 15

Total Biaya $126 $119 $141

Pilih yang memiliki total biaya terkecil, yaitu lokasi B.

3. Metode Analisis Ekonomi

Kota A Kota B Kota C
Biaya sewa $ 20 $ 10 $ 10
Tenaga kerja $135 $130 $160
Biaya angkut $ 81 $ 64 $ 28
Pajak $ 0 $ 3 $ 2
Listrik $ 6 $ 6 $ 6
Total Biaya Operasional $242 $213 $206

Sikap masyarakat Acuh
Tak Acuh

Menghendaki
usaha

Acuh
Tak Acuh

Perumahan pegawai Sangat Baik Memadai Kurang
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Dilihat dari hasil perhitungan dan perbandingan secara
ekonomis, maka pilihan jatuh pada kota C (termurah). Namun, jika
mempertimbangkan pula intangible factor seperti sikap masyarakat,
maka pilihan yang tepat adalah kota B.

4. Metode Analisis Pulang Pokok (BEP)
BEP bisa dihitung dengan rumus berikut.

Keterangan:
BEP = Break event point
FC = Fixed cost
VC = Variable cost per unit
P = Price per unit

Contoh. 1

Keterangan Alternatif Lokasi
Kota A Kota B Kota C

Harga jual/unit Rp1.600 Rp1.600 Rp1.600
Biaya variabel/unit Rp 800 Rp 600 Rp 400
Marginal Income/unit Rp 800 Rp1.000 RP1.200

FC Kota A = Rp300.000, sehingga:
BEP Lokasi A 300.000/800 = 375 unit

FC Kota B = Rp450.000, sehingga:
BEP Lokasi B 450.000/1.000 = 450 unit

FC Kota C = Rp600.000, sehingga:
BEP Lokasi C 600.000/1.200 = 500 unit

Berdasarkan BEP, maka lokasi yang dipilih adalah kota A, karena
BEP-nya terkecil.
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Contoh. 2
Kota A Kota B

FC per tahun Rp30.000.000 Rp80.000.000
VC per unit Rp6.300 Rp3.200
P Rp 6.800 Rp6.800

BEP 60.000 unit 22.222 unit

Seandainya estimasi permintaan pasar 25.000 unit, maka lokasi yang
tepat adalah kota B, karena BEP-nya di bawah permintaan pasar.
Penjelasan perhitungannya adalah sebagai berikut.

Kota A Kota B
Total sales Rp170.000.000 Rp170.000.000
Total cost Rp187.000.000 Rp160.000.000

FC Rp 30.000.000 Rp 80.000.000
TVC Rp157.500.000 Rp 80.000.000

Laba (Rugi) Rp 17.500.000 Rp 10.000.000

Di samping keempat metode di atas, masih ada metode lain yang
bisa dipergunakan, yakni metode transportasi.

5. Metode Transportasi
(Stepping Stone Method)

Contoh:
Suatu perusahaan tekstil memiliki tiga pabrik di lokasi yang

saling berbeda, yakni P1, P2 dan P3. Produk kain yang dihasilkan
dari produksi nantinya akan dikirim ke tiga lokasi penjualan, yakni
G1, G2 dan G3. Kapasitas pabrik, permintaan penjualan, dan biaya
pengangkutan dari pabrik ke gudang penjualan disajikan pada tabel
berikut.

Gudang
Pabrik

G1 G2 G3
Kapasitas

pabrik
P1 5 10 10 60
P2 15 20 15 80
P3 5 10 20 70

Permintaan
penjualan

50 100 60 210
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Angka di sudut kanan atas pada setiap kotak merupakan biaya
angkut per unit kain (cij) dari lokasi asal Pi ke lokasi tujuan Gj. Adapun
Notasi Xij nantinya akan menunjukkan banyaknya unit kain yang
dikirimkan dari Pi ke Gij.

Berdasarkan uraian tersebut, pengalokasian pengiriman kain (Xij)
dari pabrik ke lokasi penjualan demi minimalisasi biaya pengangkutan bisa
dilakukan dengan menjalankan empat langkah berikut.

Langkah 1. Alokasi Awal
Pemecahan dasar fisibel pertama bisa dilakukan dengan Northwest
Comer Rule, sehingga diperoleh alokasi seperti pada tabel berikut
ini.

Sel yang telah memperoleh alokasi untuk selanjutnya akan
diistilahkan sebagai sel dasar, yang berjumlah m+n-1 buah (m =
jumlah baris, n = jumlah kolom), sedangkan sel lainnya disebut
sebagai sel bukan dasar.

Biaya pengangkutan untuk tahap ini:
Z = c11.X11+c12.X12+c22.X22+c32.X32+c33.X33

= 5.50 + 10.10 + 20.80 + 10.10 + 20.60
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Langkah 2. Uji Optimalisasi

C13 = + C12 – C32 + C33 – C13

= 10 – 10 + 20 – 10 = 10

C21 = + C22 – C12 + C11 – C21 = 20 – 10 + 5 – 5 = 0

C31 = + C32 – C12 + C11 – C31 = 10 – 10 + 5 – 5 = 0

C23 = + C22 – C32 + C33 – C23 = 20 – 10 + 20 – 15 = 15

Dari keempat Cij itu, ternyata masih ada sel yang bernilai
positif, sehingga penyelesaiannya masih belumlah optimal. Artinya,
perbaikan atas alokasi masih dapat dilakukan untuk meminimalisasi
biaya angkut.

Langkah 3. Perbaikan Alokasi
Pilihlah sel bukan dasar dengan nilai C positif terbesar untuk
mendapatkan alokasi dari salah satu sel dasar.
Komposisi alokasi distribusi barang berubah sebagaimana dalam
berikut.



59

Langkah 4. Uji Optimalisasi
Langkah selanjutnya melakukan uji optimalisasi pada sel-sel bukan
dasar, untuk mengetahui masih ada tidaknya kemungkinan
menurunkan biaya angkut:

C13 = C23 – C22 + C12 – C13 = 15 – 20 + 10 – 10 = -5
C21 = C32 – C12 + C11 – C21 = 15 – 20 + 10 – 10 = 0
C31 = C32 – C12 + C11 – C31 = 15 – 20 + 10 – 10 = 0

Oleh karena semua Cij bernilai lebih kecil atau sama dengan nol,
maka sudah tercapailah pemecahan optimal. Hasil dari pemecahan
tersebut, yaitu sebagai berikut.

X11 = 50, X12 = 10, X22 = 20, X23 = 60, X23 = 70,
dan Z = 2350.

Biaya angkut pada tahap ini:
Z = C11.X11 + C12.X12 + C22.X22 + C23.X23 + C32.X32

= 5.50 + 10.10 + 20.20 + 15.60 + 10.70
= 2350

Disini terjadi penurunan biaya angkut sebesar 900 unit biaya dari
tabel alokasi pertama. Angka ini berasal dari 60 (jumlah alokasi
yang dipindahkan = X23) dikalikan biaya angkut per unitnya (C23 =
15).
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SOAL LATIHAN
1. Pemilihan lokasi usaha sangat mempengaruhi kelancaran usaha yang

akan dijalankan. Jelaskan faktor utama yang mempengaruhi
pemilihan lokasi suatu tempat usaha!

2. Jelaskan apa yang menjadi manfaat atau keuntungan perusahaan
memilih lokasi didaerah sub urban area!

3. Sebutkan dan jelaskan perbedaan pemilihan lokasi untuk produk
barang dan jasa!

4. PT Bintang Terang perusahaan yang sedang mempertimbangkan 3
lokasi alternatif pabrik baru. Perusahaan akan membiayai lokasi
(Konstruksi Pabrik) tersebut dengan menerbitkan obligasi dengan
tingkat bunga 10%. Data keempat lokasi tersebut, yaitu sebagai
berikut.

JENIS
BIAYA

LOKASI ALTERNATIF

A B C
Konstruksi
Pabrik

1.600.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000

Tenaga Kerja/
Unit

3.000 3.300 2.400

Material
Pabrik/ Unit

1.900 2.100 1.700

Listrik/ Tahun 85.000.000 75.000.000 75.000.000
Air/ Tahun 75.000.000 65.000.000 75.000.000
Transportasi/
Unit

1.400 1.300 1.100

Pajak/ Tahun 65.000.000 65.000.000 85.000.000

Pertanyaan:
a. Bila perusahaan menghendaki output produk 160.000 unit

lokasi mana yang menguntungkan secara ekonomis?
b. Bila produk akan dijual tiap unit Rp12.500,-. Lokasi mana

yang paling menguntungkan?
c. Buatlah grafiknya untuk menentukan lokasi mana yang

strategis.
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5. PT Semen Bagus memiliki tiga pabrik yang berlokasi di Gresik,
Padang dan Tonasa. Dengan masing-masing kapasitas 28, 35
dan 30 unit, PT Semen Bagus berkepentingan untuk
mengangkut pupuk dari tiga pabrik ke tiga pasar, yaitu Jakarta,
Surabaya dan Medan. Daya tampung masing-masing sebesar
35, 30, 25, sedangkan biaya angkut per unit adalah sebagai
berikut.

Pasar
Jakarta Surabaya Medan

Gresik 8 5 6
Padang 15 10 12
Tonasa 3 9 10

Berdasarkan data di atas, hitunglah biaya transportasi minimum
dari pabrik ke pasar dengan menggunakan salah satu dari metode
NWCR, LEAST COST ataupun VAM!

6. Seorang manager suatu perusahaan akan memilih 4 lokasi untuk
pembangunan pabrik baru, yaitu di Tangerang, Bogor, Depok dan
Bekasi. Manager menentukan pilihan dengan menggunakan
analisis biaya sebagai berikut.

Persamaan total untuk Tangerang Rp550.000.000 + 1000 X
Persamaan total untuk Bogor Rp450.000.000 + 1400 X
Persamaan total untuk Depok Rp470.000.000 + 1200 X
Persamaan total untuk Bekasi Rp550.000.000 + 1100 X

Pertanyaan:
Lokasi manakah yang akan dipilih, apabila perusahaan akan
memproduksi barang sebanyak 80.000 unit dan 150.000 unit?
Gambarkan grafiknya.

7. PT GEMILANG adalah sebuah perusahaan produksi Bola
Basket yang melayani permintaan kota-kota besar diIndonesia
yang sering mengadakan turnamen dan menggemari olah raga
basket. Perusahaan mempunyai 3 pabrik yaitu Gresik, Pasuruan,
dan Sidoarjo dengan kapasitas produksi masing-masing 500 unit,
1500 unit dan 1000 unit. Sedangkan daerah pemasaran yang
akan dilayani adalah Surabaya, Malang dan Solo dengan
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permintaan masing-masing 750 unit, 1000 unit, dan 1250 unit.
Biaya transportasi dari pabrik ke daerah pemasaran seperti dalam
tabel berikut (dalam Rupiah).

PABRIK/DAERAH
PEMASARAN

Surabaya Malang Solo

Gesik
Pasuruan
Sidoarjo

600
400
500

400
300
600

400
800
800

Dari informasi data-data diatas, Saudara diminta untuk membuat
perencanaan mengalokasikan produk PT Gemilang dari pabrik
ke daerah pemasaran secara optimal dan tentukan biaya
transportasinya, dengan metode NWCR dan buktikan apakah
hasilnya sudah optimal dengan metode Steeping Stone atau
Modi?



BAB VII
TATA LETAK

(LAYOUT)
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A. LAYOUT (TATA LETAK)
1. Pengertian Layout

Layout adalah pengaturan atas tata letak fasilitas pabrik dan
area kerja, baik untuk pabrik yang sudah ada, maupun untuk pabrik
yang sama sekali baru, agar proses produksi lancar dan efisien.

2. Tujuan Layout
Berikut ini merupakan tujuan layout.

a. Meningkatkan kuantitas produksi
b. Mengurangi waktu tunggu
c. Mempersingkat proses pemindahan barang
d. Menghemat penggunaan fasilitas
e. Efisiensi penggunaan fasilitas
f. Mempercepat waktu pemrosesan
g. Meningkatkan keselamatan dan kepuasan kerja
h. Mengurangi kesimpangsiuran

3. Prinsip Dasar Penyusunan Layout
Penyusunan layout didasari oleh prinsip-prinsip berikut.

a. Pengintegrasian total
b. Jarak terminimum bagi perpindahan bahan
c. Peningkatan kelancaran aliran kerja
d. Keselamatan dan kepuasan kerja
e. Flexibilitas

4. Jenis-Jenis Layout
Layout mempunyai beberapa jenis, yakni sebagai berikut.

a. Process Layout
Process layout merupakan layout berdasarkan aliran proses,
sering disebut pula sebagai “functional layout”, dimana semua
fasilitas pabrik seperti mesin dan peralatan yang memiliki
karakteristik kerja yang sama (memiliki fungsi yang sama)
ditempatkan pada suatu departemen/bagian. Process layout
sangat cocok untuk proses manufacturing yang terputus-putus
(intermitten process).

b. Product Layout
Product layout merupakan layout yang berdasarkan aliran
produk. Tipe layout ini sering digunakan/cocok untuk pabrik
yang memproduksi barang secara massal (mass-production).
Dalam layout ini, fasilitas/mesin disusun berdasarkan urutan
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operasi (machine-after-machine) dari satu pos kerja ke pos kerja
berikutnya.

c. Fixed Position Layout
Fixed position layout merupakan pengaturan material atau
komponen produk yang disebut akan tinggal tetap pada
posisinya, sedangkan fasilitas produksi (Peralatan, mesin,
manusia dan lain-lain) yang bergerak. Tipe layout ini cocok
untuk pabrik perakitan pesawat; pabrik pembuatan kapal laut;
pembuatan gedung; jembatan dan pemasangan pipa.

d. Group Layout
Group layout merupakan pengaturan tata letak fasilitas pabrik ke
dalam daerah-daerah atau kelompok mesin bagi pembuatan
produk yang memerlukan pemrosesan yang sama. Setiap produk
diselesaikan pada daerah/bagian tersendiri dengan seluruh urutan
proses pengerjaan dilakukan pada tempat/daerah/bagian tersebut.

B. PROCESS LAYOUT
Salah satu model analisis layout proses yang paling sering

dipergunakan ialah "model jarak muatan". Dalam layout proses itu
sendiri, ada alur proses yang perlu dilewati, pola arus yang
bervariasi sepanjang waktu, dan penanganan bahan baku relatif
berjumlah besar. Oleh sebab itu, sarana produksi perlu dikelola
dengan memperhatikan jarak muatannya. Jarak muatan yang
dimaksudkan disini ialah muatan bahan baku yang akan diatur
sedemikian rupa, yakni sejak awal hingga akhir proses untuk
menghasilkan suatu produk final.

Model kuantitatif layout proses tidak hanya perlu
memperhatikan banyaknya gerakan antarbagian dalam pembuatan
produk, tetapi juga perlu mengkalkulasikan jarak yang melingkupi
gerakan tersebut. Umumnya, gerakan berjarak panjang akan
membutuhkan biaya yang banyak.

Model jarak muatan ini berupaya memperkecil ukuran yang
terkait dengan jumlah muatan dan jarak gerakan, dengan
mempergunakan persamaan berikut.

C =


n

i 1



n

j 1

Lij Dij

Keterangan:
C = Ukuran minimum
n = Jumlah pusat/titik pekerjaan
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Lij = Jumlah muatan atau gerakan pekerjaan antara
pusat pekerjaan (i) ke (j)

Dij = Jarak antara pusat kerja (i) ke (j)

Ukuran yang diminimumkan (C) dapat dianggap sebagai
biaya, dengan asumsi seluruh jarak gerakan muatan merupakan
satuan biaya konstan. Jika satuan biaya ternyata tidak sama, maka
persamaan di atas dapat berubah sebagai: Lij Dij Kij yang mana Kij
merupakan satuan biaya memindahkan muatan pada jarak antara
pusat pekerjaan (i) ke (j).

Sebagai contoh:
PT Kedaung yang bergerak dalam manufaktur peralatan

rumah tangga (produksi: gelas, piring, sendok, dan garpu). Setiap
produk yang sudah selesai diproduksi di gudangkan untuk dikirim ke
pasar (baik melalui angkutan laut mapun darat), sebelumnya
dikemas terlebih dahulu. Dari gudang ke ruang pengemasan
digunakan angkutan forklift, demikian juga barang yang sudah
dikemas diangkut dengan forklift untuk dimuat ke atas truk. Uraian
data kegiatan yang ada dicari kemungkinan, apakah layout gudang
tersebut masih dapat dirubah untuk memperkecil biaya penanganan
produk (materials handling).

Data 1: Layout gudang yang sudah ada.

2 3 4 5 6

1
Gudang Ekspedisi

Pengemasan
7 8 9 10 11

12 13 14 15 16

Data 1: Terdiri dari 14 gudang, 1 ruang pengemasan dan ruang
ekspedisi
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Data 2. Dari pencatatan selama dua tahun terakhir, arus muatan
dari gudang ke ruang pengemasan (9) rata-rata per tahun.

Gudang Muatan Gudang Muatan
2 500 10 250
3 80 11 100
4 320 12 140
5 140 13 240
6 150 14 100
7 160 15 240
8 360 16 500

Data 3. Dari ruang pengemasan ke ruang ekspedisi (9 – 1) = 2.500
muatan

Pemecahannya
(1) Perhitungan jarak muatan dari layout yang ada dengan

menggunakan rumus:

C =


n

i 1



n

j 1

Lij Dij

adalah sebagai berikut.
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(2) Rancangan Perbaikan I

Kalkulasi Perbaikan I
Gudang Lij Dij Gudang Lij Dij

2 - 9 500 5 – 9 280
3 – 9 80 6 – 9 450
4 – 9 320 10 – 9 500
7 – 9 160 11 – 9 300
8 – 9 360 15 – 9 480

12 – 9 140 16 – 9 1500
13 – 9 240
14 – 9 100 9 – 1 5.000

Jumlah = 1900 Jumlah = 8510
Jumlah Total : 1900 + 8510 = 10.410

Perbaikan mencapai :

300.12

340.9300.12 
x 100 % = 24 %
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(3) Rancangan Perbaikan II

Kalkulasi Perbaikan II
Gudang Lij Dij Gudang Lij Dij

9 – 1 2.500 4– 9 640
5 – 9 420

2 – 9 500 6 – 9 600
3– 9 80 8– 9 720
7 – 9 160 10 – 9 750

12 – 9 140 11 – 9 400
13 – 9 240 14 – 9 200

15 – 9 720
16 - 9 2000

Jumlah = 3620 Jumlah = 6450
Jumlah Total : 3620+ 6450 = 10.070

Perbaikan mencapai:

300.12

090.8300.12 
x 100 % = 34,2 %

(4) Pilihan perbaikan layout adalah pilihan perbaikan II karena dapat
mencapai minimasi 34,2 % dari layout yang ada, dimana
terhadap perbaikan I hanya dicapai minimasi 24 %.
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C. PRODUCT LAYOUT
Permasalahan utama dalam perencanaan layout produk atau

layout garis lurus (assembly line) ialah upaya untuk mendapatkan
jumlah tempat kegiatan dan tugas yang dilaksanakan, sehingga bisa
dicapai output yang diinginkan. Keseluruhan hal tersebut dikerjakan
sedemikian rupa agar sumber input dapat diminimalisasi, sehingga
layout produk harus didasarkan pada hal-hal berikut.
• Desain yang dititikberatkan untuk mendapatkan kapasitas output

yang dikehendaki.
• Urutan tugas kerja yang lancar dengan memperhatikan pekerjaan

dan berbagai hal yang perlu didahulukan.
• Efisiensi output dengan tanpa mempergunakan sumber output

yang tidak diperlukan.

Agar dapat menganalisis layout, dipergunakan model
kapasitas, urutan dan fasilitas dengan perhitungan yang didasarkan
pada persamaan berikut.
(1) Hasil maksimal harian per unit =

Waktu per Hari yang Tersedia
Daur Waktu Terpanjang yang Diperlukan per Unit Output

(2) Daur waktu untuk memenuhi kapasitas =
Waktu per Hari yang Tersedia

Jumlah Unit Produk per Hari yang Diinginkan

(3)

Contoh 1
PT Gamma Aluminium membuat tirai jendela dari

aluminium, manajer operasi pabrik ingin mengevaluasi apakah
layout produk yang sudah ada sekarang sudah baik atau perlu
diperbaiki, data-data yang dikumpulkan sebagai berikut.

Data 1. Kapasitas perhari yang diinginkan = 320 unit
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Data 2. Diagram layout garis pabrik tersebut adalah sebagai berikut.

Data 3. Uraian Layout Garis :

Tempat
Kegiatan

Jalur
Tempat

Tugas Rincian Tugas Waktu
Tugas
(detik)

1 - A Perakitan Kerangka 70
2 1 B Pasang Sealing 80
3 2 C Memasang Baut 40

D Pasang Rangka Kunci 20 60
4 3 E Pasang Pegangan

Rangka
40

F Pasang Lapisan Kaca 30 70
5 4 G Menutup Baut Rangka 50
6 5 H Pengecekan & Kemas 50

380

Data 4. Jam kerja per hari adalah 8 jam.

Pemecahannya
(a) Carilah waktu operasional yang merupakan kendala, yaitu waktu

yang terpanjang. Dari data (3) tugas B di tempat kegiatan (2)
memerlukan waktu terpanjang yaitu: 80 detik.

(b) Hasil maksimum per hari:

detik80

detik/jam3.600xjam8
=

80

800.28
= 360 unit/hari

(c) Kapasitas yang diinginkan adalah 320 unit/hari, sehingga
kalkulasi pada data (2) ternyata lebih dari 40 unit/hari. Kalkulasi
tersebut digunakan untuk mencari kemungkinan penyelesaian
kegiatan yang memerlukan waktu terpanjang dengan cara daur
waktu untuk memenuhi kapasitas:



72

unit320

detik800.28
= 90 detik

Pengertiannya, dalam daur waktu 90 detik (sebagai daur waktu
terpanjang) masih bisa dicapai kapasitas 320 unit per hari. Lebih
dari 90 detik kapasitas yang diinginkan tidak dapat dicapai.

(d) Urutan tugas sesuai diagram (data-data) dianggap cukup baik,
yang menjadi masalah adalah, apakah operasi yang dilakukan di
enam tempat cukup efektif, produktif, dan efisien. Dapat dilihat
dari label kalkulasi pemanfaatan pekerjaan yang efektif untuk 80
– 90 detik di bawah ini.

Uraian
Tempat Kegiatan Jumlah Efisiensi

1 2 3 4 5 6 Waktu Penggunaan
Untuk 90 detik

Waktu
Tugas

70 80 60 70 50 50 380
380/540 x
100% =
70,4 %

Waktu
Terpanjang

90 90 90 90 90 90 540

Waktu Tak
Terpakai

20 10 30 20 40 40 160
160/540 x
100% =
39,6%

Untuk 80 detik

Waktu
Tugas

70 80 60 70 50 50 380 380/480 x
100% =
79,2%

Waktu
Terpanjang

80 80 80 80 80 80 480

Waktu Tak
Terpakai

10 0 20 10 30 30 100
100/480 x
100% =
20,8%

(e) Dari tabel tersebut nampak bahwa, jika waktu tugas terpanjang
diambil 90 detik, maka waktu yang terhambur per hari kerja
orang adalah:

(f) Jika upah tiap jam kerja diumpamakan Rp30.000,-, maka dengan
menentukan waktu terpanjang 90 detik, pemrosesan akan terjadi
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14,2 x Rp30.000 = Rp426.000.- Untuk waktu terpanjang 80
detik, pemborosan akan mencapai:

600.3

(2.800/80)100
= 10 jam kerja orang

atau : 10 x Rp30.000 = Rp300.000,- per hari

a. Menentukan jumlah unit output per hari atau rencana produksi
per hari = p. Misalnya, setiap hari bekerja selama 8 jam yang
dapat menghasilkan output sebanyak 400 unit, p = 400 unit/hari
atau = 50 unit/jam.

b. Menentukan total waktu tersedia untuk operasi = r. Misalnya,
satu hari bekerja 8 jam = r = 480 menit atau 7 jam = r = 420
menit.

c. Menentukan Cycle time (c) dengan rumus sebagai berikut.
c = (1/p) (3600 detik/jam), dimana:
p = produksi rata-rata per jam
c = r/p, dimana : p = produksi per hari
c = cycle time dapat pula ditentukan dengan rumus berikut.

d. Theoretical minimum (TM) jumlah workstation yang dibutuhkan:
TM = N = t/c
Dimana:
TM = Theoretical minimum
N = Jumlah work station
t = Total waktu yang diperlukan untuk merakit satu unit

output
c = Cycle time

Atau, bisa juga dikalkulasi dengan rumus berikut.

Cycle time = c =
(p)outputjumlah

operasiuntukediawaktu ters
= r/p

TM = N =
cycletime

pengerjaanwaktuTotal
= t/c
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e. Menentukan tingkat efisiensi dengan rumus berikut.

Efisiensi =
(c)N

t
=

(c)TM

t

a. Menentukan idle time atau balanced delay, dengan rumus
sebagai berikut:

Idle lime = 1 – efisiensi

Contoh berikut ini akan menggambarkan secara lebih jelas
mengenai bagaimana stasiun kerja menjadi dasar dalam penempatan
hubungan antar departemen.

Sebuah perusahaan berencana untuk memproses produk
sebanyak 300 unit per bulan (25 hari kerja). Dalam satu hari,
perusahaan bekerja selama 8 jam (1 shift) dengan processing
pekerjaan sebagai berikut.

Pekerjaan
Waktu
(Menit)

Pekerjaan
Pendahulu

A 20 -
B 37 A
C 21 A
D 18 A
E 19 C; D
F 39 B; E
G 36 F

Total 190 -

Permasalahan yang dihadapi ialah bagaimana network diagram dari
setiap pekerjaan, berapa banyaknya stasiun kerja yang dibutuhkan
dan berapa tingkat efisiensi yang dicapai.
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Penyelesaian
Network diagram dari ketujuh jenis pekerjaan tersebut adalah

sebagai berikut.

b. Menentukan cycle time
p = 300 unit, atau
p = 300 unit/25 hari = 12 unit per hari atau 12/8 jam = 1,5
unit/jam
r = 25 hari (8 jam) (60 menit) = 12.000 menit
c = r/p = 12.000/300 = 40 menit/unit, atau

c =
produksijumlah

ediaWaktu ters =
unit300

menit)(60jam)(8hari25

=
300

000.12 = 40 menit/unit

c. Jumlah stasiun kerja = TM =
c

t
=

40

190
= 4,75 = 5 stasiun kerja

atau:

Jumlah stasiun kerja = N =

=
40

190
= 4,75 = 5

d. Efisiensi =
input

output
=

timecylce

pekerjaanwaktuTotal

=
)40(5

190
= a. 0,95 atau 95 %

e. Balance day = 1 – Efisiensi = 1 – 95 % = 5 %.

timecylce

pekerjaanwaktuTotal
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SOAL LATIHAN

1. Apa yang yang saudara pahami tentang tata letak (layout)?
Jelaskan pula apa tujuan perusahaan melakukan tata letak yang
baik!

2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis tata letak (layout) yang ada?

3. Sebutkan dasar-dasar penyusunan tata letak (layout)?

4. Diketahui sebuah penjadwalan kerja pada proses produksi
terlihat dalam tabel sebagai berikut.

Tugas
Tugas

Terdahulu
Waktu
(Menit)

A
B
C
D
E
F
G
H
I

-
A
B
-
D
E

C,F
G
H

6
2
3
7
3
2
10
5
4

Data-data penunjangnya antara lain: pabrik beroperasi selama 8
jam per hari (48 menit), jumlah keluaran yang diinginkan ialah
40 unit per hari.

Dari data tersebut, Saudara diminta untuk:
a. Menghitung waktu siklus per hari.
b. Menghitung jumlah minimum stasiun kerja.
c. Menghitung tingkat efisiensi yang dicapai dari produksi

tersebut.
d. Menggambarkan diagram network-nya.



BAB VIII
STANDAR DAN

PENGUKURAN KERJA
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A. STANDAR TENAGA KERJA
Standar tenaga kerja dibutuhkan untuk menentukan hal-hal

sebagai berikut.
1. Biaya tenaga kerja per unit produk
2. Jumlah staf yang ditugaskan untuk memproduksi sejumlah

volume produk tertentu
3. Estimasi biaya dan waktu sebelum pelaksanaan produksi yang

ditujukan untuk memudahkan beberapa pengambilan keputusan,
mulai dari pengembangan estimasi biaya untuk konsumen
hingga ke keputusan untuk membeli atau justru membuat sendiri

4. Jumlah operator dan keseimbangan kerja, yakni siapa melakukan
apa dalam suatu kegiatan kelompok ataupun lini perakitan
tertentu

5. Produksi yang dikehendaki, dimana dalam konteks ini, manajer
dan pekerjanya harus memahami cara agar hari kerja dapat
dianggap adil

6. Dasar perencanaan insentif dan upah yang baik dan sesuai
7. Efisiensi karyawan dan penyeliaan demi keperluan pengukuran

efisiensi

Standar tenaga kerja yang tepat akan merepresentasikan
lamanya waktu yang diperlukan oleh rata-rata karyawan dalam
menjalankan pekerjaan tertentu pada kondisi kerja normal. Standar
tenaga kerja itu sendiri dapat ditentukan melalui: (1) pengalaman;
(2) studi waktu; (3) standar waktu yang sudah ditentukan sebelum
pekerjaan dijalankan; dan (4) penetapan sampel kerja.

B. STUDI WAKTU
Contoh 1

Berdasarkan studi waktu atas pelaksanaan suatu pekerjaan,
lamanya waktu siklus aktual rata-rata ialah 4 menit. Analisnya
memberi peringkat 85% pada pekerjaan yang diamati. Angka
tersebut mencerminkan bahwa pada saat studi dilaksanakan, kinerja
pekerja tersebut hanya mencapai 85% dari tingkat normal.
Perusahaan tersebut mempergunakan allowance factor sebesar 13%.
Waktu standar harus dihitung.
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Solusi :
Waktu aktual rata-rata = 4 menit

Waktu Nomal
= (waktu siklus aktual rata-rata) x (faktor peringkat)
= (4) (0,85)
= 3,40 menit

Waktu standar =

Contoh 2
Management Science Associates mempromosikan seminar

pengembangan manajemen dengan mengirimkan beribu surat yang
diketik satu per satu ke berbagai perusahaan. Studi waktu kemudian
dilakukan pada tugas penyiapan surat yang akan dikirim.
Berdasarkan pengamatan yang hasilnya tersaji pada tabel berikut,
Management Science Associates hendak mengembangkan waktu
standar untuk tugas tersebut dengan allowance factor untuk
keperluan pribadi, keterlambatan, dan kelelahan sebesar 15%.

SIKLUS YANG DIOBSERVASI
(dalam menit)

Elemen Pekerjaan 1 2 3 4 5 Peringkat
Kerja

A. Mengetik surat 8 10 9 21* 11 120%

B. Mengetik alamat di
amplop 2 3 2 1 3 105%

C. Mengisi amplop dengan
surat, memberi perangko
pada surat, merekatkan
amplop tersebut dan
menyortirnya

2 1 5* 2 1 110%

Prosedur sesudah pengumpulan data antara lain sebagai
berikut.


 faktorallowance

normalwaktu

1

90,3
87,0

4,3

13,01

4,3
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1. Menghapus seluruh pengamatan yang ekstrim (tidak biasa terjadi
berulang) misalnya pengamatan yang ditandai dengan *, (hasil
pengamatan yang seperti ini bisa disebabkan interupsi pekerjaan,
rapat dengan pimpinan, atau kesalahan yang penyebabnya tidak
biasa, ini bukan merupakan bagian dari pekerjaan)

2. Menghitung waktu siklus rata-rata untuk setiap elemen
pekerjaan:

Waktu rata-rata untuk A =

= 9,5 menit

Waktu rata-rata untuk B =

= 2,22 menit

Waktu rata-rata untuk C =

= 1,50 menit

3. Menghitung waktu normal untuk setiap elemen pekerjaan:
Waktu normal untuk A

= (waktu rata-rata) x (peringkat)
= (9,50) (1,20)
= 11,40 menit

Waktu normal untuk B = (2,22) (1,05)
= 2,31 menit

Waktu normal untuk C = (1,50) (1,10)
= 1,65 menit

Waktu normal dikalkulasi untuk setiap elemen karena setiap
elemen tersebut mempunyai faktor peringkat yang berbeda-beda.

4. Menghitung jumlah waktu normal untuk setiap elemen dalam
rangka mengkalkulasi besarnya waktu normal total untuk seluruh
elemen dalam pekerjaan:
Waktu normal total = 11,40 + 2,31 + 1,65

= 15,36 menit

4

119108 

5

31232 

4

1212 
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5. Menghitung waktu standar untuk pekerjaan:

Waktu standar =

=

Berdasarkan kalkulasi di atas, besarnya waktu standar
pelaksanaan pekerjaan adalah 18,07 menit

C. STANDAR WAKTU YANG DITETAPKAN
SEBELUMNYA

Cara ketiga dalam menetapkan standar produksi adalah
dengan menggunakan standar waktu yang telah ditetapkan
sebelumnya. Standar waktu ini membagi pekerjaan manual ke dalam
beberapa elemen dasar yang lebih kecil dengan waktu yang sudah
solid berdasarkan sampel pekerjaan berjumlah sangat besar. Dalam
mengestimasi waktu untuk tugas tertentu, dilakukan penjumlahan
terhadap berbagai faktor waktu dari setiap elemen dasar tugas
tersebut. Bagi perusahaan manapun, pengembangan sistem yang
komprehensif ini akan sangat mahal biayanya. Konsekuensinya,
sejumlah sistem dijual di pasar. Ada standar waktu yang ditetapkan
sebelumnya yang paling sering dipergunakan, yakni MTM (Methods
Time Measurement) yang merupakan produk dari MTM
Association.

Standar waktu yang ditetapkan sebelumnya merupakan
pengembangan dari gerakan dasar yang disebut therblig. Istilah
therblig ini diciptakan oleh Frank Gilbreth dari namanya sendiri
(kata Gilbreth ditulis secara terbalik dengan t dan h yang ditukar
posisinya). Therblig mencakup kegiatan seperti memilih,
menggenggam, menempatkan, merakit, mengambil, memegang,
beristirahat dan melakukan inspeksi. Kegiatan-kegiatan ini
dinyatakan dalam istilah time Measurement Unit (TMU), yang sama
dengan 0,00001 jam atau 0,0006 menit. Nilai MTM untuk berbagai
therblig dirinci pada tabel yang sangat mendetail

Standar tenaga kerja di sektor jasa juga dikedepankan dengan
berbagai standar MTM. Standar GET and PLACE di gambar di
bawah ini merupakan bagian dari standar perawatan kesehatan dan
pekerjaan administrasi (MTM-NC dan MTM-C). Untuk

faktorallowance

totalnormalwaktu

1

menit07,18
15,01

36,15
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menggunakan GET and PLACE (gerakan yang paling rumit di
sistem MTM), kita harus mengetahui yang mana di GET
(didapatkan), beratnya, dan di mana dan sejauh apa geraka itu
ditempatkan. Contoh berikut membantu memperjelas konsep ini.

Tabel MTM untuk Gerakan GET

Get and Place

Kisaran
jarak

(dalam
inci)

<8
>8
<20

<20
<32

Berat Kondisi
GET-
nya

Keakuratan place Kode 1 2 3

<2 lbs

Mudah
Moderat AA 20 35 50

Tidak akurat AB 30 45 60
Sangat akurat AC 40 55 70

Sulit
Moderat AD 20 45 60

Tidak akurat AE 30 55 7
Sangat akurat AF 40 65 80

Sedikit Moderat AG 40 65 80

>2 lbs.<18 lbs
Moderat AH 25 45 55

Tidak akurat AJ 40 65 75
Sangat akurat AK 50 75 85

>18 lbs. < 45
lbs

Moderat AL 90 106 115
Tidak akurat AM 95 120 130
Sangat akurat AN 120 145 160

Contoh:
Menuangkan spesimen dalam tabung, di laboratorium rumah

sakit merupakan tugas yang berulang. Untuk tugas ini, data MTM di
atas dapat digunakan untuk mengembangkan standar waktu. Tabung
sampel terletak di rak dan tabung sentrifugal berada dalam boks di
dekatnya. Seorang teknisi memindahkan tabung sampel dari raknya,
membuka tutup tabung itu, mengambil tabung sentrifugal,
menuangkan dan menempatkan kedua tabung di rak itu.

Elemen pekerjaan yang pertama mencakup kegiatan
mengambil tabung itu dari rak. Misalnya kondisi untuk GET
(mengambil) tabung dan PLACE (menempatkan) tabung itu di
depan teknisi itu adalah:
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 Berat (kurang dari 2 pon)
 Kondisi GET (mudah)
 Keakuaratan PLACE (moderat)
 Kisaran jarak (8 sampel 20 inci)

Maka elemen MTM untuk kegiatan ini adalah AA2 (seperti
terlihat pada gambar di halaman sebelumnya). Kelanjutan tabel
berikut ini dikembangkan dari tabel MTM yang serupa.

Tabel Analisis MTM-HC
Menuangkan Spesimen dalam Tabung

Deskripsi Elemen Elemen Waktu Frekuensi Total
Mengambil tabung
dari rak

AA2 35 1 35

Mengambil alas dan
menempatkan di meja

AA2 35 1 35

Mengambil tabung
sentrifugal,
menempatkan tabung
itu pada tabung
sampel

AD2 45 1 45

Menuangkan isi
tabung (3 detik)

PT 83 1 83

Menempatkan tabung
didalam rak

PC2 40 1 40

0,0006 x 238 = 0,14 menit
standar total

TMU Total 238

(Sumber: A.S. Helmes, B.W. Shaw dan C.A. Linder, ”The Development of
Laboratory Workload Standards through Computer- Based Work Measurement
Technique, Bagian I”, Journal of Methods-Time Measurement. 12(43). Dipakai
dengan izin dari MTM Association for Standards and Research.)

D. PENGUKURAN SAMPEL KERJA
Metode lain yang bisa dipergunakan untuk mengembangkan

standar tenaga kerja atau produksi ialah sampel kerja, yang
dikembangkan oleh seorang berkebangsaan Inggris, L. Tippet, di
tahun 1930-an. Sampel kerja mengestimasi besarnya persentase
waktu yang dihabiskan oleh pekerja untuk melaksanakan berbagai
tugas. Metode ini mencakup pengamatan rnadom untuk mencatat
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kegiatan yang tengah dilaksanakan oleh pekerja. Sampel kerja itu
sendiri dipergunakan untuk keperluan berikut.
1. Studi pemborosan waktu. Studi ini mengestimasi besarnya

persentase waktu yang dihabiskan oleh pekerja untuk
pemborosan waktu yang tidak bisa dihindari. Hasilnya
dipergunakan untuk meneliti metode kerja, memperkirakan biaya
kegiatan, dan menetapkan kelonggaran dalam standar tenaga
kerja

2. Penetapan standar tenaga kerja. Untuk menetapkan waktu tugas
standar, pengamat harus cukup berpengalaman memberi
peringkat pada kinerja pekerja

3. Pengukuran kinerja kerja. Sampel kerja dapat mengembangkan
indeks kinerja untuk pekerja, dalam evaluasi periodik

Dalam menetapkan ukuran sampel yang cukup, perlu
diperhatikan hal-hal berikut.
1. Seberapa tinggi besarnya akurasi hasil yang diinginkan (dalam

arti, apakah ± 5% cukup mendekati)?
2. Tingkat keyakinan (confident level) yang diinginkan (dalam arti,

nilai z-nya, apakah cukup 95% atau diperlukan tingkat 99%)?

Tabel 8.1. Tingkat Keyakinan yang Disukai
Tingkat

Keyakinan
yang Disukai

(%)

Nilai Z (Standar Deviasi yang
Diperlukan untuk Tingkat

Keyakinan yang Diinginkan)

90,0
95,0
95,4
95,0
95,7

1,65
1,96
2,00
5,58
3,00

3. Seberapa besar variasi yang timbul di antara berbagai elemen
pekerjaan yang ada (dalam arti, bila variasinya besar, diperlukan
ukuran sampel yang lebih besar)?
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Berdasarkan ketiga hal di atas, ukuran sampel yang cukup
dapat dikalkulasi dengan rumus berikut.

Di mana:
h = Tingkat keakuratan yang diinginkan (persentase

dari elemen pekerjaan), dinyatakan dalam desimal
(5% = 0,05)

z = Jumlah standar deviasi yang dperlukan untuk
tingkat keyakinan yang disukai (tingkat keyakinan
90% = 1,65, lihat tabel untuk nilai z yang lebih
umum)

s = Standar deviasi sampel awal
= Mean sampel awal

Contoh 4
Bob Swan Mfg, meminta Saudara untuk memeriksa standar

tenaga kerja yang dipersiapkan oleh analis yang baru saja
diberhentikan oleh perusahaan. Tugas pertama Saudara ialah
menentukan ukuran sampel yang benar. Akurasi kalkulasi Saudara
harus ada di di kisaran 5% dengan tingkat keyakinan sebesar 95%.
Mean sampelnya ialah 3,00 dengan standar deviasi sebesar 1,00.

Jawab:

h = 0,5 = 3,00 s = 1,0
Z =1,96 (dari tabel 7.1 atau apendiks A)

n =

n =

Dengan demikian, maka ukuran sampel yang anda rekomendasikan
adalah sebesar 171.

2











hx

zs
n

x

2










hx

zs

x



86

Mari kita lihat dua variasi yang ada di contoh 3. Pertama,
bila h, keakuratan yang diinginkan dinyatakan jumlah absolut
kesalahan (misalnya kesalahan satu menit dapat diabaikan) dan
substitusi e, untuk hx, rumus yang tepat adalah:

Dimana:
e = angka absolut dari kesalahan yang dapat diterima

Untuk situasi di mana s, standar deviasi sampel, tidak
diketahui (tentu ini yang terjadi di dunia nyata), kita harus
menghitung berapa nilai s.

Rumus untuk mencari s ini adalah:

Di mana:
x1 = Nilai setiap pengamatan

x = Mean pengamatan
n = Jumlah pengamatan

Ringkasnya, prosedur pengujian sampel bisa dirumuskan ke
dalam tujuh tahapan, yakni sebagai berikut.
1. Mengambil sampel awal untuk memperoleh estimasi dari nilai

parameternya (seperti besarnya persentase waktu ketika pekerja
itu produktif).

2. Menghitung jumlah sampel yang diperlukan.
3. Menyiapkan jadwal pengamatan pekerja pada waktu yang tepat.

Konsep nomor random dipergunakan untuk memberikan
pengamatan yang random pula.

4. Mengamati dan mencatat kegiatan pekerja untuk selanjutnya
memberi peringkat pada kinerja yang ditunjukkan oleh pekerja
tersebut.

5. Mencatat banyaknya kuantitas unit yang diproduksi selama studi
dijalankan.

6. Menghitung waktu normal per bagian.
7. Menghitung waktu standar per bagian.

2
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Penentuan pilihannya biasanya didasarkan pada sampel kecil
yang mungkin berkisar pada 50 pengamatan. Rumus berikut ini
dapat dipergunakan untuk mengukur sampel pada tingkat keyakinan
dan keakuratan yang diinginkan.

 
2

2 1

h

ppZ
n




Keterangan:
n = Ukuran sampel yang diperlukan
Z = Standar normal deviasi untuk tingkat keyakinan yang

diinginkan Z = 1 untuk keyakinan 68%, Z = 2 untuk
keyakinan 95,45% dan Z = 3 untuk keyakinan 99,7% (nilai-
nilai ini diperoleh dari tabel normal )

p = Perkiraan nilai proporsi sampel (dari waktu di mana pekerja
terlihat sibuk atau tidak ada pekerjaan)

h = Tingkat keakuratan yang diinginkan, dalam %

Contoh 5
Penyelia suatu kelompok besar peng-entry data mengestimasi

bahwa para pekerja tidak melakukan hal apapun selama 25% dari
lamanya waktu yang tersedia. Penyelia ini hendak mengambil
sampel kerja yang memiliki tingkat keakuratan sekitar 3% untuk
menemukan hasil dengan tingkat keyakinan sebesar 95,45%.

Untuk menentukan banyaknya pengamatan yang perlu
dilakukan, penyelia tersebut menerapkan persamaan berikut.

 
2

2 1

h
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Keterangan:
n = Ukuran sampel yang diperlukan
Z = 2 untuk tingkat keyakinan sebesar 95,45%
p = Estimasi proporsi di mana pekerja tidak mengerjakan apa-

apa
h = Keakuratan yang diinginkan, yakni 3% = 0,03

Berdasarkan rumus tersebut, ditemukan bahwa:

    
 

tan833
03,0

75,025,02
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Maka, harus dilakukan sebanyak 833 pengamatan. Bila
tercatat waktu kosong yang tidak mendekati 25% pada saat studi itu
berjalan, maka jumlah pengamatanya mungkin harus dihitung ulang
dan dikurangi atau ditambahkan, tergantung mana yang tepat untuk
dilakukan.

Pengujian sampel kerja digunakan untuk menerapkan standar
tenaga kerja menurut cara yang sama dengan yang digunakan pada
studi waktu kerja. Meskipun demikian, analisnya mencatat apakah
pekerja produktif atau tidak (tidak mengerjakan apa-apa) selama
pengamatan berlangsung. Setelah semua pengamatan dicatat,
pekerja diberi peringkat, banyaknya produk yang diproduksi dicatat
(tahap 4 dan 5), maka dapat di tentukan waktu normal dengan
rumus:

Waktu studi =

(Waktu total studi)
x (% dimana pekerja terlihat bekerja)

x faktor pemeringkat)
Jumlah unit yang selesai diproduksi

Waktu standar adalah waktu normal disesuaikan dengan faktor
kelonggaran dihitung dengan cara:

Waktu standar = Waktu normal
1 – Faktor kelonggaran

Contoh 6
Suatu studi sampel kerja yang dilangsungkan selama 80 jam

(atau 4.800 menit) dalam waktu 2 minggu menghasilkan data-data
berikut ini. Jumlah suku cadang yang diproduksi adalah 225 oleh
seorang operator yang kinerjanya diberi peringkat 100%. Waktu
kosong operator 20%, dan keseluruhan kelonggaran yang diberikan
untuk tugas yang ia kerjakan ini adalah 25%.

Waktu studi =

(Waktu total)
x (% waktu yang dipakai bekerja)

x faktor pemeringkat)
Jumlah unit yang selesai diproduksi

= 17,07 menit per suku cadang
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Metode pengukuran sampel kerja mempunyai beberapa
keuntungan daripada metode studi waktu, yakni: (1) lebih murah
karena seorang pengamat bisa secara simultan mengamati beberapa
pekerja; (2) pengamat biasanya tidak memerlukan banyak pelatihan;
(3) tidak membutuhkan peralatan penentuan waktu; dan (4) studi
bisa ditunda sementara dengan tidak menimbulkan dampak besar
pada hasilnya.

Adapun kekurangan dari pengukuran sampel kerja ialah: (1)
adanya pembagian elemen kerja secara lengkap sebagaimana pada
studi waktu, (2) berpotensi memberikan hasil yang bias atau tidak
benar jika pengamatnya tidak secara detail dan utuh mengikuti
jalannya pekerjaan dan pengamatan acak, serta (3) kurang efektif
jika dibandingkan dengan studi waktu apabila siklus waktunya
pendek.
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SOAL LATIHAN

1. Jelaskan apa manfaatnya perusahaan menetapkan standar kerja
bagi tenaga kerjanya!

2. Sebutkan beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk
menetapkan standar kerja!

3. Hasil studi waktu terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan X di
suatu perusahaan, yang terdiri dari tiga elemen, yaitu pekerjaan
A, B dan C adalah sebagai berikut.

Elemen Pekerjaan Sampel 1 2 3 4 5
A
B
C

9
12
9

8
11
10

7
13
11

7
11
10

9
13
10

Peneliti memberikan peringkat kepada elemen pekerjaan A
sebesar 120%, pekerjaan B sebesar 90% dan pekerjaan C 100%.
Kepada para pekerja, perusahaan memberikan waktu
kelonggaran (allowance factor) sebesar 10%.

Pertanyaan:
a. Hitunglah berapa waktu normal untuk masing-masing

elemen pekerjaan
b. Hitunglah waktu standard untuk menyelesaikan pekerjaan

X tersebut.



BAB IX
PENGENDALIAN PERSEDIAAN
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A. BIAYA KEPUTUSAN PERSEDIAAN
Suatu keputusan persediaan umumnya melibatkan lima

kategori biaya, yakni biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya
kekurangan persediaan, biaya terkait kapasitas, dan biaya barang
atau bahan itu sendiri.

1. Biaya Pemesanan
Biaya pemesanan (order cost) ialah biaya yang dihubungkan

dengan upaya untuk memperoleh barang atau bahan dari luar. Biaya
ini dapat mencakup biaya penulisan pemesanan, biaya proses
pemesanan, biaya materai/perangko, biaya faktur, biaya pengujian,
biaya pengawasan, dan biaya transportasi. Semakin besar frekuensi
pembelian bahan/barang oleh suatu perusahaan, maka semakin
besar pula biaya pemesanan yang harus ditanggung oleh perusahaan
tersebut.

2. Biaya Penyimpanan
Komponen utama dari biaya penyimpanan (carrying cost)

antara lain sebagai berikut.
a. Biaya modal. Mencakup opportunity cost, atau biaya modal yang

diinvestasikan dalam persediaan, gedung, dan peralatan yang
diperlukan untuk mengadakan dan memelihara persediaan.

b. Biaya simpan. Mencakup biaya sewa gedung, perawatan dan
perbaikan bangunan, listrik, gaji personel keamanan, pajak atas
persediaan, pajak dan asuransi peralatan, serta penyusutan dan
perbaikan peralatan. Biaya tersebut ada yang bersifat tetap
(fixed), variabel, maupun semi fixed atau semi variabel.

c. Biaya risiko. Mencakup: biaya keusangan, asuransi persediaan,
penyusutan fisik, dan risiko kehilangan.

Semakin besar frekuensi pembelian bahan/barang oleh suatu
perusahaan, maka semakin kecil biaya penyimpanan yang
ditanggung oleh perusahaan tersebut.

Gambar berikut ini memperlihatkan sifat dari biaya
pemesanan dan penyimpanan sebagaimana telah dijabarkan
sebelumnya.
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Gambar 9.1. Biaya Pemesanan dan Penyimpanan

3. Biaya Kekurangan Persediaan
Biaya kekurangan persediaan (stockout cost) ialah biaya

yang timbul akibat tidak adanya persediaan di gudang saat
diperlukan untuk produksi atau saat diminta pelanggan. Biaya yang
dihubungkan dengan stockout mencakup biaya penjualan atau
permintaan yang hilang, serta biaya terkait proses pemesanan ulang
seperti biaya ekspedisi dan penanganan khusus, biaya penjadwalan
ulang produksi, biaya penundaan, dan biaya bahan pengganti.

4. Biaya Terkait Kapasitas
Biaya ini timbul akibat adanya perubahan kapasitas produksi.

Perubahan itu sendiri seringkali timbul sebagai akibat dari upaya
perusahaan untuk memenuhi fluktuasi permintaan. Pada akhirnya,
perubahan kapasitas produksi tersebut akan menyebabkan terjadinya
perubahan persediaan. Biaya terkait kapasitas bisa mencakup biaya
kerja lembur, biaya pelatihan tenaga kerja baru, dan biaya
perputaran tenaga kerja (labour turnover cost).
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5. Biaya Bahan atau Barang
Biaya ini merupakan harga yang harus dibayarkan atas bahan

ataupun barang yang dibeli. Besarnya biaya ini dapat terpengaruh
oleh besarnya diskon yang diberikan supplier. Oleh sebab itu, biaya
bahan atau barang bisa bermanfaat bagi keperluan penentuan apakah
perusahaan perlu menggunakan harga diskon ataukah tidak.

B. MODEL ECONOMIC ORDER QUANTITY
Dalam bagian ini akan diperkenalkan konsep dasar dari

Economic Order Quantity (EOQ) dalam model persediaan. Konsep
EOQ dipergunakan untuk menjawab pertanyaan: “berapa jumlah
yang harus dipesan”. Di bagian sebelumnya, sudah diidentifikasikan
adanya lima kategori biaya terkait keputusan persediaan. Dari
kelima kategori tersebut, biaya yang perlu dipertimbangkan dalam
model EOQ hanyalah biaya pemesanan dan penyimpanan.

Penerapan model EOQ itu sendiri cukup mudah untuk
dilakukan jika asumsi dasar berikut terpenuhi.
1. Permintaan dapat ditentukan secara pasti dan tetap.
2. Bahan/barang yang dipesan tidak bergantung pada bahan/barang

lainnya.
3. Pesanan diterima secara pasti dan dengan segera.
4. Tidak timbul stockout.
5. Harga bahan/barang tetap.

1. Menghitung EOQ Secara Matematik
Notasi yang dipergunakan dalam persamaan matematik

tersebut adalah sebagai berikut:
TAC = Total biaya persediaan tahunan (total annual

inventory cost)
TOC = Total biaya pemesanan (total ordering cost)
TCC = Total biaya penyimpanan (total carrying cost)
R = Jumlah pembelian (permintaan) selama satu periode
C = Biaya simpan tahunan dalam rupiah/unit
S = Biaya setiap kali pemesanan
Q* = Jumlah pesanan optimum (EOQ) kadang2 diberi

simbol Q
TC = Total biaya persediaan minimum (minimum total

inventory cost)
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Total biaya persediaan tahunan merupakan penjumlahan dari
total biaya pemesanan dan penyimpanan, yang dirumuskan oleh
persamaan berikut.

TAC = TOC + TCC

Total biaya pemesanan tahunan itu sendiri dapat dihitung dengan
persamaan berikut.

TOC = S
Q

R









Frekuensi pemesanan/tahun =
Q

R

Oleh karena persediaan rata-rata bisa dihitung dengan rumus: Q/2,
maka total biaya penyimpanan tahunan bisa dirumuskan ke dalam
persamaan berikut.

TCC = C
Q









2

Rata-rata persediaan =
2

Q

EOQ atau Q* akan tercapai pada saat TOC = TCC. Oleh karenanya,
model matematis dari EOQ itu sendiri bisa dicari dengan cara
berikut.

TCC = TOC

C
Q









2
= S

Q

R









Q

RSQC


2

Q2C = 2RS

Q2 =
C

RS2

EOQ =Q*=
C

RC2
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Dari persamaan tersebut, karakteristik lain dari kebijakan
persediaan optimum dapat dikalkulasikan dengan mudah, yakni
sebagaimana terurai dalam poin-poin berikut.

1. Total biaya tahunan persediaan minimum (TAC):

TAC = C
Q

S
Q

R


















2

*

2. Total biaya pemesanan tahunan (TOC):

TOC = S
Q

R









*

3. Total biaya simpan tahunan (TCC):

TCC = C
Q










2

*

4. Frekuensi pemesanan optimum/tahun (F*):

F* =
*Q

R

5. Jarak siklus waktu optimum (T*)

T =
R

Q*

Contoh:
Toko Kubota menjual rata-rata 1.000 generator per bulan (R = 12 x
1.000 = 12.000) dimana permintaan tahunan atas generator tersebut
diestimasikan konstan. Bagian pengkalkulasian biaya sudah
menentukan bahwa besarnya biaya per pemesanan ialah
Rp6.000.000,00 dan besarnya biaya penyimpanan tahunan ialah
Rp10.000,00 per unit.

EOQ = Q* =
  

unit200.1
000.10

000.600000.1222


C

RS

Setelah Q* ditemukan, dapat dihitung total biaya tahunan (TAC)
dengan menggunakan rumus berikut.

TAC = C
2

*Q
S

*Q

R
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TC= 12.000.000Rp000.10
2

200.1
000.600

200.1

000.12



















Kita juga dapat menghitung total biaya pemesanan dan total biaya
simpan tahunan Toko Kubota sebagai berikut.

TOC = 6.000.000Rp
200.1

)000.600(000.12


TOC = 6.000.000Rp
2

)000.10(200.1


Dapat pula dihitung frekuensi dan waktu siklus optimum per
pemesanan sebagai berikut.

Frekuensi optimum pemesanan per tahun

= F* = kali10
200.1

000.12


Jika diasumsikan satu tahun 300 hari kerja, maka waktu siklus
optimum setiap pemesanan adalah :
T* = Jumlah hari Operasi : F*

= 300 : 10 = 30 hari

Artinya setiap tiga puluh hari dilakukan sekali pemesanan.

2. Pengaruh Diskon terhadap EOQ
Dalam mengkalkulasi total biaya tahunan dengan model

EOQ, unsur dari nilai item yang biayanya dikalkulasi itu sendiri
sesungguhnya belum dimasukkan. Unsur harga item tersebut tidak
dimasukkan karena harga diasumsikan konstan, sehingga tidak lagi
relevan untuk dimasukkan. Pada realitanya, asumsi harga konstan
tersebut tidaklah selalu benar. Dalam dunia bisnis saat ini dimana
kuantitas diskon menjadi praktik yang lazim dipergunakan sebagai
insentif bagi perusahaan yang melakukan pembelian berjumlah
besar, harga item yang bersangkutan perlu turut dipertimbangkan
dalam model EOQ.
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Contoh:
Perusahaan cor logam, PT Batur, mempergunakan bahan

sebanyak 5.000 kg/tahun. Biaya pemesanan yang dikeluarkan
perusahaan tersebut ialah Rp49.000 per pemesanan, sementara biaya
simpan yang dikeluarkannya ialah Rp1.000 per kg/tahun. Kepada
perusahaan tersebut, pemasok menawarkan harga diskon
sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel Skedul Diskon
Jumlah Pemesanan Harga per kg
0 – 999
1.000 – 2.499
2.500 – lebih

Rp5.000
Rp4.850
Rp4.750

Dengan mempertimbangkan tawaran tersebut, apakah perlu
dilakukan perubahan terhadap kebijakan pemesanan yang ada? Jika
perlu, maka berapa banyaknya unit yang harus dipesan pada setiap
kali pemesanan?

Untuk menjawab kedua pertanyaan di atas, ada dua langkah
sederhana yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut.
1. Menghitung EOQ berdasarkan keadaan saat ini, yakni dengan

tanpa menyertakan diskon. Apabila EOQ masuk ke dalam
kategori diskon, maka EOQ tersebut akan dipertahankan dan
harga diskon juga dapat dimanfaatkan.
EOQ PT Batur dapat dihitung sebagai berikut.

EOQ = kg700
000.1

)000.49)(000.5(2


Apabila EOQ tidak termasuk dalam kriteria diskon, maka beralih
ke langkah kedua berikut ini.

2. Menghitung total biaya tahunan yang di dalamnya termasuk nilai
harga berdasarkan EOQ, lalu total biaya tahunan untuk kuantitas
minimum dalam kategori diskon, yakni Q1 = 1.000 dan Q2 =
2.500 kg. Total biaya tahunan juga mencakup besarnya harga
item terkait, sehingga keseluruhannya bisa dihitung dengan
persamaan berikut.

TAC = TC = R(P)S
Q

R
C

2

Q



















Dimana P = harga/kg
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Dari persamaan tersebut, besarnya total biaya tahunan untuk ketiga
kuantitas pemesanan ialah sebagai berikut.

Dari hasil evaluasi total biaya tahunan ketiga kuantitas
pemesanan dapat disimpulkan bahwa, total biaya tahunan minimum
apabila Q = 1.000 kg; dan total biaya naik apabila Q = 2.500 kg.
Hasil ini memberikan indikasi bahwa kuantitas pemesanan PT Batur
harus diubah menjadi 1.000 kg per pemesanan, karena besarnya total
biaya tahunan yang dikeluarkan untuk kuantitas tersebut merupakan
yang terkecil di antara ketiga alternatif kuantitas pemesanan lainnya.

Gambar Kuantitas Diskon PT Batur
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Keterangan:
R = Kebutuhan / pemakaian dalam setahun (dalam satu periode)
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SOAL LATIHAN

1. Jelaskan jenis-jenis persediaan yang ada didalam perusahaan dan
berikan contoh jika perusahaan tersebut bergerak dibidang
industri otomotif!

2. Jelaskan apa fungsi dan manfaatnya perusahaan melakukan
program persediaan!

3. Sebutkan jenis biaya yang muncul dalam manajemen persediaan!

4. PT HARAPAN JAYA untuk proses produksinya memerlukan
bahan baku sebanyak 8.100 unit pertahunnya, harga perunit
Rp20.000,00. Untuk memenuhi bahan baku tersebut dikeluarkan
biaya pesan sebesar Rp1.000.000,00/pesanan, sedangkan biaya
simpan 12,5% dari persediaan rata-rata. Besarnya safety stock
(persediaan pengaman) ialah sebesar kebutuhan bahan baku
selama 6 hari. Sedangkan lead time selama 12 hari. Dalam satu
tahun, perusahaan beroperasi selama 360 hari.

a. Tentukan EOQ!
b. Tentukan frekuensi pemesanan dalam satu tahun!
c. Tentukan jumlah biaya persediaan per tahun!
d. Tentukan besarnya ROP (Reorder Point) titik pesanan

kembali!
e. Gambarlah grafik hubungan antara EOQ, ROP dan safety

stock, serta lead time.
f. Perusahaan pemasok bahan baku menawarkan diskon

sebesar 3%. Jika pemesanan dilakukan 6 kali dalam
setahun, jelaskan apakah tawaran tersebut sepatutnya
diterima atau tidak (dengan hitungan)

5. Potongan harga berikut ini untuk suatu jenis barang. Permintaan
per tahun 20.000 unit, biaya pemesanan Rp5.000,00 setiap kali
pesan, dan biaya simpan 10% dari nilai barang. Berapa kuantitas
pemesanan yang terbaik? Apakah harga diskon akan
dimanfaatkan apabila pembelian 5.000 unit setiap kali
pembelian?
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Kuantitas Harga
0 – 499

500 – 999
1.000 – 4.999
5.000 – lebih

Rp3.000
Rp2.850
Rp2.750
Rp2.700

6. Quary Company melakukan pemesanan sekali dalam sebulan
sebesar 500 unit. Agen penjualan baru saja belajar tentang EOQ
dan ingin mencobanya. Ia menghitung bahwa biaya pemesanan
Rp1.500,00 untuk sekali pesan, dan biaya penyimpanan
Rp8.000,00 per unit per tahun. Berapa EOQ nya? Apakah
sebaiknya perusahaan mengganti kebijakan pemesanan
disesuaikan dengan EOQ? Berikan alasan saudara berdasarkan
alasan praktis ekonomis!

7. Data dari sebuah toko sepatu diketahui bahwa permintaan per
tahun 20.000 pasang sepatu. Biaya pemesanan Rp50.000,00 per
order. Diasumsikan bahwa permintaan harian relatif sama dan
konstan selama setahun. Biaya penyimpanan Rp10.000,00 per
pasang sepatu per tahun. Perusahaan supplier akan menawarkan
diskon sebesar 8% apabila perusahaan membeli setiap 2 bulan
sekali. Dari data tersebut, Saudara diminta untuk:
a. Menghitung jumlah pembelian yang ekonomis.
b. Menghitung Reorder Point (ROP) apabila diketahui lead time

5 hari (setahun 250 hari kerja aktif) dan safety stock 50
pasang sepatu.

c. Menentukan frekuensi optimum order dan waktu siklus
optimum.

d. Menghitung apakah tawaran diskon 8% sebaiknya diterima
atau ditolak. Buktikan dengan analisis perhitungan!

e. Menggambarkan grafik hubungan EOQ, ROP, safety stock
dan lead time.



BAB X
AGGREGATE PLANNING
DAN POLA PRODUKSI
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A. PENGERTIAN AGGREGATE PLANNING
Bagian rencana bisnis yang rnenyangkut kegiatan produksi

disebut sebagai rencana produksi atau perencanaan agregat
(aggregate planning). Sebagai jantung perencanaan berjangka
menengah, perencanaan agregat bertujuan untuk mengembangkan
rencana produksi secara menyeluruh, visibel dan optimal. Visibel
yang dimaksudkan disini artinya ialah bisa memenuhi permintaan
pasar sesuai kapasitasnya. Adapun yang dimaksudkan dengan
optimal ialah mempergunakan sumber daya secara bijak dengan
biaya seminimum mungkin. Meskipun penting untuk diperhatikan,
biaya bukanlah satu-satunya faktor yang perlu dipertimbangan
dalam perencanaan agregat. Faktor lainnya yang perlu untuk
diperhatikan juga ialah kepuasan pelanggan dan karyawan, pesaing,
serta mutu produk.

Perencanaan agregat berkaitan dengan penentuan kuantitas
dan waktu produksi untuk jangka waktu menengah. Manajer operasi
perlu menentukan cara terbaik agar permintaan yang diestimasikan
dapat dipenuhi seluruhnya, yakni salah satunya dengan
menyesuaikan rata-rata produksi, tingkat penggunaan tenaga kerja,
tingkat persediaan, lembur, kerjasama (subkontrak), dan sebagainya.
Berdasarkan estimasi permintaan dan masukan terkait lainnya,
manajer operasi harus menetapkan strategi yang akan dipergunakan
dalam upaya menyusun suatu perencanaan agregat yang visibel dan
optimal.

Perencanaan agregat tidak hanya diperlukan pada industri
pengolahan, tetapi juga pada industri jasa. Misalnya, perusahaan jasa
yang menawarkan jasa pelatihan keterampilan komputer dengan
materi yang mencakup program pengolah data, angka dan
sebagainya, serta mempekerjakan beberapa instruktur andal untuk
memenuhi permintaan pelatihan yang diajukan oleh publik secara
umum ataupun oleh perusahaan swasta, serta instansi/lembaga
pemerintah.

Dengan mempergunakan berbagai metode perencanaan
agregat, manajer operasi akan mampu menentukan strategi terbaik
yang dapat memberikan laba optimal. Dalam hal ini, perencanaan
agregat mampu mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam
bersaing dengan rivalnya sekaligus memenuhi permintaan yang
diajukan kepadanya.
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B. STRATEGI PERENCANAAN AGREGAT
Dalam menyusun perencanaan agregat, ada tujuh strategi

yang bisa dipergunakan. Ketujuh strategi tersebut akan dijelaskan
secara rinci dalam pembahasan berikut.
1. Memvariasikan Tingkat Persediaan

Dalam strategi ini, jumlah karyawan dan waktu kerja
dipertahankan konstan sehingga tingkat produksi rata-rata juga akan
bernilai konstan. Kelebihan produksi pada periode permintaan yang
rendah akan disimpan sebagai persediaan untuk kemudian
digunakan dalam menutup kekurangan produksi ketika permintaan
melebihi tingkat produksinya.

Kelemahan dari strategi ini ialah adanya biaya penyimpanan
persediaan untuk keperluan administrasi, penyewaan gudang,
asuransi, kerusakan material, dan bertambahnya modal tertanam.
Akan tetapi, strategi ini memungkinkan perusahaan untuk
menghindari hilangnya penjualan pada saat banyaknya permintaan
melebihi tingkat produksi berkat adanya simpanan kelebihan
persediaan dari periode permintaan rendah. Hal tersebut sangatlah
penting mengingat kehilangan penjualan akibat tidak adanya
persediaan dapat menyebabkan pelanggan menjadi tidak puas dan
bahkan mungkin beralih ke pesaing.

Gambar 10.1. Strategi Variasi Tingkat Persediaan
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Strategi ini tidak bisa dipergunakan oleh perusahaan jasa
karena sifatnya yang tidak bisa disimpan sebagai persediaan.
Strategi ini juga tidak tepat bagi perusahaan yang memproduksi
produk yang tidak tahan lama, berkaitan dengan mode/fashion,
berharga mahal, ataupun membutuhkan ruang penyimpanan yang
sangat besar.

2. Memvariasikan Jam Kerja
Dalam strategi ini, jumlah karyawan dipertahankan konstan

untuk tingkat produksi tertentu, sehingga variasi hanya diupayakan
bagi jumlah jam kerja. Strategi ini juga mengasumsikan bahwa
karyawan dibayar berdasarkan jumlah jam kerjanya. Kenaikan
permintaan akan direspon oleh strategi ini dengan menambah jam
kerja melalui lembur (overtime) untuk meningkatkan produksi.
Adapun penurunan permintaan akan direspon oleh strategi ini
dengan mengurangi jam kerja (undertime).

Lembur itu sendiri akan menambah biaya karena upahnya
cenderung lebih besar daripada upah normal. Selain itu, terlalu
banyak lembur bisa menimbulkan penurunan produktivitas dan
menambah biaya overhead. Sementara itu, undertime itu sendiri bisa
diartikan sebagai suatu kondisi dimana seluruh atau sebagian tenaga
kerja bekerja secara lebih lambat tetapi dibayar dengan upah regular
yang sama, sehingga menimbulkan biaya yang tinggi akibat
inefektivitas dan inefisiensi penggunaan jam kerja yang seharusnya
diganjar dengan pengurangan upah. Oleh sebab itu, saat tingkat
kecepatan kerja dan jumlah jam kerja dipertahankan konstan,
kekosongan jam kerja karyawan bisa dimanfaatkan untuk keperluan
pemeliharaan mesin dan peralatan, penjagaan kebersihan, serta
keperluan bermanfaat lainnya.
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Gambar 10.2. Strategi Variasi Jam Kerja

3. Memvariasikan Jumlah Tenaga Kerja
Strategi ini akan menambahkan jumlah tenaga kerja pada

saat permintaan tinggi dan menguranginya pada saat permintaan
rendah. Biaya yang ditimbulkan dari strategi ini di antaranya ialah
biaya pengadaan tenaga kerja untuk keperluan iklan, tes, wawancara,
dan pelatihan, serta biaya pesangon bagi tenaga kerja yang
dikurangi.

Strategi ini cocok untuk diterapkan jika tenaga kerja yang
akan ditambah ataupun dikurangi tidak berketerampilan tinggi,
seperti pada tenaga kasar di hotel, ataupun pabrik. Sebaliknya bagi
perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja berketerampilan tinggi,
strategi ini sulit untuk diterapkan karena tenaga kerja berkriteria
tersebut cenderung menyukai pekerjaan tetap yang terjamin.
Penerapan strategi ini juga cocok untuk dilakukan jika pasar tenaga
kerja mempunyai pasokan yang besar. Meskipun demikian,
pengurangan tenaga kerja yang terlalu sering bisa berpengaruh
negatif, yakni menurunkan moral kerja karyawan sehingga
berdampak pada penurunan produktivitas.

4. Subkontrak
Subkontrak dilakukan pada saat permintaan melebihi

kapasitas produksi, sementara perusahaan tidak ingin kehilangan
permintaan tersebut atau pelanggan penting yang melakukan
permintaan tersebut. Subkontraktor yang perlu dilakukan dalam
situasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu yang
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dipersyaratkan oleh perusahaan dan harus mampu memenuhi jadwal
pengiriman yang disepakati oleh perusahaan dan pelanggan terkait.

Strategi ini akan mengakibatkan naiknya harga pokok
produksi karena adanya marjin taba yang harus diberikan kepada
subkontrak (disebut biaya marjinal subkontrak), dengan asumsi
bahwa subkontraktor memiliki harga pokok produksi yang sama
dengan perusahaan. Subkontraktor, selain berperan sebagai mitra
dalam membantu perusahaan menghasilkan produk atau komponen,
di sisi lain juga merupakan pesaing karena memproduksi barang
yang sejenis. Oleh karena itu, strategi ini bisa berarti iuga
memberikan kesempatan pesaing untuk maju.

5. Pekerja Paruh Waktu
Di sektor jasa, pekerja paruh waktu (part timer) dapat

memenuhi kebutuhan tenaga kerja berketerampilan rendah, misalnya
sebagaimana yang terjadi pada toko, restoran, dan supermarket.
Biaya yang dikeluarkan untuk menerapkan strategi ini terbilang
rendah karena perusahaan tidak dituntut untuk menanggung biaya
tunjangan, baik untuk keperluan kesehatan, pensiun, hari raya,
maupun keperluan lainnya sebagaimana yang selayaknya dituntut
oleh karyawan tetap. Metode ini juga dinilai lebih fleksibel dalam
menggunakan tenaga kerja, yakni diperuntukkan untuk digunakan
pada waktu tertentu saja, sehingga kedua pihak tidak saling
mengikat.

Kelemahan dari metode ini terletak pada tingginya
perputaran (turnover) tenaga kerja yang tidak hanya akan
menimbulkan biaya pelatihan yang tinggi, tetapi juga dapat secara
fatal mempengaruhi konsistensi mutu produk. Peruntukan strategi
ini bagi pekerjaan berkebutuhan keterampilan tinggi akan
menimbulkan masalah berupa ketidaktersediaan tenaga kerja pada
saat yang dibutuhkan karena tenaga kerja tersebut sedang bekerja di
tempat lain pada saat yang sama.

6. Mempengaruhi Permintaan
Dalam strategi ini, penurunan permintaan ataupun

permintaan rendah akan diupayakan untuk diatasi oleh perusahaan
melalui iklan, diskon, promosi, ataupun bentuk kegiatan pemasaran
lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan permintaan. Contoh
penerapan strategi ini misalnya sebagaimana yang telah dijalankan
oleh perusahaan penerbangan dan perhotelan yang seringkali
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mendiskon harga di akhir pekan ataupun di musim yang sepi
pelanggan/pengunjung. Strategi ini akan menimbulkan tambahan
biaya untuk keperluan iklan, diskon, dan kegiatan promosi lainnya.

Strategi mempengaruhi permintaan ini mampu menggeser
volume permintaan dari periode permintaan tinggi ke periode
permintaan rendah. Perusahaan telekomunikasi, misalnya, terkadang
tidak mampu melayani seluruh permintaan telepon yang begitu
banyak di siang hari karena penuhnya saluran dan kapasitas yang
tersedia, sehingga mengatasinya dengan menggeser permintaan
siang hari ke malam hari yang relatif lebih sepi melalui penetapan
tarif yang berbeda, yakni menetapkan tarif yang lebih murah untuk
jasa telepon di malam hari daripada di siang hari. Strategi tersebut
akan membuat pelanggan yang semula hendak menelepon di siang
hari beralih menjadi ke malam hari demi tanggungan biaya yang
lebih rendah. Dengan solusi tersebut, potensi kehilangan permintaan
di siang hari dapat ditiadakan karena sebagian permintaan cenderung
akan bergeser ke malam hari.

7. Pemesanan Tertunda Selama Periode Permintaan Tinggi
Pemesanan tertunda (back-order) merupakan pemesanan

yang diterima oleh perusahaan tetapi baru mampu untuk dipenuhi
setelah perusahaan tersebut memiliki persediaan. Pemesanan
tertunda ini biasanya terjadi pada perusahaan mail-order ataupun
perusahaan yang menghasilkan barang yang kompleks dan/atau
bernilai tinggi, seperti mesin khusus, pesawat, kapal, ataupun
kendaraan bermotor. Pemesanan ini juga dapat terjadi pada
perusahaan jasa tertentu, seperti jasa reparasi yang kompleks, jasa
konsultasi, dan jasa pelayanan dokter. Perusahaan yang tidak dapat
mempergunakan strategi ini antara lain perusahaan yang menjual
barang konsumsi, seperti makanan, pakaian, dan obat, serta
perusahaan yang menawarkan jasa rutin, seperti restoran, bioskop,
dan kendaraan umum.

Penerapan strategi ini akan membuat perusahaan mampu
untuk menghindari lembur sambil tetap menjaga kapasitas produksi
konstan. Akan tetapi, strategi ini juga akan mengakibatkan penjualan
produk menjadi tertunda karena produksinya harus menunggu
datangnya persediaan. Selain itu, strategi ini juga hanya mungkin
untuk dilakukan ketika banyaknya permintaan melebihi penawaran.
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C. PERENCANAAN AGREGAT DALAM PERUSAHAAN
JASA

Prinsip perencanaan agregat di sektor jasa pada dasarnya
sama dengan prinsip yang dipedomani di sektor manufaktur, yakni
ditujukan untuk mengoptimalisasi biaya ataupun laba. Strategi
perencanaan agregat untuk perusahaan jasa cenderung lebih terbatas
daripada perusahaan manufaktur karena pengaturan persediaan
sebagai sumber kapasitas tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh
perusahaan jasa. Oleh sebab itu, strategi yang dijalankan oleh
perusahaan jasa cenderung diarahkan pada strategi pengendalian
permintaan ataupun tenaga kerja. Dalam hal ini, permintaan
dikendalikan melalui promosi, subkontrak, ataupun pengaturan
harga (pricing), sedangkan tenaga kerja dikendalikan melalui
pengaturan jumlah karyawan ataupun jam kerja.

Contoh Kasus Strategi Perencanaan Agregat
Alfa Sport merupakan produsen peralatan olahraga yang
terspesialisasi dalam produksi bola voli. Permintaan yang ditujukan
kepada Alfa Sport untuk periode Januari-Juni disetimasikan dalam
tabel berikut.

Tabel Data Perkiraan Permintaan
Bulan Perkiraan Jumlah Jumlah Hari Kerja
Januari 1.500 20
Februari 1.500 19
Maret 1.400 22
April 1.700 21
Mei 1.900 22
Juni 2.000 21

Berikut ini ialah biaya dan data lainnya yang berhubungan dengan
produksi dan persediaan.
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Manajemen dihadapkan pada tiga alternatif strategi berikut.
1.Memvariasikan tingkat persediaan dengan jalan mempertahankan

tingkat produksi rata-rata yang konstan dan menyimpan kelebihan
produksi pada periode permintaan rendah untuk dipergunakan
pada periode permintaan tinggi.

2.Memvariasikan jumlah tenaga kerja dengan jalan menambah atau
menguranginya sesuai kebutuhan di setiap bulan.

3.Mempertahankan banyaknya tenaga kerja pada jumlah yang sesuai
untuk tingkat permintaan terendah dan memenuhi kelebihan
permintaan dengan subkontrak.

Dalam kasus ini, kita akan menganalisis alternatif strategi
terbaik, yakni strategi dengan total biaya terendah. Pada analisis ini,
ketiga alternatif menggunakan biaya bahan baku/material yang sama
karena jumlah produksinya sama, sehingga dapat diabaikan.

Analisis untuk Alternatif 1
Alternatif ini menawarkan strategi yang memvariasikan

tingkat persediaan dengan mempertahankan tingkat produksi rata-
rata yang konstan dan menyimpan kelebihan produksi pada periode
permintaan rendah untuk dipergunakan pada periode permintaan
tinggi. Perhitungan untuk strategi ini ditunjukkan oleh tabel di
bawah ini.

Jumlah permintaan selama enam bulan, yakni sejak Januari
hingga Juni ialah 10.000 unit, sedangkan jumlah hari kerja selama 6
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bulan tersebut ialah 125 hari, sehingga rata-rata jumlah produk yang
harus diproduksi ialah = 10.000 unit : 125 hari = 80 unit/hari.

Pembuatan 1 unit produk membutuhkan waktu selama 2 jam,
sedangkan dalam 1 hari kerja terdapat 8 jam kerja, sehingga setiap
karyawan dapat memproduksi sebanyak = 8 jam/hari/orang : 2
jam/unit = 4 unit/hari/ barang.

Tabel Analisis Strategi Variasi Tingkat Persediaan

Bulan
Perkiraan

permintaan
Jumlah

hari kerja
Jumlah

produksi
Perubahan
persediaan

Akumulasi
persediaan

Januari 1.500 20 1.600 100 100
Februari 1.500 19 1.520 20 120
Ma ret 1.400 22 1.760 360 480
April
Mei

1.700
1.900

21
22

1.680
1.760

-20
-140

460
320

Juni 2.000 21 1.680 -320 0

10.000 125 10.000 0 1.480

Agar bisa memproduksi 80 unit/hari, perusahaan
membutuhkan tenaga kerja sebanyak = 80 unit/hari: 4
unit/hari/orang = 20 orang. Oleh karena di awal periode sudah
terdapat 20 orang tenaga kerja, maka perusahaan tidak memerlukan
tambahan tenaga kerja lagi di awal periode tersebut.

Dengan mengasumsikan bahwa tenaga kerja berjumlah
konstan, yakni sebanyak 20 orang dan jam kerja/hari berjumlah
konstan pula, maka jumlah produksi setiap bulannya dapat dihitung
sebagaimana yang terlihat di kolom 4. Apabila jumlah yang
diproduksi melebihi banyaknya permintaan, maka kelebihannya
akan disimpan sebagai persediaan. Sebaliknya, jika jumlah yang
diproduksi tidak mampu memenuhi banyaknya permintaan, maka
kekurangannya akan diambil dari persediaan yang ada. Selisih antara
produksi dan permintaan ditunjukkan pada kolom 5, sedangkan
akumulasi persediaan yang ada di setiap bulannya ditunjukkan pada
kolom 6.

Alternatif ini menimbulkan biaya dengan rincian sebagai
berikut.

Biaya tenaga kerja = 20 x125 x Rp20.000 = Rp50.000.000
Biaya persediaan = 1.480 x Rp 1.000 = Rp 1.480.000

Jumlah = Rp51.480.000
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Analisis untuk Alternatif 2
Alternatif 2 menawarkan strategi yang memvariasikan

jumlah tenaga kerja dengan menambah ataupun menguranginya
sesuai kebutuhan produksi di setiap bulannya. Agar tidak
menimbulkan perbedaan kondisi di awal dan akhir periode, maka
jumlah tenaga kerja harus diupayakan untuk tetap sama. Hasil
perhitungan untuk alternatif ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel Analisis Strategi Variasi Jumlah Tenaga Kerja

Bulan
Perkiraan

Permintaan

Jumlah
Hari
Kerja

TK yang
Diperlukan

Penambahan
TK

Pengurangan
TK

Januari 1.500 20 19 1
Februari 1.500 19 20 1
Maret 1.400 22 16 4
April 1.700 21 21 5
Mei 1.900 22 22 1
Juni 2.000 21 24 2 4

10.000 125 122 9 9

Di awal periode, perusahaan diasumsikan mempunyai 20
orang tenaga kerja. Adapun jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan
untuk bulan Januari sesuai tingkat produksinya ialah = 1.500 unit :
20 hari : 4 unit/hari/orang = 18,75 orang, yang dibulatkan menjadi
19 orang, sehingga perlu dilakukan pengurangan tenaga kerja, yakni
sebanyak satu orang.

Di bulan Februari, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan ialah
= 1.500 unit: 19 hari : 4 unit/hari/orang = 20 orang. Oleh karena
tenaga kerja yang tersedia hanyalah berjumlah 19 orang, maka perlu
dilakukan penambahan satu orang tenaga kerja baru.

Di bulan Maret, banyaknya permintaan menurun menjadi
1.400 unit, dengan jumlah hari kerja sebanyak 22 hari. Pada tingkat
produksi tersebut, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan ialah 16
orang, sehingga perlu dilakukan pengurangan tenaga kerja sebanyak
empat orang. Begitupun perhitungan seterusnya untuk penambahan
dan pengurangan tenaga kerja di bulan-bulan selanjutnya pada
kolom 6 dan 7.

Selama bulan Juni, perusahaan menggunakan tenaga kerja
sebanyak 24 orang, sehingga jumlah tenaga kerja tersebut harus
dikurangi sebanyak 4 orang di akhir bulan Juni agar jumlahnya
menjadi sama dengan jumlah di awal periode, yakni 20 orang. Hal
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tersebut ditujukan untuk memberikan kondisi yang sama di awal dan
akhir periode, sebagaimana halnya pada kondisi di alternatif 1.

Berikut ini ialah biaya yang ditimbulkan oleh strategi ini.

Biaya TK = jumlah (kolom (3)x(4)x Rp20.000) = Rp50.820.000
Biaya penambahan TK = 9 x Rp50.000 = Rp 450.000
Biaya pengurangan TK = 9 x Rp100.000 = Rp 900.000

Jumlah = Rp52.170.000

Perhitungan Biaya TK
Januari = 20 x 19 x Rp20.000 = Rp………….
Februari = 19 x 20 x Rp20.000 = Rp………….
Maret = 22 x 16 x Rp20.000 = Rp………….
April = 21 x 21 x Rp20.000 = Rp………….
Mei = 22 x 22 x Rp20.000 = Rp………….
Juni = 21 x 24 x Rp20.00 = Rp………….

Rp50.820.000

Analisis untuk Alternatif 3
Pada alternatif ini, jumlah tenaga kerja disesuaikan dengan

kebutuhan untuk tingkat permintaan terendah. Dalam kasus ini,
tingkat permintaan terendah terjadi di bulan Maret, yakni dengan
jumlah permintaan sebanyak 1.400 unit atau setara dengan 64
unit/hari. Oleh karena tiap pekerja dapat memproduksi 4 unit per
harinya, maka banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk
tingkat permintaan tersebut ialah 16 orang. Jumlah ini akan
dipertahankan untuk konstan selama 6 bulan.

Tabel Analisis Strategi Subkontrak

Bulan
Perkiraan

permintaan

Jumlah
hari
kerja

Jumlah
produksi

Per-
sediaan

Sub-kontrak

Januari 1.500 20 1.280 220
Februari 1.500 19 1.216 284

Maret 1.400 22 1.408 8
April
Mei

1.700
1.900

21
22

1.344
1.408

492

Juni 2.000 21 1.344 656
10.000 125 8.000 8 2.000

Di bulan Januari, perusahaan memproduksi 1.280 unit
dengan menggunakan 16 orang tenaga kerja. Kekurangan produksi

(+)
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sebanyak 220 unit dipenuhi dengan memberi subkontrak ke pihak
ketiga. Di bulan Februari, perusahaan hanya memproduksi 1.216
unit dengan tenaga kerja yang tersedia, sehingga kekurangannya
sebanyak 284 unit dipenuhi dengan subkontrak.

Di bulan Maret, perusahaan mengalami kelebihan produksi
sebanyak 8 unit untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Di
bulan April, kekurangan produksi sebanyak 356 unit dipenuhi
dengan menggunakan persediaan sebanyak 8 unit dan 348 unit
sisanya dengan menggunakan subkontrak. Begitupun seterusnya
untuk bulan-bulan selanjutnya.

Dalam alternatif ini, untuk memberikan posisi yang sama
dengan alternatif lainnya, di awal periode dilakukan pengurangan
tenaga kerja sebanyak 4 orang dan di akhir periode dilakukan
penambahan tenaga kerja sebanyak 4 orang, sehingga jumlah tenaga
kerja di awal dan akhir periode tetaplah 20 orang.

Perhitungan biaya yang ditimbulkan oleh strategi ini ialah
sebagai berikut.

Biaya tenaga kerja = 16 x 125 x Rp20.000 = Rp40.000.000
Biaya persediaan = 8 x Rp1.000 = Rp 8.000
Biaya subkontrak = 2.000 x Rp5.000 = Rp10.000.000
Biaya pengurangan dan penambahan TK

(4 x Rp50.000 + 4 x Rp100.000) = Rp 600.000
Jumlah = Rp 50.608.000

Kesimpulan:
Dari ketiga alternatif strategi yang telah dianalisis tersebut,

alternatif 3 menawarkan total biaya terendah, yakni sebesar
Rp50.608.000. Oleh sebab itu, manajemen memutuskan untuk
menggunakan tingkat tenaga kerja yang konstan, yakni sebanyak 16
orang, untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan produksi pada
permintaan terendah, dan melakukan subkontrak ke pihak lain untuk
memenuhi kelebihan permintaan yang tidak dapat terpenuhi oleh
kapasitas yang tersedia.

Dalam contoh ini, strategi yang akan dipakai terbatas hanya
pada tiga buah alternatif strategi. Pelaksanaan sesungguhnya, dapat
pula dilakukan analisis terhadap altematif strategi yang lain, baik
yang bersifat strategi murni maupun strategi campuran untuk
memperoleh suatu strategi yang memberikan keuntungan optimal
bagi perusahaan.
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D. POLA PRODUKSI
Umumnya, rencana penjualan dan produksi merupakan

rencana operasional untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk
jangka waktu satu tahun. Rencana penjualan sepanjang tahun dapat
berpola konstan, bergelombang, moderat ataupun mengikuti trend.
Agar dapat merealisasi rencana penjualan tersebut, perusahaan
memerlukan pola produksi yang dapat menentukan tingkat produksi
untuk tiap periode waktu tertentu yang direncanakan.

Pola produksi itu sendiri ialah distribusi produksi tahunan ke
dalam periode yang lebih kecil, seperti bulanan ataupun triwulanan
dalam rangka mengantisipasi rencana penjualan. Misalnya,
banyaknya penjualan yang direncanakan untuk tahun mendatang
ialah 17.500 unit dengan distribusi sebagai berikut.

Triwulan I = 5.000 unit
Triwulan II = 2.500 unit
Triwulan III = 3.500 unit
Triwulan IV= 6.500 unit

Macam-Macam Pola Produksi
Dalam rangka mengantisipasi rencana penjualan mendatang,

ada tiga alternatif pola produksi yang bisa diterapkan oleh
perusahaan, yakni sebagai berikut.
a. Pola poduksi konstan, yakni pola produksi yang menghasilkan

produk dengan jumlah yang selalu sama di setiap satuan waktu.
Setiap terjadi produksi di bawah permintaan, maka kekurangan
tersebut ditutup dari persediaan atau dengan melakukan
subkontrak. Demikian pula sebaliknya setiap terjadi kelebihan
produksi di atas permintaan, perusahaan harus menanggung
biaya simpan dan persediaan tersebut akan dikeluarkan kembali
pada saat permintaan naik. Dengan menerapkan pola produksi
konstan ini, perusahaan dapat merencanakan secara baik
kebutuhan bahan baku dan jumlah tenaga kerja maupun
kapasitas fasilitas produksi lainnya. Misalkan, untuk memenuhi
permintaan ditetapkan produksi konstan sebesar 3.500 unit setiap
triwulan.

b. Pola poduksi bergelombang, yaitu pola produksi yang
menghasilkan produk dengan jumlah yang berfluktuasi di setiap
satuan waktu. Pola produksi ini biasanya dilakukan dengan
mengikuti pola permintaan pasar. Dengan menerapkan pola
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produksi bergelombang ini, perusahaan dapat lebih fleksibel
dalam berproduksi sesuai dengan banyaknya permintaan pasar.
Misalkan, perusahaan memproduksi 4.500 unit di triwulan 1,
3.500 unit di triwulan 3, 4.000 unit di triwulan 3 dan 5.000 unit
di triwulan 4.

c. Pola poduksi moderat, yakni pola produksi yang bergelombang,
tetapi diupayakan agar fluktuasi produksinya tidak terlalu tajam
sehingga dapat mendekati konstan. Dengan menerapkan pola
produksi moderat ini, perusahaan dapat lebih fleksibel dalam
berproduksi jika dibandingkan dengan penerapan pola produksi
konstan, tetapi tetap tidak kehilangan kemampuannya untuk
merencanakan kebutuhan bahan baku, jumlah tenaga kerja dan
kapasitas fasilitas produksi lainnya.



118

SOAL LATIHAN

1. Apa yang dimaksud dengan perencanaan agregat (agregate
planning)?

2. Sebutkan strategi-strategi yang bisa dipergunakan dalam
perencanaan agregat!

3. Sebutkan keunggulan dan kelemahan strategi memvariasikan
tenaga kerja dan subkontrak dalam perencanaan agregat!

4. Jelaskan perbedaan pola produksi tetap, bergelombang, dan
moderat!

5. PT ABC sedang mempersiapkan rencana pola produksi yang
dianggap murah. Data-data perusahaan yang berkaitan dengan
jumlah permintaan adalah sebagai berikut.

Periode Waktu Jumlah Permintaan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV

5.000 unit
6.500 unit
4.000 unit
5.500 unit

Alternatif pola produksi yang dapat dipilih adalah sebagai
berikut.
a. Pola konstan/stabil dengan jumlah produksi 5.000 unit per

triwulan
b. Pola bergelombang sesuai dengan jumlah permintaan selama

kapasitas produksi memungkinkan
c. Pola Moderat dengan jumlah produksi triwulan I dan II

sebesar 4.500 unit, sedangkan pada triwulan III dan IV
sebesar 5.000 unit

Data-data pendukungnya, yaitu sebagai berikut.
- Kapasitas normal 5.000 unit per triwulan
- Kapasitas maksimal 5.500 unit per triwulan
- Biaya simpan per triwulan sebesar Rp2.000,00 per unit
- Biaya lembur per triwulan Rp1.000,00 per unit jika produksi

melebihi kapasitas normal
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- Biaya sub kontrak Rp3.000,00 per unit
- Biaya labor turnover setiap kenaikan produksi sebesar 100

unit dikenakan biaya sebesar Rp2.100,00, sedangkan
penurunan produksi tidak dikenakan biaya.

Tentukan pola produksi yang paling sesuai untuk diterapkan oleh
PT ABC agar bisa meminimalisasi biaya!

6. Estimasi permintaan PT Anakonda untuk delapan bulan
mendatang tersaji pada tabel berikut.

Bulan permintaan Bulan Permintaan
Januari

Pebruari
Maret
April

1500
1700
1700
1800

Mei
Juni
Juli

Agustus

2000
2250
2000
1500

Manajemen mempertimbangkan dua rencana, yakni:
a. Memvariasikan jumlah jumlah tenaga kerja sesuai tingkat

permintaan. Rata-rata produksi pada saat ini sebanyak 1500
unit/bulan. Biaya pengadaan tenaga kerja Rp500.000 per 100
unit, sedangkan biaya pengurangan tenaga kerja Rp750.000
per 100 unit.

b. Menjaga produksi konstan pada tingkat 1500 unit/bulan
(yang memenuhi minimum permintaan), dan memenuhi
kekurangan permintaan melalui subkontrak (biaya marginal
sebesar Rp4.000 per unit). Subkontrak hanya dapat dilakukan
sampai sejumlah 500 unit. Permintaan yang tidak dapat
dipenuhi oleh produksi dan subkontrak merupakan
kehilangan penjualan, biayanya dihitung sebesar Rp5.000 per
unit.

Tentukan rencana yang dinilai terbaik untuk diterapkan oleh PT
Anakonda agar perusahaan berproduksi secara efisien!



BAB XI
PERAMALAN (FORECASTING )
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A. PERAMALAN PERMINTAAN
Peramalan permintaan berperan penting dalam perencanaan

dan pengambilan keputusan, terutama di bidang produksi.
Manajemen operasi mempergunakan ramalan permintaan untuk
merencanakan skedul produksi, pemenuhan kebutuhan bahan dan
tenaga kerja, kapasitas produksi, layout fasilitas, penentuan lokasi,
metode proses dan jumlah mesin, serta rancangan aliran bahan, dan
sebagainya. Peran tersebut timbul karena adanya tenggang waktu
(lead time) antara suatu peristiwa dan kebutuhan mendatang.

B. METODE PERAMALAN PERMINTAAN
1. Metode Runtun Waktu (Time Series)

Metode ini menggambarkan pergerakan serangkaian data
pada periode waktu tertentu. Dalam metode ini, jenis pola data yang
akan diramalkan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Menurut
Makriadis dan Wheelwright (1983), pola data itu sendiri bisa
diklasifikasikan ke dalam empat jenis siklus dan trend berikut.
1. Pola horizontal, yakni pola yang tercipta dari data dengan nilai

berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan. Contoh, suatu
produk yang permintaannya tidak meningkat atau menurun
selama waktu tertentu. Gambar 11.1 menunjukkan suatu pola
data horizontal atau stasioner dalam waktu tertentu.

2. Pola musiman, yakni pola yang tercipta apabila suatu deret
dipengaruhi oleh faktor musiman. Misalnya, permintaan
terhadap es krim dan payung. Gambar 11.2 berikut menunjukkan
suatu pola data musiman dalam waktu tertentu.

Gambar 11.1. Pola Horizontal Gambar 11.2. Pola Data Musiman
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3. Pola siklus, yakni pola yang tercipta apabila data dipengaruhi
oleh fluktuasi ekonomi berjangka panjang, seperti siklus bisnis.
Produk dengan permintaan berpola siklus di antaranya meliputi
mobil dan besi baja sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 11.3.

4. Pola trend, yakni pola yang tercipta akibat adanya kenaikan
ataupun penurunan sekuler berjangka panjang pada data.
Contohnya ialah Produk Nasional Bruto yang mengikuti pola
trend sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 11.4.

Gambar 11.3. Pola Data Siklus Gambar 11.4. Pola Data Trend

2. Metode Gerakan Trend
Ada empat metode yang bisa dipergunakan untuk mengukur

gerakan trend, yakni metode bebas, setengah rata-rata, rata-rata
bergerak, dan kuadrat terkecil yang keempatnya akan diuraikan lebih
lanjut dalam pembahasan berikut.

a. Metode Bebas (Freehand Method)
Metode ini merupakan metode tersederhana dan termudah di

antara keempat metode lainnya. Meskipun demikian, metode ini
cenderung bersifat subjektif karena gerakan trend dibuat dengan
menarik garis melalui grafik data hingga membentuk suatu gerakan
berjangka panjang. Garis tersebut semata-mata ditarik berdasarkan
perasaan, sehingga sifatnya sangatlah subjektif.

Berikut ini tersaji data penjualan PT X selama tahun 1986 –
1995.
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Tabel Penjualan PT X Tahun 1986 – 1995

Tahun Penjualan (Unit)

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

305.000
332.500
301.000
366.000
356.500
417.000
444.500
459.500
512.000
515.000

Dari data penjualan tersebut, dibuat grafik deret waktu serta
penerapan garis trend secara bebas seperti ditunjukkan dalam
gambar berikut.

Gambar Diagram Trend Penjualan
PT X Tahun 1986-1995
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b. Metode Setengah Rata-rata (Semi Average Method)
Berdasarkan data penjualan dari tabel 11.1, dilakukan

perhitungan trend menggunakan metode setengah rata-rata dengan
hasil perhitungan yang tersaji pada tabel 11.2. Hasil perhitungan
tersebut diperoleh melalui tahapan prosedur berikut.
1) Mengelompokkan deret waktu ke dalam dua kelompok dengan

jumlah tahun yang sama, yakni lima tahun di setiap
kelompoknya.

2) Menghitung semi total dari setiap kelompok.
3) Menghitung nilai rata-rata dari setiap kelompok untuk

mendapatkan nilai setengah rata-rata.
4) Nilai setengah rata-rata yang besarnya ialah 332.200 dapat

dianggap sebagai nilai trend dari periode dasar 1988, sedangkan
nilai setengah rata-rata lainnya yang besarnya ialah 459.000
dapat dianggap sebagai nilai trend dari periode dasar 1993.

Nilai trend di tahun tertentu bisa dihitung menggunakan rumus
berikut.

Y’ = Y’ = a0 + bx

Dimana : Y’ = Nilai trend periode tertentu
a0 = Nilai trend periode dasar
b = Tambahan trend tahunan yang dihitung dengan

rumus = (x2 – x1)/n
x2 = Setengah rata-rata kelompok kedua
x1 = Setengah rata-rata kelompok pertama
n = Jumlah periode dalam x1 atau x2

x = Jumlah unit tahun yang dihitung dari periode dasar
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Tabel Trend Penjualan Setengah Rata-Rata
PT X Periode 1986-1995

Tahun
Penjualan

(Unit)
Semi
Total

Setengah
Rata-
Rata

Trend
Permulaan

Tahun

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

305.000
332.500
301.000
366.000
356.500
417.000
444.500
459.500
512.000
515.000

1.661.000

2.298.000

332.200

459.600

268.500
293.980
319.460
344.940
370.420
395.900
421.380
446.860
472.340
497.820

Misalnya : 200.332aa 19880 

b = 459.600 – 332.200/5 = 25.480

Nilai trend permulaan tahun 1988 dan 1993 adalah:
Y1988 = 332.200 + 25.480 (-0,5) = 319.460
Y1993 = 332.200 + 25.480 (4,5) = 446.860

Nilai trend permulaan tahun 1986 – 1995 adalah:
Y1986 = 332.200 + 25.480 (-2,5) = 268.500
Y1987 = 332.200 + 25.480 (-1,5) = 293.980
Y1989 = 332.200 + 25.480 (0,5) = 344.940
Y1990 = 332.200 + 25.480 (1,5) = 370.420
Y1991 = 332.200 + 25.480 (2,5) = 395.900
Y1992 = 332.200 + 25.480 (3,5) = 421.380
Y1994 = 332.200 + 25.480 (5,5) = 472.340
Y1995 = 332.200 + 25.480 (6,5) = 497.820

Misalnya: 600.459aa 19930 

Nilai trend permulaan tahun 1986 – 1995 adalah:
Y1994 = 459.600 + 25.480 (0,5) = 472.340
Y1995 = 459.600 + 25.480 (1,5) = 497.820
Y1986 = 459.600 + 25.480 (-7,5) = 268.500
Y1987 = 459.600 + 25.480 (-6,5) = 293.980

bxaY 0 
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Y1988 = 459.600 + 25.480 (-5,5) = 319.460
Y1989 = 459.600 + 25.480 (-4,5) = 344.940
Y1990 = 459.600 + 25.480 (-3,5) = 370.420
Y1991 = 459.600 + 25.480 (-2,5) = 395.900
Y1992 = 459.600 + 25.480 (-1,5) = 421.380

Penerapan garis trend dalam grafik penjualan selama tahun 1986 –
1995 dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar Diagram Trend Penjualan
PT X Periode 1986-1995

Dalam contoh di atas, jumlah tahun data adalah sepuluh
(genap). Jika tahun data ganjil, maka pengelompokan data bagi
perhitungan trend-nya mengalami perubahan, yakni jumlah deret
waktu dibagi ke dalam dua kelompok yang sama dengan jalan
memasukkan periode tahun dan nilai deret waktu tengah ke dalam
setiap kelompok. Misalkan, data penjualan tahun 1989-1995 seperti
diperlihatkan tabel berikut.
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Tabel Penjualan PT X Tahun 1989-1995

Tahun Penjualan (Unit)

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

366.000
356.500
417.000
444.500
459.500
512.000
515.000

Dari data selama tujuh tahun (1989 – 1995) dapat dibuat
trend penjualan, semi total dan setengah rata-rata seperti
diperlihatkan dalam tabel berikut.

Tabel Trend Penjualan Setengah Rata-Rata
PT X Tahun 1989-1995

Tahun
Penjualan

(Unit)
Semi
Total

Setengah
Rata-
Rata

Trend
Permulaan

Tahun
1989
1990

1991
1992
1992
1993

1994
1995

366.000
356.500

417.000
444.500
444.500
459.500

512.000
515.000

1.584.000

1.931.000

396.000

482.750

352.635
381.545

410.455
439.365
439.365
469.275

497.185
626.095

Nilai setengah rata-rata 396.000 dan 482.750 dianggap
sebagai nilai trend periode Januari 1991 dan Januari 1994.
Perhitungan trend setiap tahun sama dengan perhitungan contoh
terdahulu. Jika a0 = 396.000 (Januari 1991) dan b = 482.750 –
396.000/3 = 28.910 (dibulatkan), maka nilai trend 1989 – 1995
adalah:
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Y1989 = 396.000 + 28.910 (-1,5) = 352.635
Y1990 = 396.000 + 28.910 (-0,5) = 381.545
Y1991 = 396.000 + 28.910 (0,5) = 410.455
Y1992 = 396.000 + 28.910 (1,5) = 439.365
Y1993 = 396.000 + 28.910 (2,5) = 468.275
Y1994 = 396.000 + 28.910 (3,5) = 497.185
Y1995 = 396.000 + 28.910 (4,5) = 526.095

c. Metode Kuadrat Terkecil (Least Square Method)
Metode ini merupakan metode yang lebih baik untuk

menghitung trend. Jika trend diasumsikan bergaris lurus, maka
dipergunakan persamaan berikut.

Y’ = a + bx

Dimana:
n

y
a


 ;

2x

xy
b






Contoh: (n = 9  ganjil)
Tabel Trend Penjualan PT X Tahun 1987-1995

Tahun ix Penjualan

iy iiyx
2

ix y'

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4

332.500
301.000
366.000
356.500
417.000
444.500
459.500
512.000
515.000

-1.330.000
-903.000
-732.000
-356.500

0
444.500
919.000

1.536.000
2.060.000

16
9
4
1
0
1
4
9

16

302.356
329.656
356.956
384.256
411.556
438.856
466.156
493.456
521.156

0 3.704.000 1.638.000 60

a = 3.704.000/9 = 411.556
b = 1.638.000/60 = 27.300

Persamaan trend-nya adalah:
Y’ = 411.556 + 27.300x
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Nilai trend tahun 1987 sampai dengan tahun 1995 dapat dihitung
dengan cara sebagai berikut.

Y1987 = 411.556 + 27.300 (-4) = 302.356
Y1988 = 411.556 + 27.300 (-3) = 329.656
Y1989 = 411.556 + 27.300 (-2) = 356.956
Y1990 = 411.556 + 27.300 (-1) = 384.256
Y1991 = 411.556 + 27.300 (0) = 411.556
Y1992 = 411.556 + 27.300 (1) = 438.856
Y1993 = 411.556 + 27.300 (2) = 466.156
Y1994 = 411.556 + 27.300 (3) = 493.456
Y1995 = 411.556 + 27.300 (4) = 521.156

Jika banyak data deret waktu berjumlah genap, maka perhitungan x
mengalami perubahan. Tabel berikut menunjukkan perhitungan
trend yang memiliki data deret waktu jumlah genap.

Tabel Trend Penjualan PT X Tahun 1986-1995

Tahun ix Penjualan

iy iiyx
2

ix y'

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

305.000
332.500
301.000
366.000
356.500
417.000
444.500
459.500
512.000
515.000

-2.745.000
-2.327.500
-1.505.000
1.098.000
-356.500
417.000

1.333.500
2.297.500
3.584.000
4.635.000

81
49
25

9
1
1
9

25
49
81

285.403
311.069
336.735
362.401
388.067
413.733
439.399
465.065
490.731
516.397

0 4.009.000 14.235.000 330

n = 10
a = 4.009.000/10 = 400.900
b = 4.235.000/330 = 12.833

Persamaan trend adalah: Y’ = 400.900 + 12.833x
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Nilai trend tahun 1986-1995 adalah:

Y1986 = 400.900 + 12.833 (-9) = 285.403
Y1987 = 400.900 + 12.833 (-7) = 311.069
Y1988 = 400.900 + 12.833 (-5) = 336.735
Y1989 = 400.900 + 12.833 (-3) = 362.401
Y1990 = 400.900 + 12.833 (-1) = 388.067
Y1991 = 400.900 + 12.833 (1) = 413.733
Y1992 = 400.900 + 12.833 (3) = 439.399
Y1993 = 400.900 + 12.833 (5) = 465.065
Y1994 = 400.900 + 12.833 (7) = 490.731
Y1995 = 400.900 + 12.833 (9) = 516.397

d. Metode Rata-Rata Bergerak (Moving Average Method)
Metode ini ditempuh dengan menghaluskan fluktuasi data

menggunakan rata-rata bergerak. Penghalusan tersebut bertujuan
untuk mengisolasi fluktuasi musim, residu dan bahkan sebagian
fluktuasi siklus. Nilai rata-rata bergerak diperoleh dengan
menghitung nilai rata-rata selama beberapa tahun berturut-turut.

Tabel Rata-Rata Bergerak Penjualan
PT X Tahun 1984-1995

Tahun
Penjualan

(Unit)

Jumlah
Bergerak
5 Tahun

Rata-Rata
Bergerak
5 Tahun

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

327.400
387.300
305.100
332.700
301.300
366.100
356.600
417.000
444.600
409.900
512.400
501.500

1.653.800
1.692.500
1.661.800
1.773.700
1.885.600
1.994.200
2.140.500
2.285.400

330.760
338.500
332.360
354.740
377.120
398.840
428.100
457.080

Jika periode bergerak yang hendak dicari rata-ratanya ialah
genap, misalnya 6 tahun, maka titik tengah dari periode tersebut
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jatuh di antara dua tahun, sehingga perlu dilakukan penyesuaian
yang umum diistilahkan sebagai ”memusatkan” agar harga rata-rata
bergerak sesuai dengan tahunnya. Berdasarkan hal itu, diambil rata-
rata bergerak 2 tahun dari rata-rata bergerak enam tahun tadi.
Deretan data terakhir disebut rata-rata bergerak enam tahun
dipusatkan.

Tabel Rata-Rata Bergerak Jumlah Penjualan
PT X Tahun 1984-1995
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3. Metode Regresi Korelasi
Persamaan Regresi Linier Berganda

Y = b0 + b1 X1 + b2 X2

n

XbXbY
b 2211

0




2
21

2

2

2

1

212

2

21
1

)XX()X)(X(

)XX)(YX()X)(YX(
b






2
21

2

2

2

1

211

2

12
2

)XX()X)(X(

)XX)(YX()X)(YX(
b
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Tabel Perhitungan Koefisien Korelasi Gaji dan Kesejahteraan terhadap
Produktivitas Kerja Karyawan PT Asuransi Jiwasraya

Tahun 1999 – 2003
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 2
1X =

 





n

X
X

2

12
1

=
 

10

968.1
466.468

2

 = 81.143,60

 YX1 =
  





n

YX
YX

1

1

=
   

10

84,083.1968.1
10,904.259  = 6.604,38

 2
2X =

 





n

X
X

2

22
2

=
 

10

950.1
594.626

2

 = 246.344

 YX 2 =
  





n

YX
YX

2

2

=
  

10

84,083.1950.1
07,001.290  = 78.652,27

 21XX =
  





n

XX
XX

21

21

=
   

10

950,1968.1
253.519  = 135.493

 2Y =
 





n

Y
Y

2

2

=
 

10

84,083.1
08,588.156

2

 = 39.117,15
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1b =
     

    221
2
2

2
1

212
2
21

XXXX

XXYXXYX








=
       

     2
493.135344.24660,143.81

493.13527,652.78344.24638,604.46





=
 

5051,0
949.885.630.1

60,367.877.823


2b =      
    2

21
2
2

2
1

1212
2
1

XXXX

YXXXYXX








=
       

     2
493.135344.24660,143.81

38,604.46493.13527,652.7860,143.81





=
 

0414,0
949.885.630.1

63,076.561.67


0b =
n

XbXbY 2211  

=       
9073,0

10

)950.1(0414,0968.15051,084,083.1




Jadi, persamaan regresinya adalah sebagai berikut.

Y = b0 + b1X1 + b2X

Y = 0,9073 + 0,5051X1 + 0,0414X2
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Hal tersebut dapat diartikan sebagai berikut.
b1 = 0,0515 ini berarti bahwa setiap tambahan satu juta rupiah

untuk gaji maka akan meningkatkan produktivitas kerja
sebesar Rp505.100.

b2 = 0,0414 ini berarti bahwa setiap tambahan satu juta rupiah
untuk kesejahteraan maka akan meningkatkan produktivitas
kerja sebesar Rp41.400.

Analisis Korelasi
Dalam meningkatkan produktivitas PT Asuransi Jiwasraya

menetapkan pemberian gaji dan kesejahteraan yang merupakan
kebijaksanaan perusahaan, karena yakin dapat mempengaruhi
peningkatan produktivitas perusahaan. Untuk dapat menganalisis
kuat tidaknya hubungan antara gaji (X1) dan kesejahteraan (X2)
secara simultan terhadap produktivitas (Y), maka dilakukan
perhitungan dengan rumus berikut.

R =


 
2

2211

y

yxbyxb

=
15,117.39

)27,852.78)(0414,0()38,604.46)(5051,0( 

=
15,117.39

20,256.387,539.23 

= 82,068,0 

Berdasarkan perhitungan tersebut maka kita nilai koefisien
korelasinya adalah 0,82 (masuk dalam kategori kuat).
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SOAL LATIHAN

1. Coba Saudara sebutkan dan jelaskan tahapan dalam sistem
peramalan!

2. Sebutkan dan jelaskan metode yang dapat digunakan untuk
melakukan peramalan (forecasting)!

3. PT Masteng adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam
produksi sepatu olah raga mempunyai data penjualan tahun
2013—2016 pada masing-masing triwulan disajikan pada tabel
berikut.

Tahun
Penjualan Aktual (Ribuan Unit)

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

2013 125 130 150 140

2014 135 145 160 155

2015 140 150 165 158

2016 150 160 175 168

Berdasarkan karakteristik data penjualan aktual tersebut,
perusahaan membuat ramalan penjualan tahun 2017 berdasarkan
metode time series (trend moment) dan indeks musiman.

Instruksi:
a) Tentukan forecast penjualan tahun 2017 dengan metode

trend moment!
b) Tentukan forecast penjualan untuk Triwulan I, II, III, dan IV

tahun 2017 berdasakan indeks musiman, jika total penjualan
tahun 2017 diprediksi naik 30% dari total rata-rata 2 tahun
terakhir!

4. Di bawah ini disajikan data tiga tahun terakhir per kuartal
pengunjung atraksi Disney Orlando Amerika Serikat. Dari tabel
tersebut saudara diminta untuk :
a Menghitung ramalan jumlah pengunjung tahun 2017 pada

musim dingin, semi, panas, dan gugur dengan metode trend
least square.
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b Menghitung ramalan jumlah pengunjung musiman selama
tahun 2017 , Jika diprediksi jumlah pengunjung tahun 2077
naik 25% dari jumlah pengunjung tahun sebelumnya dengan
menggunakan metode indeks musim.

Tahun Musim Pengunjung
2014

2015

2016

Dingin
Semi
Panas
Gugur
Dingin
Semi
Panas
Gugur
Dingin
Semi
Panas
Gugur

73.000
104.000
168.000
74.000
65.000
85.000
124.000
55.000
90.000
150.000
200.000
95.000

5. Pemkot Jakarta mengumpulkan data pengumpulan pajak
penjualan tahunan dan pendaftaran mobil baru seperti yang
terlihat dalam tabel berikut.

Pengumpulan pajak
penjulan tahunan
(jutaan)

1,0 1,4 1,9 2,0 1,8 2,1 2,3

Pendaftaran mobil
baru (dalam ribuan)

10 12 15 16 14 17 20

Pertanyaan:
a. Carilah persamaan regresinya!
b. Dari hasil perhitungan no. a, temukan ramalan pengumpulan

pajak penjualan jika banyaknya total pendaftaran mobil baru
adalah 22.000!

c. Carilah koefisien korelasi berdasarkan data-data tersebut dan
interpresaikan hasilnya!



BAB XII
MATERIAL

REQUIREMENTS PLANNING
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A. KONSEP MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING
Pabrik merupakan tempat senantiasa terjadinya proses

transformasi input berupa bahan baku menjadi output berupa
produk. Proses yang dimaksudkan tersebut akan membentuk sistem
produksi yang meliputi unsur pengaturan material, sumber daya
manusia, modal, dan mesin.

Pengaturan material meliputi hal-hal terkait sistem
persediaan dan informasi yang ditujukan agar sistem pengadaan
material menjadi tepat waktunya, jumlahnya, bahannya, dan
harganya. Ide dasar dari konsep Material Requirement Planning
(MRP) itu sendiri telah sejak lama berkembang dan dipergunakan
pada penyelesaian berbagai proyek industri, yakni filosofi ide
mengenai konsep bahan yang tepat di saat yang tepat.

MRP ialah sistem yang didesain khusus bagi kondisi
permintaan bergelombang yang khas dan dependen. Sistem MRP itu
sendiri bertujuan untuk: (1) menjamin ketersediaan material, item
dan/atau komponen yang diperlukan untuk memenuhi skedul
produksi, termasuk ketersediaan produk bagi konsumen; (2)
menjaga tingkat persediaan di kondisi yang minimum; serta (3)
merencanakan penjadwalan, pembelian, dan pengiriman.

B. KARAKTERISTIK DASAR SISTEM MRP
Karakteristik yang dimiliki oleh sistem MRP diuraikan

dalam poin-poin berikut.
1. Perhatian terhadap kapan dibutuhkan

Integrasi pemikiran antara fungsi pengawasan produksi dan
manajemen persediaan mengakibatkan pergeseran perhatian
terhadap kapan dibutuhkan ketimbang perhatian langsung
terhadap kapan melakukan pemesanan. Jika manajer operasi
mempunyai informasi mengenai tanggal permintaan, maka
pemesanan dan penjadwalan komponen rakitan produk
merupakan masalah kapan dibutuhkan.

2. Perhatian terhadap prioritas pemesanan
Dalam konteks ini, disadari bahwa tidak semua pesanan
konsumen memiliki prioritas yang sama karena suatu produk
mungkin saja dinilai lebih penting daripada produk lainnya. Oleh
sebab itu, perlu disusun penjadwalan sedemikian rupa untuk
memenuhi prioritas pesanan.
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3. Penundaan pengiriman permintaan
Adanya prioritas pesanan berkonsekuensi pada munculnya
konsep penundaan pengiriman, yakni penundaan produksi
ataupun pesanan atas produk terjadwal demi memaksimalisasi
kegiatan operasi secara menyeluruh.

4. Fungsi integrasi
Dalam konteks ini, pengawasan produksi dan manajemen
persediaan dinilai sebagai satu kesatuan fungsi yang terintegrasi.

C. PROSES PERHITUNGAN MRP
MRP dapat dihitung dengan menggunakan suatu proses yang

melalui serangkaian langkah berikut.
1. Menentukan Kebutuhan Bersih

Berdasarkan kebutuhan bersih (net requirement) adalah selisih
antara kebutuhan kotor (gross requirement) dengan persediaan
yang ada di tangan (on hand). Data yang diperlukan dalam
menentukan kebutuhan bersih adalah (1) kebutuhan kotor setiap
periode, (2) persediaan yang ada di tangan, dan (3) rencana
penerimaan (scheduled recepts) pada periode mendatang. Dalam
hal ini, yang dimaksudkan dengan kebutuhan kotor ialah jumlah
permintaan produk final.

Tabel 12.1 Format MRP

Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

GR
SR
OH
NR
POP
POR

GR = Gross Requirement (kebutuhan bersih)
SR = Scheduled Recepts (skedul penerimaan)
NR = Net Requirement (kebutuhan bersih)
OH = On Hand (persediaan di tangan)
POP =Planned Order Receipts (rencana penerimaan pesanan)
POR =Planned Order Release (rencana pemesanan)
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2. Menentukan Jumlah Pesanan
Penentuan jumlah pesanan baik untuk item maupun komponen,
didasarkan kebutuhan bersih. Alternatif yang dapat digunakan
untuk menentukan besarnya ukuran lot pemesanan, diantaranya:
(1) penyeimbangan antara biaya set-up dengan ongkos simpan,
(2) Fixed Order Quantity (FOQ), (3) Lot For Lot Ordering
(LFL), (4) Periodic Order Quantity (POQ), dan (5) Metode
akumulasi.

3. Menentukan BOM dan Kebutuhan Kotor Setiap Komponen
BOM itu sendiri ditentukan atas dasar struktur produk dengan
memuat sejumlah informasi yang di antaranya meliputi nomor
dan jenis komponen, jumlah kebutuhan dari komponen di
atasnya, serta sumber dari komponen tersebut. Adapun
kebutuhan kotor setiap komponen nantinya ditentukan oleh suatu
rencana pemesanan (planned order releases) komponen yang
ada di atasnya dengan dikali kelipatan tertentu sesuai kebutuhan.

4. Menentukan Tanggal Pemesanan
Penentuan tanggal pemesanan bisa saja dipengaruhi oleh rencana
penerimaan (planned order receipts) ataupun tenggang waktu
pesanan (lead time).

D. METODE LOT UNTUK LOT
Metode lot untuk lot (Lot-for-Lot, LFL), atau yang lebih

sering diistilahkan sebagai metode persediaan minimal sebenarnya
dilakukan atas dasar ide untuk menyediakan persediaan, atau bahkan
memproduksinya sesuai keperluan saja dengan jumlah persediaan
yang diupayakan seminimal mungkin. Jumlah pesanan yang
disesuaikan dengan jumlah kebutuhan riil akan berdampak pada
tidak adanya simpanan persediaan, sehingga umumnya biaya yang
ditimbulkan dari metode ini hanyalah mencakup biaya pemesanan
semata.

Risiko yang membayangi metode ini ialah risiko
keterlambatan pengiriman barang. Pada persediaan bahan baku,
keterlambatan pengiriman barang itu sendiri akan membuat produksi
menjadi terhenti. Adapun pada persediaan produk jadi,
keterlambatan tersebut akan membuat permintaan pelanggan
menjadi tidak terpenuhi. Meskipun demikian, metode ini tetaplah
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pilihan terbaik bagi perusahaan tertentu, misalnya yang
memperdagangkan barang tidak tahan lama (perishable products).

Contoh
PT Edherlite selaku perusahaan yang memproduksi lampu

hias membutuhkan suatu komponen selama delapan minggu
berturut-turut, yakni sebanyak 30, 40, 50, 40, 60, 30, 40 dan 30 unit.
Besarnya biaya pemesanan ialah Rp50.000 per pesanan, sedangkan
besarnya biaya penyimpanan ialah Rp500 per unit/minggu. Dengan
menggunakan metode LFL, kebutuhan material tersaji pada tabel
berikut.

Tabel Bagan MRP dengan Metode LFL

Minggu 1 2 3 4 5 6 7 8

Kebutuhan bersih
Rencana penerimaan
Proyeksi persediaan

30
30

0

40
40

0

50
50

0

40
40

0

60
60

0

30
30

0

40
40

0

30
30

0

Biaya total persediaan dikalkulasikan sebagai berikut.
Biaya pemesanan = 8 x Rp50.000 = Rp400.000
Biaya penyimpanan = 0

Biaya total = Rp400.000

E. METODE PENYEIMBANGAN SEBAGIAN PERIODE
Metode penyeimbangan sebagian periode (Part-Period-

Balancing / PPB) ialah suatu pendekatan yang dipergunakan untuk
menentukan ukuran lot bagi suatu kebutuhan material yang tidak
sama dalam upaya mengurangi biaya total persediaan. Meskipun
tidak selalu menjamin tercapainya biaya total minimum, pemecahan
yang ditawarkan oleh metode ini cukuplah baik.

Sebagaimana model EOQ, metode ini juga berupaya
menyamakan biaya penyimpanan dengan biaya pemesanan. Akan
tetapi, metode ini bisa mempergunakan jumlah pesanan yang
berbeda di setiap periode pemesanan yang berbeda karena
banyaknya permintaan di setiap periode tersebut seringkali tidaklah
sama. Dalam metode ini, ukuran lot ditentukan menggunakan
pendekatan sebagian periode ekonomis (economic part period,
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EPP), yakni dengan membagi biaya pemesanan (biaya set-up
produksi) dengan biaya penyimpanan per unit per periode.

periodeunit /pernpenyimpanaBiaya

pemesananBiaya
EPP 

Kebutuhan di setiap periode diakumulasikan hingga
mendekati nilai EPP. Akumulasi persediaan yang mendekati nilai
EPP tersebut dijadikan sebagai ukuran lot yang bisa mengurangi
biaya persediaan.

Dalam kasus PT Edherlite, dengan menggunakan rumus di
atas, nilai EPP dapat dihitung sebagai berikut.

EPP = Rp50.000/Rp500 = 100 periode-bagian

Selanjutnya, penentuan besarnya lot dapat dijelaskan menggunakan
tabel berikut ini.

Tabel Penentuan Ukuran Lot
dengan Menggunakan EPP

Periode Kebutuhan
Lama

Penyimpanan
(Periode)

Periode -
Bagian

Akumulasi
Periode -
Bagian

(1) (2) (3) (4) (5)
1

1, 2
1, 2, 3

4
4, 5

4, 5, 6
7

7, 8

30
40
50
40
60
30
40
30

0
1
2
0
1
2
0
1

0
40
100
0
60
60
0
30

0
40
140
0
60
120
0
30

Pada baris pertama, pemesanan dilakukan hanya untuk
memenuhi kebutuhan periode 1 saja, sehingga tidak ada persediaan
yang disimpan. Pada baris kedua, pemesanan dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan periode 1 dan 2 sekaligus, sehingga selama
periode itu terdapat 40 unit (kolom 2) yang belum digunakan yang
tersimpan selama 1 periode (kolom 3). Kolom 4 menunjukkan
periode-bagian, yang dalam hal ini sebesar 40x1. Jika pemesanan
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dilakukan untuk memenuhi tiga periode sekaligus, terdapat 50 unit
tambahan yang tersimpan selama 2 periode, periode-bagian sebesar
100, sehingga akumulasi periode-bagian (kolom 5) menjadi 40+100
= 140.

Angka 140 telah melebihi nilai EPP, perhitungan sementara
selesai dan dilakukan evaluasi. Angka 140 lebih dekat ke 100 (EPP)
dibandingkan 40. Hal ini mencerminkan bahwa pemesanan lot
pertama dilakukan sekaligus untuk kebutuhan periode 1, 2, dan 3,
sebanyak 120 unit.

Pada perhitungan untuk lot berikutnya diperoleh nilai
akumulasi periode-bagian sebesar 120, yang lebih dekat ke 100
daripada 60. Berarti, lot kedua dipesan sebanyak 120 unit, yang
mencakup kebutuhan untuk periode 4, 6, dan 6. Dengan cara yang
sama diperoleh pesanan untuk lot ketiga mencakup kebutuhan untuk
periode 7 dan 8.

Berdasarkan perhitungan ukuran lot tersebut, rencana
kebutuhan material dan jumlah biaya total dapat dihitung sebagai
berikut.

Tabel Bagan MRP dengan Metode PPB

Minggu 1 2 3 4 5 6 7 8

Kebutuhan bersih
Rencana
penerimaan
Proyeksi
persediaan

30

120

90

40

50

50 40

130

90

60

30

30 40

70

30

30

Biaya pemesanan = 3 x Rp50.000 = Rp150.000
Biaya penyimpanan = 290 x Rp500 = Rp145.000

Biaya total = Rp295.000

F. METODE KUANTITAS PESANAN PERIODE
Metode kuantitas pesanan periode (Period Order Quantity /

POQ) atau yang seringkali diistilahkan sebagai metode Uniform
Order Cycle ialah suatu pengembangan atas metode EOQ yang
diperuntukkan bagi jumlah permintaan yang tidak seragam pada
beberapa periode. Dalam model EOQ, rata-rata permintaan
dipergunakan untuk memperoleh rata-rata kuantitas barang di setiap
pemesanan. Angka tersebut kemudian dibagi dengan rata-rata
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permintaan per periode. Hasil dari perhitungan tersebut kemudian
dibulatkan ke dalam angkat integer. Angkat terakhirnya akan
merefleksikan banyaknya cakupan periode waktu per tiap
pemesanan. Perhitungan di atas bisa diselesaikan menggunakan
rumus berikut.

POQ =
DH

S2

Dengan menggunakan contoh Edherlite, POQ dapat dihitung
sebagai berikut. Rata-rata kebutuhan (D) = 320 unit / 8 minggu = 40
unit / minggu

POQ = )dibulatkan(224,2
)500(40

)000.500(2


Hasil perhitungan tersebut mencerminkan bahwa pemesanan
dilakukan setiap dua periode sekali dengan jumlah pesanan yang
disesuaikan dengan kebutuhan di setiap periode tersebut.
Perencanaan kebutuhan material dan biaya total dengan
menggunakan metode POQ tersaji pada tabel berikut.

Tabel Bagan MRP dengan Metode POQ

Minggu 1 2 3 4 5 6 7 8

Kebutuhan bersih
Rencana penerimaan
Proyeksi persediaan

30
70

40

40 50
90

40

40 60
90

30

30 40
70

30

30

Biaya pemesanan = 4 x Rp50.000 = Rp200.000
Biaya penyimpanan = 140 x Rp500 = Rp 70.000

Biaya total = Rp270.000
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G. METODE KUANTITAS PESANAN EKONOMIS
Dengan menggunakan metode kuantitas pesanan ekonomis

(Economic Order Quantity/EOQ), diperoleh hasil berikut ini.

EOQ = )dibulatkan(9044,89
500

)000.500)(40(2


Tabel Bagan MRP dengan Metode EOQ

Minggu 1 2 3 4 5 6 7 8

Kebutuhan bersih
Rencana penerimaan
Proyeksi persediaan

30
90
60

40

20

50
90
60

40

20

60
90
50

30

20

40
50
30

30

Biaya pemesanan = 4 x Rp50.000 = Rp200.000
Biaya penyimpanan = 260 x Rp500 = Rp130.000

Biaya total = Rp330.000

Ringkasan
Berikut ini merupakan ringkasan hasil perhitungan biaya

total dari keempat metode.

Tabel Ringkasan Biaya Total (dalam Rupiah)

Jenis Biaya
Metode

LFL PPB POQ EOQ

Biaya pemesanan

Biaya penyimpanan

Biaya total

400.000

0

400.000

150.000

145.000

295.000

200.000

70.000

270.000

200.000

130.000

330.000

Berdasarkan tabel tersebut, metode POQ menanggung biaya
total terkecil, sehingga pemesanan sebaiknya dilakukan secara
periodik 2 minggu sekali, dimana setiap pesanan mencakup
kebutuhan untuk dua periode sekaligus.
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SOAL LATIHAN

1. Apa yang Saudara pahami tentang konsep Material Requirement
Planning (MRP)?

2. Jelaskan apa tujuan yang ingin dicapai dari penerapan MRP!

3. Sebutkan karakteristik dasar dari Material Requirement
Planning (MRP)!

4. Jelaskan istilah dalam MRP berikut: Planned Order Releases,
Current inventory, On-Hand Inventory!



BAB XIII
MATERIAL HANDLING
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Desain aliran pemindahan bahan (material handling)
berperan penting dalam suatu perencanaan layout fasilitas pabrik.
Proses operasi pabrik umumnya lebih banyak melibatkan bahan
bergerak daripada orang ataupun mesin. Tetapi pada kasus tertentu,
lebih baik orang atau mesinlah yang bergerak daripada bahan karena
pemindahan bahan tersebut tentunya memerlukan biaya yang tidak
sedikit.

A. PRINSIP DASAR DESAIN PEMINDAHAN BAHAN
Berikut ini merupakan beberapa prinsip dasar pemindahan

bahan.
1. Meminimumkan kegiatan pemindahan bahan
2. Perencanaan secara teliti (penempatan mesin dan peralatan

lainnya)
3. Pemilihan peralatan yang tepat
4. Penggunaan peralatan dan mesin secara efektif dan efisien.

B. DASAR PEMILIHAN METODE PEMINDAHAN BAHAN
Terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan dasar dalam

memilih metode pemindahan barang, yaitu sebagai berikut.
1. Kondisi bangunan pabrik
2. Jenis peralatan produksi
3. Produk dan bahan
4. Jenis peralatan pemindahan bahan yang akan dipergunakan
5. Evaluasi dan analisis biaya

C. POLA ALIRAN BAHAN
Ada beberapa pola aliran bahan yang bisa dipergunakan pada

proses produksi, yaitu sebagai berikut.
1. Straight line, pola aliran bahan berdasarkan garis lurus;
2. Zig-zag, yaitu pola aliran bahan berdasarkan garis patah-

patah
3. U–shape, pola aliran bahan yang mengkehendaki akhir

proses produksi untuk diposisikan pada lokasi yang sama
dengan lokasi di awal proses produksi.

4. Circulation, pola aliran bahan yang dibentuk berdasarkan
lingkaran.
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Adapun pola aliran bahan yang bisa dipergunakan pada
proses perakitan antara lain sebagai berikut.

1. Combination assembly line pattern, pola aliran bahan yang
membutuhkan suatu lintasan panjang dengan garis perakitan
utama yang dipasok dari beberapa sub-rakitan di sisi yang
sama.

2. Tree assembly line pattern, pola aliran bahan dengan sub
rakitan yang diposisikan pada dua sisi garis perakitan utama.

3. Overhead assembly line pattern, aliran bahan dengan pattern
yang terletak pada tingkatan yang berbeda.

D. ANALISIS DESAIN ALIRAN BAHAN
Terkait keperluan analisis aliran pemindahan bahan (material

handling), diperlukan beberapa macam data, yaitu sebagai berikut.
1. Rute lintasan perpindahan bahan
2. Volume atau berat bahan yang akan dipindahan, termasuk

frekuensi perpindahan dalam satu satuan waktu
3. Jarak perpindahan bahan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya
4. Kecepatan gerak perpindahan bahan
5. Biaya yang dikeluarkan untuk proses perpindahan bahan.

Berdasarkan berbagai data tersebut, teknik analisis yang
biasanya dipergunakan dalam suatu proses perencanaan aliran bahan
ialah sebagai berikut.

1. Assembly Chart
2. Operation process Chart
3. Multi Product Process Chart
4. String Diagram
5. Process Chart
6. Flows Diagram
7. Flow Process Chart
8. From to-Chart
9. Procedure Chart
10. Critical Path Method
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SOAL LATIHAN

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pemindahan bahan
(material handling) dan jelaskan pula prisip dasar pemindahan
bahan (material handling) tersebut?

2. Sebutkan prinsip dasar dalam memilih metode pemindahan
barang?

3. Sebutkan beberapa pola aliran bahan untuk proses produksi?



BAB XIV
PEMELIHARAAN
DAN KEBIJAKAN

PENGGANTIAN MESIN
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A. PEMELIHARAAN DAN RELIABILITAS
1. Menciptakan Keunggulan dengan Pemeliharaan

Persaingan dalam industri manufaktur sepeda motor
(motorcycle) semakin seru dengan masuknya sepeda motor dari Cina
(mocin) dengan merek-merek baru, di samping pengembangan
produk dari Suzuki, Yamaha, Kawasaki Motor. Honda Motor
merupakan pemimpin pasar (market leader) di pasar sepeda motor di
lndonesia.

Kenyataan di lapangan, merek Honda masih tetap merajai
pasar kelas sepeda motor bebek. Berdasarkan pengamatan yang
dilakukan produsen terhadap pelanggan Honda maupun untuk
pelanggan merek lain yang paling menonjol alasannya adalah
pemeliharaan sepeda motor Honda lebih mudah dibandingkan merek
lain, karena dengan mengikuti petunjuk sistem pemeliharaan, juga
didukung spare part dan komponen yang mudah diperoleh di setiap
tempat, juga didukung reliabilitas komponen yang tinggi,
dibandingkan komponen sepeda motor merek lain yang lebih sulit
diperoleh dan reliabilitas kurang meyakinkan.

Demikian juga kelas mobil angkutan pribadi maupun niaga
merek Toyota menjadi pilihan konsumen mobil dibanding merek
lainnya, juga akibat sistem pemeliharaan yang tidak sulit dan
reliabilitas spare part atau komponen yang tinggi, dan mudah untuk
diperoleh apabila dibutuhkan dalam pemeliharaannya. Faktor harga
menjadi kurang penting bagi konsumen, akibat pengalaman dan
alasan pemeliharaan yang menjadi prioritas nomor satu.

Dengan demikian, kondisi persaingan kelas sepeda motor
bebek, persaingan mobil angkutan di atas menggambarkan bahwa
mesin atau peralatan yang mudah untuk dipelihara dan memiliki
reliabilitas komponen yang tinggi akan menjadi keunggulan suatu
produk di dalam persaingan menghadapi produk sejenis dari merek
yang berbeda.

2. Strategi Pemeliharaan dan Reliabilitas
Sasaran dari pemeliharaan dan reliabilitas adalah menjaga

agar kapasitas mesin dan peralatan tetap konsisten dengan sistem
pengendalian biaya produksi, sehingga memungkinkan tercapainya
efisiensi. Pemeliharaan (maintenance) itu sendiri ialah seluruh
kegiatan yang ditujukan untuk menjaga sistem peralatan dan mesin
agar senantiasa bisa melaksanakan pekerjaan yang dipesankan
kepadanya. Adapun reliabilitas ialah kemungkinan pemanfaatan
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mesin dan peralatan ataupun produk untuk difungsikan secara tepat
waktu dalam suatu kondisi tertentu.

Strategi pemeliharaan dan reliabilitas sangat erat kaitannya
dengan peran karyawan (role of employee), serta prosedur
pemeliharaan dan reliabilitas (maintenance and reliability
procedures) dalam upaya pencapaian hasil berupa kualitas
manajemen dan produk (total management and product quality
result).

3. Reliabilitas
Perubahan pada setiap bagian komponen yang saling

berhubungan dengan kemampuan (ketahanan) di dalam mendukung
suatu sistem tertentu, secara konsisten tetap sesuai dengan performa
yang diharapkan. Metode untuk mengetahui sistem reliabilitas dapat
digunakan dengan rumus:

Rs = R I x R2 x R3 x…….x Rn

Di mana : Rs = sistem reliabilitas
Rl = reliabilitas komponen 1
R2 = reliabilitas komponen 2

Sebagai contoh: Alam Raya Sewing Machine, yang
memproduksi komponen dari besi cor, seperti bodi dinamo/motor,
rangka mesin jahit, plat kopling, dan rumah pirodo sistem mobil, dan
lain-lain. Pengecoran besi menggunakan lima tungku bakar (Cupola)
dengan reliabilitas masing-masing: 0,90, 0,92, 0,85, 0,99, dan 0,80,
seperti diuraikan pada gambar 62 di bawah ini.

Maka reliabilitas sistem tungku bakar (Cupola) adalah:
Rs = 0,90 x 0,92 x 0,85 x 0,99 x 0,80 = 0,661 atau 66, %

Dasar pengukuran tingkat kegagalan setiap unit komponen di
dalam sistem konversi yang dinamakan tingkat kegagalan produk
(product failure rate) atau disingkat FR. Tingkat kegagalan (FR)
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dapat dihitung berdasarkan jumlah unit komponen yang diuji, yang
mengalami kegagalan selama periode/waktu operasi.

FR (%) =
DiujiyangJumlah

GagalyangJumlah
x 100%

FR (N) =
OperasiSelamaKomponenJumlah

GagalyangJumlah

Sementara itu, titik tengah waktu antara komponen yang
mengalami kegagalan (mean time between failures) disingkat MTBF
dapat dihitung dengan rumus:

MRBF =
FR(N)

1

Sebagai aplikasinya dapat diambil contoh :
Di laboratorium Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas

Nasional terdapat 40 komputer secara online sistem yang dapat
menggunakan internet. Dalam satu minggu pemakaian lab. 50 jam.
Ada dua komputer yang selalu mengalami kemacetan, sehingga
suatu ketika dilakukan pengujian, pertama diuji sesudah 10 jam
untuk satu komputer dan 30 jam untuk komputer lainnya. Persentase
kegagalan dapat dihitung sebagai berikut.

FR (%) = 2/40 (100%) = 5%

Tingkat kegagalan berdasarkan waktu operasi per jam:

FR (N) =
OperasiWaktu

RusakyangJumlah

Di mana:
Jumlah waktu = (50 jam) (40 jam)

= 2.000 jam - unit

Waktu tidak operasi = 40 jam unit yang diuji pertama + 20 jam
unit yang diuji ke-2

= 60 jam-unit
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Waktu operasional = Total waktu - Waktu tidak operasi

FR(N) =
602000

2


=

1940

2
= 0.0010 kegagalan/jam-unit.

Maka MTBF dapat dihitung:

BTBF =
0010.0

1
= 0,971 jam.

Apabila pemakaian laboratorium selama satu tahun (52 minggu),
maka tingkat pemanfaatan berkurang sebanyak:
Tingkat kegagalan = (0.0010) (52 minggu) (50 jam)

= 0.026 kegagalan dari total penggunaan
lab/tahun

Untuk mengatasi reliabilitas komponen yang kurang baik
(dibandingkan komponen lainnya), dapat dilakukan dengan cara
meningkatkan sistem reliabilitas kombinasi antarkomponen, agar
diperoleh tingkat reliabilitas gabungan yang lebih baik (redundancy
method). Tindakan yang harus dilakukan adalah dengan
memperbaiki komponen yang tingkat reliabilitasnya rendah, dengan
rumus:

andioperasik

PertamaCupola,

asProbabilit
+

















dibutuhkanyang

KeduaCupola,

asProbabilit

X

andioperasik

KeduaCupola,

asProbabilit
=

Perhitungannya:
Sebagai ilustrasi, kasus Alam Raya Sewing Machine sebelumnya:

= 0,90 x 0,92 x {0,85 + 0,85 (1 - 0,85)} x 0,99 x { 0,80 + 0,80(1-
0,80)}

= 0,76
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B. MACAM-MACAM PEMELIHARAAN
1. Pemeliharaan Preventif (Preventive Maintenance)

Kegiatan pemeliharaan preventif ditujukan untuk mencegah
kerusakan tak terduga yang bisa menimbulkan kerusakan pada
fasilitas produksi saat dipergunakan dalam proses produksi.
Pemeliharaan ini sangatlah penting dalam mendukung fasilitas
produksi yang digolongkan sebagai “critical unit” seperti berikut.
1. Kerusakan fasilitas dan peralatan akan membahayakan

keselamatan dan kesehatan pekerja.
2. Kerusakan fasilitas akan mempengaruhi kualitas produk.
3. Kerusakan fasilitas akan menyebabkan proses produksi menjadi

macet.
4. Investasi yang ditanamkan untuk pengadaan fasilitas tersebut

cukuplah mahal biayanya.

Dalam praktiknya, pemeliharaan preventif yang dijalankan
oleh perusahaan bisa dibedakan menjadi dua jenis berikut.
1) Routine maintenance; yakni pemeliharaan yang dilakukan secara

rutin, sebagai contoh setiap hari mengadakan pelumasan,
pengecekan oli, pengecekan dan pengisian bahan bakar,
termasuk pemanasan mesin (warming up).

2) Periodic maintenance; yakni pemeliharaan yang dapat dilakukan
dengan memakai lamanya jam kerja mesin atau fasilitas produksi
lain, sehingga perlu dibuat jadwal kerja, misalnya setiap 100 jam
kerja, kemudian 500 jam kerja, dan seterusnya, yang sifatnya
periodik dan berkala. Kegiatan ini jauh lebih berat dari kegiatan
pemeliharaan rutin. Sebagai contoh; pembongkaran mesin,
penyetelan katup-katup masuk dan keluar, penggantian spare
part, service (overhaul) besar maupun kecil.

2. Pemeliharaan Korektif (Breakdown Maintenance)
Pemeliharaan korektif ialah kegiatan pemeliharaan yang

dijalankan sesudah terjadinya kerusakan pada fasilitas dan peralatan,
sehingga tidak bisa difungsikan dengan baik. Umpamanya mesin
dan peralatan yang dipergunakan dalam proses konversi cenderung
tidak mengindahkan pemeliharaan preventif karena adanya garansi
(after sales service) yang hanya berfokus pada pemeliharaan
sesudah terjadi kerusakan pada mesin dan peralatan terkait, sehingga
membutuhkan dilakukannya pembongkaran secara total
(breakdown).
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Sebagai contoh, diambil manufaktur garmen "Sun Flower"
yang memproduksi garmen dengan kualitas ekspor ke negara
anggota Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), di mana Quality
Control (QC) dilakukan sangat ketat oleh importir di gudang pabrik.
Peralatan dalam proses koversi dipergunakan Sewing Machine yang
sifatnya kecepatan tinggi (High Speed). Berdasarkan hasil QC
selama dua tahun terakhir, diperoleh datadata sebagai berikut.

Mesin yang
Mengalami Kerusakan

Bulan Terjadinya
Kerusakan

0
1
2
3

1
7
7
5
20

Perusahaan mengalami kerugian pengeluaran biaya sebesar
Rp2,7 juta selama terjadi kerusakan, salah satu alternatif adalah
melakukan pemeliharaan preventif, dimana rata-rata kontrak
pemeliharaan preventif hanya diestimasi satu kerusakan per bulan.
Biaya pemeliharaan preventif Rp1,3 juta per bulan. Manajer
operasional harus melakukan analisis, apakah melakukan
pemeliharaan preventif atau pemeliharaan korektif (breakdown).

Analisis dan Perhitungan
Langkah Pertama: Pengharapan banyaknya tingkat kerusakan dalam

operasional perusahaan sebelum melakukan
kontrak pemeliharaan.

Jumlah Kerusakan Frekuensi Jumlah Kerusakan Frekuensi
0
1

1/20 =
7/20 =

0,05
0,35

2
3

7/20 =
5/20 =

0,35
0,25

Pengharapan jumlah kerusakan:
= (Banyaknya Kerusakan) X (Catatan Frekuensi)
= (0).(0,05) + (1).(0,35) + (2). ).(0,35) + (3). ).(0,25)
= 0 + 0,35 + 0,7 + 0,75 = 1,8 kerusakan/bulan
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Langkah Kedua: harapan biaya pemeliharaan korektif adalah:
= Harapan Jumlah Kerusakan x Biaya per Kerusakan
= (1,8) (Rp2,7 juta) = Rp4,86 juta.

Langkah Ketiga: menghitung biaya pemeliharaan preventif.

= 

anPemeliharaKontrak

denganKerusakan

biayaHarapan

anPemelihara

Kontrak

Biaya

= (satu kerusakan/bulan)(Rp2,7 juta) + Rp1,3 juta

= Rp4 juta per bulan.

Langkah Keempat: Oleh karena biaya pemeliharaan korektif lebih
mahal, yaitu Rp4,86 juta, adalah lebih baik
melakukan kontrak pemeliharaan dengan biaya
hanya Rp4 juta

3. Pemeliharaan Produktivitas Secara Total
Berdasarkan teorinya, total biaya pemeliharaan mencakup

biaya pemeliharaan korektif yang berbanding terbalik dengan biaya
pemeliharaan preventif sebagaimana yang digambarkan oleh kurva
berikut.

Gambar 14.1. Kurva Total Biaya Pemeliharaan
(Total Cost of Maintenance)
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Cara yang bisa dipergunakan untuk memelihara produktivitas
secara total antara lain sebagai berikut.
1. Merancang mesin ataupun peralatan dengan reliabilitas tinggi

yang juga mudah untuk dioperasikan dan dipelihara.
2. Menganalisis biaya investasi bagi mesin ataupun peralatan yang

mencakup pelayanan pemasok beserta biaya pemeliharaannya.
3. Mengembangkan perencanaan atas pemeliharaan preventif yang

bisa secara praktis dimanfaatkan oleh operator, teknisi, dan
bagian pemeliharaan.

4. Melatih pekerja agar mampu mengoperasikan dan memelihara
mesin dan/atau peralatan.

Dalam menjalankan pemeliharaan, ada dua permasalahan
utama yang mungkin dihadapi perusahaan, yakni permasalahan
teknis dan ekonomis. Permasalahan teknis yang dimaksudkan disini
cenderung menyangkut berbagai upaya untuk menghilangkan
probabilitas kemacetan akibat tidak baiknya kondisi fasilitas
dan/atau peralatan konversi. Dalam kondisi teknis itu sendiri, perlu
diperhatikan hal-hal berikut.
* Tindakan yang perlu dilakukan untuk memelihara

mesin/peralatan yang ada dan memperbaiki mesin/peralatan yang
rusak;

* Alat ataupun komponen yang diperlukan ataupun diharuskan
untuk tersedia agar tindakan pada bagian di atas bisa dilakukan.

Adapun permasalahan ekonomis biasanya menyangkut upaya
yang perlu dijalankan agar kegiatan pemeliharaan mesin/peralatan
yang dibutuhkan secara teknis bisa terlaksana secara efisien dengan
turut memperhatikan besarnya biaya yang timbul yang bisa
menguntungkan perusahaan.

B. ALASAN PENGGANTIAN MESIN
Terdapat beberapa alasan yang mendasari penggantian

mesin, yaitu sebagai berikut.
1. Adanya laba potensial dari penggunaan mesin baru. Misalnya

penggunaan mesin baru akan lebih menguntungkan karena
penggunaan bahan dan tenaga kerja yang lebih sedikit, sehingga
harga pokok produk menjadi lebih rendah atau memberikan
penghematan yang terbesar.
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2. Penggunaan mesin yang rusak akan mengakibatkan kerugian
sebagai berikut.
a. Bertambahnya waktu pengerjaan produk pada mesin

tersebut.
b. Menurunnya produksi perusahaan karena naiknya waktu

produksi per satuan.
c. Menurunnya kualitas produk.
d. Bertambahnya biaya tenaga kerja dan maintenance.

3. Oleh karena mesin yang dipergunakan telah kuno/tua atau
ketinggalan zaman. Walaupun mesin yang kuno ini masih dapat
berfungsi, tetapi produk yang dihasilkan tidak dapat bersaing
dengan produk lain di pasar, yang di produksi dengan mesin baru
yang lebih efisien.

4. Perubahan preferensi konsumen menuntut perusahaan untuk
mengubah desain produk, sehingga mesin yang tersedia menjadi
tidak cocok atau bahkan tidak lagi bisa untuk dipergunakan.

5. Mesin yang menimbulkan suatu keadaan tertentu, seperti
keributan suara, banyaknya asap, atau bahkan seringnya
kecelakaan, otomatis harus digantikan dengan mesin baru.

C. METODE PEMILIHAN DAN PENGGANTIAN MESIN
Terdapat beberapa metode yang bisa dipedomani dalam

dalam mengganti mesin lama dan memilih ataupun membeli mesin
baru. Metode pemilihan dari penggantian mesin yang bisa
dipergunakan tersebut antara lain sebagai berikut.
1. Annual Cost Saving Approach
2. Total Life Average Approach
3. Present Worth Method
4. The New MAPI Formula

Sebelum keempat metode tersebut dibahas, perlu diingat
bahwa biaya pembelian mesin baru itu sendiri bisa dibagi menjadi
dua macam, yakni sebagai berikut.
a. Recurring costs, yakni biaya yang terus timbul atau terjadi

selama mesin tersebut digunakan. Biaya-biaya ini terdiri dari
biaya upah langsung (direct labor costs), biaya upah tidak
langsung (indirect labor costs), tenaga listrik (power), biaya
pemeliharaan (maintenance cost), pajak dan asuransi.

b. Non recurring costs, yakni biaya yang sepanjang kepemilikan
mesin/peralatan terkait hanya perlu dikeluarkan sebanyak satu
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kali saja. Biaya ini mencakup biaya pembelian, pengangkutan
dan pemasangan.

Di samping kedua biaya tersebut, penyusutan nilai
mesin/peralatan juga perlu untuk diperhatikan. Penyusutan itu
sendiri ialah penurunan nilai mesin/peralatan akibat digunakan untuk
memproduksi produk. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk
menghitung penyusutan itu sendiri ialah metode garis lurus (straight
line method).

1. Annual Cost Saving Approach
Metode pemilihan ini berfokus pada penghematan dari mesin

yang dipilih, yakni dengan membandingkan recurring dan non
recurring costs, serta depresiasi dari setiap mesin yang akan dipilih.
Sebenarnya yang dimaksudkan dengan annual cost saving itu sendiri
ialah perbedaan antara total recurring dan non recurring costs, serta
depresiasi dari mesin lama yang dimiliki dengan mesin baru yang
hendak dibeli, atau antara suatu mesin dengan mesin lainnya yang
hendak dibeli.

Dalam metode ini, perlu juga dianalisis lamanya waktu yang
diperlukan agar modal yang ditanamkan ke dalam mesin dapat
diperoleh kembali. Konsep tersebut diistilahkan sebagai Capital
Recovery Period (C.R.P) yang bisa dihitung dengan rumus berikut.

C.R.P =
BaruPeralatandariDepresiasiSavingCostAnnual

BaruInvestasi



Investasi baru itu sendiri (net investment) ialah selisih antara harga
mesin baru dan harga pasar dari mesin lama.

Contoh
Suatu perusahaan hendak membeli suatu mesin baru yang

harga beli dan pemasangannya ialah sebesar Rp500.000,00. Apakah
pembelian mesin baru tersebut dapat menimbulkan keuntungan bagi
perusahaan dalam bentuk penghematan biaya (annual cost saving)?
Dalam membahas permasalahan tersebut, berbagai biaya mesin lama
dan baru perlu digolongkan-golongkan.

Dalam hal ini, mesin lama diketahui masih bisa digunakan
hingga empat tahun mendatang, sedangkan mesin baru dapat
dioperasikan hingga sepuluh tahun. Mesin lama tersebut bisa dijual



164

pada harga sebesar Rp200.000,00. Adapun data lain terkait mesin
lama dan baru tersebut tersaji sebagai berikut.

Mesin Lama
(I)

Keterangan Mesin Baru
(II)

Rp50.000,00 Upah langsung Rp30.000,00
Rp25.000,00 Upah tidak langsung Rp15.000,00
Rp30.000,00 Biaya maintenance Rp30.000,00
Rp15.000,00 Biaya tenaga listrik Rp20.000,00
Rp5.000,00 Pajak dan asuransi Rp15.000,00

5% Bunga/tahun umur 5%
4 tahun Umur 10 tahun

Rp40.000,00 Nilai Sisa Rp50.000,00

Untuk menghitung besarnya annual cost saving, terlebih dahulu kita
harus mencari total pengeluaran (total out of pocket expenses) dan
total biaya operasi per tahun (total annual operating cost) untuk
mesin lama dan mesin baru.

Mesin
Lama(I)

Mesin
Baru(II)

Upah langsung Rp50.000,00 Rp30.000,00
Upah tidak langsung Rp25.000,00 Rp15.000,00
Biaya maintenance Rp30.000,00 Rp10.000,00
Biaya tenaga listrik Rp15.000,00 Rp20.000,00
Pajak dan Asuransi Rp5.000,00 Rp15.000,00
Total out of pocket expenses Rp125.000,00 Rp90.000,00
Bunga Rp10.000,001) Rp25.000,002)

Depresiasi Rp40.000,003) Rp45.000,004)

Total biaya operasi per tahun Rp175.000,00 Rp160.000,00

Catatan : 1) Besarnya bunga dari mesin lama ialah = 5% x
Rp200.000,00 = Rp10.000,00

2) Besarnya bunga dari mesin baru ialah = 5% x
Rp500.000,00 = Rp25.000,00

3) Depresiasi mesin lama menggunakan straight line
method, jika umurnya 4 tahun dengan nilai sisa
sebesar Rp40.000,00 ialah:

=
4

40.000,00Rp.-200.000,00Rp.

= Rp40.000,00 per tahun
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4) Depresiasi mesin baru menggunakan straight line
method, jika umurnya 10 tahun dengan nilai sisa
sebesar Rp50.000,00 ialah:

=
10

50.000,00Rp.-500.000,00Rp.

= Rp45.000,00 per tahun.

Taksiran total biaya operasi per tahun dari mesin lama
kemudian diperbandingkan dengan mesin baru, sehingga
teridentifikasi bahwa biaya operasi per tahun mesin lama justru lebih
besar daripada mesin baru. Besarnya annual cost saving yang
diperoleh dari mesin baru tersebut ialah Rp15.000,00.

Apakah annual cost saving sebesar Rp15.000,00 bisa
mendorong perusahaan bersangkutan untuk membeli mesin baru
tersebut? Dalam memutuskan jawaban atas pertanyaan tersebut,
perlu diperhatikan hal-hal berikut.
1. Berapakah lama waktu yang dibutuhkan agar modal yang

ditanamkan ke dalam mesin baru tersebut dapat kembali (seperti
apa yang telah diuraikan terdahulu sebagai Capital Recovery
Period/C.R.P.)? Lamanya modal baru yang ditanamkan dalam

mesin baru akan kembali adalah C.R.P. =
000.45000.15

000.200000.500




=

5 tahun. Ini berarti bahwa baru setelah 5 tahun investasi kita
dalam mesin baru, dapat dibayar kernbali. Makin pendek Capital
Recovery Period, maka makin baik investasi tersebut, karena
investasi itu akan dapat kembali dalam jangka waktu yang lebih
pendek pula.

2. Apakah mesin baru tersebut tidak akan menurunkan semangat
kerja karyawan, serta bisa menjamin keselamatan dan kepuasan
kerja?

3. Apakah mesin baru tersebut bisa menampung potensi naiknya
permintaan di masa mendatang, sehingga memungkinkan
perusahaan untuk terus berkembang?

4. Apakah hal-hal lain terkait mesin baru tersebut juga akan
menguntungkan perusahaan?

Jika seluruh faktor di atas sudah dibandingkan, dan mesin
baru terbukti lebih baik daripada mesin lama, maka barulah mesin
lama tersebut bisa diganti dengan mesin baru yang sudah dipilih.
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2. Total Life Average Approach
Dalam metode ini, seluruh biaya tahunan akan dibandingkan,

termasuk juga biaya perolehan mesin dan taksiran semua biaya
pengoperasian mesin tersebut sepanjang hidupnya. Seluruh biaya
tersebut dijumlahkan untuk kemudian dibagi dengan umur
(operating life) dari mesin tersebut, sehingga diperoleh biaya total
rata-rata yang harus dikeluarkan per tahunnya untuk memiliki dan
mengoperasikan mesin tersebut.

Dalam memilih mesin, biaya total rata-rata per tahun dari
setiap mesin yang dipertimbangkan perlu untuk saling dibandingkan.
Mesin dengan biaya total rata-rata tahunan terendah akan dipilih,
dengan tetap mempertimbangkan faktor lain yang diperlukan
sebagaimana yang diuraikan sebelumnya dalam pembahasan metode
annual cost saving approach.

Contoh
Suatu perusahaan mempunyai mesin lama yang masih bisa

dipergunakan dalam kegiatan operasi hingga dua tahun mendatang
dengan nilai sebesar Rp100.000,00 dengan nilai sisa sebesar
Rp10.000,00. Adapun biaya operasi tahunan dari mesin tersebut
ialah Rp46.000,00 dengan tanpa memperhitungkan depresiasi.
Perusahaan hendak membeli mesin baru dengan harga beli dan
pemasangan sebesar Rp500.000,00. Mesin tersebut diestimasikan
bisa digunakan hingga sepuluh tahun dengan nilai sisa sebesar
Rp50.000,00. Per tahunnya, mesin tersebut menghabiskan biaya
operasi sebesar Rp37.000,00 dengan tanpa memperhitungkan
depresiasi. Apakah perusahaan semestinya mengganti mesin lama
dengan mesin baru jika tingkat bunganya ialah sebesar 10%.

Dari uraian tersebut, diperoleh data sebagai berikut.

Mesin Lama Keterangan Mesin Baru
Rp100.000,00 Harga Pasar Rp500.000,00

2 tahun Umur 10 tahun
Rp10.000,00 Nilai sisa Rp50.000,00
Rp46.000,00 Biaya operasi per

tahun tanpa depresiasi
Rp37.000,00

10% Tingkat bunga 10%
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Dalam menentukan perlu tidaknya dilakukan penggantian
mesin, harus dianalisis terlebih dahulu apakah pembelian mesin baru
dapat menghemat biaya operasi, yakni yang teridentifikasi jika biaya
total rata-rata per tahun dari mesin baru lebih rendah daripada mesin
lama. Biaya total rata-rata per tahun dari setiap mesin itu sendiri bisa
dikalkulasi dengan cara berikut.

Mesin Lama Mesin Baru
Total depresiasi Rp90.000,001) Rp450.000,002)

Total biaya operasi Rp92.000,003) Rp370.000,004)

Bunga Rp15.500,005) Rp297.500,006)

Total biaya sepanjang umur Rp197.500,00 Rp1.117.500,00
Biaya rata-rata per tahun Rp98.750,00 Rp111. 750,00

Catatan:
1) Total depresiasi mesin lama menggunakan straight line method,

jika umurnya dua tahun dengan nilai sisa sebesar Rp10.000,00
ialah = Rp100.000,00 - Rp10.000,00 = Rp90.000,00

2) Total depresiasi mesin baru menggunakan straight line method,
jika umumya 10 tahun dengan nilai sisa sebesar Rp50.000,00
ialah = Rp500.000,00 Rp50.000,00 = Rp450.000,00

3) Total biaya operasi mesin lama selama dua tahun ialah = 2 x
Rp46.000,00 = Rp92.000,00.

4) Total biaya operasi mesin baru selama sepuluh tahun ialah = 10
x Rp37.000,00 = Rp370.000,00

5) Besarnya bunga dari mesin lama selama dua tahun ialah = 10% x
Rp100.000,00 pada tahun pertama ditambah:
10% x (Rp100.000,00-Rp45.000,00) pada tahun ke-2 =
Rp10.000,00 + Rp5.500,00 = Rp15.500,00

6) Besarnya bunga dari mesin baru selama sepuluh tahun ialah:
10% x Rp500.000,00 pada tahun pertama + 10% x
(Rp500.000.00 Rp45.000,00) pada tahun kedua + 10% x
(Rp500.000,00 - Rp90.000,00) pada tahun ke tiga + 10%
(Rp500.000,00 - Rp135.000.00 pada tahun ke empat + 10% x
(Rp500.000,00- Rp180.000,00) pada tahun ke lima + 10% x
(Rp500.000,00 - Rp225.000,00) pada tahun ke enam + 10% x
(Rp500.000,00 - Rp270.000,00) pada tahun ke tujuh + 10% x
(Rp500.000,00 - Rp315.000,00) pada tahun ke delapan + 10% x
(Rp500.000,00 - Rp360.000,00) pada tahun ke sembilan + 10% x
(Rp500.000,00- Rp405.000,00 pada tahun ke sepuluh =
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Rp50.000,00 + Rp45.500,00 + Rp41.000,00 + Rp35.500,00 +
Rp32.000,00 + Rp27.500,00 + Rp23.000,00 + Rp18.500.00 +
Rp14.000,00 + Rp9.500,00 = Rp297.500,00

Dari perhitungan tersebut, mesin baru terbukti menghabiskan
biaya rata-rata per tahun yang lebih besar daripada mesin lama,
sehingga perusahaan bersangkutan disarankan tidak membeli mesin
baru tersebut untuk menggantikan mesin lama, karena biaya rata-rata
per tahunnya justru lebih besar daripada mesin lama.

3. Present Worth Method
Dalam metode ini, seluruh biaya, termasuk biaya perolehan

(investasi) dan biaya operasi (eksploitasi) dari setiap mesin
diestimasikan dengan nilai sekarang untuk kemudian saling
dibandingkan. Intinya ialah metode ini berupaya menilai berbagai
biaya yang terjadi sekarang dan yang akan terjadi di masa
mendatang, dengan nilai yang dikonversi ke nilai di masa sekarang.
Penilaian tersebut dilakukan terhadap mesin lama dan baru untuk
kemudian dibandingkan hasilnya.

Berikut ini ialah formula yang dipergunakan dalam metode
ini.

S = P (1 + i)n dan

P = ni)(1

S



Keterangan:
S = Jumlah dana di masa mendatang
P = Jumlah dana di masa sekarang
i = Tingkat bunga
n = Jumlah tahun (lamanya) investasi

Untuk mencontohkan penggunaan rumus tersebut, misalnya
kita menginvestasikan dana sebesar Rp10.000,00 untuk 10 tahun
mendatang dengan tingkat bunga sebesar 10%. Sesudah 10 tahun,
nilai dana yang diinvestasikan tersebut berubah menjadi:

S = 10.000,00 (1 - 0,10)10
= 10.000,00 x 2.594
= 2.594,00



169

Contoh lainnya, misalnya kita ingin mendapatkan uang
sebesar Rp2.594,00 pada sepuluh tahun mendatang, sehingga
besarnya uang yang harus diinvestasikan sekarang ialah:

P = S ni)1(

1



= 2.594
10i)1(

1


= 2.594 x 0,3855 = 1.000,00

Sebagai contoh lain, misalnya suatu perusahaan yang sudah
mempunyai manual stamper hendak menggantinya dengan
automatical stamper. Dengan menggunakan present worth method,
apakah perusahaan tersebut sebaiknya mengganti mesin yang
dimilikinya dengan yang baru? Dalam hal ini, nilai pasar dari
manual stamper ialah Rp100.000,00. Mesin tersebut berumur dua
tahun dengan biaya operasi sebesar Rp40.000,00 per tahun.
Sementara itu, harga beli dan pemasangan automatical stamper yang
hendak dipilih ialah Rp300.000,00 dengan umur empat tahun dan
biaya operasi sebesar Rp30.000,00 per tahun. Oleh karena umur
kedua mesin tersebut berbeda, maka umur keduanya haruslah
disamakan terlebih dahulu agar bisa saling dibandingkan. Dalam
konteks tersebut, untuk pengoperasian selama empat tahun,
banyaknya manual stampel yang diperlukan ialah dua unit, yakni
dengan satu kali penggantian, sedangkan banyaknya automatical
stamper yang diperlukan hanyalah satu unit. Dari uraian tersebut,
diperoleh data sebagai berikut.

Mesin lama
(manual stamper)

Mesin baru
(automatical

stamper)
Rp100.000,00 Harga pasar Rp300.000,00

2 tahun Umur 4 tahun
Rp40.000,00 Biaya operasi Rp30.000,00

Dalam memecahkan persoalan tersebut, investasi diasumsikan
dilakukan pada akhir tahun dengan tingkat bunga sebesar 10%.
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Berdasarkan perhitungan tersebut, biaya rata-rata per tahun
dalam nilai sekarang dari automatic stamper terbukti lebih besar
daripada manual stamper, sehingga perusahaan tidak perlu membeli
automatic stamper tersebut untuk mengganti manual stamper yang
sudah dimilikinya.

4. The New MAPI Formula

C =
1)-(Q-1)-(QnQ

1)-(Q-1)-(Qb)-(1-1)-(Q)W-n(Q
nn

np2nn

- (Q-1)

Dimana:
C = Penggunaan capital tahun pertama, dinyatakan sebagai

suatu rasio dari total cost of the assets.
N = Umur dalam tahun (service life in years)
B = Tingkat pajak pendapatan (rate of income tax)
W = Tingkat penurunan relatif (rate of relative decline)
Wn = Nilai sisa sementara (terminal salvage value)
P = Wn = [1 - W + py + (1 - p) z/(l - b)]
Q = 1 + (1 - b)py + (1 - p)z
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Dimana : p = perbandingan pinjaman dengan jumlah seluruh modal
(ratio of borrowed to total capital)

y = tingkat bunga dari modal yang dipinjam (rate of
interest on borrowed capital)

z = tingkat pendapatan setelah pajak (rate of after tax
return on equity capital)

Rumus-rumus di atas cenderung sulit untuk dipahami,
sehingga cenderung jarang untuk digunakan oleh para manajer.
Padahal, sesungguhnya MAPI merupakan sistem yang mudah jika
mempergunakan grafik.

Contoh
Suatu perusahaan memasang mesin bor/gurdi (drilling and tapping
machine) yang baru dengan harga sebesar Rp27.673,00. Umur mesin
tersebut ialah 12 tahun, sedangkan penghematan tahun berikutnya
(next year saving) hanyalah sebesar Rp5.358,00. Setelah 12 tahun,
nilai sisa (salvage value) dari mesin tersebut ialah 10% dari harga
pembelian dan pemasangannya. Berdasarkan pengalaman
perusahaan, diasumsikan bahwa mesin bersangkutan memiliki
standard pattern of projected earnings dengan heavy curves
(declining - balance tax depreciation) dan bukan light curves
(straight line method). Perusahaan juga diasumsikan menggunakan
declining balance depreciation mathod, sehingga diperoleh chart
percentage sebesar 44%.
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Dari gambaran tersebut, besarnya net return yang tersedia
dari investasi ialah Rp4.140,00 atau 15% dari capital cost. Agar
dimungkinkan dilakukannya perbandingan dengan mudah, perlu
dilakukan penyusutan tingkatan (ranking) percentage return dalam
investasi untuk berbagai mesin yang diusulkan untuk penggantian.
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SOAL LATIHAN

1. Pemeliharaan mesin dan fasilitas ada dua macam, yaitu
preventive maintenance dan corrective maintenance. Jelaskan
pengertian atau pemahaman masing-masing dari istilah yang
dimaksud dan berikan contohnya!

2. Ada beberapa alasan dan tujuan penggantian mesin/fasilitas.
Sebutkan dan jelaskan masing-masing alasan dimaksud!

3. Sebutkan beberapa metode yang dapat digunakan untuk
menganalisis kebijakan penggantian mesin!

4. PT ABIPRAYA mengoperasikan 250 unit mesin, setiap unit
mesin mempunyai tingkat daur penggunaan teknis (Technical
Used Cycle/TUC) selama empat bulan, adapun kemungkinan
(probabilitas) kerusakan per bulan selama periode TUC adalah
sebagai berikut.

Bulan
Penggunaan ke-

Nilai Probabilitas
Kerusakan

1
2
3
4

0,15
0,25
0,35
0,25

Untuk menentukan kebijaksanaan pemeliharaan mesin dengan
alternatif pemeliharaan korektif atau preventif, perlu diadakan
program analisa biaya kedua alternatif tersebut. Adapun nilai
biaya pemeliharaan preventif per satu unit mesin per bulan = C1
= Rp500.000,00 dan biaya pemeliharaan korektif per satu unit
mesin pada saat rusak = C2 = Rp4.500.000,00.

Berdasarkan data tersebut, jawablah pertanyaan berikut.
a. Tentukan rata-rata umur mesin yang diharapkan antar

kerusakan!
b. Tentukan rata-rata mesin yang rusak dalam satu bulan!
c. Hitunglah biaya total perbaikan (korektif) jika digunakan

kebijakan pemeliharaan perbaikan (TCR)!
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d. Tentukan kebijaksanaan pemeliharaan preventif yang paling
efisien, jika pemeliharaan preventif tersebut terbagi atas 4 sub
kebijaksanaan (sesuai dengan probabilitas terjadinya
kerusakan)! Jelaskan pendapat saudara!

5. Sebuah perusahaan industri manufaktur sedang
mempertimbangkan untuk mengganti mesinnya yang lama
dengan membeli mesin baru. Data mesin lama dan baru tersaji
pada tabel berikut.

Keterangan Mesin Baru Mesin Lama
 Harga pasar
 Umur ekonomis
 Nilai sisa/residu
 Biaya operasi/tahun tanpa

depresiasi
 Tingkat bunga

Rp700.000.000
4 tahun

Rp40.000.000
Rp30.000.000

12%

Rp200.000.000
8 tahun

Rp10.000.000
Rp45.000.000

12%

Berdasarkan data di atas, apakah perusahaan sebaiknya
memutuskan untuk membeli mesin baru atau masih layak
menggunakan mesin lama dengan metode Total Live Average?

6. Suatu perusahaan garmen sedang mempertimbangkan untuk
melakukan peremajaan mesin produksinya. Perusahaan tersebut
melakukan studi perbandingan terhadap biaya-biaya tahunannya,
yaitu sebagai berikut.

a. Tentukan apakah perusahaan tersebut sebaiknya tetap
menggunakan mesin lama atau justru membeli mesin baru!

b. Perhitungan dengan menggunakan metode Annual Cost
Saving!

Mesin Lama Keterangan Mesin Baru
Rp280 juta Harga pasar Rp480 juta
Rp 60 juta Upah langsung Rp 80 juta
Rp 40 juta Upah tak langsung Rp 30 juta
Rp 50 juta Maintenance Rp 20 juta
Rp 30 juta Tenaga listrik Rp 20 juta
Rp 20 juta Pajak dan asuransi Rp 20 juta

5 % Bunga per tahun 5%
4 tahun Usai pakai mesin 8 tahun

Rp 80 juta Nilai sisa Rp100 juta
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c. Hitung juga Capital Recovery Periodnya (CRP)!

7. Strategi pemilihan mesin yang efektif dan efisien pada
Perusahaan Kemasan selalu menganalisis bagaimana perilaku
biaya pemeliharaan preventive (perawatan) dan pemeliharaan
corrective (perbaikan).

Adapun data yang terkumpul, yaitu sebagai berikut.
o Jumlah mesin yang beroperasi 400 unit
o Biaya perawatan per unit per bulan (C1) Rp800.000,00
o Biaya perbaikan per unit pada saat rusak (C2) Rp4.000.000,-

Tabel probabilitas kerusakan disajikan sebagai berikut.

Bulan
Penggunaan ke-

Nilai Probabilitas
Kerusakan

1
2
3
4
5

0,10
0,15
0,20
0,25
0,30

Pertanyaan:
a. Hitunglah rata-rata umur mesin sebelum rusak!
b. Hitunglah jumlah rata-rata mesin yang rusak per bulan!
c. Hitunglah total biaya perbaikan jika digunakan pemeliharaan

corrective!
d. Hitunglah jumlah perkiraan kerusakan bulan pertama sampai

bulan ke lima!
e. Tentukan kebijaksanaan pemeliharaan preventif yang paling

efisien, jika pemeliharaan preventif tersebut terbagi atas 5
sub kebijaksanaan (sesuai dengan probabilitas terjadinya
kerusakan)! Jelaskan pendapat saudara!



BAB XV
MANAJEMEN PROYEK
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A. KONSEP MANAJEMEN PROYEK (MP)
Suatu manajemen proyek umumnya melalui tiga tahapan

berikut.
1. Perencanaan

Tahapan ini terdiri dari proses-proses sebagai berikut.
a. Mengidentifikasi kegiatan
b. Mengestimasi waktu kegiatan
c. Menghubungkan dependensi antarkegiatan
Dalam tahapan ini, metode jalur kritis (CPM) dan Program
Evaluation Review Technique (PERT) menghasilkan diagram
network.

2. Penjadwalan
Berdasarkan perencanaan, disusunlah schedule sumber daya
yang dibutuhkan untuk tiap kegiatan, mulai dari sumber daya
manusia, mesin dan modal.

3. Pengawasan
Tahapan ini mencakup pelaporan perkembangan proyek dan
revisi diagram network dalam menghadapi setiap perubahan
selama berlangsungnya proyek.

B. CRITICAL PATH METHODE (CPM)
Dalam metode jalur kritis, waktu pelaksanaan kegiatan

diasumsikan sudah pasti. Penentuan jalur kritis itu sendiri
memerlukan dibuatnya diagram network dengan simbol-simbol
berikut.

Gambar 15.1. Diagram Network
Keterangan:
Lingkaran = Simbol peristiwa

Tanda anak panah melambangkan kegiatan, di
atas tanda anak panah ditulis simbol kegiatan, di
bawah anak panah ditulis waktu kegiatan.

A

3
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Anak panah putus-putus = melambangkan
kegiatan semu (”dummy”). Dummy dimunculkan
untuk menghindari di antara dua peristiwa
terdapat lebih dari satu kegiatan.
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Gambar 15.2. Penggunaan Dummy dalam Diagram Network
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Maka: SPCj = SPCi + Li

Contoh : (Lihat kegiatan B)

SPCj = SPCi + Li

SPC3 = 7 + 4 = 11
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Apabila ada dua atau lebih kegiatan yang sama-sama menuju pada
satu peristiwa, maka SPC-nya menggunakan kegiatan yang bernilai
maksimum.

Contoh:

CARA MENGHITUNG SPL

(Dari kanan ke kiri)

Lihat Kegiatan B

SPL2 = 11 – 4 = 7

Apabila ada dua atau lebih kegiatan yang sama-sama keluar dari satu
peristiwa, maka SPL-nya menggunakan kegiatan yang bernilai
minimum.

7
2

4 11
3

B
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Contoh:

Contoh 2: (Dikerjakan oleh Mahasiswa)

Kegiatan
Lamanya

(Li)
Diikuti oleh

kegiatan:

A
B
C
D
E
F

7
4
10
1
9
6

B, C
D
E
F
F
-
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C. PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE (
PERT )

Dalam metode jalur kritis, waktu penyelesaian setiap kegiatan
sudah bisa diestimasikan secara pasti. Pada realitanya, ada suatu
proyek yang waktu pengerjaannya mungkin saja tidak bisa
diestimasikan secara pasti.

Metode yang didesain untuk menentukan lamanya waktu
pengerjaan kegiatan ialah variabel random dan disebut sebagai
Program Evaluation and Review Technique (PERT). Waktu setiap
kegiatan dihitung berdasarkan tiga estimasi, yakni waktu optimistis,
waktu pesimistis, dan waktu yang paling mungkin. Ketiga waktu
estimasi tersebut dinotasikan sebagai berikut.

a = waktu optimistis
b = waktu pesimistis
c = waktu paling memungkinkan

Berdasarkan nilai ketiga parameter tersebut, estimasi
lamanya waktu kegiatan atau sama dengan istilah rata-rata (mean)
dalam bahasa sehari-hari atau te dalam bahasa matematik bisa
dihitung dengan rumus berikut.

6

b4ma

)(t
Mean

e











 


6

ab

)(
MeanDeviasiStandar

te

Contoh 1:

Kegiatan
Kegiatan
Pengikut

a m b
Mean

(te) et

A
B
C
D
E
F
G

B, C, D
E
F
G
G
G
-

2
1
6
3
2
5
4

3
1
8
4
3
7
7

4
1

10
5

10
9

10

3
1
8
4
4
7
7

0,33
0,00
0,67
0,33
1,33
0,67
1,00

Untuk

network

PERT



185

Gambar Diagram Network PERT

Jalur Kritis: A  C  F  G

Menghitung Deviasi Standar Kegiatan-Kegiatan pada Jalur
Kritis:

Kegiatan A : 0,33
6

24

6

ab
et 







Kegiatan C : 0,67
6

610

6

ab
et 







Kegiatan F : 0,67
6

59

6

ab
et 







Kegiatan G : 1,00
6

410

6

ab
et 







1,42

)00,1()67,0()67,0()33,0( 2222





Jika ditanya ”berapa tingkat kemungkinan (probabilitas)
proyek selesai dalam 27 hari?” Maka dihitung dulu standar
deviasinya sebagai berikut.

1,41
1,42

2527
Sd 
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Dari tabel distribusi normal, ditemukan tingkat probabilitas 0,92.
Berarti kesempatan untuk menyelesaikan proyek selama 27 hari
adalah sebesar 92%. Sedangkan probabilitas penyelesaian proyek
selama 26 hari adalah 75,8% dan probabilitas penyelesaian 25 hari
adalah sebesar 50%.

Contoh 2 :

Kegiatan
Kegiatan
Pengikut

Waktu Mean
(te)a m b

A
B
C
D
E
F

C
D
E
F
-
-

2
1
3
3
1
4

4
4
4
4
4
4

12
25
17
5
13
4

5
7
6
4
5
4

Diagram Network PERT

Jalur Kritis : A  C  E

Untuk

network

PERT
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Menghitung Deviasi Standar Kegiatan-kegiatan pada Jalur
Kritis:

Kegiatan A :
3

5

6

10

6

212

6

ab
et 







Kegiatan C :
3

7

6

14

6

317

6

ab
et 







Kegiatan E :
3

6

6

12

6

113

6

ab
et 







Deviasi Standard Jalur Kritis

ej
 =  2

e )(

=
222

3

6

3

7

3

5



























=
9

110

= 3,496

Pada Gambar Network
Kegiatan E (Lingkaran No. 4)  Simbolnya S4

Misalkan waktu paling cepat yang diinginkan untuk memulai
kegiatan E pada hari ke : 8.
Maka perhitungan tingkat kemungkinan/probabilitas Kegiatan E
dapat dimulai pada hari ke-8 sebagai berikut.
Rumus:

Probabilitas =
je

44

σ

SPCS 

=
3,496

118 
= -0,86 (ambil harga mutlak)

Menurut tabel nilai distribusi normal 0,86 mempunyai nilai 0,1949.

Artinya,
Peluang kegiatan E dapat dimulai pada hari ke-8 hanya sebesar
19,49%.
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Misalkan: Diinginkan proyek diselesaikan dalam waktu 20 hari

Berarti melihat lingkaran nomor 6, Simbolnya  S6

Perhitungan probabilitasnya sebagai berikut.
S6 = 20

SPC6 = 16 ------------> Lihat Network

Probabilitas =
je

66

σ

SPCS 

=
3,496

1620 
= 1,14

Menurut ”Daftar Nilai Standar Distribusi Normal” 1,14 mempunyai
nilai 0,8729.

Artinya bahwa:
Probabilitas proyek diselesaikan dalam waktu 20 hari hanya 87,29%.

“Cash Program”
(Biaya dan Waktu Percepatan Proyek)

Kegiatan
Kegiatan
Pengikut

Waktu (Hari) Biaya/Hari Biaya
Percepatan

per HariNormal Cepat Normal Cepat

A
B
C
D
E
F
G

C, D
E
F
G
G
-
-

2
3
3
1
2
4
1

1
2
2

0,5
1
2
1

30
40
20
10
50
30
20

50
50
60
30
80
40
20

20
10
40
40
30
5
-

200

NormalWaktuCepatWaktu

NormalBiayaCepatBiaya

hariper

PercepatanBiaya
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Langkah-Langkah
1. Skedul kegiatan normal, yaitu diagram network yang dihasilkan

dari penggunaan waktu dan biaya normal untuk setiap kegiatan.

Jalur Kritis : A – C – F

2. Lakukan percepatan waktu penyelesaian, dengan mengutamakan
kegiatan-kegiatan pada jalur kritis yang memiliki biaya
percepatan / hari terkecil.
Dalam hal ini adalah kegiatan F, yaitu biaya percepatan per
harinya $ 5 / hari.

Jalur kritis yang baru : B – E – G
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3. Lakukan percepatan pada kegiatan-kegiatan jalur kritis yang
baru (kegiatan B – E – G), namun hanya perlu dipercepat 1
hari saja agar jumlah waktu sama dengan jumlah waktu jalur
kritis mula-mula setelah dipercepat. Dengan demikian jalur kritis
B – E – G, hanya kegiatan B saja yang perlu dipercepat
(dipercepat 1 hari).

Perhatikan Gambar 3 di atas !
A – C – F (jalur kritis mula-mula setelah dipercepat) dan
B – E – G (jalur kritis yang baru setelah dipercepat)

Sama-sama memiliki jumlah waktu yang sama. Berarti solusi
sudah optimal. Sekarang tinggal menghitung biaya minimum
proyek per hari sebagai berikut.

Biaya Normal per hari ........................................$ 200
(lihat data Tabel)

Kegiatan F dipercepat 2 hari = 2 x $ 5 = $ 10
Kegiatan A dipercepat 1 hari = 1 x $ 20 = $ 20
Kegiatan C dipercepat 1 hari = 1 x $ 40 = $ 40
Kegiatan B dipercepat 1 hari = 1 x $ 10 = $ 10
Total biaya minimum per hari = $ 280

Dimana total biaya percepatannya = $ 80
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SOAL LATIHAN

1. Jelaskan apa itu manajemen proyek!

2. Jelaskan perbedaan pendekatan CPM dan PERT dalam
membangun perencanaan jaringan kerja proyek (network
planning project)!

3. Sebuah proyek fisik mempunyai 11 kegiatan, yaitu seperti yang
terlihat dalam tabel berikut.

Kegiatan Kegiatan yang
Mendahului

Waktu
(minggu)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

-
A
A
A
B

E,C
E,C
F
F

D,G,H
I,J

8
8

12
6
2
8
3
2
6
6
2

Pertanyaan:
a. Buatlah network planning dari proyek tersebut?
b. Berapa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk

menyelesaikan proyek tersebut? Tunjukkan jalur kritisnya!
c. Carilah waktu longgar (slack) dari tiap-tiap kegiatan proyek!

4. Sebuah proyek Manufaktur mempunyai 9 kegiatan seperti yang
terlihat dalam tabel berikut.

Kegiatan Kegiatan Pelanjut Waktu
(minggu)

A
B
C
D
E
F

B,C
D,E,F

H
G
H
H

7
4

10
1
9
6
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Kegiatan Kegiatan Pelanjut Waktu
(minggu)

G
H
I

I
I
-

2
8
3

Pertanyaan :
a. Buatlah network planning dari proyek tersebut?
b. Berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek

tersebut dan tunjukkan jalur kritisnya?
c. Carilah waktu longgar (slack) dari tiap-tiap kegiatan proyek?

4. Suatu proyek memiliki jadwal penyelesaian setiap kegiatannya
seperti pada tabel di bawah ini.

Kegiatan Kegiatan yang
Mendahului

Waktu (minggu)
Optimis

(to)
Realistis

(tr)
Pesimis

(tp)
A
B
C
D
E
F
G
H

-
-
A
A
B

C,D
D,E
F,H

1
1
1
2
3
3
1
2

3
2
2
3
4
4
4
4

5
3
3
4
11
5
6
5

Pertanyaan:
a. Tentukan perkiraan umur normal penyelesaian proyek!
b. Berapa persen kemungkinan proyek tersebut selesai lebih

dari 17 minggu?

5. Perusahaan yang sedang berkembang akan melakukan ekspansi
usaha dengan mendirikan proyek pabrik baru yang ditangani
oleh seorang kontraktor dengan urutan kegiatan seperti dalam
tabel.
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Pertanyaan:
a. Gambarkan diagram network-nya dan tentukan jalur

kritisnya!
b. Berapa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk

menyelesaikan proyek tersebut dalam waktu normal dan
berapa besarnya biaya untuk menyelesaikan proyek dalam
waktu normal?

c. Apabila perusahaan berkeinginan untuk menyelesaikan
proyek dalam waktu 20 bulan, maka aktivitas mana yang
membuat jalur kritis baru dan berapa biaya tambahan yang
harus dikeluarkan pihak perusahaan?

d. Apabila keterlambatan dari penyelesaian 20 bulan dikenakan
denda $ 3.000 per bulan, mana pilihan yang menguntungkan:
apakah dipercepat atau diselesaikan dengan waktu normal?
Berikan penjelasan!

Kegiatan
Kegiatan yang
Mendahului

Waktu (Bulan ) Biaya Langsung ($)
Normal Crash Normal Crash

A - 6 5 12.000 19.000
B - 7 6 14.000 18.000
C A 4 3 10.000 13.000
D A 5 5 15.000 15.000
E B 9 7 18.000 28.000
F C 2 2 5.000 5.000
G C 7 4 20.000 32.000
H D 8 6 17.000 30.000
I F, E 4 3 10.000 16.000
j H,G 3 1 6.000 11.000



BAB XVI
PENGENDALIAN MUTU
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A. PENGENDALIAN MUTU DENGAN BAGAN P
Bagan ini menunjukkan proporsi kerusakan dari besaran

sampel yang berbeda-beda pada setiap inspeksi yang dilakukan.

Simbol-simbol:
n = Jumlah sampel produk yang diinspeksi
pn = Jumlah produk yang rusak
p = Proporsi produk yang rusak = ..... %

n

pn
P  untuk sub group

n

pn
P




 untuk keseluruhan

Jika kebijakan perusahaan untuk pengetatan “pengawasan mutu”
adalah 3 sigma, maka:

n

p)(1p
3pUCL




n

p)(1p
3pLCL




Dimana:
n

pn
P






Contoh:
Tabel Lembar Kerja Bagan P

Nomor
Sub Group

n pn
P

(%)
UCL
(%)

LCL
(%)

1
2
3
4

115
220
210
220

15
18
23
22

13,0
8,2

10,9
10,0

18,8
16,5
16,5
16,5

1,8
4,1
4,0
4,1

dst. dst. dst. dst. dst. dst.

24
25

220
220

15
18

6,8
8,2

16,5
16,5

4,1
4,1

Total 5925 610 P = 10,0
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Penjelasan Tabel :
n

pn
P






10,3%0,103
5925

610
P 

Sub Group 1 :

UCL =
n

p)(1p
3p




=
115

)103,0(10,103
30,103


 = 0,188

= 18,8 %

LCL =
n

p)(1p
3p




=
115

)103,0(10,103
30,103


 = 0,018

= 1,8 %

Demikian seterusnya.

Gambar 16.1. Bagan P
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Contoh:
Tabel Lembar Kerja Bagan pn

Nomor Sub
Group

Besaran Sub
Group (n)

Jumlah yang
rusak (pn)

1
2
3

100
100
100

1
6
5

dst. dst. dst.

29
30

100
100

7
4

Total 3000 129

Penjelasan:

0,043
3000

129

n

pn
p 






4,3
30

129
np 

UCL = p)(1np3np 

= 0,043)(14,334,3 

= 10,39

LCL = p)(1np3np 

= 0,043)(14,334,3 

= 1,79

B. BAGAN KENDALI UNTUK VARIABEL
Bagan x dan R merupakan kombinasi dari bagan x (x-chart)

dan bagan R (R-chart) yang menunjukkan nilai rata-rata (mean, x )
dan rentang (range, R). Keduanya merupakan jenis bagan kendali
yang mempergunakan nilai kontinu. Bagian x, khususnya
menunjukkan apakah sudah terjadi perubahan terhadap nilai rata-rata
dari suatu proses, yang bisa saja diakibatkan oleh berbagai faktor,
seperti perbedaan material ataupun metode proses. Adapun bagan R
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menunjukkan setiap perubahan dalam dispersi proses, yakni yang
berupa kenaikan ataupun penurunan keseragaman (uniformity).

Bagan ini dinilai sangat bermanfaat karena menunjukkan
perubahan nilai rata-rata dan dispersi secara simultan,
menjadikkanya sebagai metode yang efektif untuk mengendalikan
abnormalitas dalam proses.

Pembuatan bagan x dan R itu sendiri melalui serangkaian
tahapan berikut.
1) Mengumpulkan data. Jumlah sampai (m) yang diperlukan

biasanya di atas 20, diambil dari data terbaru dari proses yang
sejenis. Data diambil berdasarkan subgrup, dengan ukuran
subgrup (n) sekurang-kurangnya dua unit.

2) Menghitung nilai rata-rata ( x , dibaca sebagai eks garis) dari
setiap sampel (subgrup) dan rentang (R) di antara nilai
maksimum dan minimum.

3) Menghitung nilai rata-rata dari rata-rata ( ,x dibaca sebagai eks

garis ganda) dan rata-rata rentang ( R ).
4) Menentukan garis tengah (central line, CL), batas kendali atas

(upper control limit, UCL) dan batas kendali bawah (lower
control limit, LCL) dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

Bagan x:
CL = x
UCL = x + A2R
LCL = x – A2R

Apabila besarnya rata-rata (m) dan deviasi standar proses (s)
diketahui nilainya, maka UCL dan LCL bisa dihitung dengan
rumus berikut.

UCL = )n/σ(zμ 

LCL = )n/σ(zμ 

Bagan R:

CL = R

UCL = RD 4

LCL = D3R
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Catatan :
 Koefisien untuk menghitung garis kendali, yakni A2, D4,

dan D3 bisa diperoleh dari tabel S5.3.
 z merupakan deviasi standar normal ataupun rentang batas

kendali dari garis tengah. Dalam praktiknya, seringkali
digunakan z = 4, atau 3–sigma limits, yakni pada tingkat
keyakinan sebesar 99,7%.

 Apabila dari perhitungan diperoleh LCL < 0, maka tidak ada
batas bawah, sehingga LCL ditentukan sama dengan nol.

5) Membuat bagan kendali dan plot nilai x dan R dari setiap sampel
pada bagan kendali yang sesuai. Menghubungkan nilai dari
setiap sampel hingga akhirnya membentuk kurva.

6) Mempelajari kinerja dari keseluruhan proses produksi.
Mengidentifikasi titik di luar batas kontrol dan menentukan
penyebab terjadinya serta cara mengeliminasi penyebab khusus
dan mengurangi variasi normal.

Tabel 16.1. Faktor Perhitungan Batas Kendali 3-Sigma
Ukuran
Subgrup

n

Faktor
Rata-Rata

A2

Rentang
Atas
D4

Rentang
Bawah

D3

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1,880
1,023
0,729
0,577
0,483
0,419
0,373
0,337
0,308
0,285
0,266
0,249
0,235
0,223

3,268
2,574
2,282
2,114
2,004
1,924
1,864
1,816
1,777
1,744
1,717
1,693
1,672
1,653

0
0
0
0
0

0,076
0,136
0,184
0,223
0,256
0,283
0,307
0,328
0,347

Diadaptasi dari Grant, EL, and RS Leavenworth (1980)



200

Contoh:
Dalam industri karet alam, getah karet dibersihkan dari kotoran dan
diproses menjadi karet mentah. Untuk keperluan pengendalian mutu,
dalam setiap batch diambil sampel secara acak 4 bal karet mentah.
Hasil pengamatan berat bal karet (dalam kg) sebagai berikut.

Tabel Data Pengamatan Berat Karet Mentah

Jam Pengamatan Rata-Rata Rentang

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12
14
13
14
12
8
14
8
11
14

16
15
10
12
11
10
12
11
15
13

14
12
12
13
11
10
11
12
10
16

14
13
9
11
10
12
13
13
10
9

14,0
13,5
11,0
12,5
11,0
10,0
12,5
11,0
11,5
13,0

4
3
4
3
2
4
3
5
5
7

Rata-Rata 12,0 4

Bagan x:
CL = x = 12

UCL = x + A2 . R = 12 + (0,729) (4) = 14,92

LCL = x – A2 . R = 12 – (0,729) (4) = 9,08

Bagan R:

CL = R = 4

UCL = D4 . R = 2,282 (4) = 9,13

LCL = D3 . R = 0 (4) = 0

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dibuat bagan kendali x dan
R seperti terlihat pada gambar sebagai berikut.
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Gambar Bagan Kendali x dan R
untuk Berat Karet Mentah

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa seluruh sampel berada
pada batas toleransi yang ditentukan, baik nilai rata-rata maupun
rentang datanya. Jika dari hasil pengamatan diketahui adanya sampel
yang keluar dari batas toleransi, maka perlu segera dilakukan
tindakan koreksi agar tidak berpengaruh pada proses berikutnya.

UCL = 14,91

0

5

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Subgroup

R
en

ta
n
g

LCL = 9,086

UCL = 9,125

R = 4,000

LCL = 0,000

0

5

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Subgroup

R
en

ta
n

g

8,5

9,5

10,5

11,5

12,5

13,5

14,5

15,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Subgroup

R
a

ta
-r

a
ta
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SOAL LATIHAN

1. Sebuah perusahaan mengadakan penelitian terhadap hasil
produksinya selama 10 hari. Setiap harinya diambil satu sampel
dari produk yang dihasilkan. Data di bawah ini menunjukkan
hasil penelitian sebagai berikut.

Hari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah
Kerusa-

kan
(unit)

3 12 3 6 4 14 2 3 10 3

Dengan menggunakan standar deviasi tingkat keyakinan 99,73%
(Z=3), buatlah bagan pengawasan mutu untuk penelitian yang
dilakukan oleh perusahaan tersebut (Metode C-Chart)!

2. Departemen piutang sebuah perusahaan manufakturing
menghadapi kesulitan membuat konsumen membayar tagihan
mereka secara penuh. Banyak konsumen mengeluh bahwa
tagihan tidak benar dan tidak mewakili barang yang tiba
distasiun penerimaan mereka. Departemen telah memutuskan
untuk menerapkan Statistical Process Control pada proses
penagihan. Untuk menetapkan bagan kendali, 10 sampel yang
berisi masing-masing 50 tagihan diambil selama sebulan dan
tagihan diperiksa lagi dan dibandingkan dengan tagihan yang
dikirimkan oleh departemen pengiriman perusahaan untuk
menentukan jumlah tagihan yang salah. Hasilnya disajikan
dalam tabel sebagai berikut.

Nomer
Sampel

Jumlah
Tagihan yang

Salah
1
2
3
4
5
6
7

6
5
11
4
0
5
3
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Nomer
Sampel

Jumlah
Tagihan yang

Salah
8
9
10

4
7
2

Dari data di atas, Saudara diminta untuk:
a. Tentukan nilai P-bar, rata-rata bagian yang ditolak!

Kemudian tetapkan batas kendali bagan-P menggunakan
tingkat keyakinan 99,73% (3 standar deviasi)! Apakah proses
berada dalam kendali? Jika tidak, sampel yang mana diluar
kendali?

b. Bagaimana Saudara menggunakan alat-alat manajemen mutu
yang sudah kita dibahas untuk menetapkan sumber kesalahan
tagihan? Dimana Saudara harus memulai usaha perbaikan
untuk menghilangkan penyebab?
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