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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini  di mana perusahaan tumbuh 

dengan pesat.  Bisnis ini bergerak di bidang manufaktur maupun jasa. Didorong 

oleh pertumbuhan, maka setiap perusahaan dituntut untuk menghasilkan produk 

maupun jasa dengan kualitas dan kuantitas terbaik. Dalam menghadapi 

persaingan yang terus berkembang, perusahaan dituntut untuk peka terhadap 

segala sesuatu yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kelangsungan  usaha 

yang mereka miliki. 

Kelangsungan hidup suatu perusahaan tidak lepas dari faktor konsumen. 

Dalam menghadapi konsumen perusahaan dihadapkan pada permintaan 

konsumen yang sulit di tebak secara tepat. Manajemen  operasi  merupakan 

bagian penting dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satu alasan Manajemen 

operasi merupakan ilmu yang menarik adalah ilmu selalu dihadapkan pada 

kondisi yang berubah. Dinamika ini terjadi karena berbagai tekanan, dari 

globalisasi perdagangan dunia. Perusahaan dihadapkan pada perubahan-

perubahan yang di inginkan konsumen. 

Masalah yang di hadapi sebuah perusahaan sangat kompleks, salah satu 

di antara pada bagian produksi. Yaitu pada perencanaan agregat, di mana 

perencanaan ini digunakan untuk membuat rekayasa proses pada perusahaan 
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manufaktur dan jasa, di mana hal ini dapat memiliki dampak besar pada 

produktivitas dari suatu proses. Dalam dunia usaha manufaktur, tujuan dari 

perencanaan ini adalah untuk meminimalkan waktu produksi dan biaya 

produksi. Perencanaan ini juga bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi 

operasi dan mengurangi biaya. 

Perencanaan jangka menengah atau perencanaan agregat adalah suatu 

kegiatan merencanakan hasil keluaran yang diinginkan pada jangkauan waktu 

tiga bulan sampai satu tahun. Di dalam melakukan perencanaan secara agregat 

diperlukan suatu unit ukuran tertentu. Peramalan secara grup biasanya akan lebih 

akurat dibandingkan secara unit individual (Leavy dan Billington, 1995). 

(Heizer dan Barry. 2004) mengatakan bahwa, penjadwalan agregat biasanya 

antara tiga bulan hingga delapan belas bulan ke depan dan para manajer operasi 

berusaha menentukan jalan terbaik untuk memenuhi permintaan yang di prediksi 

dengan menyesuaikan nilai produksi, tingkat tenaga kerja, tingkat persediaan, 

pekerjaan lembur, tingkat subkontrak, dan variabel lain yang dapat dikendalikan. 

Tidak dapat dipungkiri pula bahwasanya sekarang sering terjadi tren 

permintaan yang kerap naik turun, maka perusahaan harus benar-benar 

memahami keadaan yang mungkin terjadi. Salah satu yang diperhatikan 

konsumen yaitu mengenai ketepatan pemenuhan permintaan mereka, sehingga 

penting pengalokasian sumber daya yang dimiliki untuk dikoordinasikan dengan 

menerapkan perencanaan-perencanaan pada penjadwalan, sehingga tetap 

mampu memenuhi kebutuhan konsumen pada waktu yang diminta. 
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Persaingan akan usaha-usaha sejenis semakin bertambah ketat, begitu 

pula dengan permintaan yang kian bertambah. Karena dilandasi dengan 

pertambahan penduduk. Perusahaan dituntut untuk memberikan pelayanan yang 

terbaik mulai dari pemesanan produk hingga pada pengiriman/pengambilan 

produk oleh konsumen. 

Seperti halnya pada persaingan dunia konveksi, di mana kebutuhan 

produk ini termaksud kebutuhan primer, di mana semua manusia membutuhkan 

produk ini. Adapun jenis pakaian sangat beragam jenisnya mulai dari pakaian 

keseharian sampai pada pakaian untuk bekerja masing-masing memiliki jenis 

yang berbeda. Persaingan perusahaan pada bidang ini pun sangat kental agar 

perusahaan tetap bisa berlangsung kehidupannya. 

Sebagai sebuah industri  konveksi, Usaha Kaos Polos Murah Malang 

telah bertahan dalam persaingan. Dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas  

produksi konveksi ini menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan lokal karena 

menganggap peluang di dalam daerah sendiri masih besar. Kegiatan-kegiatan 

produksi usaha ini berdasarkan besarnya pesanan-pesanan dari konsumen. 

Pesanan-pesanan datang dari pemesanan dari perorangan, instansi, partai adapun 

pesanan dari distro-distro. Sehingga perencanaan jumlah produksi bisa sangat 

berfluktuatif. 

Usaha Kaos Polos Murah Malang merupakan usaha yang bergerak di 

bidang pakaian, di mana fokusnya pada pakaian yang berbahan Kaos yang 

kemudian di sablon. Karena konsumen yang dilayani berbagai macam sehingga 
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jenisnya pun akan bervariasi. Usaha Kaos Polos Murah Malang yang 

berproduksi berdasarkan pesanan yang datang, akan berakibat pada pemenuhan 

kebutuhan produksi akan terlambat saat permintaan produksi banyak, sedangkan 

barang tidak tersedia dan biaya produksi pun akan meningkat dalam 

ketidaktepatan dalam mengambil keputusan. Kondisi ini maka diperlukan  suatu 

penjadwalan produksi atau perencanaan produksi yang baik dan terencana 

sehingga biaya-biaya produksi bisa diminimalkan. 

Berdasarkan fenomena tersebut maka judul penelitian yang dilakukan 

yaitu “Analisis penerapan perencanaan agregat pada permintaan produksi Kaos 

Polos Murah Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana perencanaan agregat pada produksi Usaha Kaos Polos Murah 

Malang untuk mencapai biaya minimal dan mampu  memenuhi permintaan 

konsumen?. 

 

C. Batasan Masalah 

Masalah-masalah yang dihadapi perusahaan manufaktur adalah masalah 

yang kompleks, sehingga masalahnya dibatasi pada perencanaan produksi 

jangka menengah saja agar penelitian ini bisa fokus. Perencanaan agregat yang 
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akan dilakukan selama tiga bulan ke depan, Juli sampai bulan September tahun 

2014. 

 

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:  

“Mengetahui perencanaan produksi agregat dengan biaya minimal 

tetap memenuhi pesanan konsumen.” 

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk: 

a) Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam 

perencanaan produksi, dan memberikan kemudahan dalam menentukan 

perencanaan produksi pada saat permintaan yang berfluktuatif. 

b)  Dapat digunakan sebagi bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya 

dalam bidang operasional pada putusan perencanaan produksi. 

 

 

 

 

  


