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BAB II 

  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Untuk membantu penelitian ini maka diperlukan acuan atau perbandingan dalam 

perencanaan agregat maka diperlukan penelitian terdahulu. Dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Murtini (UMM: 2011) dengan judul Evaluasi Alternatif 

Perencanaan Agregat Perusahaan Keripik Tempe Bu. Nurjannah Malang. Pada usaha Keripik 

Tempe Bu. Nurjannah Malang menemukan mengenai masalah permintaan yaitu dinyatakan 

bahwa masalah permintaan yang tidak menentu. Pemilik menggunakan perencanaan produksi 

hanya berdasarkan pada jumlah produksi periode sebelumnya.  Hal tersebut dapat 

menyebabkan terjadinya kelebihan produksi pada suatu periode dan mengalami kekurangan 

pada periode lainnya dan biaya produksi yang dikeluarkan menjadi tinggi. Pada saat 

perusahaan mengalami kekurangan produksi, perusahaan hanya mampu memiliki kapasitas 

produksi waktu reguler. Apabila kondisi ini berjalan terus menerus dengan sendirinya 

perusahaan akan mengalami keterbatasan kapasitas produksi. 

Alat analisis yang digunakan yaitu dengan metode peramalan metode rata-rata bergerak 

(moving average) dan metode rata-rata bergerak berbobot (weight moving average) untuk 

menentukan besarnya permintaan yang akan diproduksi pada periode selanjutnya. Sedangkan 

untuk menentukan biaya minimalnya dengan menggunakan metode grafik dan diagram. Dalam 

penelitian terdapat tiga alternatif biaya yaitu penambahan  jam kerja lembur sebesar Rp. 

90.170.000, biaya tenaga kerja tidak tetap sebesar Rp. 88.108.200,  dan biaya penambahan 

tenaga kerja tetap sebesar Rp. 93.000.000. Adapun biaya minimal dengan menggunakan 
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tambahan tenaga kerja tidak tetap akan menghasilkan biaya yang lebih minimal yaitu sebesar 

Rp.88.108.200. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ikhsan (UMM:2005) dengan judul penerapan Metode 

Program Dinamis Untuk Perencanaan Agregat dan Jadwal Induk Produksi Guna 

Meminimalkan Biaya Produksi. Penelitian ini dilakukan pada PT Sandang Nusantara, PATAL, 

Grati, Pasuruan. Adapun fenomena yang didapatkan pada perusahaan ini yaitu adanya fluktuasi 

permintaan di mana perusahaan memiliki kapasitas produksi. Adapun total biaya ke yang 

didapatkan sebesar Rp. 257.611.044. 

B. Teori 

1. Perencanaan agregat 

Pengertian perencanaan agregat 

Perencanaan agregat (agregate planning) juga dikenal penjadwalan agregat (agregate 

scheduling).Perencanaan agregat secara umum adalah suatu kegiatan merencanakan hasil 

keluaran yang diinginkan pada jangkauan waktu 3 bulan sampai 1 tahun. Di dalam 

melakukan perencanaan secara agregat diperlukan suatu unit ukuran tertentu. Peramalan 

secara grup biasanya akan lebih akurat dibandingkan secara unit individual (Seethrama, 

dan Billington, 1995). (Heizer dan Barry. 2004) mengatakan bahwa, biasanya penjadwalan 

agregat biasanya antara 3 bulan hingga 18 bulan ke depan dan para manajer operasi 

berusaha menentukan jalan terbaik untuk memenuhi permintaan yang diprediksi dengan 

menyesuaikan nilai produksi, tingkat tenaga kerja, tingkat persediaan, pekerjaan lembur, 

tingkat subkontrak, dan variabel lain yang dapat dikendalikan. 

Ada empat hal yang harus diperhatikan untuk perencanaan agregat sebagai berikut: 

(i) Keseluruhan unit yang logis untuk mengukur penjualan dan output. 
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(ii)Prediksi permintaan untuk suatu periode perencanaan jangka menengah yang layak 

pada waktu agregat ini. 

(iii) Metode untuk menentukan biaya. 

(iv) Model yang mengkombinasikan prediksi dan biaya sehingga keputusan penjadwalan 

dapat dibuat untuk periode perencanaan. 

2. Tujuan Agregat Planning 

Banyak di antaranya bidang-bidang fungsional dari organisasi yang memberikan 

masukan (input) bagi perencanaan agregat dalam menggunakan sumber daya-sumber daya 

organisasi. (Krajewski: 1998) menjelaskan tujuan agregate planning sebagai dasar 

pertimbangan dalam perkembangan rencana produksi adalah sebagai berikut: 

1) Memperkecil biaya/meningkatkan keuntungan 

Jika permintaan konsumen tidak mempengaruhi rencana produksi, maka 

penekanan biaya akan dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh. 

2) Meningkatkan pelayanan pada konsumen 

Perbaikan pelayanan dan waktu pengiriman akan membutuhkan tenaga kerja 

tambahan, kapasitas mesin dan tingkat persediaan yang tinggi. 

3) Memperkecil investasi persediaan 

Penimbunan persediaan akan membutuhkan biaya yang besar, oleh karena itu dana 

yang ada dapat digunakan untuk investasi lain yang lebih produktif. 

4) Menurunkan perubahan dalam skala produksi 

Frekuensi perubahan yang besar dalam skala produksi akan mempersulit koordinasi 

bagi pasokan bahan baku dan kebutuhan produksi tidak stabil. 

5) Perencanaan tenaga kerja 
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Fluktuasi jumlah tenaga kerja akan mengakibatkan tingkat produktivitas yang 

rendah karena tenaga kerja - tenaga kerja yang baru membutuhkan waktu dalam 

mengembangkan produktivitasnya. 

 

 

 

6) Penggunaan mesin dan peralatan 

Proses dasar dalam aliran strategi secara keseluruhan akan menggunakan 

semaksimal mungkin keberadaan mesin dan peralatan. 

Aggregate planning berguna dalam menentukan tindakan-tindakan umum sesuai 

dengan tujuan dan strategi perusahaan. Setiap manajer akan menyiapkan rencana-rencana 

secara detail tentang waktu dan usaha-usaha yang ditetapkannya agar lebih ekonomis. 

Dalam perencanaan agregat akan dilakukan perhitungan dan pengelompokan tentang 

produk-produk yang sejenis, pelayanan, tingkat tenaga kerja maupun satuan waktunya. 

Secara umum, perusahaan akan menghitung produk atau pelayanan, tenaga kerja dan 

waktu. 

3. Dasar proses agragate planning 

Dasar analisis dalam agragate planning adalah hasil ramalan permintaan produk 

(forecast) dan efisiensi biaya produksi perusahaan. Hasil ramalan permintaan merupakan 

input utama dalam proses agragate planning. Selama ramalan, semua input untuk 

permintaan produk juga harus dimasukkan dalam proses agragate planning. Misalnya 

pesanan-pesanan aktual yang telah dijanjikan, kebutuhan persediaan gudang, dan 

penyesuaian tingkat persediaan. Dalam proses agregate planning ditetapkan tingkat output 
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produksi yang disesuaikan dengan ramalan permintaan sepanjang periode waktu tertentu 

(Sumayang, 2003: 175). 

Target produksi ditentukan oleh top level business plan yang memperhatikan kapasitas 

dan kapabilitas perusahaan. Keterlibatan manajemen puncak sangat diperlukan pada tahap 

perencanaan produksi, khususnya perencanaan mengenai penentuan pabrikasi, pemasaran, 

dan keuangannya. agregate planning dikembangkan untuk merencanakan kebutuhan 

produksi bulanan atau triwulanan bagi kelompok-kelompok produk sebagaimana yang 

telah diperkirakan dalam peramalan permintaan dan pada akhirnya berkaitan secara 

langsung dengan jumlah biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. 

Analisis dalam proses agregate planning dilakukan dalam kelompok produk (product 

family) dengan unit agregat, di samping itu proses perencanaan agregat juga melibatkan 

pemilihan strategi manufaktur. Dalam suatu ruang lingkup yang lebih luas lagi, peran 

perencanaan agregat adalah sebagai interface antara perusahaan atau sistem manufaktur 

dan pasar produknya. Dalam perencanaan ini perusahaan menetapkan kebijakan dalam 

pengambilan keputusan, diantaranya  sebagai berikut : 

(a)  Pilihan kapasitas 

Kapasitas produksi dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam upaya untuk 

pencapaian jumlah produksi. Kapasitas produksi dapat mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi target jumlah produksi yang telah ditetapkan. Pilihan 

kapasitas produksi menjadi salah satu penentu atas keberhasilan dari proses 

produksi yang dilakukan, di mana dengan pilihan kapasitas yang tepat maka dengan 

sendirinya perusahaan dapat menyesuaikan atas keberhasilan dari proses produksi 

yang dilakukan, di mana dengan pilihan kapasitas yang tepat makan dengan 
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sendirinya perusahaan dapat menyesuaikan atas kebijakan yang akan diambil 

terkait dengan kebijakan produksi perusahaan.    Menurut Yamit (2002: 68), sebuah 

perusahaan dapat memilih kapasitas dasar (produksi) berikut: 

(i)   Mengubah tingkat persediaan. 

Para manajer dapat meningkatkan persediaan selama periode permintaan 

rendah untuk memenuhi permintaan yang tinggi di masa yang akan datang. 

Jika strategi ini dipilih, maka biaya yang berkaitan dengan penyimpanan, 

asuransi, penanganan, keusangan, pencurian dan modal yang di investasikan 

akan meningkat. (biaya ini pada umumnya berkisar 15% hingga 40% dari 

sebuah barang setiap tahunnya). 

(ii)  Meragamkan jumlah tenaga kerja dengan cara mengkaryakan atau 

memberhentikan. 

Salah satu cara untuk memenuhi permintaan adalah dengan mengkaryakan 

atau memberhentikan para pekerja produksi. Bagaimanapun, sering karyawan 

baru memerlukan pelatihan, dan produktivitas rata-rata menurun untuk 

sementara karena mereka menjadi terbiasa. Pemberhentian atau PHK tentu 

saja menurunkan mental semua pekerja dan dapat mendorong ke arah 

produktivitas yang lebih rendah. 

(iii) Meragamkan tingkat produksi melalui lembur atau waktu kosong. 

Terkadang tenaga kerja dapat dijaga tetap konstan dengan meragamkan waktu 

kerja, mengurangi banyaknya jam kerja ketika permintaan rendah dan 

menambah jam kerja pada saat permintaan naik. Sekalipun begitu, ketika 

permintaan sedang tinggi, terdapat keterbatasan seberapa banyak lembur yang 
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dapat dilakukan. Upah lembur memerlukan lebih banyak uang dan kerja 

lembur dapat membuat titik produktivitas pekerja secara keseluruhan merosot. 

Lembur juga dapat menyebabkan naiknya biaya overhead yang diperlukan 

untuk menjaga agar fleksibilitas dapat tetap berjalan. Pada sisi lain di saat 

permintaan menurun. Perusahaan harus mengurangi waktu kosong pekerja 

yang biasanya merupakan proses yang sulit. 

(iv) Subkontrak. 

Sebuah perusahaan dapat memperoleh kapasitas sementara dengan melakukan 

subkontrak selama periode permintaan tinggi. Bagaimanapun, subkontrak 

memiliki beberapa kekurangan. Pertama, mungkin mahal, kedua, membawa 

resiko dengan membuka pintu klien bagi pesaing; ketiga, sering kali sulit 

mendapatkan pemasok subkontrak yang sempurna, yang selalu dapat 

mengirimkan produk bermutu tepat waktu. 

(v)  Penggunaan karyawan paruh waktu. 

Terutama di sektor jasa, karyawan paruh waktu dapat mengisi kebutuhan 

tenaga kerja tidak terampil. Praktek ini umum dilakukan di restoran, toko 

eceran, dan supermarket. 

Berdasarkan pengertian di atas kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan 

merupakan tolak ukur atas kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan dengan berbagai 

alternatif kapasitas dasar sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan 

kebijakan di bidang manajemen operasional. 

(b) Alternatif keputusan 
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Alternatif keputusan digunakan sebagai upaya perusahaan untuk menetapkan 

kebijakan secara tepat atas keputusan yang akan diambil dalam proses produksi 

yang akan digunakan. Alternatif keputusan tersebut berkaitan dengan upaya 

perusahaan untuk melakukan pemilihan alternatif secara tepat dengan 

pertimbangan pemilihan secara tetap. Adanya alternatif maka perusahaan dapat 

menyelesaikan kebijakan yang tepat sehingga segala bentuk keputusan dapat 

digunakan untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan. Menurut Heizer dan 

Barry dalam Maarif (2003) alternatif atau pilihan yang dapat dilakukan untuk 

mengambil keputusan adalah memodifikasi demand atau modifikasi supply 

(kapasitas). 

Modifikasi demand dapat dilakukan dengan: 

(i) Menetapkan harga, iklan dan promosi. 

(ii) Penimbunan. 

(iii) Pengembangan produk komplementer. 

Sementara itu, upaya untuk modifikasi supply/capacity dapat dilakukan dengan: 

(i) Mengangkat atau memecat karyawan. 

(ii) Menggunakan lembur. 

(iii) Pekerja paruh waktu. 

(iv) Subkontrak, atau perjanjian kerja sama. 

(v) Menyimpan persediaan. 

Menurut Heizer dan Barry dalam Maarif (1999), keunggulan dan kelemahan masing-

masing alternatif keputusan peserta beberapa komentar yang penting dapat dilihat pada 

tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 

 keunggulan dan kelemahan masing-masing alternatif keputusan beserta komentarnya 

Opsi Keunggulan Kelemahan Komentar 

Mengubah tingkat 

persediaan 

Perubahan sdm bertahap atau 

tetap; perubahan produksi tidak 

mendadak 

Saat permintaan 

meningkat dapat 

terjadi kekurangan 

stok bahan baku 

Utamanya diterapkan 

pada sektor produksi 

bukan jasa 

Ukuran pekerja yang 

bervariasi karena 

pengangkatan dan 

pemecatan 

Menghindari biaya alternatif  

lain 

Biaya mengangkat, 

memecat dan melatih 

dapat signifikan 

Digunakan ketika 

banyak pekerja tidak 

terlatih mencari 

tambahan 

pendapatan 

 

Tingkat produksi yang 

bervariasi melalui 

lembur atau 

menganggur 

Menyesuaikan fluktuasi 

musiman tanpa biaya 

pengangkatan/pelatihan 

Biaya lembur, pekerja 

yang lelah dapat tidak 

sesuai dengan 

permintaan 

Mengizinkan 

fleksibilitas dalam 

agregate planning 

Subkontrak Mengizinkan fleksibilitas dan 

peralatan perusahaan  

Kehilangan kendali 

mutu, mengurangi 

keuntungan, 

kehilangan bisnis 

masa depan 

Utamanya diterapkan 

pada sektor produksi 

Menggunakan pekerja 

paruh waktu 

Biaya lebih rendah dan lebih 

fleksibel dari pada pekerja 

penuh waktu 

Tingginya biaya 

perputaran dan pelatih 

karyawan, mutu tidak 

terjaga dan kesulitan 

jadwal 

Baik untuk karyawan 

yang tidak ahli di 

tempat yang luas 

daya tampungnya 

Mempengaruhi 

permintaan 

Mencoba menggunakan 

kapasitas berlebih diskon 

memancing konsumen baru 

Ketidakpastian 

permintaan. Sulit 

mencari rink temu 

permintaan dengan 

penawaran 

Menciptakan ide 

pemasaran, 

overbooking dalam 

beberapa bisnis 
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Pemesanan kembali 

selama periode 

permintaan tinggi 

Dapat menghindarkan lembur. 

Menjaga kapasitas konstan 

Konsumen harus 

bersedia menunggu 

tapi goodwill hilang 

Many companies 
backorder 

Produk musiman dan 

campuran jasa 

Penggunaan penuh dari sumber 

daya; mengizinkan tenaga 

kerja stabil 

Dapat menginginkan 

keahlian atau 

peralatan di luar 

Keahlian perusahaan 

Berisiko 

mengemukakan 

produk atau jasa 

yang berlawanan 

dengan pola 

permintaan 

Sumber: Maarif dan Tanjung, 1999 

 

4. Jadwal induk produksi 

Merupakan gambaran atas periode perencanaan dari suatu permintaan termaksud 

ramalan, rencana penawaran, persediaan akhir dan kuantitas yang dijanjikan tersedia atau 

suatu pernyataan mengenai produk apa yang akan dibuat, berapa jumlahnya serta kapan 

akan dibuat. Jadwal produksi induk harus dibuat secara realitas dengan 

mempertimbangkan kapasitas produksi, tenaga kerja maupun subkontrak. Input awal induk 

produksi adalah rencana produksi, data permintaan, status persediaan dan kebijakan 

pemesanan. 

Rencana produksi adalah batasan bagi jadwal produksi. Jika rencana produksi ingin 

dicapai maka jadwal induk produksi harus disesuaikan dengan rencana produksi tersebut. 

Data permintaan merupakan pemesanan yang masuk merupakan unsur pokok dari jadwal 

induk produksi. Status untuk mengetahui dengan informasi tepat yang berkaitan dengan 

persediaan di gudang, persediaan yang dialokasikan, item-item yang sedang direncanakan 

untuk dipesan. 

Kebijakan pemesanan adalah aturan-aturan yang biasa diperhatikan dalam pemesanan 

suatu item seperti pemesanan minimum, jumlah kelipatan pemesanan, persentase 

kerusakan, lead time, persediaan pengaman, ongkos per unit, ongkos pesan dan sebagainya. 
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5. Metode perencanaan agregat 

Bagi kebanyakan perusahaan, biaya minimal amatlah penting untuk kelangsungan 

hidup perusahaan mereka. (Heizer dan Barry, 2008) mengungkapkan berbagai metode 

perencanaan agregat sebagai berikut: 

1.  Metode grafik 

Teknik-teknik  grafik sangatlah populer karena mudah dipahami dan digunakan. 

Pada dasarnya, rencana ini menggunakan beberapa variabel secara bersamaan agar 

perencana dapat membandingkan permintaan yang diproyeksikan dengan kapasitas 

yang ada. Pendekatan ini merupakan pendekatan uji coba yang tidak menjamin 

sebuah rencana produksi optimal, tetapi hanya membutuhkan perhitungan yang 

terbatas dan dapat dilakukan oleh karyawan administrasi pun. Berikut 5 tahapan 

dalam metode grafik: 

a.  Tentukan permintaan pada setiap periode. 

b. Tentukan kapasitas untuk waktu reguler, lembur, dan subkontrak pada setiap 

periode. 

c.  Tentukan biaya tenaga kerja, biaya merekrut memberhentikan, serta biaya 

penyimpanan persediaan. 

d. Pertimbangan kebijakan perusahaan yang dapat ditetapkan pada pekerja atau 

tingkat persediaan. 

e.  Buat rencana alternatif dan telaah biaya total. 
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2.  Pendekatan matematis 

a. Metode transportasi pemrograman 

Metode transportasi pemrograman bukan sebuah pendekatan trial-and-

error seperti diagram, tetapi ini lebih menghasilkan rencana optimal untuk 

mengurangi biaya. Metode transportasi ini juga fleksibel karena bisa 

menspesifikan produksi reguler dan lembur pada setiap waktu, jumlah unit yang 

di subkontrakan, shift tambahan, dan persediaan yang terbawa dari periode ke 

periode berikutnya. 

b.Metode koefisien manajemen 

Metode koefisien manajemen membentuk sebuah model keputusan formal 

tentang pengalaman dan kinerja manajer. Asumsi yang digunakan adalah 

bahwa kinerja yang lalu yang cukup baik, sehingga dapat digunakan sebagai 

dasar untuk keputusan masa depan. Teknik ini menggunakan sebuah analisis 

regresi dari keputusan produksi masa lalu yang dibuat manajer 

c.  Model lain 

Dua model perencanaan agregat tambahan adalah aturan keputusan linear 

dan simulasi. Aturan keputusan linear mencoba untuk menetapkan tingkat 

produksi optimal dan tingkat tenaga kerja pada periode tertentu. Aturan 

keputusan linear meminimalkan total biaya, yang terdiri dari atas gaji, 

perekrutan, pemberhentian, lembur, dan persediaan melalui serangkaian kurva 

biaya kuadrat. 
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Tabel 2.2 

Teknik perencanaan agregat terhadap pendekatan dan aspek pentingnya dalam memilih 

teknik 

Teknik Pendekatan Aspek penting 

Metode grafik Uji coba Mudah dipahami dan digunakan. Banyak solusi, 
solusi yang dipilih mungkin tidak optimal. 

Metode 

transportasi 
pemrograman 

linear 

Optimalisasi Tersedia peranti lunak pemrograman linear; 

memungkinkan analisis sensitivitas dan batasan-
batasan baru; fungsi linearnya mungkin tidak 

realistis 

Model koefisien 

manajemen 

Heuristik Sederhana, mudah diterapkan; mencoba meniru 

proses pengambilan keputusan manajer; 
menggunakan regresi. 

Simulasi Mengubah 

parameter-

parameter 

Kompleks; modelnya mungkin sulit dibuat dan 

dipahami manajer. 

Sumber: Heizer dan Barry, 2008 

Dari masing-masing metode pendekatan agregat kita dapat melihat kelebihan dan 

kekurangan, ataupun kerumitan saat diimplementasikan. 

C. Kerangka Pikir 

Pada dasarnya perencanaan agregat sangat sangat membantu perusahaan untuk 

menjalankan proses produksi selain itu juga dapat meminimalkan biaya-biaya yang 

dikeluarkan. Metode yang dapat digunakan untuk menyesuaikan permasalahan pada Usaha 

Produksi Kulit “ASIA CITRA” Kepanjen yaitu perencanaan agregat dengan metode grafik dan 

diagram. kerangka pikir perencanaan Usaha Produksi Kulit “ASIA CITRA” Kepanjen seperti 

pada gambar 2.1 berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penentuan produksi perusahaan ditentukan dari besarnya permintaan langsung dari 

konsumen, salah satu metode yang digunakan dalam perencanaan jangka menengah yaitu 

dengan metode grafik dan diagram. Dengan penggunaan metode ini diharapkan  dapat 

memberikan biaya produksi yang minimal pada Usaha Produksi Kulit “ASIA CITRA” 

Kepanjen. 

Adapun langkah yang dilakukan yaitu permintaan telah diketahui karena dari pesanan 

langsung kemudian menentukan kapasitas reguler; menentukan biaya tenaga kerja reguler, 

lembur, tenaga kerja tidak tetap; menentukan kebijakan perusahaan  di antaranya 

menggunakan jam kerja lembur, menambahkan tenaga kerja tidak tetap, dan menambahkan 

Perencanaan agregat dengan 

metode grafik dan diagram 

1. Permintaan 

2. Kapasitas 

3. Biaya tenaga kerja 

a. Biaya tenaga kerja reguler 

b. Biaya tenaga kerja lembur 

c. Biaya tenaga kerja tidak 

tetap 

d. Biaya tenaga kerja tetap 

e. Biaya subkontrak 

 

 

Biaya minimal 
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tenaga kerja tetap. Kemudian mensubkontrakan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan ke 

pihak lain dan langkah terakhir adalah menentukan produksi dengan biaya minimal. 


