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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

 Penyusunan laporan penelitian ini dikembangkan dengan adanya studi 

pustaka, baik dengan membaca literatur yang ada, juga dari adanya penelitian 

terdahulu dilakukan untuk menunjang data yang mendukung serta sebagai 

perbandingan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Adapun beberapa 

peneliti yang menjadi pembanding dalam penelitian ini terdiri dari 5 buah 

penelitian. 

 Dina Izzatabillah (2014) melakukan penelitian dengan tujuan untuk 

mengetahui dan menganalisa alternatif peningkatan kapasitas produksi yang 

terbaik pada UD. Tani Makmur. Dengan menggunakan metode kebutuhan 

rata-rata dan metode pohon keputusan sebagai alat analisis untuk menentukan 

pilihan peningkatan kapasitas produksi dalam UD. Tani Makmur. Dengan 

hasil yaitu melakukan penambahan mesin untuk meningkatkan tingkat 

produksi UD. Tani Makmur karena alternatif tersebut memiliki nilai EMV 

tertiggi, yaitu Rp. 2.168.345.421. 

 Achmad Lukman Hakim (2015) melakukan penelitian dengan tujuan 

untuk memilih alternatif yang terbaik untuk meningkatkan kapasitas produksi 

pada home industri Gajah Delta Sidoarjo. Dengan metode analisis kelebihan 

pesanan dan pohon keputusan. Menghasilkan pengambilan keputusan dengan 

melakukan Outsourching, beli mesin dan do nothing. Alternatif pertama 

dengan melakukan Outsourching mendapatkan payoff sebesar Rp. 
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609.010.780, alternatif kedua yaitu beli mesin mendapatkan payoff sebesar 

Rp. 589.059.700, dan alternatif ketiga yaitu do nothing mendapatkan payoff 

sebesar Rp.608.658.900  

 Youlia, Mira, dan Andreas melakukan penelitian pengembangan 

sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan menggunakan metode 

pohon keputusan ID3. Dengan tujuan ingin mencoba mengembangkan 

penggunaan sistem pohon keputusan pada penerimanaan karyawan. 

Menggunakan metode pohon keputusan ID3, dengan hasil pohon keputusan 

ID3 dapat digunakan dalam pemilihan calon karyawan PT. Bank Jawa Barat 

dan pohon keputusan ID3 sangat dipengaruhi oleh pengelompokan dan 

pengambilan sampelnya.  

 Inti Sariani Jianat Djie (2013) melakukan penelitian analisis peramalan 

penjualan dan penggunaan metode linear programing dan decision tree guna 

mengoptimalkan keuntungan pada PT PRIMAJAYA PANTES GARMENT. 

Dengan menggunakan metode linear programing dan decision tree, 

menghasilkan alternatif terbaik yaitu PT. PRIMAJAYA PANTES GARMENT 

sebaiknnya meningkatkan kapasitas produksi. 

 Sellya Artaty Zega (2014) melakukan penelitian penggunaan pohon 

keputusan untuk klasifikasi tingkat kualitas mahasiswa berdasarkan jalur 

masuk kuliah. Dengan metode pohon keputusan menghasilkan alternatif 

mahasiswa yang dihasilkan dari tes masuk penelusuran minat dan bakat 

(PMDK) lebih banyak menghasilkan mahasiswa yang berkualitas. 

 Berdasarkan dari kelima penelitian diatas dapat diambil persamaan dan 

perbedaan dari penelitian yang akan diteliti adalah, memiliki kesamaan yaitu 
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sama-sama penelitian mengenai pengambilan keputusan menggunakan metode 

pohon keputusan (Decision Tree). Serta perbedaan dari kelima penelitian 

diatas, dimana objek yang diteliti dari masing penelitian berbeda-beda. 

 

B. Landasan Teori 

1. Kapasitas Produksi 

  Kapasitas produksi sangat berkaitan dengan jmlah produksi yang 

berada pada perusahaan pada waktu tertentu. Kapasitas produksi 

menentukan persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar 

dari biaya. Kapasitas produksi menentukan berapa jumlah permintaan 

yang harus dipenuhi dengan menggunakan  fasilitas produksi yang ada. 

  Ada beberapa pendapat mengenai pengertian Kapasitas, yaitu 

menurut Heizer dan Render (2015-348) Kapasitas merupakan suatu 

terobosan atau sejumlah unit yang mana tempat fasilitas dapat menyimpan, 

menerima atau memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi 

kapasitas adalah menyimpan, menerima dan memproduksi dalam waktu 

tertentu. Menurut Handoko (2012) kapasitas adalah suatu tingkat keluaran, 

suatu kuantitas keluaran dalam periode tertentu, dan merupakan kuantitas 

tertinggi yang mungkin selama periode waktu itu.  

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kapasitas jumlah produk yang dihasilkan atau produksi yang dihasilkan 

dalam waktu dan jumlah tertentu. 
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2. Klasifikasi Kapasitas 

  Menurut Heizer dan Render (2015:349) ada beberapa klasifikasi 

kapasitas produksi. Klasifikasi kapasitas ini merupakan ukuran-ukuran 

penting bagi seorang manajer operasi disuatu perusahaan. ada tiga 

klasifikasi kapasitas yaitu kapasitas desain, kapasitas efektif, dan kapasitas 

aktual. 

a. Kapasitas desain 

Merupakan output yang maksimum secara teori pada suatu sistem 

dalam suatu periode waktu tertentu pada kondisi idealnya. Kapasitas 

desain juga bisa diartikan kapasitas yang mana suatu perusahaan 

mengharapkan untuk mencapai hambatan operasional yang tersedia 

saat ini. 

b. Kapasitas Efektif (utilization) 

Kapsitas efektif menunjukan output maksimum pada tingkat operasi 

tertentu. Menurut Heizer dan Render. Kapasitas efektif adalah 

kapasitas yang diperkirakan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan 

dengan keterbatasan operasi yang ada sekarang. Kapasitas efektif  

biasanya lebih rendah daripada kapasitas desain karena fasilitas yang 

ada mungkin telah dirancang untuk versi produk sebelumnya. 

 Faktor – faktor yang mempengaruhi pembentukan kapasitas efektif 

adalah rancangan produk, kualitas bahan yang digunakan, sikap dan 

motivasi tenaga kerja, perawatan mesin/fasilitas, serta rancangan 

pekerjaan. 
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c. Kapasitas Efesien (efficiency) 

Persentase desain kapasitas yang benar-benar tercapai. Bergantung 

pada bagaimana tempat fasilitas dipergunakan dan dikelola. 

Jadi ada tiga klasifikasi dalam kapasitas produksi, kapasitas ini dibagi 

menjadi tiga, yaitu kapasitas desain, kapasitas efektif, dan kapasitas 

efesiensi. Masing-masing klasifiasi ini menunjukan jumlah output pada 

tingkat opersi tertentu. 

3. Pertimbangan Kapasitas 

 Pertimbangan kapasitas produksi disuatu perusahaan digunakan untuk 

bahan pertimbangan terciptanya keputusan yang baik mengenai kapasitas 

produksi. Menurut Heizer dan Render (2015:351-352), ada empat 

pertimbangan kapasitas di perusahaan yaitu.  

a. Ramalkan permintaan secara aktual  

Sebuah peramalan yang akurat merupakan hal yang paling pokok bagi 

keputusan kapasitas. Manajemen harus mengetahui prduk yang sedang 

ditambahkan dan produk yang sedang dihentikan produksinya, begitu 

juga volume yang diperkirakan. 

b. Memahami teknologi dan peningkatan kapsitas 

Jumlah alternatif yang tersedia mungkin cukup banyak, tapi setelah 

volume ditentukan. Keputusan teknoliginya dapat dipandu dengan 

analisis biaya. Kajian ulang biasanya dapat mengurangi jumlah 

alternatif menjadi beberapa saja. Teknologi juga menentukan 
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peningkatan kapasitasnya. Manejer operasi bertanggung jawab akan 

teknologi dan peningkatan kapasitas yang tepat. 

c. Temukan tingkat operasi (volume) yang optimal 

Teknologi dan peningkatan kapasitas menentukan ukuran optimal 

suatu fasilitas. Ada dua kemungkinan dengan tingkat operasi, yaitu 

apabila lebih kecil, maka biaya tetapnya akan sangat memberatkan dan 

jika lebih besar, maka fasilitas tersebut memerlukan lebih dari satu 

manajer untuk mengawasi. 

d. Dibuat untuk perubahan  

Dalam dunia yang cepat berubah, manajer operasi harus menciptakan 

fleksibilitas dan peralatan. Manajer operasi ini mengevaluasi 

sensitivitas keputusan dengan menguji beberapa proyeksi pendapatan 

suatu resiko. 

 Dengan adanya empat pertimbangan kapsitas tersebut, maka 

perubahan dapat memperhatikan hal-hal apa saja yang perlu 

dipertimbangkan untuk terciptanya keptusan yang baik untuk 

pengelolahan kapasitas suatu perusahaan. 

4. Mengelola Permintaan 

Menurut Heizer dan Render (2015:352), ada beberapa taktik untuk 

menyesuaikan kapasitas dan permintaan yang ada. Pilihan untuk 

menyesuaikan kapasitas meliputi: 

a. Membuat perubahan dalam susunan kepegawaian. 

b. Menyesuaikan perlengkapan 
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c. Meningkatkan proses untuk meningkatkan terobosan 

d. Merancang kembali untuk memfasilitasi lebih banyak terobosan 

e. Menambah fleksibelitas proses untuk memenuhi perubahan pilihan 

produk dengan lebih baik 

f. Menutup fasilitas produk 

  Berdasarkan beberapa alternatif mengenai pengolahan kapasitas 

tersebut, maka perusahaan dapat mempertimbangkan bagaiman cara 

perusahaan agar dapat mengelola kapasitas produksinya dengan baik. 

Pengolahan kapasitas akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

harapan perusahaan apabila perusahaan menerapkan metode atau alternatif 

yang benar dan tepat untuk mengelola kapasitas produksinya. Dan begitu 

sebaliknya, pengelolahan kapasitasproduksi akan gagal apabila perusahaan 

tidak mengelola kapasitasnya dengan menggunakan metode atau alternatif 

yang benar. 

5. Perencanaan Kapasitas 

  Perencanaan kapasiatas memiliki peranan penting dalam suatu 

perusahaan yang digunakan untuk menentukan seberapa besar tingkat 

keluaran yang mampu dihasilkan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi 

permintaan pasar. Tujuan utama dari perencenaan kapasitas adalah 

menyediakan manajemen dengan kerangka kerja analisis untung 

merancang sebuah setrategi kapasitas yang efektif.  

  Perencanaan kapasitas biasanya didasarkan pada permintaan 

dimasa mendatang. Jika permintaan barang dapat diramalkan dengan 



13 
 

 

 

tingkat ketepatan yang cukup, maka penentuan kebutuhan kapsitasnya 

dapat lansung dilakukan (Heizer dan Render, 2015:348). 

  Dengan adanya perencanaan kapasitas produksi yang baik 

diperusahaan maka perusahaan dapat menentukan perencanaan kapasitas 

yang efektif dengan mempertimbangkan beberapa unsur perencanaan 

kapasitas, yaitu jumlah tenaga kerja, mesin, dan fasilitas fisik lainnya. 

6. Strategi Kapasitas  

  Strategi kapasitas didalam sebuah perusahaan sangat diperlukan, 

karena hal ini diperlukan untuk mencapai patokan kapasitas produk dan 

produksi dari perusahaan. Tujuan dari peningkatan kapasitas adalah untuk 

pencapaian tingkat utilitas tinggi dan tingkat pengembalian investasi yang 

tinggi, dan penetapan ukuran kapasitas produk. Untuk mencapai tujuan 

tersebut maka perlu strategi pengelolahan kapasitas yang tepat. 

Menurut Krajewski dan Ritzman (2006), dalam membuat sesuatu 

keputusan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas produksi, manajer 

operasi harus mempertimbangkan tiga aspek, yaitu (a) menentukan aturan 

kapasitas cushions, (b) waktu dan ukuran ekspansi, dan (c) 

menghubungkan kapasitas dan keputusan operasional lainnya: 

a. Menentukan Ukuran Capacity Cushions  

 Strategi kapasitas yang pertama adalah menetukan ukuran 

kapasitas cushions. Kapasitas cushion digunakan untuk untuk 

pengelolaan permintaan pada perusahaan, karena permintaan 
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perusahaan tidak menentu, seperti permintaan yang 

meningkat/menurun. 

b. Menentukan Waktu dan Ukuran Ekspansi.  

 Ekspansi atau peningkatan kapasitas dilakukan sebagai upaya 

mengantisipasi pennintaan terhadap volume dan kapasitas produksi. 

Ekspansi merupakan tujuan strategi perusahaan untuk berkembang 

pada masa yang akan datang. Dalam melakukan ekspansi, perhitungan 

biaya ekspansi yang ditempuh merupakan strategi yang benar 

(Krajewski dan Ritzman 2006) 

  Dalam strategi ekspansionis maka perusahaan senantiasa 

menerapkan strategi dimana kapasitas yang direncanakan naik secara 

bertahap, tidak sering dan selalu melebihi nilai permintaan, sedangkan 

pada strategi wait and see penambahan kapasitas dilakukan seiring dan 

sesuai dengan penambahan permintaan sehingga penambahan 

kapasitas yang dilakukan sering dengan jumlah yang tidak besar. 

(Krajewski & Ritzman, 2006).  

c. Menghubungkan kapasitas dan keputusan operasional 

Dalam melakukan perencanaan kapasitas sebaiknya pihak perusahaan 

mempertimbangkan keputusan kapasitas dengan keputusan operasional 

lainnya yang berada pada perusahaan agar bisa dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan. 

1) Prioritas pada persaingan  
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Perubahan keputusan yang memprioritaskan persaingan untuk 

dapat mempercepat pelayanan, akan menyebabkan dibutuhkannya 

tingkat  capacity cushion yang lebih besar. Hal ini dimaksudkan 

agar perusahaan dapat dengan cepat merespon perubahan pada 

pasar dan mmengantisipasi kenaikan permintaan yang tak terduga. 

a) Manajemen kualitas  

Keputusan yang berkaitan dengan penetapan standar kualitas yang 

tinggi akan menyebabkan diterapkannya tingkat kapasitas cushion 

yang lebih kecil karena dengan demikian akan mampu mengurangi 

ketidak pastian yang disebabkan oleh kelalaian produksi. 

b) Padat modal 

Investasi untuk penerapan teknologi baru yang mahal akan 

menyebabkan proses produksi lebih padat modal dan memaksa 

perusahaan untuk memperkecil kapasitas chusion untuk 

mempercepat pengambilan investasi. 

c) Fleksibelitas sumber daya  

Adanya penggunaan sumber daya yang kurang fleksibel 

mengharuskan perusahaan untuk memperbesar kapasitas 

chusion untuk mengkompensasikan bila sewaktu-waktu 

dibutuhkan peningkatan produksi. 

d) Investasi  

Bila perusahaan menerapkan kebijakan untuk memperkecil 

tingkat persedian, maka untuk menjaga kestabilan keluaran 
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perusahaan harus mengkompensasikan dengan meningkatkan 

kapasitas chusion, sehingga ketika pada masa peak season 

permintaan dapat terpenuhi 

Dapat disimpulkan bahwa keputusan mengenai kapasitas 

berkaitan erat dengan keputusan fungsional lainnya, maka perencanaan 

yang tepat sangat dibutuhkan dan salah satu caranya dengan 

menerapkan koordinasi lintas fungsional yang menerapkan strategi  

kapasitas yang tepat. Dan keputusan kapasitas tidak hanya diambil 

berdasarkan keputusan kapasitas saja, namun berkaitan dengan 

kebutuhan dan kepentingan keptusan fungsional lainnya agar semua 

keputusan fumgsional diperusahaan dapat berjalan dengan baik.  

7. Pohon keputusan 

  Menurut Heizer & Render (2015-779) Pohon keputusan (Decision 

Tree) merupakan sebuah tampilan grafis proses pengambilan keputusan 

yang mengindikasikan alternatif keputusan yang ada, kondisi alamiah dan 

peluangnya, dan juga imbalan bagi setiap kombinasi alternatif keputusan 

dan kondisi alamiah.  

Menganalisis masalah dengan menggunakan pohon keputusan mencangkup lima 

langkah: 

a. Medefinisikan masalah. 

b. Menggambar pohon keputusan. 

c. Menentukan peluang bagi kondisi alamiah. 
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d. Memperkirakan imbalan bagi setiap kombinasi alternatif keputusan 

dan kondisi alamiah yang mungkin. 

e. Menyelesaikan masalah dengan menghitung EMV bagi setiap titik 

kondisi alamiah.  

Dalam pohon keputusan, gambar kotak (decision node) 

merepresentasikan keputusan yang akan diambil (decision points) dari 

beberapa alternatif yang ada. Lingkaran (event node) menggambarkan 

kemungkinan kejadian yang akan terjadi dari suatu alternatif, dimana 

besarnya kemungkinan (probabilitas, P(E)) yang ada pada percabangan 

baru, harus sama dengan (1,0), bila setiap cabangnya dijumlahkan, pay off 

merupakan keuntungan atau hasil yang akan diperoleh dari setiap alternatif 

dan kejadian yang mungkin akan timbul. Hal ini dapat dilakukan dengan 

melakukan perhitungan yang dimulai dari kanan ke kiri dengan cara:  

 

Gambar 2.1. Model Pohon Keputusan 

Sumber Heizer dan Render (2015) 
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   = Peputusan (decision tree) 

   = Peristiwa (event node) 

   = Garis Penghubung 

   = Alternatif Keputusan 

   = Alternatif kemungkinan Terjadi  

    = Peristiwa 1 

       = Probabilitas peristiwa i 

1) Pada lingkaran (event node), payoff yang diharapkan dapat diketahui 

dengan cara menjumlahkan nilai yang didapat dari masing-masing 

cabang didapat dengan cara mengalihkan payoff dari masing-masing 

cabang dengan probabilitasnya.  

2) Pada kotak (decision node), bila suatu alternatif mengarah pada sutau 

kemungkinan kejadian (event node atau lingkaran), maka nilai payoffnya 

sama dengan niali payoff pada lingkaran. Kemudian hilangkan alternatif 

yang memiliki payoff lebih kecil dengan cara menendainya dengan dua 

garis kecil.  

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir menurut Sekaran (2017) kerangka pikir adalah jaringan  

asosiasi yang disusun, dijelaskan, dan dielaborasi secara logis antara variabel 

yang dianggap relevan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpumlkan 

bahwa kerangka pikir adalah subjek-subjek yang disusun dan digabungkan 

secara logis antar variabel yang di anggap releval pada penelitian. Untuk 

mempermudah memahami hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam 
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penelitian tersebut. Kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian 

Sumber: Jay Heizer (2015),Dina (2014) diolah 

Berdasarkan kerangka pikir tersebut dapat dijelaskan bagaimana 

memilih alternatif terbaik untuk meningkatkan kapasitas produksi pada usaha 

Abdul Gafar. Menurut Heizer dan Reinder (2015-443), alternatif yang dapat 

dijadikan pertimbangan untuk melakukan peningkatan kapasitas produksi 

pada perusahaan adalah melakukan peningkatan kapasitas angkutan 

perusahaan dengan cara melakukan pembelian sepeda motor tossa dan do 

nothing.  

Untuk menentukan dan memilih alternatif yang terbaik bagi 

perusahaan langkah awal yang peneliti lakukan adalah. Pertama dengan cara 

menghitung pendapatan rata-rata dan menghitung rentang skala penjualan 

perusahaan selama periode data yang diperoleh dari perusahaan. Kedua 

Alternatif 

1. Melakukan Pembelian sepeda 

motor tossa 

2. Do nothing 

EMV 

Tertinggi  

Probabilitas  

Permintaan  

1. Peristiwa rendah 

2. Peristiwa sedang 

3. Peristiwa tinggi 

Pay off 
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menentukan tingkat kebutuhan rata-rata selama periode data yang diperoleh 

dari perusahaan, dan kemudian menyesuaikan dengan peristiwa-peristiwa 

yang dihadapi oleh perusahaan jika penjualan pada saat tinggi, sedang dan 

rendah saja. 

Ketiga menghitung probabilitas dan pay off berdasarkan peristiwa- 

peristiwa yang mungkin terjadi, yang dimana langkah-langkah dalam 

penghitungan probabitas dan pay off merupakan komponen dari cara 

pengerjaan pohon keputusan. Dengan mempertimbangkan kebutuhan rata-rata 

dan komponen pohon keputusan pada alternatif perencanaan peningkatan 

kapasitas produksi Usaha Abdul Gafar, maka perusahaan dapat menentukan 

dan memilih alternatif terbaik untuk meningatkan kapasitas produksinya 

berdasarkan EMV (Expected Monetary Value) terbesar. 


