
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Persaingan i ndustri yang ke tat m emberikan tekanan pa da pe rusahaan-

perusahaan m anufaktur dalam m engelola p roses pr oduksi m ereka ( Leung, et al ., 

2003). P roses pr oduksi ha rus di buat s eefektif d an s eefisien m ungkin a gar da lam 

setiap p roses produksi tidak te rjadi losses atau pemborosan yang n antinya akan 

menghambat perkembangan perusahaan dalam mencapai tujuan strategis perusahaan. 

Selain itu , pr oses pr oduksi yang e fektif da n efisien j uga m utlak di perlukan agar 

perusahaan dapat memenuhi pe rmintaan kons umen yang f luktuatif de ngan 

menggunakan sumberdaya yang terbatas. Oleh karena i tu pengoptimalan pada tahap  

perencanaan produksi ha rus sudah di lakukan, m engingat p erencanaan p roduksi 

merupakan t ahap aw al y ang m enjabarkan strategy business ke dalam s uatu proses 

produksi (Arnold, et al.,2008:31).  

Perencanaan p roduksi merupakan s alah s atu h al yang p enting d alam 

perusahaan m anufaktur. M enurut N asution da n Y udha ( 2008:69), p erencanaan 

produksi a dalah s uatu pe rencanaan t aktis yang b ertujuan unt uk memberikan 

keputusan yang opt imum berdasarkan sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam 
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memenuhi pe rmintaan a kan pr oduk yang di hasilkan. P erencanaan p roduksi ha rus 

menyusun r encana unt uk m emenuhi pe rmintaan pa sar de ngan menggunakan 

sumberdaya yang tersedia bagi perusahaan (Arnold, et al., 2008:30). Menurut Leung, 

et a l (2003) pe rencanaan pr oduksi m erupakan pe nerjemahan peramalan p ermintaan 

dan ka pasitas pr oduksi, di mana s umber da ya pe rusahaan yang t erbatas digunakan 

sepenuhnya untuk dapat memenuhi total ramalan permintaan yang ada. Oleh karena 

itu dengan perencanaan produksi perusahaan akan dapat menentukan arah awal, dari 

tindakan-tindakan yang ha rus di lakukan di  m asa m endatang be rkenaan de ngan 

pengalokasiaan da n pe nggunaan s eluruh s umber da ya pr oduksi secara m aksimum 

dalam r angka m emenuhi s eluruh p ermintaan y ang ad a. Ketika f ungsi i ni da pat 

dilaksanakan d engan opt imal m aka pr oses p roduksi a kan m enjadi l ebih efektif d an 

efisien serta total permintaan produk akan dapat terpenuhi. 

Dalam suatu perencanaan produksi pada dasarnya t erdapat t iga el emen yang 

perlu dipertimbangkan, yaitu konsumen, produk, dan proses manufaktur (Chowdary 

dan Slomp, 2002). Ketiga elemen tersebut merupakan masalah yang sangat kompleks 

yang harus dihadapi oleh perusahaan. Dari segi konsumen, perusahaan dituntut untuk 

menghasilkan pr oduk yang be rkualitas. H al i tu be rarti pe rusahaan ha rus 

mengeluarkan biaya k ualitas ( quality c ost), d an p erusahaan ak an b erusaha 

meminimalkan bi aya ku alitas t ersebut. D ari s egi pr oduk, pe rusahaan di tuntut unt uk 

menghasilkan volume produksi yang dapat memenuhi jumlah permintaan. Dari segi 

proses m anufaktur, pe rusahaan m emiliki tu juan-tujuan yang i ngin di capai, s eperti 
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memaksimalkan pe ndapatan pe njualan, m eminimalkan bi aya pr oduksi, da n 

sebagainya. Keseluruhan tujuan tersebut, ba ik dari segi konsumen, produk, maupun 

proses manufaktur, mengundang aspek-aspek yang berbeda atau bahkan bertentangan 

dalam upaya pencapaiannya (Haryo dkk, 2009).  

Tujuan-tujuan dari persoalan produksi tersebut ada yang saling berkaitan dan 

ada juga yang saling bertentangan dimana ketika tujuan yang satu dioptimalkan akan 

mengakibatkan ke rugian pa da t ujuan yang la innya. O leh k arena itu  s angat p enting 

untuk da pat m elakukan pe rencanaan yang opt imal de ngan m enggunakan m etode 

penyelesaian yang b isa m erangkum t ujuan-tujuan t ersebut s ehingga di peroleh 

kombinasi s olusi yang o ptimal d ari f aktor-faktor yang tid ak bersesuaian ( Kusuma, 

2009:4). 

Salah s atu m etode yang d apat d igunakan u ntuk m enyelesaikan m asalah 

optimasi de ngan beberapa tujuan ( multi o bjective) yang s aling b ertentangan adalah 

goal pr ogramming (Siswanto, 2007 :341). S urbakti, dkk ( 2013) m enyatakan ba hwa 

Metode goal pr ogramming dapat di gunakan da lam pe ngambilan ke putusan unt uk 

mencapai t ujuan-tujuan yang b ertentangan d i d alam b atasan-batasan yang k omplek 

pada pe rencanaan p roduksi. M etode goal pr ogramming juga me mbantu unt uk 

memperoleh h asil o ptimal yang p aling m endekati s asaran-sasaran yang di inginkan. 

Hal tersebut didukung oleh Haryo, dkk (2009) yang menjelaskan bahwa Metode goal 

programming juga d apat m encapai trade-off optimal an tara as pek-aspek y ang 

bertentangan dari sejumlah tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. 
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PT. Liku Telaga merupakan perusahaan yang yang bergerak di  bidang kimia 

dasar. Produk yang dihasilkan ada tiga jenis yaitu Asam sulfat, Aluminium sulfat, dan 

Sodium s ilikat. U ntuk p enelitian k ali in i yang m enjadi o byek p enelitian ad alah 

Produk Aluminium Sulfat (alum). Pada produk alum terdapat 23 jenis p roduk yang 

terdiri da ri 5  pr oduk alum work i n pr ocess (WIP) dimana m encakup a lum semi 

finished goods  (SFG), l ump crushing, gr anular crushing, kibble crushing, dan 

powder non -mesh crushing. Sedangkan u ntuk produk a lum finished goods (FG) 

terdapat 4 j enis pr oduk yaitu lump, granular, Kibble, da n Powder dimana k eempat 

jenis produk i ni ke mudian di  ba gi l agi s esuai d engan t ipenya masing-masing, total 

terdapat 18 macam produk alum finished goods pada devisi alum.  

PT Liku te laga me miliki ju mlah p ermintaan a lum yang c ukup tin ggi yakni 

sebesar 129.000 MT/T dari jumlah permintaan tersebut, terdapat fluktuasi permintaan 

yang cukup s ignifikan. Hal t ersebut d apat k ita l ihat d ari g ambar 1 .1 yang 

menunjukkan t ingkat pe rmintaan a lum unt uk pe riode J anuari s ampai J uni 2014 . 

Dengan f luktuasi pe rmintaan yang s ignifikan t ersebut, ba gian pr oduksi a lum ha rus 

dapat m endifinisikan d ata pe rmintaan t ersebut ke dalam r encana pr oduksi de ngan 

menyesuaikannya dengan sumber daya yang ada secara optimal, agar dengan sumber 

daya perusahaan yang terbatas tersebut seluruh  permintaan yang ada dapat terpenuhi.  
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                    Sumber : PPT Production Review PT Liku Telaga periode Januari – Juni   
                                 2014 

Gambar 1.1 

Permintaan Alum untuk Periode Januari – Juni 2014 

 

 Namun ternyata PT Liku Telaga belum dapat melakukan hal tersebut, karena 

dalam p erencanaan p roduksinya m asih m enggunakan metode yang s ederhana (trial 

and error). Artinya bagian produksi alum hanya berupaya untuk memenuhi seluruh  

permintaan alum d engan ca ra meningkatkan t ingkat pr oduksi alum, t anpa 

memperhatikan k etersediaan s umber d aya yang l ain. S eperti k apasitas m aksimal 

mesin d an j am t enaga k erja yang t ersedia b aik i tu r egular m aupun overtime, 

ketersediaan al um work i n pr ocess (WIP) yang merupakan m asukan b agi pr oduksi 

selanjutnya, a nggaran m aksimal unt uk bi aya pr oduksi da n inventory, serta w aktu 

setup mesin maksimal.  

Hasilnya, p erusahaan t idak dapat memenuhi pe rmintaan a lum sesuai dengan 

due date yang dijadwalkan, akibat dari ketidak tersediaanya produk karena kapasitas 
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produksi yang r endah. Tingkat pe menuhan pe rmintaan a lum unt uk B ulan J anuari 

hingga Juni 2014 da pat dilihat di lampiran 1. Keterlambatan pemenuhan permintaan 

tersebut d apat k ita l ihat p ada tabel 1.1 yang m erupakan tabel kepuasan kons umen 

berdasarkan a spek pe ngiriman, dimana t abel tersebut di olah be rdasarkan kue sioner 

yang diisi oleh 25 responden yang merupakan konsumen alum PT Liku Telaga. 

Tabel 1.1 

Kepuasan Konsumen Berdasarkan Aspek Pengiriman 

Aspek 
Penilaian 

Tingkat Kepentingan Tingkat Kepuasaan 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Pengiriman    10 15  9 10 6  
%    0.4 0.6  0.36 0.4 0.24  

 Skala 1: sangat buruk, 2 : buruk, 3 : biasa, 4 : puas, dan 5 : sangat puas. 

Sumber: Departemen marketing, Data diexport dari SAP-ERP Sales And 
Distribution (SD) modul PT Liku Telaga. 

 

Dari t abel tersebut t erlihat b ahwa as pek p engiriman b arang t epat w aktu  

sangat pe nting b agi ko nsumen, na mun t ernyata departemen alum b elum ma mpu 

memaksimalkan h al t ersebut k arena t idak t ersediaanya p roduk. Oleh k arena i tu 

kepuasaan konsumen dari aspek pengiriman masih tergolong buruk.  

Selain masalah tersebut, timbul masalah lainnya yakni menumpuknya jumlah 

inventory alum WIP melebihi kapasitas tampung maksimal area penyimpanan yakni 

melebihi 400 M T/bulan, h al te rsebut d apat d ilihat d i la mpiran 1. Karena a rea 

penyimpanan b erada d alam ar ea p roduksi m aka ak an s angat m engganggu p roses 

produksi, ka itannya d engan m obilitas pe kerja d an a lat p engangkut s eperti f ortklip. 
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Hal i ni t entu akan m enimbulkan pe mborosan w aktu da n p enambahan b iaya, pa da 

biaya produksi dan biaya inventory. Hal inilah salah satu penyebab membengkaknya 

biaya p roduksi dan inventory melebihi anggaran maksimal pe rbulan yakni melebihi 

8,5 milyar/bulan, hal tersebut dapat dilihat di lampiran 1. Oleh karena i tu 52 pe rsen 

konsumen PT Liku T elaga be lum pua s d alam faktor b iaya ( lihat tabel 1.2) karena 

biaya produksi alum masih tergolong cukup tinggi. Ketidakefisienan proses produksi 

tersebut, j uga b erdampak pa da m eningkatnya waktu setup mesin melebihi b atas 

maksimal w aktu setup mesin yakni m elebihi 9 jam/bulan, kelebihan waktu s etup 

mesin te rsebut d apat d ilihat d i la mpiran 1. H al in i te ntu akan mengurangi w aktu 

produktif dari produksi alum itu sendiri.        

Tabel 1.2 

Kepuasan Konsumen Berdasarkan Aspek Biaya 

Aspek 
Penilaian 

Tingkat Kepentingan Tingkat Kepuasaan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Biaya    15 110   13 5 7 

%    0.6 0.4   0.52 0.2 0.28 
 Skala 1: sangat buruk, 2 : buruk, 3 : biasa, 4 : puas, dan 5 : sangat puas. 

Sumber: Departemen marketing, Data diexport dari SAP-ERP Sales And 
Distribution (SD) modul PT Liku Telaga. 

 

Masalah-masalah diatas t entunya akan bardampak l uas p ada t erjadinya 

penurunan t erhadap ni lai ke puasan pe langgan, yang m ana ha l t ersebut a kan 

berpotensi terhadap menurunnya tingkat penjualan. Untuk menghentikan hal tersebut, 

penelitian in i memberikan s atu p emecahan m asalah yaitu d engan mengoptimalkan 
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sumber daya yang tersedia, dengan cara memaksimalkan kapasitas produksi di semua 

lini pada pr oduksi a luminium s ulfat agar da pat memenuhi pe rmintaan p roduk yang 

ada, meminimalkan tingkat inventory alum WIP, meminimalkan biaya produksi dan 

biaya inventory, serta meminimalkan waktu setup mesin. Hal tersebut akan dilakukan 

melalui pr oses pe rencanaan p roduksi de ngan s ebuah p endekatan yaitu goal 

programming. 

Metode goal programming tersebut digunakan karena kemampuannya dalam 

memberikan s olusi opt imal da ri be rbagai t ujuan yang s aling be rtentangan (Multi 

Objective) (Leung dan Lung, 2007) , seperti p ada tu juan me maksimalkan k apasitas 

produksi yang bertentangan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya produksi dan 

biaya inventory. Dalam memberikan solusi yang optimal tersebut, goal programming 

memperhitungkan ba tasan-batasan yang a da da lam pr oses pr oduksi. S ehingga pada 

akhirnya out put yang dihasilkan da ri goal pr ogramming ini a kan be rupa hasil 

perencanaan pr oduksi yang optimal. Dimana mampu me maksimalkan k apasitas 

produksi, yang be rkaitan de ngan ke tersediaan jumlah jam k erja m esin, da n j am 

tenaga k erja (Man H ours) yang t erdiri d ari jam r egular d an overtime untuk  

memenuhi permintaan alum yang ada, mengoptimalkan tingkat inventory alum WIP, 

mengoptimalkan bi aya produksi da n inventory, serta me ngoptimalkan waktu setup 

mesin. D an d engan a danya s olusi da ri m odel t ersebut s istem p roduksi a kan da pat 

berjalan l ebih e fektif da n e fisien, s erta fungsi yang m enjadi t ujuan pa da P T Liku 

Telaga dapat tercapai. 
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1.2.     Rumusan Masalah 

Berdasarkan u raian p ada l atar b elakang m asalah tesebut, m aka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah optimalisasi perencanaan produksi alumunium sulfat di PT 

Liku Telaga yang meliputi memaksimalkan kapasitas produksi aluminium 

sulfat, me minimalkan to tal inventory aluminium s ulfat work i n p rocess 

(WIP) yang terdiri dari aluminium sulfat semi f inished goods  (SFG) dan 

aluminium sulfat crushing, meminimalkan biaya produksi dan inventory, 

serta me minimalkan w aktu setup mesin, dengan m enggunakan goal 

programming? 

2. Bagaimanakah perbandingan antara hasil optimalisasi perencanaan 

produksi a luminium s ulfat m enggunakan goal pr ogramming dengan 

perencanaan produksi aluminium sulfat aktual di PT Liku Telaga? 

 

1.3.     Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk m engoptimalkan perencanaan pr oduksi a luminium s ulfat d i PT 

Liku Telaga yang meliputi memaksimalkan kapasitas produksi aluminium 

sulfat, me minimalkan to tal inventory aluminium s ulfat work i n p rocess 

(WIP) yang terdiri dari aluminium sulfat semi f inished goods  (SFG) dan 
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aluminium sulfat crushing, meminimalkan biaya produksi dan inventory, 

serta me minimalkan waktu setup mesin, dengan m enggunakan goal 

programming 

2. Untuk mengetahui pe rbandingan antara hasil optimalisasi perencanaan 

produksi a luminium s ulfat m enggunakan goal p rogramming dengan 

perencanaan produksi aluminium sulfat aktual di PT Liku Telaga 

 

1.4.     Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa di peroleh dari penelitian ini, antara lain: 

1. Bagi Perusahaan 

Dijadikan s uatu s umbagan p emikiran, i nformasi s erta m asukan b agi 

perusahaan dalam melakukan perencanaan produkai yang optimal. 

2. Bagi Peneliti (Mahasiswa) 

Meningkatkan ketrampilan dan menambah wawasan dalam hal melakukan 

penelitian yang baik di bidang ilmu manajemen operasi. 

Meningkatkan p emahaman m ahasiswa t entang k esinkronan an tara t eori 

dan pe nerapannya di  l apangan, s erta m eningkatkan ke mampuan ba gi 

mahasiswa dalam menerapkan teori yang didapat di bangku kuliah dengan 

mengaplikasikannya di lapangan. 

3. Bagi pembaca lainnya 

Menjadi t ambahan r eferensi da n bukt i e mpiris t entang ilmu  ma najemen 

operasi dalam hal ini berkenaan dengan perencanaan produksi. Serta dapat 
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menjadi ba han pe rtimbangan ba gi pi hak l ain da lam m engadakan 

penelitian selanjutnya. 

 

1.5.     Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini ditulis dengan susunan sebagai berikut: 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah yang akan 

diteliti da n di bahas, r umusan m asalah, s erta juga d iuraikan t entang 

tujuan p enelitian, ma nfaat p enelitian, d an s istematika p enelitian 

skripsi. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan di jelaskan t entang l andasan t eori yang di gunakan 

pada penelitian ini. Di dalam landasan teori akan diuraikan mengenai 

perencanaan pr oduksi, linear programming, goal pr ogramming, 

optimalisasi pe rencanaan pr oduksi de ngan m enggunakan goal 

programming. Selain itu  ju ga d ijelaskan te ntang penelitian 

sebelumnya, pertanyaan penelitian, serta kerangka berpikir. 
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  BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Pada b ab i ni ak an dijelaskan t entang m etode p enelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi pendekatan penelitian, 

ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber yang dibutuhkan, metode 

pengumpulan data, teknik analisis, dan tahapan penelitian 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada ba b i ni be risikan ur aian t entang sejarah d an gambaran umum 

perusahaan. Selain i tu juga dijabarkan tentang keseluruhan data-data 

yang di gunakan da lam pe nelitian i ni. Formulasi mo del goal 

programming yang di lakukan s erta hasil penyelesaian f ormulasi 

model goal pr ogramming tersebut dengan menggunakan software 

LINDO. Setelah i tu di lakukan pembahasan dan analisa tentang hasil 

pengolahan LINDO tersebut. 

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN 

Pada ba b i ni be risi t entang k esimpulan da ri pe nelitian yang telah 

dilakukan da n s aran yang di berikan unt uk pe rencanaan pr oduksi 

aluminium sulfat di PT Liku Telaga. 
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