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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Penjadwalan  

Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, penjadwalan 

berhubungan dengan penetapan waktu dari penggunaan sumber daya 

spesifik dari organisasi tersebut. Penjadwalan terjadi di dalam setiap 

organisasi atau perusahaan tanpa memandang sifat dari aktivitasnya. 

Jadi menurut Stevenson (2014), penjadwalan adalah menetapkan waktu 

dari penggunaan perlengkapan, fasilitas, dan aktivitas manusia dalam 

sebuah organisasi.  

Penjadwalan merupakan suatu kegiatan pengalokasian sumber-

sumber atau mesin-mesin yang ada untuk menjalankan tugas-tugas 

dalam proses produksi pada waktu tertentu. (Heizer & Render (2016)). 

Kepentingan strategi penjadwalan adalah :  

a. Dengan membuat penjadwalan secara efektif, berarti perusahaan 

menggunakan aset secara lebih efektif dan menciptakan kapasitas 

yang lebih besar untuk setiap dolar yang ditanamkan, yang 

selanjutnya menghasilkan biaya yang lebih rendah.  

b. Kapasitas tambahan dan fleksibelitas yang terkait ini menghasilkan 

pengiriman yang lebih cepat dan, karenanya memberikan 

pelayanan pelanggan yang lebih baik.  
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c. Penjadwalan yang baik merupakan keunggulan bersaing karena 

berperan dalam penyerahan yang terikat.  

Penjadwalan mencakup penugasan batas waktu pada pekerjaan 

tertentu, di mana terdapat banyak pekerjaan secara bersamaan bersaing 

untuk menggunakan sumber daya yang sama. Untuk membantu 

mengatasi berbagai kesulitan dalam penjadwalan, maka teknik 

penjadwalan dapat digolongkan sebagai berikut :  

a. Penjadwalan maju (forward scheduling) merupakan sebuah jadwal 

yang dimulai segera setelah kebutuhan diketahui.  

b. Penjadwalan mundur (backward scheduling) merupakan 

penjadwalan yang dimulai pada batas waktu dan menjadwalkan 

operasi terakhir sebagai yang pertama kali dikerjakan dan tahapan 

pekerjaan lain dalam susunan terbalik.  

Teknik penjadwalan yang benar bergantung kepada volume 

pesanan, sifat alami operasi, dan kompleksitas pekerjaan keseluruhan, 

demikian pula kepentingan yang ditempatkan pada setiap empat 

kriteria. Kriteria tersebut adalah : (Heizer & Render : 2016)  

a. Minimasi waktu penyelesaian. Kriteria ini dievaluasi dengan 

menentukan waktu penyelesaian rata-rata untuk setiap pekerjaan.  

b. Maksimasi utilisasi. Kriteria ini dievaluasi dengan menghitung 

presentase waktu digunakannya fasilitas.  

c. Minimasi persediaan barang setengah jadi (work in process – WIP). 

Kriteria ini dievaluasi dengan menentukan jumlah pekerjaan rata-
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rata dalam sistem tersebut. Hubungan antara banyaknya pekerjaan 

dalam sistem dan persediaan WIP akan tinggi. Oleh karena itu, 

lebih sedikit pekerjaan dalam sistem, maka lebih rendah persediaan 

yang ada.  

d. Minimasi waktu tunggu pelanggan. Kriteria ini dievaluasi dengan 

menentukan jumlah keterlambatan rata-rata.  

Tujuan penjadwalan adalah untuk mengoptimalkan penggunaan 

sumber daya sedemikian rupa sehingga tujuan produksi dapat dicapai 

dan kebutuhan persediaan barang jadi dapat dikendalikan. Dan Manfaat 

penjadwalan produksi adalah  Proses perubahan pengurangan terbesar, 

Persediaan pengurangan yang bersifat meratakan, Mengurangi upaya 

penjadwalan, Peningkatan efisiensi produksi, Meratakan beban kerja, 

Tanggal pengiriman yang akurat, Informasi yang besifat real time.  

2. Perencanaan Agregat 

a. Pengertian Perencanan Agregat 

Perencanaan Agregat merupakan suatu bentuk kebijakan 

perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. 

Melalui Perencanaan Agregat maka dapat diketahui tingkat atau 

kapasitas produksi, waktu pelaksanaan produksi serta upaya 

pencapaian efisiensi biaya produksi.  

Menurut Heizer & Render (2016), perencanaan agregat 

adalah sebuah pendekatan untuk menentukan kuantitas dan waktu 

produksi pada jangka menengah antara tiga hingga delapan belas 
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bulan. Perencanaan agregat berfungsi untuk menentukan jalan 

terbaik untuk memenuhi permintaan yang diprediksi dengan 

menyesuaikan nilai produksi, tingkat tenaga kerja, tingkat 

persediaan, pekerjaan lembur dan tingkat subkontrak   dan semua 

variabel lain yang dapat dikendalikan.  

Dengan demikian tujuan dari perencanaan agregat adalah 

meminimalkan biaya produksi  hal lain yang juga penting adalah 

pemasalahan penggunaan tenaga kerja yang optimal, menekan 

tingkat pesediaan, atau memberikan tingkat perencanaan yang lebih 

baik pada perencanaan produksi. 

Sifat Perencanaan Agregat  

Suatu perencanaan agregat berarti menggabungkan sumber 

daya yang tepat ke dalam jangka waktu umum atau keseluruhan. 

Dengan prediksi permintaan , kapasitas fasilitas, tingkat persediaan, 

ukuran tenaga keja, dan input yang saling berhubungan , 

perencanaan harus memilih tingkat output untuk sebuah fasilitas 

selama  3 hingga 18 bulan mendatang. 

Didalam sebuah lingkungan manufaktur, proses untuk 

menguraikan rencana agregat secara lebih rinci disebut disagregasi 

(disaggregation). Disgregasi menghasilkan sebuah jadwal produksi 

induk (master production schedule), yang menyediakan input bagi 

sistem perencanaan kebutuhan material ( material requirement 

planning – MRP system). Master production schedule menangani 
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pembelian atau produksi komponen yang diperlukan untuk membuat 

produk akhir. Jadwal kerja yang terperinci bagi orang – orang dan 

prioritas penjadwalan bagi produk  menghasilkan tahap akhir sistem 

perencanaan produksi (Heizer & Render (2016)). 

Jadi perencanaan agregat akan membantu perusahan untuk 

menguraikan perencanaan produksi dengan menyediakan 

perencanan kebutuhan material, menangani pembelian  atau 

produksi komponen. Juga perencanaan agregat akan memperinci 

jadwal kerja  dan  prioritas penjadwalan produksi. 

Metode Perencanaan Agregat 

Pendekatan atau sebuah metode sangat dibutuhkan dalam 

membuat perencanaan produksi . karena dengan metode – metode 

ini akan mempermudah para manajer dalam membuat perencanaan 

agregat. Ada beberapa metode yang dapat diterapkan dalam 

membuat perencanaan agregat sepeti berikut  ini. 

1) Pendekatan intuitif 

Dalam pendekatan intuitif, menurut Joko (2004) 

mengemukakan bahwa manajemen menggunakan perencanaan 

yang sama dari tahun ketahun. Penyesuaian dilakukan dengan 

dasar intuisi hanya sekedar untuk memenuhi permintaan baru. 

Apabila perencanaan awal tidak optimal, maka pemborosan akan 

berlanjut dimasa yang akan datang. 

2) Metode Grafik 
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Teknik Grafik dan diagram (graphical and charting 

techniques) sangat terkenal karena . pada dasarnya , rencana ini 

menggunakan beberapa variabel secara bersamaan agar 

perencanaan dapat membandingkan permintaan yang 

diproyeksikan dengan kapasitas yang ada. Pendekatan ini 

merupakan pendekatan trial and error yang tidak menjamin 

sebuah rencana produksi yang optimal, tetapi hanya 

membutuhkan perhitungan yang terebatas dan dapat dilakukan 

oleh karyawan administrasi. (Heizer & Render (2016)) 

3) Pendekata Matematis 

a) Motode Transportsi pemrograman 

Motode Transportsi pemrograman linier 

(transportasion method of linier programming) bukanlah 

sebuah pendekatn trial and eror seerti metode grafik dan 

diagram, tetapi lebih kepada menghasilkn rencana optimal 

untuk mengurangi biaya. Metode transportai ini juga sangat 

fleksibel karena bisa menspesifikasi produksi regular dan 

lembur pada setiap periode waktu, jumlah unit yang 

disubkontrakan, shift tambahan, dan persedian yang terbawa 

dari periode ke periode berikutnya. (Heizer & Render (2016). 

b) Model Koefisien Manajemen 

Model Koefisien Manajemen (management 

coefficient model) membentuk sebuah model keputusan 
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formal tentang pengalaman dan kinerja manajer. Asumsi 

yang digunakan adalah bahwa kinerja yang lalu manajer 

cukup baik, sehingga dapat digunakan sebagai analisis 

regresi dari keputusan produksi masa lalu yang dibuat oleh 

manajer. Jalur regresi menyajikan hubungan antara variabel 

(seperti permintaan dan tenaga kerja) untuk keputusan masa 

depan . (Heizer & Render (2016). 

c) Model Lainnya 

Dua model perencanaan agregat tambahan yang 

dikemukanan oleh Heizer & Render (2016) adalah aturan 

keputusan linier dan simulasi. Satuan keputusan linier (linier 

decision rule – LDR) mencoba untuk menetapkan tingkat 

produksi optimal dan tenaga kerja pada peiode tertentu. 

Sebuah model komputer yang disebut penjadwalan dengan 

simulasi (secheduling by simulation) menggunakan sebuah 

prosedur pencarian untuk mencari kombinasi biaya minimum 

dari  harga – harga untuk ukuran tenaga kerja dan tingkat 

produksi tertentu. 

Dari beberapa metode  tersebut dapat disimpulkan 

bahwa dengan adanya keseluruhan model metode dalam 

membuat perencanaan agregat maka akan dihasilkan 

perencanaan yang optimal. Peran manajer disini sangat 
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penting. Karena pemilihan dari setiap model harus 

disesuaikan dengan kondisi perusahaan. 

3. Kapasitas 

Dalam membuat rencana produksi suatu peusahaan harus 

mempertimbangkan kemampuan produksi sehingga tidak akan terjadi 

kesenjangan antara jumlah permintaan dengan jumlah produksi. Salah 

satu batasan perusahaan dalam melakukan produksi adalah kapasitas. 

Kapasitas akan mempengaruhi sebagian besar biaya tetap. 

 Kapasitas (capacity) adalah hasil produksi (throughtput), 

atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau 

diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. 

(Heizer & Render 2016)). Kapasitas juga menentukan apakah 

permintaan dapat  dipenuhi, atau apakah fasilits yang ada akan berlebih. 

Jika fasilitas terlalu besar, sebagian fasilitas akan menganggur dan akan 

terdapat biaya tambahan yang dibebankan pada produk yang ada atau 

pelanggan jika fasilitas terlalu kecil, pelanggan bahkan pasar 

keseluruhan akan hilang. Oleh karena itu penetapan ukuran fasilitas 

sangat menentukan tujuan pencapaian tingkat utilitas tinggi dan tingkat 

pengembalian investasi tinggi. 

1 
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Tabel 2.1 Jenis Perencanaan Menurut Horison Waktu 

 Mengubah Kapasitas Menggunakan Kapasitas 

Perencanaan 

jangka 

pendek 

Menambah Fasilitas 

Menambah peralatan 

yang memiliki lead 

time 

* 

Perencanaan 

jangka 

menengah 

Subkontrak 

Menambah peralatan 

Menambah Shift 

Menambah karyawan  

Menambah atau  

menggunakan persedian 

Perencanaan 

jangka 

panjang 

* Penjadwalan tugas 

Penjadwalan karyawan 

Penjadwalan mesin 

*Terdapat  pilihan yang sangat terbatas 

Sumber: Heizer & Render, (2016)  

 Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

sebelum perusahan memutuskan untuk membuat produk baru atau 

merubahan jumlah volume produksi, tahapan pertama yang harus 

dilakukan perusahaan adalah merencanakan kapasitas produksi. 

4. Perencanaan Kapasitas 

Menentukan jumlah kapasitas dimasa depan bisa menjadi  prosedur 

yang rumit, yang perhitungannya sebagian besar didasarkan pada 

permintaan dimasa mendatang. Jika peramalan akan kebutuhan barang 

dan jasa dapat diramalkan dengan tepat , maka penentuan kapasitas 

dapat langsung dilakukan. Perencanaan kapasitas dapat dilakukan 

perusahaan adalah  dengan melakukan pengurangan atau penambahan 

karyawan, jam kerja, atau subkontrak dengan perusahaan lain bila 

terjadi perubahan. 

 Ada dua tahapan yang dibutuhan dalam penentuan kapasitas. Pada 

tahap pertama yakni meramalkan permintaan yang akan datang. Pada 
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tahap kedua peramalan digunakan untuk menentukan kebutuhan 

kapasitas serta peningkatan ukuran untuk setiap penambahan kapasitas 

(Heizer & Render (2016)).  

Ada beberapa pendekatan atau metode yang digunakan untuk 

mempermudah perusahaan dalam membuat perencanaa kapasitas. 

Menurut (Heizer & Render (2016)) ada dua pendektan atau metode 

yang digunakan, yakni Analisis Titik Impas ( Break Even Point 

Analysis) dan Pohon Keputusan ( Decision Tree).  

a. Analisis Titik Impas (Break Even Point Analysis) 

Analisis titik impas merupakan  alat penentu untuk 

mendapatkan kapasitas yang harus dimiliki oleh sebuah fasilitas 

untuk mendapatkan keuntungan . Tujuan analisis titik impas adalah 

untuk menemukan sebuah titik, dalam satuan mata uang dan unit, 

dimana biaya sama dengan kuntungan. Titik inilah yang disebut 

titik impas. Perusahaan haru beroprasi di atas tingkat ini untuk 

mencapai keuntungan. (Heizer & Render (2016)). 
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Sumber: Heizer & Render (2016) 

1Gambar  2.1 Titik Impas Dasar 

  Biaya dan pendapatan ditunjukan sebagai garis lurus, 

keduanya digambarkan meningkat secara linier yakni dalam 

proporsi langsung dengan jumlah unit yang produksi. Walaupun 

demikian, baik biaya tetap maupun biaya variabel tidak harus selalu 

membentuk garis lurus. Dua pendekatan yang digunakan dalam 

analisis titik impas adalah pendekatan grafik dan aljabar. 

Pohon Keputusan (Decision Tree) 

Pohon keputusan (Decision Tree) merupakan  sebuah 

tampilan grafis proses keputusan yang mengindikasikan alternatif 

keputusan yang ada, kondisi alami dan peluangnya, serta imbalan 

bagi setiap kombinasi alternatif keputusan dan kondisi alami. 

Dalam menganalisis masalah menggunakan pohon 

keputusan ada lima langkah yang perlu dilakukan menurut Heizer & 

Render (2016) yakni, mengidentifiksikan masalah, menggambar 
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pohon keputasan, menentukan peluang bagi kondisi alami, 

memperkirakan imbalan bagi setiap kombinasi alternatif keputusan 

dan kondisi alami yang mungkin , dan menyelesaikan masalah 

dengan menghitung EMV bagi setiap titik kondisi alami. Hal ini 

dilakukan engan mengerjakannya dari belakang kedepan 

(backward), yaitu memulai dari sisi kanan pohon terus menuju ke 

titik keputusan sebelahnya kirinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Gambar 2.2 Pohon Keputusan 

Berdasarkan kedua pendekatan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa dengan pendekatan atau sebuah metode, maka dalam 

membuat perencanaan kapasitas akan lebih mudah. Setiap metode 

memiliki kelebihan dan kekurangan masing – masing, maka tugas 

seorang manajer adalah memilih metode mana yang paling tepat 

Maket Unfavorable (.6) 

Maket favorable 

(.4) 

Maket Unfavorable (.6) 

Maket favorable (.4) 

Maket Unfavorable (.6) 

Maket favorable (.4) 
$ 100,000 

-$ 90,000 

$ 60,000 

-$ 10,000 

$ 4,000 

-$ 5,000 

$ 0 

Sumber: Haizer & Render (2016) 
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dalam membuat perencanaan kapasitas yang mana sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi perusahaan. 

B. Penelitian Terdahulu 

 

Perencanaan agregat dapat membantu perusahaan untuk menentukan 

pilihan yang paling efektif dalam produksi, untuk itu berbagai penelitian 

tentang perencanaan agregat telah dilakukan, guna membantu produksi 

sebuah perusahaan. Dalam penelitian terdahulu, terdapat lima penelitian 

tentang perencanaan agregat dengan metode yang berbeda. Diantaranya 

Akbar (2012) , Arif Rahman (2011) ,Vanni (2014), Murtini (2011) , Arianto 

(2008) 

Hasil penelitian Akbar (2012),  Penelitian ini bertujuan untuk 

merencanakan pemesanan bahan baku kertas pada PT. Akcaya Pariwara 

dengan menggunakan perencanaan produksi agregat. Alat analisis yang 

digunakan adalah linier programming dengan fungsi tujuan meminimalkan 

ongkos produksi dan biaya overtime. Perencanaan pemesanan bahan baku 

kertas menggunakan teknik lot sizing dengan metode lot for lot, jumlah 

pesanan ekonomis,  dan jumlah pesanan tetap. Hasil perhitungan ketiga 

metode tersebut, maka metode terbaik yang digunakan untuk bahan baku 

kertas surat kabar Pontianak Post, Kapuas Post, dan Kun Dian Ri Bao 

adalah lot for lot 

Pada penelitian Arif Rahman (2011) , penelitian ini bertujuan 

menerapkan teknik shojinka dalam perencanaan agregat. Penerapan teknik 

shojinka dapat menekan kebutuhan tenaga kerja dibandingkan apabila 
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sebelumnya telah dilakukan pembagian kerja tetap. Teknik shojinka akan 

memberikan fleksibilitas dalam pembagian kerja, sehingga membutuhkan 

ketanggapan dari tenaga kerja dalam menjalankan tugasnya yang mungkin 

terjadi perubahan. Untuk dapat menghasilkan 533 unit dengan pembagian 

kerja fleksibel mempergunakan teknik shojinka akan membutuhkan 6 

orang. Untuk menghasilkan sejumlah yang sama dengan pembagian kerja 

tetap sebanyak 5 stasiun kerja, akan membutuhkan 10 orang. Sedangkan 

apabila tanpa pembagian kerja akan membutuhkan 6 orang. 

Penelitian tentang agregat berikutnya dilakukan oleh Vanni (2014). 

Vani meneliti perencanaan produksi pada PT Erijo bersaudara Teknik 

dengan permasalahan kurang efisiensinya biaya yang dikeluarkan 

perusahaan akibat dari perencanaan yang kurang tepat. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk memberikan perhitungan peramalan, dan 

memberikan perencanaan agregat pada PT Erijo Bersaudara Teknik.  

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode regresi liniar dan indeks musiman untuk mengetahui 

persamaan periode berikutnya yang dianalisis secara manual dan metode 

chase current demand untuk mengetahui strategi perencanaan agregat 

terbaik yang dianalisis menggunakan software POM-QM for windows 

berdasarkan perkiraan peramalan permintaan tahun 2014, kapasistas 

produksi, kapasitas jam kerja, dan biaya produksi pada PT Erijo Bersaudara 

Teknik. 
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Hasil penelitian ini yakni perhitungan peramalan yang paling tepat 

untuk diterapkan oleh perusahaan adalah metode regresi linier. Perhitungan 

perencanaan agregat dengan pendekatan chase cureent demand sudah 

efektif untuk meminimalisasi biaya produksi dengan total biaya terkecil 

sebesar yaitu Rp 355.100.100,-. Rekomiendasi strategi yang paling tepat 

adalah jam kerja lembur dengan pendekatan chase current demand, apabila 

terjadi pelonjakan permintaan yang tidak dapat terpenuhi dengan jam kerja 

lembur maka perusahaan dapat menerapkan strategi kedua yaitu subkontrak 

dengan pendekatan chase current demand. 

Berikutnya penggunaan metode perencanaan agregat lainya dilakukan 

oleh Murtini (2011). Murtini menemukan permasalaan pada perusahaan 

kripik tempe “ Bu Nurjanah” malang yakni tidak mampunya perusahaan 

memenuhi permintaan pelanggan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menentukan jumlah produksi dan meminimalkan biaya produksi. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

grafik dan diagram dengan menentukan jumlah permintaan yang akan 

datang dengan menggunakan peramalan. Selanjutnya, menentukan 

kapasitas waktu reguler dan kapasitas lembur setiap periodenya. Langkah 

selanjutnya adalah menentukan biaya tenaga kerja reguler, lembur dan 

biaya tenaga kerja tidak tetap. Langkah terakir adalah mengkaji biaya total 

dari setiap alternatif yang direncanakan. 

Hasil dari penelitian ini adalah alternatif biaya menggunakan 

penambahan tenaga kerja tidak tetap adalah yang paling tepat ditetapkan 
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oleh perusahaan Kripik Tempe “Bu Nurjanah” Malang, karena merupakan 

menghasilkan biaya yang lebih minimal, yaitu sebesar Rp 88.108.200,-. 

Penambahan tenaga kerja tidak tetap merupakan alternatif yang tepat 

dibanding dengan alternatif lainya yang ditawarkan. 

Adapun penelitian tentang agregat lain dilakukan oleh  Arianto ( 

2008), Arianto melakukan penelitian dengan tujuan untuk meramalkan dan 

menentukan perencanaan agregat guna meminimumkan total biaya produksi 

pada perusahaan penghasil kotak karton PT. Guru Indonesia. Peneliti 

menggunakan alat analisis metode shumard dalam perhitungan penyesuaian 

untuk penentuan waktu normal dan waktu baku, metode peramalan dengan 

menggunakan 3 metode peramalan untuk meramalkan permintaan dimasa 

mendatang dan 2 metode transportasi untuk perencanaan agregat. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah metode peramalan yang dipilih 

adalah eksponensial tunggal (α = 0,6) dengan nilai MAD sebesar 20852 dan 

tanda penjejakan berkisar antara -1 sampai +1,56. Perencanaan agregat 

dilaksanakan selama 12 bulan. Solusi yang dipilih adalah perencanaan 

agregat dengan menggunakan metode biaya terkecil dengan kebijakan yang 

diberlakukan oleh perusahaan adalah tersedia tenaga kerja lembur maksimal 

25% dari kerja normal per hari dan tidak ada subkontrak.   

Setelah melihat dan membandingkan beberapa penelitian terdahulu 

tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa perbedaan dan 

persamaan dengan penelitian sekarang. Perbedaan dapat dilihat pada 

periode penelitian, objek penelitian, alat analisis dan hasil pembahasan. 
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Sedangkan persamaannya adalah dari tujuan penelitian yakni untuk 

mengetahui hasil perencanaan agregat untuk pemenuhan permintaan 

pelanggan dan meminimalkan biaya. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber : Heizer & Render (2016) diolah 

3Gambar 2.3 Kerangka Pikir penelitian 

 Pada dasarnya perencanaan produksi agregat bisa membantu 

perusahaan untuk menjalankan proses produksi. Perencanaan produksi 

agregat digunakan untuk mendapatkan alternatif dari total penggunaan 

biaya tenaga kerja terendah. Perencanaan agregat digunakan untuk 
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mengalokasikan dan mengatur persediaan, penambahan tenaga kerja, 

penambahan jam kerja lembur, maupun sub kontrak. Sehingga perusahaan 

Rumah Rajut Wiltop sangat membutuhkan perencanan produksi. Sesuai 

dengan kerangka pikir, perencanan produksi agregat yang pertama adalah 

menentukan jumlah permintaan perbulan 

 Langkah berikutnya setelah mengetahui jumlah permintaan, 

dilakukan perencanaan agregat dengan menggunakan metode tabel grafik 

dengan menentukan kapasitas waktu reguler, lembur dan subkontrak, 

menentukan biaya tenaga kerja reguler, tenaga kerja lembur, tenaga kerja 

tidak tetap dan sub kontrak. Dan menentukan alternatif perencanaan 

agregat dengan menelaah biaya total yang paling minimal (Heizer & 

render, 2016) 

 Dari data analisa tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan 

pemecahan masalah pengunaan tenaga kerja yang tepat untuk produksi di 

Rumah Rajut Wiltrop. Selain itu memberikan pilihan alternatif yang 

menghasilkan biaya paling efisien. 

 


