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LANDASAN TEORI

2.1 Perencanaan dan Pengendalian Produksi

Sebuah perusahaan manufaktur yang melakukan proses produksi

merupakan  bagian yang sangat penting, maka setiap perusahaan harus bisa

memproduksi dengan baik. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi produksi dengan

baik, diperlukan rangkaian kegiatan yang akan membentuk suatu sistem produksi.

Untuk itu dilakukan perencanaan untuk memonitor hasil produksi aktual terhadap

rencana produksi dan membuat penyesuaian. Dengan adanya perencanaan,

kegiatan produksi yang akan dilakukan akan lebih terarah dan perusahaan dapat

mencapai tujuan dengan baik.

Proses perencanaan dimulai dengan perencanaan demand hingga

penentuan Jadwal Induk Produksi (Master Production Schedule / MPS). Untuk

jenis produksi massal yang melibatkan hanya satu jenis produk, perencanaan

produksi tidak perlu melalui tahap disagregasi, dan perencanaan produksi sudah

menjadi Jadwal Induk Produksi (JIP).

Peramalan terhadap kondisi pasar atau meramalkan apa yang diinginkan

oleh konsumen merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan

produksi. Produk yang harus diproduksi, kuantitas produk yang akan diproduksi,

waktu untuk aktivitas produksi, dan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk

berproduksi harus ditetapkan dalam perencanaan produksi (Gaspersz, 2005 )

Pada dasarnya tahap-tahap dari proses perencanaan produksi adalah

sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang relevan dengan perencanaan produksi. Beberapa

informasi yang dibutuhkan adalah sales forecast yang bersifat tidak pasti  dan

pesanan-pesanan yang bersifat pasti selama periode tertentu. Selanjutnya

perlu pula diperhatikan backlog (pesanan yang telah diterima pada waktu lalu

namun belum dikirim), kuantitas produksi di waktu lalu yang masih kurang

dan harus diproduksi, dan lain-lain.

2. Mengembangkan data yang relevan dalam bentuk tabel.
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3. Menentukan kapabilitas produksi, berkaitan dengan sumber-sumber daya

yang ada.

4. Melakukan partnership meeting yang dihadiri oleh manajer umum, manajer

PPIC, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer

rekayasa, dan manajer-manajer lain yang dianggap relevan. Disini

diasumsikan bahwa yang menjalankan operasi manufakturing sehari-hari

adalah manajer umum dengan dibantu oleh para manajer lainnya dan mereka

mempunyai otoritas untuk membuat keputusan.

Perencanaan produksi juga merupakan acuan untuk menyusun Jadwal

Induk Produksi  (JIP). Beberapa fungsi lain perencanaan produksi, yaitu :

1. Menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap

rencana   strategis perusahaan.

2. Sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi.

3. Memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat

penyesuaian.

4. Mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana

strategis.

5. Mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan Jadwal Induk Produksi.

Tujuan perencanaan produksi adalah (Ishak, 2010). :

1. Sebagai langkah awal untuk menentukan aktivitas prduksi yaitu sebagai

referensi perencanaan lebih rinci dari rencana agregat menjadi item dalam

jadwal induk produksi.

2. Sebagai masukan rencana sumber daya sehingga perencanaan sumber daya

dapat dikembangkan untuk mendukung perencanaan produksi.

3. Meredam ( stabilisasi ) produksi dan tenaga kerja terhadap fluktuasi

permintaan.

Secara umum proses perencanaan produksi dan pengendalian produksi

dapat dibagi menjadi beberapa tahap:

1. Business Planning

Pada tahap ini dilakukan penentuan orientasi pasar, jenis produk dan rencana

penjualan perusahaan.
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2. Perencanaan produksi (Production Planning)

Perencanaan produksi melalui hasil peramalan dengan mempertimbangkan

tingkat persediaan dan target backlog sehingga menghasilkan rencana

produksi untuk tingkat famili produk.

3. Jadwal Induk Produksi (Master Schedule Planning/MPS)

Tahap ini merupakan penguraian rencana produksi family produk (hasil

Production Planning ) menjadi produk individu (item).

4. Rough Cut Capacity Planning (RCCP)

Tahap ini merupakan validasi Jadwal Induk Produksi terhadap kapasitas yang

tersedia, terutama untuk sumber yang kritis.

5. Perencanaan kebutuhan material (Material Requirements Planning/MRP)

Tahap ini merupakan proses penjabaran produk (item) menjadi  bahan

baku/komponen (part) yang diperlukan, sehingga tahap ini merupakan tahap

penentuan order pembelian atau order pembuatan.

6. Perencanaan kebutuhan kapasitas (Capacity Requirement Planning/CRP)

Tahap ini merupakan proses pemeriksaan beban kerja dalam penentuan hasil

perencanaan kapasitas. Tahap ini juga merupakan proses perbandingan secara

rinci kapasitas yang dibutuhkan MRP dengan situasi shop floor yang

sebenarnya.

Perencanaan produksi digunakan untuk menyesuaikan permintaan yang

berasal dari peramalan dengan seluruh kemampuan yang ada di shop floor

perusahaan. Dengan kata lain perusahaan tidak dapat begitu saja mengikuti hasil

peramalan yang telah didapatkan. Karena ketidakpastian hasil peramalan, Tipe

dari perusahaan manufaktur, ongkos yang timbul ketika mengubah tingkat atau

level produksi.

2.2 Tipe Perusahaan Manufaktur

Tiga jenis perusahaan manufaktur, yaitu sebagai berikut :

1. Make to Stock

Rencana produksi disusun berdasarkan jumlah peramalan untuk horison

waktu yang direncanakan ditambah dengan selisih antara target inventory
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akhir dan inventory awal. Pernyataan ini dinyatakan dengan persamaan di

bawah ini :

PP = Peramalan + (Target Inventory Akhir – Inventory Awal)

2. Make to Order

Rencana produksi berdasarkan jumlah peramalan untuk horison waktu yang

direncanakan dikurangi selisih antara target akhir backlog dan backlog awal.

Pernyataan ini dinyatakan dengan persamaan di bawah ini :

PP = Peramalan – (Target Backlog Akhir – Backlog Awal)

3. Make to Order and Make to Stock Company

Rencana produksi disusun berdasarkan jumlah peramalan untuk horison

waktu yang direncanakan, ditambah dengan selisih antara target inventory

akhir dan inventory awal, dan dikurangi oleh selisih antara target akhir

backlog dan backlog awal. Pernyataan ini dinyatakan dengan persamaan di

bawah ini :

PP =  Peramalan + (Target Inventory Akhir – Inventory Awal) –

(Target Backlog Akhir – Backlog Awal)

Pengelompokan tipe perusahaan Manufaktur berdasarkan perencanaan

produksi:

1. Enggineering to Order

Perusahaan mendesain barang atau produk apabila telah dipesan.

2. Make to Order

Perusahaan industry yang memilih strategi make to Order hanya mempunyai

desain produk dan beberapa bebrapa material standar dalam system inventory,

dari produk-produk yang telah dibuat sebelumnya. Aktivitas proses

pembuatan produk bersifat khusus yang disesuaikan dengan setiap pesanan

pelanggan.

3. Assemble to order

Perusahaan memiliki inventory yang terdiri dari produk akhir untuk dapat

dikirim dengan segera apabila ada permintaan dari pelanggan.
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4. Make to stock

Perusahaan memiliki inventory yang terdiri dari produk akhir untuk dapat

dikirim dengan segera apabila ada permintaan dari pelanggan.

2.3 Prosedur Perencanaan Produksi

Prosedur perencanaan produksi perusahaan yang satu dengan perusahaan

yang lain sangatlah bervariasi, tetapi pada umumnya terdiri dari 5 langkah sebagai

berikut : (Gaspersz, 2005 )

1. Menetapkan unit pengukuran

Sales Forecast pada umumnya disusun dalam nilai uang, sedangkan rencana

produksi dalam unit produk, sehingga diperlukan faktor konversi yang sesuai

untuk mengkonversi nilai uang tersebut ke dalam unit produk.

2. Menetapkan horison perencanaan

Horison perencanaan menunjukkan panjang waktu yang direncanakan untuk

melakukan fasilitas produksi, sehingga diperlukan pula perencanaan

mengenai material, kapasitas dan fasilitas produksi yang sesuai dengan

rencana produksi. Besarnya horison perencanaan pada umumnya sekitar tiga

sampai delapan belas bulan.

3. Menentukan siklus pemeriksaan pelaksanaan perencanaan produksi

Peninjauan ini diperlukan karena sistem produksi yang berjalan adalah suatu

sistem yang sudah berubah sebagai akibat adanya perkembangan dalam

berbagai bidang. Peninjauan ini biasanya dilakukan setiap bulan dengan revisi

kecil yang dilakukan setiap minggu.

4. Mendokumentasikan rencana sebagai prosedur yang formal

Rencana produksi harus disusun secara  formal, memiliki tahapan tertentu

dan prosedur dokumentasi yang mudah dimengerti oleh manajemen.

5. Menetapkan pertanggungjawaban yang jelas untuk setiap bagian

Misalnya marketing bertanggung jawab terhadap forecast, manufaktur

terhadap penyusunan jadwal produksi, bagian finance terhadap kebutuhan

dana dan seterusnya.
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Beberapa karakteristik khusus JIP adalah :

1. JIP merupakan pernyataan mengenai sesuatu yang akan diproduksi oleh

perusahaan

2. JIP sebelumnya dinyatakan sebagai produk famili dalam perencanaan

produksi.

3. JIP merupakan suatu peramalan dengan mempertimbangkan ketersediaan

material, kapasitas, backlog,  serta tujuan  dan kebijakan manajemen.

4. JIP memberikan arah bagi sistem perencaan kebutuhan material.

2.4 Peramalan

Peramalan adalah alat untuk memperkirakan suatu sistem untuk masa yang

akan datang. Dengan kata lain peramalan digunakan untuk memperkirakan

keinginan konsumen untuk masa yang akan datang dengan menggunakan data

masa lalu. Oleh karena itu, peramalan merupakan suatu taksiran, tetapi dengan

cara-cara tertentu peramalan dapat melebihi dari sebuah taksiran. Peramalan

sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan karena setiap keputusan yang diambil

pada saat ini akan dapat mempengaruhi keadaan perusahaan dimasa yang akan

datang.

Dari segi waktu peramalan dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian

yaitu: ( Gaspersz, 2005)

1. Peramalan jangka pendek

Yaitu yang memberikan hasil peramalan satu tahun atau kurang, biasanya

digunakan untuk meramalkan penjadwalan kuantitas produk yang akan

diproduksi, penjadwalan waktu produksi dalam satu periode waktu.

2. Peramalan jangka menengah.

Untuk meramalkan keadaaan satu hingga lima tahun yang akan datang. Pada

kurun waktu ini peramalan berorientasi pada peramalan kapasitas, perekrutan

tenaga kerja, penambahan mesin dan lain-lain.

3. Peramalan jangka panjang

Digunakan untuk mengambil keputusan mengenai perencanaan produk dan

perencanaan pasar, pengeluaran biaya perusahaan, studi kelayakan pabrik,

anggaran dan lain-lain.
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2.4.1 Metode Peramalan

Secara garis besar ada dua metode yang digunakan pada peramalan yaitu

metode peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Masing-masing metode

mempunyai kelebihan tersendiri. Untuk peramalan jangka pendek dan menengah

maka sebaiknya digunakan metode kuantitatif, sedangkan untuk peramalan jangka

panjang sebaiknya gunakan metode kualitatif ( Nasution, 2005).

Prosedur peramalan yang benar adalah:

1. Definisikan tujuan peramalan.

2. Buat diagram pencar

3. Pilih paling sedikit dua metode yang memenuhi tujuan peramalan dan sesuai

dengan plot data.

4. Hitung parameter-parameter fungsi peramalan.

5. Hitung kesalahan (error) peramalan yang terjadi.

6. Pilih metode yang terbaik.

7. Lakukan verifikasi peramalan.

Secara umum, model-model peramalan dapat dikelompokkan ke dalam

dua kelompok utama, yaitu :

1. Metode Kualitatif (Teknologis)

Peramalan kualitatif merupakan peramalan yang dilakukan oleh para

ahli/pakar. Metode peramalan kualitatif antara lain adalah:

a) Metoda Delphi

b) Riset Pasar

c) Analogi Historik

d) Konsensus Panel

2. Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif adalah peramalan yang merupakan analisis dari data-data

masa lalu untuk mendapatkan kebijaksanaan di masa yang akan datang.

Metode kuantitatif terdiri atas 2 teknik, yaitu (Ishak, 2010):

1. Teknik Deret Berkala (Time Series)

Metode ini memperlakukan sistem seperti kotak hitam dengan tidak adanya

usaha untuk menemukan faktor yang berpengaruh pada perilaku sistem
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tersebut. Metode ini cocok untuk peramalan jangka pendek atau menengah.

Metode yang sering dipakai dalam teknik deret berkala:

a. Metode Smoothing

b. Metode Dekomposisi

Metode – metode yang termasuk metode smoothing adalah :

(1) Metode Rataan

Terdiri dari Mean ( Simple Average ), Simple Moving Average, Double

Moving Average, Weighted Moving Average.

a. Metode Rata-rata ( Simple Average )

Metode rata-rata secara sederhana menghitung rataan dari data yang

tersedia ( sejumlah T ).

Persamaan  metode rata-rata yaitu :

1
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b. Single Moving Average

Istilah moving average menggambarkan prosedur jika ada data baru, rata-

rata baru dapat dihitung dan data yang lalu dihapus. Rata-rata baru tersebut

akan digunakan untuk meramal. Persamaan tersebut akan digunakan untuk

meramal. Persamaan single moving average adalah :
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c. Double Moving Average

Peramalan Double Moving Average meliputi 3 aspek, yaitu:

i. Menggunakan Single Moving Average pada waktu t.

ii. Terjadi penyesuaian antara Single Moving Average-Double Moving

Average ( S’t – S”t) pada saat t.

iii.Terjadi penyesuaian trend t – N + 1.

Aspek ini dapat dilihat pada persamaan peramalan sebagai berikut:
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2.4.2 Beberapa Sifat Hasil Peramalan

Dalam pembuatan peramalan atau menerapkan hasil suatu peramalan,

maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Peramalan pasti mengandung kesalahan. Artinya peramalan hanya bisa

mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat

menghilangkan ketidakpastian tersebut.

2. Peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa kesalahan,

artinya peramalan pasti mengandung kesalahan, maka penting bagi peramal

untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang mungkin

terjadi.Peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan dengan jangka

panjang. Hal ini disebabkan karena peramalan jangka pendek dipengaruhi

permintaan relative konstan. Sedangkan semakin panjang periode peramalan

maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya perubahan faktor-faktor

yang mempengaruhi permintaan (Rosnaini,2007)

2.5 Perencanaan Agregat

Perencanaan agregat dibuat untuk menyesuaikan kemampuan produksi

dalam menghadapi permintaan pasar yang tidak pasti dengan mengoptimumkan

penggunaan tenaga kerja dan peralatan produksi yang tersedia sehingga ongkos

total produksi dapat ditekan seminimum mungkin. Dengan kata lain, jika

kapasitas produksi tetap berdasarkan perencanaan jangka panjang yang telah

dipasang adalah kewajiban dari perencanaan produksi agregat untuk menetapkan

kebijaksanaan yang dapat digunakan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan

dengan biaya yang minimum. Jika pesanan yang diterima bersifat tetap dalam

jangka waktu yang panjang, maka perencanaan produksi tidak akan mengalami
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kesulitan dalam menetapkan rencana produksi bulanan. Akan tetapi kenyataan

yang dilapangan berbeda, pola permintaan seringkali menunjukkan  pemintaan

yang dinamis dari pada pola statis, sehingga menyulitkan dalam menetapkan

rencana produksi bulanan. Disinilah peranan rencana metode perencanaan agregat

dalam mengatasi kesulitan tersebut ( Kusuma, 1999).

2.5.1 Tujuan Perencanaan Agregat

Pada dasarnya tujuan dari perencanaan agregat adalah berusaha untuk

memperoleh suatu pemecahan yang optimal dalam biaya atau keuntungan pada

periode perencanaan. Namun bagaimanapun juga, terdapat permasalahan strategis

lain yang mungkin lebih penting daripada biaya rendah. Permasalahan strategis

yang dimaksud itu antara lain mengurangi permasalahan tingkat ketenagakerjaan,

menekan tingkat persediaan, atau memenuhi tingkat pelayanan yang lebih tinggi.

Bagi perusahaan manufaktur, jadwal agregat bertujuan menghubungkan sasaran

strategis perusahaan dengan rencana produksi, tetapi untuk perusahaan jasa,

penjadwalan agregat bertujuan menghubungkan sasaran dengan jadwal

pekerja.Ada empat hal yang diperlukan dalam perencanaan agregat antara lain:

1. Keseluruhan unit yang logis untuk mengukur penjualan dan output

2. Prediksi permintaan untuk suatu periode perencanaan jangka menengah yang

layak pada waktu agregat.

3. Metode untuk menentukan biaya

4. Model yang mengombinasikan prediksi dan biaya sehingga keputusan

penjadwalan dapat dibuat untuk periode perencanaan

2.5.2 Sifat Perencanaan Agregat

Perencanaan agregat menurut istilah agregat berarti mengombinasikan

sumber daya yang sesuai ke dalam jangka waktu keseluruhan. Dengan prediksi

permintaan, kapasitas fasilitas, tingkat persediaan, ukuran tenaga kerja, dan input

yang saling berhubungan, perencana harus memilih tingkat output untuk sebuah

fasilitas selama 3 hingga 18 bulan yang akan datang. Dalam perencanaan agregat,

rencana produksi tidak menguraikan per produk tetapi menyangkut berapa banyak

produk yang akan dihasilkan tanpa mempermasalahkan jenis dari produk tersebut.

Sebagai contoh pada perusahaan pembuat mobil, hanya memperhitungkan berapa



II-11

banyak mobil yang akan dibuat, tetapi bukan berapa banyak mobil dua pintu atau

empat pintu atau berapa banyak mobil berwarna merah atau biru.

2.5.3 Fungsi Perencanaan Agregat

Pada dasarnya perencanaan produksi agregat merupakan suatu proses

penetapan tingkat output/kapasitas produksi secara keseluruhan guna memenuhi

tingkat permintaan yang diperoleh dari peramalan dan pesanan dengan tujuan

meminimalkan total biaya produksi.

Beberapa fungsi perencanaan agregat yaitu :

1. Menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana

strategi perusahaan

2. Alat ukur performansi proses perencanaan produksi

3. Menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi

4. Memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat

penyesuaian

5. Mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target dan membuat

penyesuaian

6. Mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi.

2.5.4 Biaya Perencanaan Agregat

Biaya-biaya yang terlibat dalam perencanaan agregat antara lain :

1. Hiring Cost (biaya penambahan tenaga kerja)

Penambahan tenaga kerja menimbulkan biaya-biaya untuk iklan, proses

seleksi dan training. Biaya training merupakan biaya yang besar apabila

tenaga kerja yang direkrut adalah tenaga kerja yang belum berpengalaman.

2. Firing Cost(Biaya pemberhentian tenaga kerja)

Pemberhentian tenaga kerja biasanya terjadi karena semakin rendahnya

permintaan akan produk yang dihasilkan, sehingga tingkat produksi menurun

dengan drastic. Pemberhentian ini mengakibatkan perusahaan harus

mengeluarkan uang pesangon bagi karyawan yang di-PHK, menurunnya

moral kerja dan produktivitas karyawan yang masih bekerja, dan tekanan yang
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bersifat social. Semua akibat ini dianggap sebagai biaya pemberhentian tenaga

kerja yang akan ditanggung perusahaan.

3. Overtime Cost dan Undertime Cost(biaya lembur dan biaya menganggur)

Penggunaan waktu lembur bertujuan untuk meningkatkan output produksi,

tetapi konsekwensinya perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan lembur

yang biasanya 150% dari biaya kerja regular. Disamping biaya tersebut, adanya

lembur akan memperbesar tingkat absen karyawan karena capek. Kebalikan

dari kondisi diatas adalah bila perusahaan mempunyai kelebihan tenaga kerja

dibandingkan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk

kegiatan produksi. Tenaga kerja berlebih ini kadang-kadang bisa dialokasikan

untuk kegiatan lain yang produktif meskipun tidak selamanya efektif. Bila

tidak dapat dilakukan alokasi yang efektif, maka perusahaan dianggap

menanggung biaya menganggur yang besarnya merupakan perkalian antara

jumlah jam kerja yang tidak terpakai dengan tingkat upah dan tunjangan

lainnya.

4. Inventory Cost dan Backorder Cost (biaya persediaan dan biaya kehabisan

persediaan)

Persediaan mempunyai fungsi mengantisipasi timbulnya kenaikan permintaan

pada saat-saat tertentu. Konsekwensi dari kebijaksanaan persediaan bagi

perusahaan adalah timbulnya biaya penyimpanan (inventory cost/holding cost)

yang berupa biaya tertahannya modal, pajak, asuransi, kerusakan bahan, dan

biaya sewa gudang. Kebalikan dari kondisi diatas, kebijaksanaan tidak

mengadakan persediaan seolah-olah menguntungkan, tetapi sebenarnya dapat

menimbulkan kerugian dalam bentuk biaya kehabisan persediaan. biaya

kehabisan persediaan ini dihitung berdasarkan berapa barang diminta yang

tidak tersedia. Kondisi ini pada system MTO (Make to order = Memproduksi

berdasarkan pesanan) akan mengakibatkan jadwal jadwal penterahan order

terlambat, sedangkan pada system MTS (make to stock =Memproduksi untuk

memenuhi persediaan) akan mengakibatkan beralihnya pelanggan pada

produk lain. Kekecewaan pelanggan karena tidak tersedianya barang yang

diinginkan akan diperhitungkan sebagai kerugian bagi perusahaan, dimana

kerugian tersebut akan dikelompokkan sebagai biaya kehabisan persediaan.
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Biaya kehabisan persediaan ini sama nilainya dengan biaya pemesanan

kembali bila konsumen masih bersedia menunggu.

5. Subcontract Cost(biaya subkontrak)

Pada saat permintaan melebihi kemampuan kapasitas regular, biasanya

perusahaan mensubkontrakan kelebihan permintaan yang tidak bisa

ditanganinya sendiri kepada perusahaan lain. Konsekuensi dari kebijaksanaan

ini adalah timbulnya biaya subkontrak, dimana biasanya biaya

mensubkontrakan ini lebih mahal dibandingkan memproduksi sendiri dan

adanya resiko terjadinya kelambatan penyerahan dari kontraktor

(http://elearning.gunadarma.ac.id, 2009)

2.5.5 Metoda Perencanaan Agregat

Ada beberapa tehnik yang digunakan manajer operasi untuk

mengembangkan rencana agregat yang lebih bermanfaat dan lebih tepat,

diantaranya:(ishak, 2010)

1. Metode Pembuatan grafis dan diagram

Metode ini sangat sering dipakai karena mudah dipahami. Pada dasarnya,

rencana rencana dengan grafis dan diagram ini menangani variabel sedikit demi

sedikit agar perencana dapat membandingkan proyeksi permintaan dengan

kapasitas yang ada.

Pendekatan yang digunakan adalah “ trial and error “ yang tidak menjamin

terciptanya rencana produksi yang optimal, tatapi penghitungan yang

dibutuhkan hanya sedikit dan dapat dilakukan oleh staf yang paling dasar

pekerjaannya.

Tahapan dalam metode ini adalah:

1. Tentukan permintaan pada tiap periode.

2. Tentukan berapa kapasitas pada waktu biasa, waktu lembur, dan tindakan

subkontrak untuk tiap periode.

3. Tentukan biaya tenaga kerja, biaya rekrutmen dan biaya pemberhentian

karyawan serta biaya penahanan persediaan.

4. Pertimbangkan kebijakan perusahaan yang dapat diterapkan pada para

pekerja dan tingkatan persediaan.
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5. Kembangkan rencana alternative dan amati biaya totalnya.

2. Pendekatan Matematis Dalam Perencanaan

Beberapa pendekatan matematis terhadap perencanaan agregat telah banyak

dikembangkan diantaranya:

a. Metode Transportasi Dalam Program Linear

Jika masalah perencanaan agregat dipandang sebagai masalah alokasi

kapasitas operasi untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan, maka

rencana agregat dapat dirumuskan dalam format program linear.

b. Linear Decision Rule

Merupakan model perenxcanaan agregat yang berupaya untuk

mengoptimalkan tingkat produksi dan tingkat jumlah tenaga kerja

sepanjang periode tertentu.

c. Model ini meminimisasi biaya total dari biaya gaji, rekrutmen, PHK, lembur,

dan persediaan melalui serangkaian kurva biaya kuadrat.

d. Management Coefficient Model

Dikembangkan oleh E.H Bowman yang membangun suatu model

keputusan formal di seputar pengalaman dan kinerja manajer. Teori yang

mendasari adalah pengalaman masa lalu manajer cukup baik, sehingga

dapat digunakan sebagai dasar menetapkan keputusan di masa depan.

Teknik ini menggunakan analisa regresi terhadap keputusan produksi yang

diambil manajer di masa lalu.

2.6 Master Production Schedule (MPS)

Pada dasarnya jadwal induk produksi merupakan suatu perencanaan

tentang produk akhir dari suatu perusahaan industri manufaktur yang

merencanakan memproduksi output berkaitan dengan kuantitas dan periode

waktu. MPS mendisagregasikan dan mengimplementasikan rencana produksi.

Apabila rencana produksi yang merupakan hasil dari proses perencanaan produksi

dinyatakan dalam bentuk agregat.

Aktivitas penjadwalan induk produksi pada dasarnya berkaitan dengan

bagaimana menyusun dan memperbaharui MPS, memproses transaksi dari MPS,

memelihara catatan-catatan MPS, mengevaluasi efektifitas dari MPS, dan
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memberikan  laporan evaluasi dalam periode waktu yang teratur untuk keperluan

umpan balik dan tinjauan ulang. Berdasarkan uraian diatas, kita mengetahui

bahwa MPS berkaitan dengan pernyataan tentang produksi dan bukan pernyataan

tentang permintaan pasar. MPS sering didefinisikan sebagai anticipated build

schedule untuk item-item yang disusun oleh perencana jadwal induk produksi

(MPS). MPS membentuk jalinan komunikasi antara bagian pemasaran dan bagian

manufakturing, sehingga seyogyanya bagian pemasaran juga mengetahui

informasi yang ada dalam MPS terutama berkaitan dengan ATP (Available To

Promise) agar dapat memberikan janji yang akurat kepada pelanggan (Gaspersz,

2005)

Penjadwalan Induk Produksi berkaitan dengan aktivitas untuk melakukan

4 fungsi utama yaitu : ( Gaspersz, 2005)

1. Menyediakan atau memberikan input utama kepada sistem perencanaan

kebutuhan material dan kapasitas (Material and Capacity Requirements

Planning = M&CRP).

2. Menjadwalkan pesanan-pesanan produksi dan pembelian (Production and

Purchase Order) untuk item-item MPS.

3. Memberikan landasan untuk penentuan kebutuhan sumber daya dan

kapasitas.

4. Memberikan basis untuk pembuatan janji tentang penyerahan produk

(delivery promises) kepada pelanggan.

Sebagai suatu aktivitas proses, penjadwalan induk produksi (MPS) membutuhkan

5 input utama seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.1.

1. Data Permintaan Total

Merupakan salah satu sumber data bagi proses penjadwalan induk produksi.

Data permintaan total berkaitan dengan ramalan penjualan (sales forecasts)

dan pesanan-pesanan (orders).

2. Status Inventori

Berkaitan dengan informasi tentang on-hand inventory,stok yang dialokasikan

untuk penggunaan tertentu (allocated stock), pesanan-pesanan produksi dan

pembelian yang dikeluarkan (released production and purchase orders), dan
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firm planned orders. MPS harus mengetahui secara akurat berapa banyak

inventori yang tersedia dan menentukan berapa banyak yang harus dipesan.

3. Rencana Produksi

Memberikan sekumpulan batasan kepada MPS. MPS harus menjumlahkannya

untuk menentukan tingkat produksi, inventory dan sumber-sumber daya lain

dalam rencana produksi itu.

4. Data Perencanaan

Berkaitan dengan aturan-aturan tentang lot-sizing yang harus digunakan,

shrinkage factor, stok pengaman (safety stock), dan waktu tunggu (lead time)

dari masing-masing item yang biasanya  tersedia dalam file induk dari item

(Item Master Fil).

5. Informasi dari RCCP

Berupa kebutuhan kapasitas untuk mengimplementasikan MPS menjadi salah

satu input bagi MPS. RCCP menentukan kebutuhan kapasitas untuk

mengimplementasikan MPS, menguji kelayakan dari MPS, dan memberikan

umpan balik kepada perencana atau penyusun jadwal induk produksi (master

scheduler) untuk mengambil tindakan perbaikan apabila ditemukan adanya

ketidaksesuaian antara penjadwalan induk produksi dan kapasitas yang

tersedia.

Gambar 2.1. Proses Penjadwalan Induk Produksi (Gaspersz, 2005)
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2.6.1 Struktur Produk

Struktur produk atau bill of materials (BOM) didefinisikan sebagai cara

komponen-komponen yang bergabung kedalam suatu produk selama proses

manufakturing. Struktur produk typical akan menunjukkan bahan baku yang

dikonversikan kedalam komponen-komponen yang fabrikasi, kemudian

komponen-komponen itu bergabung secara bersama untuk membuat

subassemblies, kemudian subassemblies bergabung bersama membuat assemblies,

dan seterusnya sampai produk akhir. Struktur produk sering ditampilkan dalam

bentuk gambar (chart format) (haming, 2007)

Seringkali untuk keperluan peramalan dan perencanaan digunakan

pendekatan Planning terhadap struktur produk atau BOM, sehingga dikenal

adanya Planning  BOM. Metode planning BOM ini akan mengijinkan perencana

untuk memenuhi tujuan-tujuan operasi maupun nonoperasional yang lain.

Biasanya pendekatan planning BOM akan efektif apabila terdapat perubahan

proses yang meningkat dan lingkungan yang kompetitif serta dinamik. Planning

BOM didefinisikan sebagai suatu pengelompokkan artificial dari item-item dan

atau kejadian-kejadian dalam format BOM. Itu dipergunakan untuk memudahkan

penjadwalan induk produksi (MPS) atau perencanaan kebutuhan material (MRP).

Planning BOM tidak menggambarkan produk aktual yang akan dibuat,

tetapi menggambarkan pseudo product atau composite product yang diciptakan

untuk memudahkan dan meningkatkan akurasi peramalan penjualan, mengurangi

jumlah end items, membuat proses perencanaan dan penjadwalan menjadi lebih

akurat, menyederhanakan pemasukan pesanan pelanggan (customer order entry),

menciptakan sistem pemeliharaan dan penyimpanan data yang efisien dan

fleksibel, serta melakukan penjadwalan dua tingkat (two-level MPS). Jenis BOM

yang dipakai untuk keperluan perencanaan ini sering disebut sebagai : planning

bill of materials (planning BOM) atau sering disingkat sebagai planning bill, yang

dapat dibagi kedalam dua jenis,yaitu : (Gaspersz, 2005)

1. Planning bills dengan item yang dijadwalkan merupakan komponen atau

subassemblies untuk pembuatan produk akhir (end items), dimana item-item

yang dijadwalkan itu secara fisik lebih kecil daripada produk akhir (end items).
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Termasuk kedalam kategori ini adalah modular bill of material dan inverted

bill of material.

2. Planning bills dengan item yang dapat dijadwalkan memiliki produk akhir

sebagai komponennya (super bills), dimana item-item yang dijadwalkan

secara fisik lebih besar daripada produk akhir. Termasuk dalam kategori ini

adalah : super bill of material, super family bill of material, dan super

modular bill of material.

2.6.2 Horizon Perencanaan, waktu tunggu produk (product lead time) dan

production time fences.

Di samping faktor lingkungan manufakturing dan struktur produk, ada

faktor-faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain MPS, yaitu

horizon perencanaan, waktu tunggu produk, dan production time fences.

Memperhatikan faktor horizon perencanaan, waktu tunggu produk dan production

time fences dalam proses desain MPS mengharuskan kita untuk bekerja secara

profesional terutama yang berkaitan dengan manajemen waktu. Ada tiga aspek

yang berkaitan dengan manajemen waktu dalam proses desain MPS.

Panjang horizon perencanaan. Horizon perencanaan didefinisikan sebagai periode

waktu mendatang terjauh dari jadwal produksi.

Biasanya ditetapkan dengan memperhatikan waktu tunggu kumulatif

(cumulative Lead Time) ditambah waktu untuk lot-sizing komponen-komponen

level rendah dan perubahan kapasitas dari pusat-pusat kerja utama (primary work

centers). Perlu diperhatikan bahwa dalam menetapkan horizon perencanaan harus

dipertimbangkan aspek-aspek berikut: horizon perencanaan paling sedikit

sepanjang waktu tunggu produk kumulatif, additional visibility lebih disukai,

panjang dari horizon perencanaan harus sama dengan banyaknya periode

dikalikan dengan panjang dari setiap periode (H = L*N , dimana H: = horizon, L:

= Length of period, dan N = Number of  Periods).  Horizon perencanaan dari MPS

ditunjukkan dalam bentuk yang lebih sederhana seperti tampak dibawah ini:

(Gaspersz, 2005).
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Gambar 2.2. MPS Planning Horizon (Gaspersz,2005)

1. Waktu Tunggu Produksi

Waktu tunggu didefinisikan sebagai lama waktu menunggu sejak penempatan

pesanan (memesan) sampai memperoleh pesanan itu. Dalam sistem produksi,

waktu tunggu berkaitan dengan waktu menunggu diproses, bergerak atau

berpindah, antri, setup, dan run time untuk setiap komponen yang diproduksi.

Pada dasarnya horizon perencanaan dibagi kedalam empat aktivitas operasi,

yang masing-masing mempunyai waktu tunggu. Waktu tunggu dari keempat

aktifitas operasi itu adalah : waktu tunggu proses pesanan dan pengiriman,

waktu tunggu final assembly, untuk tunggu component assembly, dan waktu

tunggu perolehan material dan rekayasa.

2. Time Fences

Perubahan-perubahan dalam MPS akan menjadi sulit, kacau (disruptive), dan

mahal (costly), apabila dibuat pada saat mendekati waktu penyelesaian

produk.

Untuk menstabilkan jadwal dan memberikan keyakinan bahwa perubahan-

perubahan telah dipertimbangkan secara tepat sebelum perubahan-perubahan itu

disetujui, MPS dapat dibagi kedalam beberapa zona waktu dengan menetapkan

prosedur berbeda dalam mengatur perubahan-perubahan jadwal dalam setiap zona

waktu (Time Zone). Time Fences memisahkan zona waktu itu. Dengan demikian

time fences dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan atau petunjuk yang

ditetapkan untuk mencatat dimana (dalam zona waktu) terdapat dalam berbagai

keterbatasan atau perubahan dalam prosedur operasi manufakturing.
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Batas-batas diantara periode horizon perencanaan akan membantu

penyusun MPS dengan cara mengijinkan petunjuk yang berbeda guna mengatur

modifikasi jadwal. Perubahan-perubahan terhadap MPS dapat dilakukan dengan

relative lebih mudah apabila mereka terjadi melewati waktu tunggu cumulative.

Bagaimanapun perubahan-perubahan akan menjadi sulit dan tidak efisien apabila

terjadi dalam time fence. Time fence yang paling umum dikenal adalah Demand

Time Fence (DTF) dan Planning Time Fence (PTF) , dimana DTF ditetapkan

pada waktu final assembly sedangkan PTF ditetapkan pada waktu tunggu

kumulatif.

Demand time fence (DTF) didefinisikan sebagai periode mendatang dari

MPS dimana dalam periode ini perubahan-perubahan terhadap MPS tidak

diijinkan atau tidak diterima karena akan menimbulkan kerugian biaya yang besar

akibat ketidaksesuaian atau kekacauan jadwal. Sedangkan planning time fence

(PTF) didefinisikan sebagai periode mendatang dari MPS dimana dalam periode

ini perubahan-perubahan terhadap MPS dievaluasi guna mencegah

ketidaksesuaian atau kekacauan jadwal yang akan menimbulkan kerugian dalam

biaya. MPS biasanya dinyatakan sebagai firm planned orders (FPO) dalam PTF.

Berdasarkan dua jenis time fence di atas, didefinisikan tiga periode

manajement waktu untuk MPS, yaitu firm (or frozen) period, slushy period, dan

free ( or liquid period). Dalam firm (or frozen) period, yaitu periode didalam

DTF, tidak boleh ada perubahan-perubahan terhadap MPS. Apabila dibutuhkan

perubahan-perubahan yang bersifat sangat darurat (emergency changes) yang

harus dibuat, penyusun MPS hanya boleh mengubah setelah memperoleh

persetujuan dari manajemen puncak atau manajer manufakturing.

Dalam slushy period, yaitu periode diantara DTF dan PTF, penyusun

MPS dapat mengubah product mix, dengan tetap memperhatikan ketersediaan dari

material dan kapasitas. Dalam periode ini penyusun MPS tidak dapat mengubah

tingkat produksi tanpa menjamin bahwa material dan sumber-sumber daya lain

dapat disesuaikan untuk mengakomodasi tingkat produksi baru. Dalam free (or

liquid) period, yaitu periode diluar PTF, penyusun MPS dapat secara bebas

mengubah tingkat produksi untuk memenuhi perubahan-perubahan yang

diantisipasi dalam permintaan oleh bagian pemasaran.



II-21

Melewati PTF, terdapat 2 fungsi yang diberikan MPS, yaitu: (1)

memberikan suatu input kepada Rough Cut Capacity Planning (RCCP) dan

dengan demikian memberikan dasar bagi pembuatan keputusan tentang perolehan

sumber daya jangka panjang yang membutuhkan waktu tunggu panjang, serta (2)

memberikan visibility yang lebih besar atas bahan baku dan komponen yang

mempunyai waktu tunggu panjang (long-lead-time component and raw material),

sehingga memberikan kemampuan kepada fungsi pembelian untuk berhubungan

lebih erat dengan pemasok (suppliers). Apabila manajemen industri ingin

mengadopsi sistem Just-In-Time, disinilah peranan bagian pembelian untuk

membina hubungan jangka panjang dengan pemasok-pemasok bahan baku atau

komponen yang memiliki waktu tunggu panjang. Dalam bentuk yang lebih

sederhana, MPS time fences dapat diilustrasikan dalam Gambar 2.3.

(Gaspersz,2005)

Gambar 2.3. MPS Time Fences(Gaspersz,2005)

3 Pemilihan item-item MPS

Faktor utama lain yang perlu diperhatikan dalam mendesain MPS adalah

pemilihan item-item MPS. Pemilihan item-item yang dijadwalkan melalui

MPS juga perlu mendapat perhatian khusus. Pemilihan item-item ini penting,

karena tidak hanya mempengaruhi bagaimana MPS beroperasi, tetapi juga

mempengaruhi bagaimana sistem perencanaan dan pengendalian

manufakturing secara keseluruhan beroperasi. Terdapat beberapa kriteria dasar

yang mengatur pemilihan item-item dalam MPS, yaitu: (Gaspersz,2005)

a. Item-item yang dijadwalkan seharusnya merupakan produk akhir, kecuali

ada pertimbangan yang jelas menguntungkan untuk menjadwalkan item-

item yang lebih kecil daripada produk akhir seperti: super family, super
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modular, atau super planning bills lainnya. Penjadwalan produk-produk

akhir dalam MPS menyebabkan itu menjadi sama seperti : final assembly

schedule (FAS).

b. Jumlah item-item MPS seharusnya sedikit, karena manajemen tidak dapat

membuat keputusan yang efektif terhadapa MPS apabila jumlah item MPS

terlalu banyak.

c. Seharusnya memungkinkan untuk meramalkan permintaan dari item-item

MPS  (kecuali item itu adalah make-to-order). Item-item yang dijadwalkan

harus berkaitan erat dengan item-item yang dijual.

d. Setiap item yang dibuat harus memiliki BOM, sehingga MPS dapat

explode melalui BOM untuk menentukan kebutuhan komponen dan

material.

e. Item-item yang dipilih harus dimasukkan dalam perhitungan kapasitas

produksi yang dibutuhkan.

f. Item-item MPS harus memudahkan dalam penerjemahan pesanan-pesanan

pelanggan ke dalam   pembuatan produk yang akan dikirim.

2.6.3 Teknik Penyusunan JIP

Bentuk atau format umum dari MPS ditunjukkan dalam Gambar 2.4.

Berikut ini akan dikemukakan penjelasan singkat berkaitan dengan informasi

yang ada dalam MPS seperti tampak dalam Gambar 2.4. (Gaspersz, 2012)

a. Lead Time

Adalah waktu (banyaknya periode) yang dibutuhkan untuk memproduksi atau

membeli suatu item.

b. On Hand

Adalah posisi inventori awal yang secara fisik tersedia dalam stok, yang

merupakan kuantitas dari item yang ada dalam stok.

c. Lot Size

Adalah kuantitas dari item yang biasanya dipesan dari pabrik atau pemasok.

Sering disebut juga sebagai kuantitas pesanan (order quantity) atau ukuran

batch (batch size).
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d. Safety Stock

Adalah stok tambahan dari item yang direncanakan untuk berada dalam

inventori yang dijadikan sebagai stok pengaman guna mengatasi fluktuasi

dalam ramalan penjualan, pesanan-pesanan pelanggan dalam waktu singkat

(short-term customer orders), penyerahan item untuk pengisian kembali

inventori, dan lain-lain. Safety stock merupakan kebijaksanaan manajemen

berkaitan dengan stabilisasi dari sistem manufakturing, dimana apabila sistem

manufakturing semakin stabil kebijaksanaan stok pengaman ini dapat

diminimumkan.

e. Demand Time Fence ( DTF )

Adalah periode mendatang dari MPS di mana dalam periode ini perubahan-

perubahan terhadap MPS tidak diijinkan atau tidak diterima karena akan

menimbulkan kerugian biaya yang besar akibat ketidaksesuaian atau

kekacauan jadwal.

f. Planning Time Fence ( PTF )

Adalah periode mendatang dari MPS dimana dalam periode ini perubahan-

perubahan terhadap MPS dievaluasi guna mencegah ketidaksesuaian atau

kekacauan jadwal yang akan menimbulkan kerugian dalam biaya. MPS

biasanya dinyatakan sebagai firm planned orders (FPO) dalam PTF. PTF

sering ditetapkan pada waktu tunggu kumulatif (lihat gambar 1). Waktu

tunggu kumulatif (cumulative lead time ) merupakan waktu yang dibutuhkan

untuk memproduksi produk sejak awal, yang merupakan jalur waktu

terpanjang dari puncak (end items) ke bawah (raw materials) daloam struktur

produk. Perubahan-perubahan dalam MPS melewati waktu tunggu kumulatif

(melewati PTF) dapat dibuat dengan cepat oleh penyusun MPS karena akan

cukup waktu untuk membuat atau membeli perubahan dalam produk. Namun

perubahan-perubahan dalam waktu tunggu kumulatif  harus diselidiki sebelum

disetujui, apakah cukup waktu untuk membuat atau membeli item itu, karena

dapat mengganggu jadwal produksi yang telah ditetapkan. Kekacauan pada

jadwal produksi akan berakibat pada keterlambatan produksi dan penyerahan

kepada pelanggan, sehingga menurunkan daya saing dari perusahaan dalam

aspek ketepatan waktu penyerahan.
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g. Time Periods for Display

Adalah banyaknya periode waktu yang ditampilkan dalam format MPS.

Dalam gambar 2 ditampilkan periode waktu 6 minggu (dengan asumsi PTF =

4 minggu). Banyaknya periode waktu dalam perencanaan MPS ini sering

disebut sebagai horizon perencanaan MPS. Dalam Gambar 2.4. tampak bahwa

apabila waktu tunggu kumulatif adalah 4 minggu, terdapat additional visibility

sebesar 2 minggu. Additional visibility adalah periode waktu tambahan yang

direncanakan melewati waktu tunggu kumulatif, biasanya berkisar  antara  3 –

6 bulan. Additional visibility yang berkaitan dengan MPS planning horizon

atau MPS time fences dapat dilihat dalam Gambar 2.2. dan Gambar 2.3.

h. Sales Plan (Sales Forecast)

Merupakan rencana penjualan atau peramalan penjualan untuk item yang

dijadwalkan itu.

i. Actual Orders

Merupakan pesanan-pesanan yang diterima dan bersifat pasti (certain).

j. Projected Available Balances ( PAB )

Merupakan proyeksi on-hand inventory dari waktu ke waktu selama horizon

perencanaan MPS, yang menunjukkan status inventori yang diproyeksikan

pada akhir dari setiap periode waktu dalam horizon perencanaan MPS. Dalam

buku-buku teks yang lain, PAB juga disebut sebagai Projected On-Hand

Balance. Berdasarkan informasi PAB, berbagai kebijaksanaan dan tindakan

korektif dapat diambil untuk perbaikan terus-menerus dari proses

manufakturing. PAB dinyatakan melewati PTF hanya sebagai informasi saja,

sementara MPS dan ATP tidak direncanakan melewati PTF (planning time

fences).

k. Available-To-Promise ( ATP )

Merupakan informasi yang sangat berguna bagi departemen pemasaran untuk

mampu memberikan jawaban yang tepat terhadap pertanyaan pelanggan

tentang: “Kapan Anda dapat mengirimkan item yang telah dipesan itu?” .

Nilai ATP memberikan informasi tentang berapa banyak item atau produk

tertentu yang dijadwalkan pada periode waktu itu tersedia untuk pesanan

pelanggan, sehingga berdasarkan informasi ini bagian pemasaran dapat
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membuat janji yang tepat kepada pelanggan. ATP dapat juga dihitung secara

kumulatif untuk memberikan informasi tentang cumulative ATP pada periode

waktu tertentu.

l. Master Production Schedule ( MPS )

Merupakan jadwal produksi atau manufakturing yang diantisipasi (anticipated

manufacturing schedule) untuk item tertentu.

MASTER PRODUCTION SCHEDULE ( MPS )

Lot Size : Demand Time Fence :
Safety
Stock : Planning Time Fence :

Lead Time : Time Periods (Weeks)
On Hand : 1 2 3 4 5 6
Sales Plan ( Sales Forecast )
Actual Orders
Projected Available Balances (PAB)
Available To Promise (ATP)
Cumulative ATP
MPS

Gambar 2. 4. Bentuk Umum dari Master Production
Schedule(Gaspersz,2005)

Berikut ini akan dikemukakan contoh sederhana dalam penyusunan MPS

mengikuti format umum yang akan ditampilkan dalam  Gambar 2.5 menunjukkan

bahwa rencana produksi menggunakan chase strategy dengan lot size = 20 unit.

Informasi tentang sales forcast dihitung berdasarkan teknik-teknik

peramalan, sedangkan actual orders merupakan pesanan aktual yang diterima dari

pelanggan (eksternal maupun internal). Actual orders merupakan pesanan-pesanan

yang telah dijanjikan untuk diselesaikan pada periode waktu  itu. Nilai-nilai MPS

diambil dari rencana produksi yang telah ditentukan dengan ukuran lot (lot size)

sebesar 20 unit. Perhitungan yang perlu dilakukan untuk melengkapi Tabel 1

adalah Projected Available Balance (PAB) dan Available-To-Promise (ATP).

Contoh perhitungan PAB dan ATP dikemukakan berikut ini.
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MASTER PRODUCTION SCHEDULE ( MPS )

Lot Size
:
20 Demand Time Fence : 2

Safety
Stock : 0

Planning Time Fence :
4

Lead Time : 1 Time Periods (Weeks)
On Hand : 10 1 2 3 4 5 6
Sales Plan ( Sales Forecast ) 10 10 10 10 10 10
Actual Orders 12 5 20 5 0 0
Projected Available Balances
(PAB) 18 13 13 3 -7 -17
Available To Promise (ATP) 13 -5
Cumulative ATP 13 13 8 8
MPS 20 20

Gambar 2.5. Chase Production MPS Response with Lot Size =
20(Gaspersz,2005)

Perhitungan PAB untuk Periode 1. :

PAB ( Prior  to DTF) = Prior-period PAB or On-Hand Balance + MPS –

Actual Orders.

PAB1 = 10 + 20 – 12 = 18

PAB2 = 18 +  0 – 5 = 13

PAB ( After DTF ) = Prior-period PAB + MPS – Greater Value of Sales

Forecast or Actual Orders

PAB3 = 13 + 20 – 20 = 13

PAB4 = 13 + 0 – 10 = 3

PAB5 =  3  + 0 – 10 = -7

PAB4 = -7 + 0 – 10 = -17

Perhitungan ATP untuk Periode 1. :

ATP = (On-Hand Balance + MPS – Safety Stock) – Sum of

First Period Only

Actual Orders

Before Next MPS

ATP1 = ( 10 + 20 – 0 ) – ( 12 + 5 ) = 30 – 7 = 13
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ATP3 = (         20 – 0 ) – ( 20 + 5 ) = 20 – 25 = -5

Berdasarkan hasil perhitungan tampak bahwa nilai ATP pada minggu pertama

adalah 13 unit. Hal ini berarti bahwa pada minggu pertama masih tersedia 13

unit produk untuk pesanan baru. Dengan demikian, apabila ada pelanggan

baru yang memesan, katakanlah 10 unit, kita boleh menjamin bahwa pesanan

itu akan dapat dikirim pada minggu pertama, karena nilai ATP = 13 unit lebih

besar daripada pesanan baru sebesar 10 unit itu. Cumulative ATP

menunjukkan ATP pada periode waktu tertentu sebagai misal cumulative ATP

pada minggu ketiga adalah 8 unit, berarti apabila ada pesanan baru dari

pelanggan yang meminta untuk dikirim pada minggu ketiga sebesar 10 unit,

maka kita tidak boleh menjanjikannya, karena ATP pada periode ketiga hanya

8 unit (lebih rendah daripada pesanan  baru yang masuk sebesar 10 unit).

Berdasarkan kenyataan ini, informasi yang berasal dari nilai-nilai ATP akan

memungkinkan bagian pemasaran untuk menjawab secara tepat setiap

pertanyaan pelanggan yang berkaitan dengan kuantitas pemesanan produk dan

waktu penyerahannya.

2.7 Rough Cut Capacity Planning (RCCP)

Rough Cut Capacity Planning (RCCP) merupakan urutan kedua dari

hierarki perencanaan prioritas-kapasitas yang berperan dalam mengembangkan

MPS. RCCP melakukan validasi terhadap MPS yang juga menempati urutan

kedua dalam hierarki perencanaan prioritas produksi. Guna menetapkan sumber-

sumber spesifik tertentu khususnya yang diperkirakan akan menjadi hambatan

potensial (potential bottlenecks)  adalah cukup untuk melaksanakan MPS. Dengan

demikian kita dapat membantu manajemen untuk melaksanakan  Rough Cut

Capacity Planning (RCCP) dengan memberikan informasi tentang tingkat

produksi dimasa mendatang yang akan memenuhi permintaan total itu (Gaspersz,

2012).

Pada dasarnya RCCP didefinisikan sebagai proses konversi dari rencana

produksi dan atau MPS ke dalam kebutuhan kapasitas yang berkaitan dengan

sumber-sumber daya kritis seperti : tenaga kerja, mesin, peralatan, kapasitas

gudang, kapabilitas pemasok material dan parts, dan sumber daya keuangan.
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RCCP adalah serupa dengan perencanaan kebutuhan sumber daya (Resource

Requirements Planning = RRP), kecuali bahwa RCCP adalah lebih terperinci

daripada RRP dalam beberapa hal, seperti : RCCP didisagregasikan berdasarkan

periode waktu harian atau mingguan; dan RCCP mempertimbangkan lebih banyak

sumber daya produksi (Gaspersz, 2012).

Pada dasarnya terdapat empat langkah yang diperlukan untuk melaksanakan

RCCP, yaitu:

1. Memperoleh informasi tentang rencana produksi dari MPS.

2. Memperoleh informasitentang struktur produk dan waktu tunggu (lead times).

3. Menentukan bill of resources.

4. Menghitung kebutuhan sumber daya spesifik dan membuat laporan RCCP.

Berikut ini akan dibahas secara singkat tentang keempat langkah tersebut di atas.

Langkah 1: memperoleh informasi tentang rencana produksi yang telah disusun

dalam MPS.

Misalkan bahwa informasi yang berkaitan dengan rencana produksi untuk satu

bulan tertentu (katakanlah dalam minggu-minggu: 32,33,34, dan 35) adalah

kelompok produk A= 720 unit, kelompok produk B=240 unit, dan kelompok

produk C=160 unit.

Tabel  2.1.  Jadwal Produksi dari kelompok Produk A (Informasi dari MPS).
Produk

A
Minggu

32
Minggu

33
Minggu

34
Minggu

35 Total Persentase
Produk

1 180 180 360 50%
Produk

2 180 36 216 30%
Produk

3 144 144 20%
Total 180 180 180 180 720 100%

(Sumber :  Gaspersz,2005)

Selanjutnya kita akan memfokuskan perhatian pada kelompok produk A.

katakanlah bahwa kelompok produk A terdiri dari tiga produk assembly (produk

1, produk 2, dan produk 3) serta berdasarkan informasi dari MPS diketahui bahwa

produk 1, 2, dan 3 itu telah dijadwalkan seperti tampak dalam Tabel 2.1.
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Langkah 2 : memperoleh informasi tentang struktur produk dan waktu tunggu

(lead time).

Informasi tentang struktur produk biasanya telah ditetapkan pada perencanaan

kebutuhan sumber daya (RRP), yang berada pada level lebih tinggi (level 1)

dalam hierarki perencanaan kapasitas. Misalkan bahwa informasi yang berkaitan

dengan struktur produk untuk product family beserta waktu tunggu telah

ditetapkan seperti tampak dalam Gambar 2.6.

Gambar   2.6. Struktur Produk dan Waktu Tunggu untuk Product Family

(Gaspersz,2005)

Langkah 3 : Menentukan bill of resources.

Perhitungan terhadap waktu assembly rata-rata untuk setiap produk dalam

kelompok produk A menggunakan formula berikut:

Waktu Assembly rata-rata = Unit produk yang diproduksi x (Jam standar

Assembly / unit )

Hasil perhitungan bill of resources yang berkaitan dengan sumber daya mesin

(penggunaan jam mesin) ditunjukkan dalam Tabel  2.2.
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Tabel 2.2. Perhitungan jam standar penggunaan mesin berdasarkan unit produksi.

Produk A
Jam

Standar /
Unit

(Jam)

Minggu
32

Minggu
33

Minggu
34 Minggu 35

Produk 1 0,342

180 x
0,342 =
61,56

180 x
0,342 =
61,56

Produk 2 0,294

180 x
0,294 =
52,92

36 x 0,294 =
10,58

Produk 3 0,210
144 x 0,210

= 30,24

Total Jam
Standar
(Jam)

61,56 61,56 52,92

10,58 +
30,24 =
40,82

(Sumber : Gaspersz, 2005)

Langkah 4 : menghitung kebutuhan sumber daya spesifik dan membuat laporan

RCCP.

Perhitungan kebutuhan sumber daya spesifik, dalam kasus di atas adalah

penggunaan jam mesin, perlu mempertimbangkan kondisi aktual dari perusahaan

seperti : tingkat efisiensi yang ada, dan lain-lain. Contoh laporan kebutuhan

kapasitas mesin berdasarkan analisis RCCP ditunjukkan dalam Tabel 2.3.

Tabel  2.3.   Laporan RCCP tentang Kebutuhan Kapasitas Mesin

Deskripsi
Minggu

32
Minggu

33
Minggu

34
Minggu

35 Total
(1) Jam Standar Mesin 61,56 61,57 216,86
(2) Tingkat Efisiensi (kondisi
aktual) 0,95 0,95 0,95 0,95
(3) Kebutuhan Aktual = (1) / (2) 64,80 64,80 55,71 42,97 228,28
(4) Kapasitas Tersedia
(Demonstrated) 58,25 58,25 58,25 58,25 233,00
(5) Kekurangan / Kelebihan
Kapasitas = (4) - (3) 6,55 6,55 2,54 15,28 4,72
(Sumber : Gaspersz, 2005)

Selanjutnya hasil-hasil dari RCCP ditampilkan dalam suatu diagram yang

dikenal sebagai load profile. Load profile merupakan metode yang umum
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dipergunakan untuk menggambarkan kapasitas yang dibutuhkan versus kapasitas

yang tersedia. Dengan demikian load profile didefinisikan sebagai tampilan dari

kebutuhan kapasitas di waktu mendatang berdasarkan pesanan-pesanan yang

direncanakan dan dikeluarkan sepanjang suatu periode waktu tertentu. Load

profile untuk kasus yang dikemukakan di atas ditunjukkan dalam Gambar 2.7.

Dari Tabel 2.3. maupun Gambar 2.7.,kita mengetahui bahwa terjadi

kekurangan kapasitas pada minggu ke-32 dan ke-33. Hal ini harus diselesaikan

sebelum melaksanakan produksi. Bagaimanapun sebelum melaksanakan produksi,

harus diusahakan agar kapasitas yang dibutuhkan kira-kira sama dengan kapasitas

yang tersedia. Apabila terjadi kekurangan kapasitas, berbagai tindakan korektif

harus diambil.

Gambar 2.7. Capacity  Load Profile (Gaspersz, 2005)

2.8. Capacity Requirements Planning (CRP)

Capacity Requirements Planning menetapkan kapasitas dibutuhkan untuk

membuat rencana kebutuhan material. Secara khusus, horizon perencanaan adalah

tahun, time buckets adalah minggu, dan revisi dibuat mingguan atau bulanan.

Proyeksi dari kapasitas adalah antara pekerja dan/atau jam mesin dengan work

center.
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MRP, pada saat digunakan pada CRP sebagai input dasar,

mempertimbangkan on hand inventories dari komponen dalam menentukan

kebutuhan untuk order yang direncanakan. Selain itu, informasi mengenai order

produksi terbuka dari order file terbuka yang digunakan. Jadi, CRP adalah

perencanaan bersih. Maka dari itu, tidak seperti perencanaan sumber daya dan

RCCP, CRP mempertimbangkan ketersediaan inventory dari komponen. Selain

itu, sebagai data pada perencanaan dan ketersediaan order yang digunakan,

pengaruh spesifik dari lot sizing ada pada jumlah setup dan periode di mana

kapasitas yang ada harus dipertimbangkan.

MRP mengasumsikan bahwa apa yang dijadwalkan dapat diterapkan,

tanpa memperhatikan keterbatasan kapasitas. Kadang-kadang asumsi ini valid,

tetapi kadang-kadang tidak dapat dipenuhi. Perencanaan kebutuhan kapasitas

(Capacity Requirements Planning, CRP) menguji asumsi tersebut dan

mengidentifikasi area yang melebihi kapasitas (overload) dan yang berada di

bawah kapasitas (underload), sehingga perencana dapat mengambil tindakan yang

tepat. CRP membandingkan beban (load) yang ditetapkan pada setiap pusat kerja

(work center) melalui open and planned orders yang diciptakan oleh MRP,

dengan kapasitas yang tersedia pada setiap pusat kerja dalam setiap periode waktu

dari horizon perencanaan. Tidak seperti sistem MRP yang menciptakan new

planned orders untuk menghindari kekurangan material atau item di masa

mendatang, sistem CRP tidak menciptakan, menjadwalkan ulang, atau menghapus

pesanan apapun (Gaspersz, 2005).

CRP adalah merupakan fungsi untuk menentukan, mengukur, dan

menyesuaikan tingkat kapasitas atau proses untuk menentukan jumlah tenaga

kerja dan sumber daya mesin yang diperlukan untuk melaksanakan produksi. CRP

merupakan teknik perhitungan kapasitas rinci yang dibutuhkan oleh MRP. CRP

memverifikasi ketersediaan kecukupan kapasitas selama rentang perencanaan.

Berikut ini data-data yang diperlukan untuk melakukan perhitungan CRP:

- BOM

- Data induk produk setiap komponen
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- MPS untuk setiap komponen

- Routing setiap komponen

- Work Center Master File

Berdasarkan CRP, proses selanjutnya yaitu menghitung MRP kemudian

direkapitulasi menjadi rencana pelaksanaan pesanan (Planned Order Release).

2.8.1. Hubungan Kapasitas dan Beban (Capacity-Load Relationship)

Tujuan utama CRP adalah menunjukkan perbandingan antara beban yang

ditetapkan pada pusat-pusat kerja melalui pesanan kerja yang ada dan kapasitas

dari setiap pusat kerja selama periode waktu tertentu. Melalui identifikasi

overloads atau underloads, jika ada, tindakan perencanaan kembali (replanning)

dapat dilakukan untuk menghilangkan situasi itu guna mencapai suatu

keseimbangan antara beban dan kapasitas (balanced load). Jika arus kedatangan

pesanan melebihi kapasitas, beban akan meningkat, yang ditandai oleh inventory

yang berada dalam antrian kerja yang tidak diproses di depan pusat kerja.

Sebaliknya jika arus kedatangan pesanan lebih sedikit daripada kapasitas yang

ada, beban (pesanan yang menunggu untuk diproses) akan berkurang (Gaspersz,

2005).

Tujuan dari perencanaan kapasitas pada level ketiga dari hierarki

perencanaan kapasitas adalah berusaha mengatur secara bersama-sama pesanan

kerja yang datang dan/atau kapasitas dari pusat kerja untuk mencapai suatu aliran

yang mantap atau seimbang. Apabila beban bertambah, yang ditandai oleh

banyaknya antrian, maka waktu tunggu pusat kerja (work center lead time) akan

lebih panjang. Penanganan hubungan antara kapasitas dan beban didasarkan pada

kemampuan sistem perencanaan dan pelaksanaan untuk menyesuaikan tingkat

kedatangan pesanan dan kapasitas. Unit pengukuran dari beban dan kapasitas

terbanyak menggunakan jam kerja selam interval waktu tertentu.

2.8.2. Sistem Perencanaan Kebutuhan Kapasitas (CRP)

Sebagai suatu sistem perencanaan kapasitas dalam sistem MRP II yang

lebih besar, CRP memiliki input, proses, output, dan umpan balik. Elemen-elemen

dari sistem CRP adalah sebagai berikut:

a. Input CRP:
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1. Schedule of planned factory order releases; jadwal ini merupakan salah satu

output dari MRP. CRP memiliki dua sumber utama dari load data, yaitu: (1)

scheduled receipts (synonym: open orders) yang berisi data order due date,

order quantity, operation completed, operations remaining, dan (2) planned

order releases yang berisi data planned order release date, planned order

receipt date, planned order quantity. Sumber-sumber lain seperti: product

rework, quality recalls, engineering prototypes, excees scrap, dan lain-lain,

harus diterjemahkan ke dalam satu dari dua jenis pesanan yang digunakan

oleh CRP tersebut.

2. Work order status; informasi status ini diberikan untuk semua open orders

yang ada dengan operasi yang masih harus diselesaikan, work center yang

terlibat, dan perkiraan waktu.

3. Routing data; memberikan jalur yang direncanakan untuk factory orders

melalui proses produksi dengan perkiraan waktu operasi. Setiap part,

assembly, dan produk yang dibuat memiliki suatu routing yang unik, terdiri

dari satu atau lebih operasi. Informasi yang diperlukan untuk CRP adalah:

operation number, operation, planned work center, possible alternate work

center, standard setup time, standard run time per unit, tooling needed at

each work center, dan lain-lain. Routing memberikan petunjuk pada proses

CRP sebagaimana layaknya BOM memberikan petunjuk pada proses MRP.

4. Work center data; data ini berkaitan dengan setiap production work center,

termasuk sumber-sumber daya, standar-standar utilisasi dan efisiensi, serta

kapasitas. Elemen-elemen data pusat kerja adalah: identifikasi dan deskripsi,

banyaknya mesin atau stasiun kerja, banyaknya hari kerja per periode,

banyaknya shifts yang dijadwalkan per hari kerja, banyaknya jam kerja per

shift, faktor utilisasi, faktor efisiensi, rata-rata waktu antrian, rata-rata waktu

menunggu dan bergerak.

b. Proses CRP:

1. Menghitung kapasitas pusat kerja (work center). Kapasitas pusat kerja

ditentukan berdasarkan sumber-sumber daya mesin dan manusia, faktor-

faktor jam operasi, efisiensi, dan utilisasi. Kapasitas pusat kerja biasanya

ditentukan secara manual. Termasuk dalam penentuan kapasitas pusat
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kerja adalah: identifikasi dan definisi pusat kerja, serta perhitungan

kapasitas pusat kerja.

2. Menentukan beban (load). Perhitungan load pada setiap pusat kerja dalam

setiap periode waktu dilakukan dengan menggunakan backward

scheduling, menggunakan infinite loading, menggandakan load untuk

setiap item melalui kuantitas dari item yang dijadwalkan dalam suatu

periode waktu. Dengan demikian load ditetapkan pada setiap pusat kerja

untuk periode waktu mendatang yang diakumulasikan berdasarkan pada

open orders (scheduled receipts) dan planned factory orders released.

Proses ini biasanya menggunakan komputer.

3. Menyeimbangkan kapasitas dan beban. Apabila tampak

ketidakseimbangan antara kapasitas dan beban, salah satu dari kapasitas

atau beban harus disesuaikan kembali untuk memperoleh jadwal yang

seimbang. Apabila penyesuaian-penyesuaian rutin tidak cukup memadai,

penjadwalan ulang dari output MRP atau MPS perlu dilakukan. Hal ini

biasanya merupakan suatu human judgement dan dilakukan secara iteratif

(berulang/berkali-kali) bersama dengan output laporan beban pusat kerja

(work center load report) dari CRP. Dengan kata lain proses akan diulang

sampai memperoleh beban yang dapat diterima (acceptable load)

c. Output CRP:

1. Laporan beban pusat kerja (work center load report); Laporan ini

menunjukkan hubungan antara kapasitas dan beban. Apabila dalam

laporan ini tampak ketidakseimbangan antara kapasitas dan beban, proses

CRP secara keseluruhan mungkin perlu diulang. Work center load profile

sering ditampilkan dalam bentuk grafik batang (bar chart) yang sangat

bermanfaat untuk melihat hubungan antara beban yang diproyeksikan

(projected load) dan kapasitas yang tersedia, sekaligus mengidentifikasi

apakah terjadi overloads atau underloads. CRP biasanya menghasilkan

work center load profile untuk setiap pusat kerja yang diidentifikasi dalam

pabrik. Perbandingan antara beban dan kapasitas dapat juga ditampilkan

dalam format kolom.
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2. Perbaikan schedule of planned factory order releases. Perbaikan jadwal ini

menggambarkan bahwa output dari MRP disesuaikan terhadap spesific

release dates untuk factory orders berdasarkan perhitungan keterbatasan

kapasitas. Perbaikan schedule of planned factory order releases

merupakan output tidak langsung (indirect output) dari proses CRP sebab

mereka adalah hasil dari human judgements yang berdasarkan pada

analisis dari output laporan beban pusat kerja (work center load reports).

Salah satu pilihan penyesuaian yang mungkin, disamping perubahan

kapasitas, adalah mengubah plannned start dates yang dibuat melalui

rencana MRP. Hal ini mempunyai pengaruh terhadap pergeseran beban di

antara periode waktu untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik.

Gambar 2.8. Sistem Perencanaan Kebutuhan Kapasitas (CRP)
(Sumber: Vincent Gasperz, 2005)

2.8.3. Menyeimbangkan Kapasitas dan Beban

CRP memungkinkan untuk menyeimbangkan beban (load) terhadap

kapasitas (capacity). Berikut ini adalah lima tindakan dasar menurut Gaspersz

yang mungkin diambil apabila terjadi perbedaan (ketidakseimbangan) antara

kapasitas yang ada dengan beban yang dibutuhkan. Tindakan-tindakan ini dapat

dilakukan secara sendiri atau dalam berbagai bentuk kombinasi yang disesuaikan

dengan situasi dan kondisi aktual dari perusahaan industri manufaktur

tersebut(Gaspersz, 2005).
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1. Meningkatkan Kapasitas (Increasing Capacity)

a. Menambah extra shifts.

b. Menjadwalkan lembur (overtime) atau bekerja di akhir pekan (work

wekeends).

c. Menambah peralatan dan/atau personel.

d. Subkontrak satu atau lebih shop orders.

2. Mengurangi Kapasitas (Reducing Capacity)

a. Menghilangkan shifts atau mengurangi panjang dari shifts.

b. Reassign personnel temporarily (JIT menyarankan penggunaan waktu ini

untuk investasi dalam pendidikan tenaga kerja, atau melakukan perawatan

terhadap peralatan dan fasilitas).

3. Meningkatkan Beban (Increasing Load)

Mengeluarkan pesanan lebih awal (release orders early) dari yang

dijadwalkan.

a. Meningkatkan ukuran lot (lot size).

b. Meningkatkan MPS.

c. Membuat item yang dalam keadaan normal item itu dibeli atau

disubkontrakkan.

4. Mengurangi Beban (Reducing Load)

a. Subkontrakkan pekerjaan ke pemasok luar (membeli beberapa item yang

dalam keadaan normal item itu dibuat).

b. Mengurangi ukuran lot (lot size).

c. Mengurangi MPS.

d. Menahan pekerjaan dalam pengendalian produksi (mengeluarkan pesanan

lebih lambat).

e. Meningkatkan waktu tunggu penyerahan (delivery lead times).

5. Mendistribusikan Kembali Beban (Redistributing Load)

a. Menggunakan alternate work centers.

b. Menggunakan alternate routings.

c. Menyesuaikan tanggal mulai operasi ke depan atau ke belakang (lebih

awal atau lebih lambat).
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d. Menahan beberapa pekerjaan dalam pengendalian produksi untuk

memperlambat pengeluaran pesanan manufaktur.

e. Memperbaiki MPS.

2.8.4. Keuntungan dan Kelemahan dari CRP

Terdapat beberapa keuntungan dan kelemahan dari CRP menurut

Gaspersz, yaitu:

Keuntungan dari CRP:

1. Memberikan time-phased visibility dari ketidakseimbangan kapasitas dan

beban.

2. Mengkonfirmasi bahwa kapasitas cukup, ada pada basis kumulatif

sepanjang horizon perencanaan.

3. Mempertimbangkan ukuran lot spesifik dan routings.

4. Menggunakan perkiraan lead time yang lebih cepat daripada MRP.

5. Menghilangkan erratic lead times dengan cara memberikan data untuk

memuluskan beban sepanjang pusat-pusat kerja.

Kelemahan atau Keterbatasan dari CRP:

1. Hanya dapat diterapkan terutama dalam lingkungan job shop

manufacturing.

2. Membutuhkan perhitungan yang banyak sekali, sehingga harus

menggunakan komputer.

3. Biasanya hanya menggunakan teknik penjadwalan backward scheduling

sehingga tidak menunjukkan letak slack times mungkin dapat digunakan

untuk keseimbangan yang lebih baik.

4. Membutuhkan data input yang banyak.

5. Sering menghasilkan perhitungan terperinci yang menyesatkan

(misleading), khususnya planned queue times.

6. Tidak mampu memberikan informasi terperinci yang tepat dalam periode

harian (day-to-day) sehingga keputusan jangka pendek menjadi sulit

diambil secara tepat.
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7. Tidak menunjukkan secara jelas pengaruh dari perbaikan MPS terhadap

keseimbangan yang dicapai, sehingga mungkin membuat situasi tetap

jelek.

Bagaimanapun, apabila tidak dilakukan analisis terhadap CRP, konsekuensi-

konsekuensi berikut dapat timbul: muncul hambatan (bottlenecks), work in

process inventory menjadi tinggi, waktu tunggu menjadi lebih panjang,

keterlambatan penyerahan dan kekurangan produk, penggunaan sumber-sumber

daya tidak efisien, produktivitas turun dan lain-lain (Gaspersz, 2005).

2.8.5. Analisis Perencanaan Kebutuhan Kapasitas

Analisis CRP membutuhkan perhitungan yang terpisah berkaitan dengan

kebutuhan setup time dan run time. Analisis CRP lebih terperinci dibandingkan

RCCP, yaitu ketika dalam analisis CRP dibutuhkan informasi tentang standard

setup time dan standard run time per unit item yang akan dibuat. Perhitungan

operation time per unit dalam analisis CRP menggunakan formula berikut:

Operation Time Per Unit = Run Time/Unit + Setup Time/Unit

= Run Time/Unit + {(Setup Time/Lot) / Average Lot Size}

Pada dasarnya terdapat beberapa langkah yang diperlukan untuk melaksanakan

analisis CRP, yaitu:

1. Memperoleh informasi tentang pesanan produksi yang dikeluarkan (planned

order release) dari MRP.

2. Memperoleh informasi tentang standard run time per unit dan standard setup

time per lot size.

3. Menghitung kapasitas yng dibutuhkan dari masing-masing pusat kerja.

4. Membuat laporan CRP.


