
Universitas Kristen Maranatha
1 

 

Bab 1  

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang  Penelitian 

Pada saat ini perekonomian Indonesia memburuk dilihat dari kurs dolar yang merosot terus. 

Sebagai akibat kondisi tersebut, yang paling dikhawatirkan adalah sektor manufaktur, sebab 

kebanyakan bahan baku yang dipakai dibeli memakai mata uang asing. Apabila pada waktu membeli  

kurs yang ada adalah Rp9500 sedangkan  yang harus dibayar pada saat rupiah melemah adalah 

Rp12000, kenaikan 30% sangat memberatkan bagi para perusahaan yang harus melakukan impor. 

Saat ini banyak sekali industri baik yang besar maupun yang kecil terjebak pada krisis keuangan. 

Banyak perusahaan yang tumbang dikarenakan biaya operasi juga ikut membengkak , tapi tidak 

sedikit yang mampu bertahan.  Perusahaan yang dapat bertahan pasti dapat mengakomodir sumber 

daya yang dimiliki dengan cerdas. Sebab banyak perusahaan yang dapat mengakomodir dengan baik 

tetapi belum dapat mengubah baik ke cerdas. Kata cerdas dipilih sebab perusahaan yang cerdas berada 

satu tingkat lebih tinggi dari perusahaan yang baik, dimana perusahaan yang cerdas berhasil 

mempraktekan etos kerja yang efisien dan efektif tanpa mengorbankan salah satunya. Sedangkan 

perusahaan yang baik terkadang hanya dapat memaksimalkan salah satunya. Hal itulah yang 

dibutuhkan untuk menjadi perusahaan yang tangguh. 

Karena kehidupan di negara kita ini termasuk konsumtif meskipun keadaan ekonomi 

memburuk tingkat permintaan akan semua barang tetap tinggi, hal itulah yang membuat sektor 

industri masih tetap bergairah untuk terus berproduksi. Perusahaan yang masih sanggup bertahan 

harus menaikan harga produk yang dihasilkan. Apabila tidak maka perusahaan tidak dapat melakukan 

operasi perusahaan khususnya pada perusahaan manufaktur. Di satu sisi konsumen menginginkan 

produk yang bagus dengan harga murah, di sisi lain produsen tidak bisa menghindari  ongkos 

produksi yang melambung. Kebijakan-kebijakan pun telah dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya 

dengan mengurangi ongkos bea masuk barang impor yaitu salah satunya bahan baku yang harus 
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diimpor.  Meskipun urusan impor adalah urusan para perusahaan besar dampaknya juga terasa bagi 

para pelaku industri menengah serta kecil. 

 Selain itu lapangan kerja juga mulai sulit, serta dengan adanya sistem komputerisasi mesin 

muncul suatu ide untuk membuat lapangan kerja sendiri, yaitu dengan home industry. Dalam kondisi 

ini banyak bermunculan home industry, dimana itu sangat membantu perekonomian Indonesia dengan 

terciptanya lapangan kerja yang baru serta potensial. Jika industri rumahan dikelola dengan baik serta 

didukung sepenuhnya oleh pemerintah , industri rumahan diyakini dapat menembus pasar luar negeri 

tentunya itu dapat menambah  cadangan devisa negara ini. Tetapi tidak semua industri rumahan 

mendapat perhatian sebab pemerintah cenderung lebih memberikan sikap antusias pada industri 

rumahan yang sudah memberi hasil terlebih dahulu. Jadi industri rumahan yang muncul dengan ide 

yang baru masih kurang mendapat perhatian. Meskipun telah  ada Kementrian Usaha Kecil Menengah 

namun hal itu tetap tidak bisa mengakomodir maraknya industri rumahan baru.   

Semua perusahaan pasti ingin mensupply produk yang dihasilkan sesuai demand yang ada,  

termasuk  perusahaan manufacturing, tetapi seringkali demand berfluktuasi. Selain  itu jika pada 

bulan tertentu permintaan produk sedikit atau bahkan tidak ada, apakah perusahaan harus berhenti 

beroperasi? Tentu tidak sebab hal itu berpengaruh pada para pegawai. Perusahaan harus berusaha 

untuk menentukan cara untuk memenuhi peramalan permintaan dengan memperhatikan tingkat 

produksi, tenaga kerja, persediaan, jam kerja. Sehingga dengan demikian perusahaan perlu membuat 

suatu perencanaan produksi agregat guna menghadapi permintaan yang berfluktuasi tersebut. 

Demikian pula dengan perusahaan INEZ SWEATER, yaitu sebuah industri rumahan yang 

khusus bergerak pada bidang pembuatan seluruh jenis sweater. Perusahaan ini memproduksi 

bermacam-macam sweater dengan kapasitas yang cukup besar dan saat ini memiliki jumlah pegawai 

sebanyak 40 orang.  Pada perusahaan INEZ SWEATER juga diperlukan perencanaan agregat guna 

memenuhi permintaan konsumen yang berfluktuasi, karena perencanaan agregat berkaitan erat dengan 

keputusan perusahaan untuk dapat membuat rencana yang matang dalam suatu produksi,  serta dapat 

mencapai biaya produksi yang minimal. 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang perencanaan 

agregat dengan mengambil judul: 

 “Peranan perencanaan agregat terhadap efisiensi biaya produksi 

pada INEZ SWEATER” 

 

1.2  Identifikasi masalah 

Di bawah ini adalah data permintaan barang yang diproduksi oleh INEZ SWEATER pada tahun 2008.  

Tabel 1.1 

Data permintaan (lusin) dalam periode Januari – Desember 2008 

 

 

 

 

 

 

Sumber : INEZ SWEATER 

Dari  data di atas terlihat bahwa perusahaan memiliki permintaan yang selalu berfluktuasi setiap 

bulan.   

Dalam hal ini perusahaan perlu menerapkan perencanaan agregat yang baik sehingga 

perusahaan dapat memenuhi permintaan yang berfluktuasi dan dapat meminimalisasi biaya.   

Bulan Permintaan 

(lusin) 

 

Januari 

 

387 

Febuari 399 

Maret 

April 

393 

379 

Mei 332 

Juni 401 

Juli 520 

Agustus 352 

September 

Oktober 

November 

Desember 

 

416 

409 

453 

522 
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Berdasarkan uraian di atas dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

•  “Bagaimana perencanaan produksi yang selama ini dilakukan perusahaan?” 

• “Bagaimana penggunaan perencanaan agregat dapat diterapkan di perusahaan untuk efisiensi 

biaya produksi?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mencari jawaban serta solusi dari masalah yang ada. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

• Untuk mengetahui perencanaan produksi yang selama ini dilakukan perusahaan. 

• Untuk mengetahui apakah penggunaan perencanaan agregat dapat diterapkan di perusahaan 

untuk efisiensi biaya produksi. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan antara lain: 

• Bagi penulis, untuk menambah pengalaman ,wawasan, mengembangkan serta mempraktekan 

ilmu yang didapat ke dalam dunia nyata, serta sebagai syarat dalam menyelesaikan 

pendididikan strata-1. 

• Bagi perusahaan,  untuk membantu agar perusahaan dapat menimbang dan memilih strategi 

yang cocok dilakukan bagi perusahaan, membantu memberi gambaran bagi perusahaan yang 

menerapkan strategi perencanaan agregat yang dipilih pada proses produksi 

• Bagi universitas , untuk menambah jumlah referensi. 
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• Bagi pembaca,  sebagai bahan referensi untuk membuat tugas akhir dalam topik sejenis. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 Perusahaan membutuhkan suatu manajemen operasi yang baik, agar dapat beroperasi 

secara efisien dan efektif.  Menurut Schroeder definisi manajemen operasi adalah  

“Operations is responsible for supplying the product or service of the organization. 

Operations managers make decisions regarding the operations function and its connection 

with other functions. The operations managers plan and control the production process and 

interfaces within the organization and with the external environment.” 

 

“Operasi bertanggung jawab untuk menghasilkan barang atau jasa dalam organisasi. Manajer 

operasi mengambil suatu keputusan yang berkenaan dengan suatu fungsi operasi dan 

hubungannya dengan fungsi lain, manajer operasi merencanakan dan mengendalikan proses 

produksi dan hubungan dalam organisasi dan lingkungan eksternal.”  

 

Pada definisi ini terdapat tiga hal yang ditekankan: 

1. Function.  

Dalam organisasi, manajemen operasi bertanggung jawab untuk mengelola 

departemen atau fungsi organisasi yang menghasilkan barang dan jasa. 

 

2. System. 

Definisinya adalah mengacu pada sistem transformasi yang menghasilkan barang dan 

jasa. 

 

3. Decisions. 
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Hal yang dianggap sebagai elemen penting dalam manajemen operasi, karena semua 

manajer mengambil keputusan. Adalah wajar memusatkan perhatian pada 

pengambilan keputusan sebagai tema pokok dalam operasi.  

(SCHROEDER,2007,3) 

Perencanaan agregat berkaitan dengan pengimbangan antara suplai dan permintaan 

akan output dalam jangka waktu menengah, sampai dengan lebih kurang 12 bulan ke depan. 

Sasaran perencanaan agregat adalah untuk menetapkan tingkat keluaran menyeluruh di dalam 

jangka waktu pendek atau menengah dalam menghadapi permintaan yang berfluktuasi atau 

tidak pasti. Sebagai akibat dari perencanaan agregat, keputusan dan kebijakan harus berkaitan 

dengan lembur, pencarian karyawan, pemberhentian sementara, dan tingkat persediaan. 

Perencanaan agregat tidak hanya menentukan tingkat keluaran yang direncanakan tetapi juga 

bauran sumber masukan yang tepat yang harus digunakan. (SCHROEDER,2007,254) 

 

Sebagian besar metode perencanaan agregat menentukan suatu rencana yang 

memimalisasi biaya. Jika permintaan dianggap diketahui, maka biaya-biaya berikut harus 

dipertimbangkan. 

1. Hiring and layoff costs. Biaya memperkerjakan meliputi pencarian, penyaringan, dan 

pelatihan yang dibutuhkan guna mempersiapkan seorang karyawan mencapai 

ketrampilan produktif penuhnya. Biaya pemecatan meliputi tunjangan karyawan, 

tunjangan PHK, dan biaya lain yang berhubungan dengan pemecatan. 

2. Overtime and undertime costs. Biaya lembur meliputi upah rutin ditambah 50-100 

persen premi.  
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3. Inventory-carrying costs, berkaitan dengan pengadaan produk dalam persediaan; 

biaya ini meliputi biaya modal, biaya variabel penyimpanan, keusangan dan 

kerusakan. 

4. Subcontracting costs, adalah yang harus dibayar pada subkontraktor guna 

memproduksi sejumlah unit produk. 

5. Part-time labour costs. Karena perbedaan tunjangan, biaya tenaga kerja paruh waktu 

atau sementara kemungkinan akan lebih kecil daripada tenaga kerja tetap. 

6. Cost of stockout or back order. Biaya pemesanan ulang atau kehabisan persediaan 

harus mencerminkan pengaruh berkurangnya layanan kepada pelanggan.  

(SCHROEDER,2007,261) 

 

Dua strategi murni dapat digunakan, dengan beberapa kombinasi diantaranya, guna 

memenuhi permintaan yang berfluktuasi sepanjang waktu. Salah satunya adalah meratakan 

angkatan kerja, dan yang satu lagi adalah mengejar permintaan dengan menggunakan variasi 

angkatan kerja. 

• Dengan strategi yang benar-benar merata, tingkat output pada waktu biasa akan 

konstan. Karena itu variasi di dalam permintaan harus diserap dengan menggunakan 

persediaan, lembur, pekerja sementara, subkontrak, perjanjian kerja sama, atau salah 

satu dari opsi mempengaruhi permintaan. Pada intinya, yang dilakukan dengan 

strategi merata adalah mencocokan angkatan kerja biasa dengan menggunakan salah 

satu dari 10 variabel yang tersedia di atas bagi perencanaan agregat. 

• Dengan strategi pengejaran murni, tingkat angkatan kerja diubah guna memenuhi 

(atau mengejar) permintaan. Dalam hal ini tidak perlu menyimpan persediaan atau 
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menggunakan variabel lain yang tersedia bagi perencanaan agregat; angkatan kerja 

menyerap semua perubahan dalam permintaan. (SCHROEDER,2007,258) 

 

Sebelum melakukan perencanaan agregat hal pertama yang harus dilakukan adalah 

melakukan peramalan permintaan untuk 6 sampai 12 bulan ke depan. Peramalan dilakukan 

agar segala sesuatu yang berhubungan dengan produksi dapat diperhitungkan dengan cermat. 

Menurut Schroeder definisi peramalan adalah 

“Forecasting is the art and science of predicting future events.” 

Peramalan adalah ilmu dan seni dalam memprediksikan apa yang akan terjadi di masa yang 

akan datang. (SCHROEDER,2007,214)  

 

Suatu proses estimasi mengenai kejadian di masa yang akan datang berdasarkan data masa 

lalu yang disusun secara sistematis dan diolah dengan metode tertentu guna memperoleh 

estimasi di masa yang akan datang. Sifatnya objektif serta menggunakan metode tertentu 

yang dikenal sebagai metode statistika. Sedangkan yang sifatnya subjektif serta 

menggunakan metode pertimbangan adalah prediction. 

 

 Unsur-unsur peramalan yang baik: 

• Peramalan harus tepat waktu. 

• Peramalan harus akurat dan derajat akurasinya harus dinyatakan. 

• Peramalan harus dapat dipercaya; harus berjalan secara konsisten. 

• Peramalan harus tertulis. 
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• Teknik peramalan harus mudah dimengerti dan dipakai. 

• Peramalan harus dinyatakan dalam unit-unit yang punya arti. 

(STEVENSON,1999,90) 

 

 

 

1.6 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan tujuan menghimpun bermacam data yang dibutuhkan, sehingga dapat ditentukan gambaran 

yang jelas mengenai objek penelitian, kemudian dilakukan analisis terhadap objek penelitian guna 

menarik sebuah kesimpulan. 

Adapun data yang dapat dihimpun adalah data primer yang bersifat langsung dari objek 

penelitian, serta data sekunder yang dapat berupa data dari buku-buku. 

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah: 

• Wawancara adalah teknik pengambilan data dengan cara langsung berinteraksi dengan objek 

penelitian.  Teknik ini banyak dilakukan sebab data diperoleh langsung dari subjek penelitian. 

• Observasi adalah teknik pengambilan data dengan cara melakukan pengamatan pada objek 

penelitian, mengamati dengan seksama apa yang dilakukan oleh objek penelitian pada saat 

proses produksi . 

• Studi literatur adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori yang 

terdapat dalam literatur-literatur, diktat-diktat, catatan serta sumber lain yang relevan dengan 

yang sedang diteliti. 
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1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi perusahaan yang diteliti berada  di daerah pemukiman Kembar,  Jalan Moch. Toha, 

Bandung. 

Lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian dimulai dari proses pra survei 

untuk mencari data yang dibutuhkan  hingga dilakukan penulisan yang berisi pengolahan data adalah 

5 bulan yaitu dari bulan Januari sampai dengan Mei 2009. 

 

1.8 Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB  I  PENDAHULUAN 

Berisi  pengantar dalam penulisan proposal yang mengemukakan tentang pentingnya 

perencanaan agregat yang baik sehingga perusahaan dapat beroperasi secara efisien. 

BAB  II  LANDASAN TEORI 

  Membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan perencanaan agregat. 

BAB  III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Membahas secara umum perusahaan yang diteliti yang terdiri dari: sejarah berdirinya 

perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, pegawai, peralatan 

yang dipakai, serta kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. 

BAB  IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Melakukan analisis terhadap pengolahan data yang ada guna selanjutnya dilakukan 

pembahasan masalah dari hasil penelitian. 

BAB  V KESIMPULAN DAN SARAN 

Membahas kesimpulan hasil pembahasan serta memberikan saran yang logis bagi 

perusahaan sesuai hasil penelitian yang diperoleh. 

 

 

 

 


