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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan dunia industri saat ini memiliki persaingan cukup ketat 

dalam sistem perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan bagian 

perencanaan operasional di perusahaan. Sebuah perusahaan yang ingin 

berkompetisi dalam pasar harus membuat keputusan yang tepat dalam banyak 

masalah yang memiliki efek langsung pada kinerja sistem dan produktivitas mereka 

dalam hal kualitas pelayanan dan biaya operasi. Hal ini merupakan keputusan 

penting bagi produsen manapun. Banyak faktor yang mempengaruhi kelangsungan 

perencanaan maupun proses operasi diantaranya yaitu faktor modal, faktor mesin, 

peralatan, bahan baku mentah, bahan baku setengah jadi, persediaan barang jadi, 

tenaga kerja dan sumber daya yang lainnya. Proses perencanaan dan pengendalian 

produksi harus mempertimbangkan banyak keputusan dan kendala yang ada pada 

sistem produksi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Adapun tujuan setiap perusahaan adalah meminimumkan biaya persediaan 

sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan mengoptimalkan input 

atau sumber daya yang dimiliki. 

Perusahaan kue “Pia Cap Mangkok” Malang merupakan usaha yang dikenal 

masyarakat sebagai oleh-oleh khas kota Malang yang didirikan oleh Bapak 

Werianto yang mulai berproduksi sejak tahun 1998. Perusahaan tersebut memiliki 

empat cabang toko beserta tempat produksinya di Kota Malang. Namun pada 

penelitian ini difokuskan pada produksi kue pia di Cabang Semeru tepatnya di Jalan 

Semeru No.25. Kue pia yang diproduksi memiliki lima macam rasa yaitu rasa 

kacang ijo, coklat, keju, durian, dan green tea. Dalam proses produksinya 

perusahaan dihadapkan pada masalah produksi yang belum optimal karena adanya 

ketidaksesuaian antara jumlah produksi dengan volume permintaan. Seperti 

informasi data yang diperoleh selama 3 tahun, yaitu memiliki rata-rata persediaaan 

sebesar 6% dari total jumlah yang telah diproduksi sehingga menimbulkan 

persediaan produk (kelebihan). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa 
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jumlah produksi lebih besar dari jumlah penjualan yang otomatis akan 

mengakibatkan biaya produksi yang besar juga. Mengingat kue pia merupakan 

produk makanan yang tidak tahan lama, sehingga persediaan produk tersebut tidak 

bisa dijual kembali dan akhirnya akan dibuang. Hal tersebut tentunya dapat 

membawa kerugian bagi perusahaan karena tidak bisa menutupi biaya produksi 

yang sudah dikeluarkan. Selain itu, dalam target meningkatkan utilitas mesin 

perusahaan berusaha menghemat penggunaan energi. Karena efesiensi energi juga 

perlu diatur dengan tujuan untuk membuat peningkatan atau perbaikan dalam hal 

ekonomi. Dengan ini, perusahaan dihadapkan pada pengambilan keputusan dalam 

menentukan rencana produksi optimal dengan tingkat biaya yang paling rendah 

untuk pelaksanaan produksi. 

Dari permasalahan tersebut, perusahaan tidak bisa memastikan dengan pasti 

perencanaan produksi yang optimal. Goal Programming merupakan salah satu 

metode yang dapat mengoptimalkan perencanaan produksi karena mampu 

menyelesaikan masalah menjadi optimal dengan tujuan lebih dari satu (multi 

objective).  Penelitian yang membahas mengenai optimasi perencanaan produksi 

menggunakan Goal Programming telah banyak dilakukan diantaranya Anis dkk. 

(2007), Hassan et al,. (2013), dan  Al & Lestari (2017). Oleh karena itu, pada 

penelitian ini akan di aplikasikan model Goal Programming  untuk pemecahan 

masalah optimasi produksi dengan meminimalisir penyimpangan pada fungsi 

tujuan yang ada. Metode tersebut diharapkan dapat menjadi suatu alternatif bagi 

perusahaan untuk pengambilan keputusan menjadi lebih tepat sesuai dengan fungsi 

tujuan yang ingin dicapai perusahaan. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dihadapi perusahaan 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 Bagaimana merencanakan produksi yang optimal dalam upaya pencapaian 

multi tujuan perusahaan berdasarkan model Goal Programming. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membuat perencanaan produksi yang optimal berdasarkan tujuan yang ingin 

dicapai oleh perusahaan dengan metode Goal Programming  

2. Mengetahui perbandingan selisih persediaan dan total biaya produksi dari 

metode perusahaan dengan metode usulan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan  

Sebagai masukan serta pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan 

keputusan tentang perencanaan produksi yang optimal dengan metode Goal 

Programming sehingga bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh 

perusahaan. 

2. Bagi Universitas  

Dapat dimanfaatkan sebagai referensi atau bahan materi tambahan dalam 

proses pembelajaran terkait perencanaan produksi dengan model Goal 

Programming. 

1.5 Batasan Masalah 

1. Data permintaan yang digunakan merupakan data yang telah diperoleh dari 

perusahaan 6 minggu pada tanggal 20 Agustus 2018-24 September 2018 

2. Tujuan yang ingin dicapai perusahaan adalah jumlah produksi optimal, 

meminimalkan biaya produksi, memaksimalkan keuntungan, meminimalkan 

penggunaan bahan baku, memaksimalkan jam kerja, dan meminimalkan 

konsumsi energi. 

3. Produk yang dioptimalkan dalam penelitian ini adalah produk pia bungkus isi 5 

pada masing-masing varian rasa. 

4. Perhitungan energi hanya sebatas konsumsi energi tanpa perhitungan biaya 

energi. 
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1.6 Asumsi-Asumsi 

1. Harga bahan baku dan harga jual produk, biaya tenaga kerja reguler, biaya 

overhead tidak berubah selama penelitian. 

2.  Proses produksi yang berjalan dengan normal. 


