
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kondisi persaingan yang semakin tajam menyebabkan perusahaan 

harus semakin kreatif dan peka dalam menyikapi perkembangan persaingan 

usaha, untuk memenangkan persaingan tersebut perusahaan berupaya untuk 

menerapkan manajemen operasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 

telah ditetapkan serta sesuai dengan kondisi yang terjadi di perusahaan. Upaya 

nyata yang dapat dilakukan perusahaan dalam mengantisipasi dan 

memenangkan persaingan maka memaksimalkan pemanfaatan sumber daya 

perusahaan yang meliputi sumber daya manusia manusia, penggunaan mesin, 

pemanfaatan bahan baku menjadi hal wajib yang harus dilakukan oleh 

perusahaan. Melalui penerapan manajemen operasional perusahaan secara 

tepat maka upaya perusahaan untuk menghadapi bahwa memenangkan 

persaingan usaha yang terjadi.  

Penerapan manajeman operasi tersebut misalnya penentuan cara yang 

terbaik untuk memenuhi ramalan permintaan di masa yang akan datang 

dengan menyesuaikan tingkat produksi, tingkat kebutuhan tenaga kerja, 

tingkat persediaan, waktu lembur, tingkat nilai subkontrak dan variabel lain 

yang dapat dikendalikan. Perencanaan ini berkaitan dengan pengimbangan 

antara pasokan dan permintaan akan keluaran (output) di dalam jangka waktu 

menengah sebagai upaya pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Dasar 
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aktivitas dengan penerapan manajemen operasi tersebut dapat memberikan 

jaminan bahwa keputusan operasi yang ditetapkan mampu memberikan 

dukungan dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara maksimal. 

Ada berbagai hal yang dapat dikemukakan dan menjadikan alasan 

pentingnya pelaksanaan manajemen operasi yaitu manajemen operasi 

merupakan salah satu fungsi utama yang harus ada di semua jenis organisasi. 

Dengan mempelajari manajemen operasi, kita dapat mengetahui seluk beluk 

dan berbagai hal yang berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun 

jasa dan dapat memahami dan mengerti dengan benar apa yang seharusnya 

dilakukan oleh manajer operasional dan pada akhirnya dapat meningkatkan 

efektivitas kegiatan operasional perusahaan. 

Salah satu bidang dalam manajemen operasional yaitu mengenai 

penjadwalan, dimana penjadwalan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan 

penentuan jumlah dan waktu alokasi beberapa sumberdaya yang sifatnya tidak 

tetap seperti tenaga kerja dan persediaan guna memenuhi permintaan 

konsumen untuk jangka waktu menengah, yaitu antara 3 sampai 18 bulan 

yang akan datang. Penjadwalan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan dengan harapan bahwa segala bentuk perencanaan yang ditetapkan 

dalam berjalan sesuai dengan ketentuan. 

Kegiatan penjadwalan dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa 

proses produksi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yaitu yang 

berhubungan dengan pengendalian atas kapasitas dan pemanfaatan secara 

maksimal atas sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu bentuk 



 3

kebijakan terkait dengan kegiatan penjadwalan yaitu mengenai perencanaan 

Agregat. Jenis-jenis penjadwalan agregrat pada dasarnya menurut Heizer & 

Barry (2008;114), terbagi menjadi tiga yaitu meliputi perencanaan jangka 

panjang (perencanaan lebih dari 1 tahun), perencanaan jangka menengah 

(perencanaan antara 3 sampai 18 bulan ) dan perencanaan jangka pendek 

(perencanaan tidak lebih dari 3 bulan). 

Aggregate planning atas aktivitas produksi mempunyai peranan 

penting dalam proses produksi baik untuk perusahaan berskala besar maupun 

berskala kecil. Perencaan ini nantinya dapat membantu perusahaan dalam 

menetapkan jumlah produksi yang akan direncanakan. Suatu hal yang perlu 

sangat diperhatikan dalam hal ini adalah proses produksi yang dipilih nantinya 

merupakan proses produksi yang dapat memberikan penghematan biaya 

produksi dalam perusahaan yang bersangkutan. Sehubungan dengan rencana  

penjualan dan produksi dan juga mampu menentukan besarnya tingkat 

produksi dan penjualan setiap satuan waktu tertentu yang direncanakan. 

Aggregate planning pada dasarnya untuk perencanaan jangka menegah 

perusahaan sebagai dasar dalam pencapaian tujuan jangka panjang yang telah 

ditetapkan. 

Proses penjadwalan memiliki peranan penting dalam upaya untuk 

mendukung proses produksi, termasuk dalam perusahaan atau industri gula. 

Melalui proses penjadwalan secara tepat maka aktivitas produksi yang 

dilakukan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan 

untuk meningkatkan efsiensi atas penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh 
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perusahaan. Indonesia merupakan lima besar  negara  pengimpor  gula  dunia, 

kondisi tersebut dapat membuktikan bahwa pasar gula di dalam negeri masih 

sangat besar.  Tingkat  konsumsi gula perkapita di Indonesia naik  setara 

dengan  beberapa negara di Asia yaitu 25 kg/orang/tahun, maka kebutuhan 

gula dalam negeri akan naik menjadi minimal 4,5 juta ton pertahun. Namun 

tentunya peluang tersebut akan terwujud manakala didukung oleh kondisi 

yang kondusif  untuk  peningkatan  produksi.  (http://istadi dh.blogspot.com: 

Pabrik Gula Mini di Indonesia). 

Pabrik Gula (PG) Krebet Baru Malang merupakan salah satu 

perusahaan manufaktur yang bergerak dalam produksi gula yang merupakan 

salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Sebagai upaya untuk memaksimalkan 

atas potensi yang dimiliki perusahaan maka diperlukan suatu pengendalian 

secara tepat, bentuk pengendalian tersebut yaitu dengan menentukan jumlah 

dan alokasi atas sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kebijakan terkait 

dengan proses produksi juga menjadi hal penting untuk dilakukan oleh pihak 

manajemen perusahaan, sehingga dapat diketahui kapan proses produksi 

dilaksanakan dengan dukungan atas potensi sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan. Beberapa kebijakan tersebut terkait secara langsung dengan 

Aggregate planning dalam pelaksanaan proses produksi. Tujuan utama dalam 

kebijakan Aggregate planning ini yaitu sebagai upaya untuk menimalkan atas 

biaya produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi biaya yang harus 

dikeluarkan oleh perusahaan.  
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Dalam aktivitas operasional perusahaan selama ini Pabrik Gula Krebet 

Baru Malang menggunakan tiga jenis tenaga kerja, yaitu meliputi tenaga kerja 

reguler, lembur dan kontrak. Tenaga kerja reguler digunakan untuk aktivitas 

rutin perusahaan, tenaga kerja lembur yaitu digunakan yaitu pada saat 

perusahaan menambah jumlah jam kerja dan tenaga kerja kontrak terkait 

dengan aktivitas musim giling.  Ketiga elemen tenaga kerja tersebut yang 

memberikan dukungan atas upaya perusahaan dalam melaksanakan aktivitas 

produksi yang dilakukan. 

Secara umum yang menjadi kendala atas pelaksanaan proses produksi 

pada perusahaan gula adalah adanya ketergantungan dari musim giling, yaitu 

tepatnya pada bulan Mei sampai Desember sehingga perencanaan proses 

produksi yang tepat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi 

yang harus ditanggung oleh perusahaan. Adanya ketergantungan pada musim 

giling tersebut menjadikan perusahaan belum mampu sepenuhnya untuk 

melaksanakan strategi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

perusahaan, termasuk strategi terkait dengan pemanfaatan tenaga kerja. 

Selama ini perusahaan menggunakan tiga sistem ketenaga kerjaan dimana 

sistem yang digunakan yaitu meliputi tenaga kerja reguler, lembur dan 

kontrak. Berdasarkan uraian di atas, maka bisa dilihat bahwa pentingnya 

Aggregate planning dalam kegiatan produksi. Maka penulis dalam penelitian 

ini mengambil judul “Evaluasi Alternatif Aggregate Planning pada Pabrik 

Gula Krebet Baru Malang”. 
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B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “ Bagaimanakah hasil 

evaluasi alternatif penerapan Aggregate planning pada Pabrik Gula  Krebet 

Baru Malang? ” 

C. Batasan Masalah  

Agar pembahasan lebih terarah dan lebih mudah dipahami serta tidak 

menyimpang maka harus ada pembatasan masalah. Dalam penelitian ini hanya 

di fokuskan pada biaya tenaga kerja yang meliputi tenaga kerja reguler, 

lembur dan kontrak yang disesuaikan dengan musim giling pada Pabrik Gula 

Krebet Baru Malang yaitu bulan Mei sampai Desember 2011 dengan 

menggunakan tiga metode peramalan (rata-rata bergerak, rata-rata bergerak 

berbobot dan metode kwadrat terkecil). 

D. Tujuan dan Manfaat penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi alternatif penerapan 

Aggregate planning pada Pabrik Gula  Krebet Baru Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan perencanaan produksi yang 

disesuaikan dengan musim giling dan kondisi tenaga kerja. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pembanding bagi peneliti selanjutnya dalam bidang manajemen 

operasional terkait dengan penerapan penjadwalan aggregate 

planning. 

 


