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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1. Perencanaan Kapasitas Produksi  

 Perencanaan kapasitas produksi adalah proses untuk menentukan kapasitas 

produksi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan manufaktur untuk memenuhi 

perubahan permintaan terhadap setiap produknya. Menurut  (Ma'arif & Tanjung , 

2003) Perencanaan kapasitas produksi adalah rencana sumber daya yang dibutuhkan 

oleh perusahaan untuk menghasilkan target produksi teretentu. Dalam kasus fluktuasi 

permintaan, perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan. Hal ini 

disebabkan ketakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Tujuan utama dari 

perencanaan kapasitas produksi adalah penjadwalan manajemen produksi yang 

strategis untuk menghasilkan kapasitas yang efektif.  

 Menurut  (Buffa, 2006), hal – hal yang dilakukan pada proses perencanaan 

kapasitas produksi adalah sebagai berikut :  

1. Memprediksi permintaan dimasa yang akan datang  

2. Mempersiapkan kebutuhan material atau bahan baku dalam bentuk fisik  

3. Mengatur jadwal produksi yang terencana dengan kebutuhan  

4. Mengkaji pertumbuhan ekonomi  

5. Menentukan jadwal pengoperasian fasilitas produksi  

 Menurut  (Yamit, 2011), terdapat dua jenis perencanaan kapasitas produksi, 

yaitu : 

1. Perencanaan kapasitas jangka pendek 

Perencanaan kapasitas jangka pendek untuk mengantisipasi kejadian yang 

bersifat serempak pada kurun waktu yang terbatas, misalnya memenuhi 

permintaan konsumen dengan waktu yang cukup pendek.  

2. Perencanaan kapasitas jangka panjang 

Perencanaan kapasitas jangka panjang merupakan merupakan aktivitas 

penjadwalan produksi yang kemungkinan akan terjadi dan sudah 

diprediksi sebelumnya, misalnya perencanaan produksi dengan skala besar 

untuk memperingati perayaan hari besar. 

Sedangkan menurut (Handoko, 1984) perencanaan kapasitas produksi dibagi 

menjadi tiga jenis, yaitu :  
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1. Perencanaan kapasitas produksi jangka panjang (long range) lebih dari satu 

tahun. Dimana perencanaan ini membutuhkan durasi waktu yang terperinci 

untuk menyelesaikannya, seperti pembangunan pabrik baru atau penambahan 

gudang dan penambahan fasilitas atau peralatan produksi. Untuk 

memperlancar perencanaan jangka panjang perusahaan mengutamakan 

persetujuan pihak manajemen.  

2. Perencanaan kapasitas jangka menengah (intermediate range) rencana 

bulanan kurun waktu 6 sampai 18 bulan yang akan datang. Dalam hal ini, 

perusahaan memiliki bervariasi alternative untuk merencanakan produksinya, 

misalnya penarikan tenaga kerja, pemutusan kerja, sub contracting, dan 

pembelian fasilitas atau peralatan baru. 

3. Perencanaan kapasitas jangka pendek kurang dari satu bulan. Perencanaan ini 

berjalan berdasarkan kebijakan perusahaan untuk penjadwalan produksi 

harian atau mingguan. Perusahaan memiliki alternatif untuk menentukan 

kapasitas produksinya, seperti penambahan jam lembur, penggantian 

rounting produksi, dan penjadwalan tenaga kerja.  

2.1.1 Strategi dan Pertimbangan Kapasitas Produksi  

 Strategi kapasitas produksi digunakan untuk mendapatkan akses tujuan 

perusahaan dalam pengendalian kapasitas produksi yang terarah. Hal ini 

bertujuan untuk mewujudkan nilai investasi yang tinggi dan pembatasan ukuran 

fasilitas, untuk mencapai tujuan tersebut maka perusahaan perlu pengolaan 

kapasitas yang tepat.  

 Pertimbangan untuk menentukan kapasitas produksi disuatu perusahaan, 

diperlukan bahan pertimbangan untuk tercapainya keputusan yang terarah 

mengenai kapasitas produski. Menurut  (Heizer & Render , 2015) dalam 

mengadakan suatu keputusan yang berkaitan dengan pertimbangan kapasitas 

produksi, ada tiga aspek yang menjadi pertimbangan dalam menentukan 

kapasitas produksi, yaitu :  

1. Peramalan permintaan secara aktual 

Dalam sebuah perusahaan peramalan merupakan hal yang utama untuk 

menentukan keputusan kapasitas yang direncanakan. Manajemen harus 

menjadwalkan produk yang sedang ditingkatkan kapasitasnya dan produk 

yang sedang dihentikan produksinya, sedemikian juga kapasitas yang 

diperkirakan. 
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2. Memahami teknologi dan peningkatan kapasitas  

Jumlah alternatif yang tersedia mungkin cukup banyak, tapi setelah 

kapasitas ditentukan keputusan teknologinya dapat dipandu dengan 

analisis biaya. Kajian ulang biasanyta dapat mengurangi jumlah alternatif 

menjadi beberapa saja. Teknologi juga menentukan peningkatan 

kapasitasnya. 

3. Menentukan tingkat operasi (kapasitas) yang optimal  

Teknologi dan peningkatan kapasitas menentukan ukuran optimal suatu 

fasilitas. Ada juga kemungkinan dengan tingkat operasi, yaitu lebih kecil, 

maka biaya tetapnya akan sangat memberatkan dan jika lebih besar, maka 

fasilitas tersebtu memerlukan lebih dari satu manajer untuk mengawasi. 

  

2.1.2 Perencanaan Produksi 

Perencanaan produksi adalah merencenakan serta mengendalikan material 

masuk dalam sitem produksi (baik bahan baku maupun bahan pembantu) 

mengalir dalam sistem produksi (menjadi komponen atau subassembly), dan 

keluar dari sistem produksi (berupa produk jadi atau spare parts) sehingga 

permintaan dapat dipenuhi dengan efektif dan efesien (tepat jumlah, tepat waktu 

penyerahan dan biaya produksi yang minimum). Maksud dan tujuan perencanaan 

produksi ialah untuk memberikan otoritas penguraian rencana produksi ke dalam 

jadwal induk produksi (master production schedule) menyediakan input untuk 

mendukung rencana induk dan menjaga kestabilan kegiatan produksi terhadap 

fluktuasi permintaan.  (Sinulingga, 2008) 

Perencanaan produksi dapat didefinisikan sebagai proses untuk 

memproduksi barang – barang pada suatu periode tertentu sesuai dengan yang 

diramalkan atau dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya seperti 

tenaga kerja, bahan baku, mesin dan peralatan lainnya. Perencanaan produksi 

menurut para ahli adalah aktivitas penjadwalan produksi yang tepat untuk 

memenuhi permintaan produk berdasarkan kemampuan sumber daya perusahaan  

(Nasution & Prasetyawan, 2008). 

2.1.3 Fungsi dan Tujuan Perencanaan Produksi  

Secara umum fungsi dan tujuan perencanaan produksi adalah 

merencanakan dan mengendalikan aliran material ke dalam, di dalam, dan keluar 

pabrik sehingga posisi keuntungan optimal yang merupakan tujuan perusahaan 

dapat dicapai  (Kusuma, 2001).   
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Beberapa fungsi perencanaan produksi, sebagai berikut :                                                                                                                                                                                                                       

a. Menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap 

rencana strategis perusahaan.  

b. Sebagai alat ukur performasi proses perencanaan produksi. 

c. Menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. 

d. Memonitor hasil produksi aktual terhdap rencana produksi dan membuat 

penyesuaian  

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

strategis  

f. Mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi  

Adapun tujuan dari perencanaan produksi menurut  (Kusuma, 2001) yaitu :  

a. Meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk 

sebagai fungsi dari waktu. 

b. Menetapkan jumlah dan saat pemesanan bahan baku serta komponen secara 

ekonomis dan terpadu. 

c. Menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik 

pemenuhan pesanan, serta memonitor tingkat persediaan produk jadi setiap 

saat, membandingkannya dengan rencana persediaan, dan melakukan revisi 

atas rencana produksi pada saat yang ditentukan. 

d. Membuat jadwal produksi, penugasan, pembebanan mesin dan tenaga kerja 

yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas dan fluktuasi permintaan 

pada suatu periode. 

2.2 Peramalan (Forecasting) 

Peramalan adalah teknik memprediksi jumlah permintaan produk yang mencakup 

dalam waktu periode kedepannya untuk mensuplai pemesan konsumen. Menurut 

(Handoko, 1984) peramalan yaitu perkiraan peristiwa – peristiwa di waktu yang akan 

datang atas dasar pola – pola di waktu yang lalu dan penggunaan kebijakan terhadap 

proyeksi – proyeksi dengan pola – pola di waktu yang lalu. 

Peramalan bertujuan untuk merencanakan prospek ekonomi dan kegiatan usaha 

serta berpengaruh terhadap kemajuan suatu perusahaan (Nasution dan Prasetyawan, 

2008). Untuk mencapai kesuksesan dan perkembangan suatu perusahaan perlu adanya 

suatu cara yang tepat, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi peramalan 

merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pengambilan keputusan.  
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Peramalan yang dilakukan umumya berdasarkan data yang terdapat pada masa 

lalu yang dianalisis sebelumnya. Dalam hal ini sebelum melakukan peramalan, perlu 

dilakukan mengumpulkan data – data historis permintaan serta menafsirkan kejadian 

dimasa datang baru setelah itu peramalan dapat dilaksanakan. Didalam perusahaan 

untuk memenuhi kebutuhan permintaan diperlukan adanya peramalan, sehingga 

perusahaan dapat memperinci kebutuhan bahan baku dalam proses produksi. Dari 

pengertian para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peramalan adalah seni dan 

ilmu memprediksi peristiwa – peristiwa masa depan dengan melakukan studi terhadap 

data historis untuk menemukan hubungan, kecenderungan dan pola yang sistematis.  

 Menurut Heizer dan Render (2009), peramalan atau forecasting memiliki 

beberapa tujuan, antara lain  

1. Untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa 

lalu serta melihat sejauh mana pengaruh di masa depan 

2. Peramalan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu 

kebijakan perusahaan ditetapkan dengan implementasi  

3. Peramalan merupakan dasar penyusutan bisnis pada suatu perusahaan 

sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis 

2.2.1 Langkah – langkah Peramalan  

Menurut Gaspersz (2005) pada umumnya terdapat Sembilan langkah yang 

harus diperhatikan untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dari system dalam 

manajemen permintaan, agar dapat melakukan peramalan dengan sangat akurat, 

Berikut langkah – langkah peramalan :  

1. Menentukan tujuan dari peramalan  

2. Memilih item independent demand yang akan diramalkan  

3. Menentukan horizon waktu dari peramalan (jangka pedek, jangka 

menengah, dan jangka panjang) 

4. Memilih model – model peramalan  

5. Memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan  

6. Validasi model peramalan  

7. Membuat peramalan  

8. Implementasi hasil – hasil peramalan  

9. Mamantau keandalan hasil peramalan  

2.2.2 Jenis – jenis Pola Data  

 Hal yang perlu  diperhatikan pada peramlan data time series adalah galat 

(error), dimana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam metode 
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peramalan. Hasil dari prediksi sangatlah jarang yang sama dengan data 

sesungguhnya. Untuk meramalkan data time series dibutuhkan teknik peramalan 

yang baik. Teknik peramalan dapat bermacam – mcam tergantung pola data yang 

ada (Hanke dan Wichern, 2005:58), ada empat macam tipe pola data yaitu :  

1. Pola Data Horizontal  

Pola data horizontal terjadi saat data observasi berfluktuasi di sekitaran suatu 

nilai konstan atau mean yang membentuk garis horizontal. Data ini disebut 

juga dengan data stasioner. Contoh plot data horizontal adalah pada gambar 

2.1 yaitu berupa plot data penjualan. Jumlah penjualan selalu meningkat atau 

menurun pada suatu nilai konstan secara konsisten dari waktu ke waktu.  

 

Gambar 2. 1 Pola Data Horizontal 

2. Pola Data Trend  

Pola data trend terjadi bilamana data pengamatan mengalami kenaikan atau 

penurunan selama periode jangka panjang. Suatu data pengamatan yang 

mempunyai trend disebut data nonstasioner. Plot data trend dicontohkan pada 

gambar 2.2 yaitu berupa data harga suatu produk yang meningkat dari tahun 

ke tahun.  

 

Gambar 2. 2 Pola Data Trend 

 



13 
 

3. Pola Data Musiman  

Pada data musiman terjadi bilaman suatu deret dipengaruhi oleh factor 

musiman. Pola data musiman dapat mempunyai pola musim yang berulang 

dari periode ke periode berikutnya. Misalnya pola yang berulangsetiap bulan 

tertentu, tahun tertentu atau pada minggu tertentu. Contoh dari data musiman 

ada pada gambar 2.3 yaitu plot suplai bahan baku tiap bulan. Dari plot tersebut 

terlihat bahwa terjadi pola yang berulang setiap periode dua belas bulan, 

sehingga bisa disimpulkan bahwa data tersebut merupakan pola data 

musiman.  

 

Gambar 2. 3 Pola Data Musiman 

4. Pola Data Siklis 

Pola data siklis terjadi bilaman deret data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi 

jangka panjang seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis. Jenis pola ini 

dapat dilihat pada gambar 2.4  

 

Gambar 2. 4 Pola Data Siklis 
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2.2.3 Jenis – jenis peramalan  

 Dalam kegiatan produksi peramalan tingkat permintaan pada suatu produk 

diperlukan untuk mengantisipasi permintaan yang meengalami berubah – ubah. 

Bedasarkan horizon waktu, peramalan atau forecasting dapat dibagi menjadi tigas 

jenis (Herjanto, 2008) 

1. Peramalan jangka panjang, yaitu peramalan yang mencakup waktu 

perencanaan masa waktu 3 Tahun atau lebih. Peramalan jangka panjang 

digunakan untuk merencanakan produk baru, pembelanjaan modal, 

lokasi atau pengembangan fasilitas, serta penelitian dan pengembangan. 

2. Peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3 bulan 

hingga waktu 3 Tahun. Peramalan ini berguna untuk merencanakan 

penjualan, perencanaan dan anggaran produksi, anggaran kas, dan 

menganalisis bermacam – macam rencana operasi.  

3. Peramalan jangka pendek, yaitu peramalan yang mencakup kurang dari 

3 bulan. Misalnya, peramalan ini biasanya digunakan untuk 

merencanakan pembelian, penjadwalan kerja, penjualan, jumlah tenaga 

kerja, penugasan kerja, dan tingkat produksi. 

2.2.4 Model Peramalan  

Dalam system peramlan, penggunaan berbagai model peramalan akan 

memberikan nilai ramalan yang berbeda dan derajat dari alat ramalan (forecast 

error) yang berbeda pula. Salah satu seni dalam melakukan peramalan adalah 

memilih model peramalan terbaik yang mampu mengidentifikasi dan 

menanggapi pola aktifitas historis dari data. Secara umum, model – model 

peramalan dapat dikelompokan kedalam dua kelompok utama (Gaspersz, 2001) 

yaitu : 

1. Model peramalan kualitatif merupakan suatu model peramalan yang 

berasal dari pengalaman pribadi atau hasil survey seseorang yang 

mampu memperikan jumlah permintaan di masa yang datang.  

2. Model peramalan kuantitatif merupakan suatu model peramalan 

yang dilakukan berdasarkan pada pembangunan suatu model 

matematis yang beragam dan umumnya didasarkan pada kejadian di 

waktu lampau.  
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2.2.5 Metode Peramalan  

Metode peramalan (forecastingi) dibagi menjadi dua, yakni peramalan 

secara kualitatif dan peramalan secara kuantitatif, berikut ini penjelasan dari 

kedua metode peramalan sebagai berikut :   

a. Metode peramalan kualitatif, yaitu peramalan didasarkan atas data – 

data historis di waktu lampau. Peramalan kualitatif secara ringkas 

dapat diuraikan berikut ini : 

1. Metode Delphi  

Dalam metode ini sekelompok pakar mengisi kuisioner. Variable 

moderator menyimpulkan hasilnya dan memformulasikan menjadi 

suatu kuisioner baru yang diisi kembali oleh sekelompok tersebut, 

demikian seterusnya. Hal ini merupakan suatu proses pembelajaran 

dari kelompok tanpa adanya tekanan atau intimidasi individu.  

2. Dugaan Manajemen (Management Estime) 

Dugaan Manajemen adalah metode dimana peramalan semata – mata 

berdasarkan pertimbangan manajemen. Metode ini cocok dalam 

situasi yang sangat sensitif terhadap ituisi dari sekelompok kecil 

orang yang mampu memberikan opini kritis dan relevan. Teknik ini 

akan dipergunakan dalam situasi ketika tidak ada alternative lain dari 

model peramalan yang dapat diterapkan walaupun demikian, metode 

ini mempunyai banyak keterbatasan, sehingga perlu dikombinasikan 

dengan metode peramalan yang lainnya. 

3. Riset Pasar (Market Reasearch) 

Riset pasar merupakan sebuah metode peramaln berdasarkan hasil 

survei pasar. Metode ini dilakukan dengan cara mencari masukan 

atau pendapat dari konsumen yang berpengaruh terhadap rencana 

pembelian pada saat periode pengamatan. Survey dapat dilakukan 

dengan menyebar kuesioner, wawancara lansung dan observasi. 

Metode ini tidak hanya akan membantyu peramalan, tetapi juga untuk 

meningkatkan desain dan perencanaan produk baru.  

4. Metode Kelompok Terstruktur  

Metode kelompok terstruktur (structured group methods) sama 

halnya seperti metode Delphi dan metode lainnya. Apabila metode 

Delphi merupakan teknik peramalan berdasarkan proses konvergensi 

dari opini beberapa orang ahli secara interaktif tanpa menyebutkan 

identitasnya, metode kelompok terstruktur tidak bertemu secara 

bersama dalam suatu forum untu berdiskusi, tetapi diminta 
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pendapatnya secara terpisah dan tidak bolrh secara berunding. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari pendapat yang bisa karena suatu 

kelompok. Pendapat yang berbeda secara signifikan dari para ahli 

yang lain dalam grup tersebut akan dinyatakan lagi kepada yang 

bersangkutan, sehingga akhirnya diperoleh angka estimasi pada 

interval tertentu yang dapat diterima.  

 

 

5. Analogi Historis (Historical Analogy) 

Analogi historis merupakan teknik peramalan berdasarkan pola data 

masa lalu dari produk – produk yang dapat disamakan secara analogi. 

Metode ini cenderung akan menjadi metode terbaik untuk 

penggantian produk di pasar.  

b. Peramalan Kuantitatif yaitu pada metode peramalan berdasarkan 

dengan perhitungan matematis untuk meramalkan permintaan masa 

depan. Peramalan kuantitif ada dua kelompok, yaitu :  

1. Metode Time Series  

Metode Time Series atau deret waktu didasarkan pada serangkaian 

data – data berurutan yang berjarak sama (misalnya : mingguan, 

bulanan, dan tahunan). Serangkaian data ini yang merupakan 

serangkaian observasi berbagai variable menurut waktu, biasanya 

ditabulasikan dan digambarkan dalam bentuk grafik yang 

menunjukkan perilaku subyek.  

2. Metode Non Time Series (Structural Model) adalah metode 

ekonometrik, analisis input – output, metode regresi dengan variable 

bebas bukan waktu.  

 Berdasarkan kedua metode yang telah dijelaskan. Peramalan yang akan 

digunakan adalah peramalan jangka menengah yang umumnya hanya 

mencakup waktu tiga bulan hingga tiga tahun. Menurut Gaspersz (2001) 

Peramalan ini memiliki tujuan untuk merencanakan penjualan, 

perencanaan dan anggaran produksi, anggaran keuangan, dan 

menganalisa rencana operasi. Metode yang digunakan dalam peramalan 

ini adalah metode time series, metode peramalan yang menggunakan 

waktu sebagai dasar peramalan. Metode yang termasuk dalam permalan 

adalah sebagai beikut :  
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1. Metode Moving Everage  

Moving Everage salah satu metode peramalan bisnis yang sederhana 

dan sering digunakan untuk memperikan kondisi pada masa yang akan 

datang dengan menggunakan kumpulan data – data masa lalu. Metode 

moving everage digunakan untuk menghitung data yang bersifat stabil 

atau data yang tidak berfluktuasi dengan tajam. Berikut ini rumus metode 

Moving Everage :  

𝑀𝐴 =
𝐴𝑡+𝐴𝑡−1…+𝐴𝑡−(𝑁−1)

𝑁
 .........................................................(2.1) 

Dimana : A = Permintaan Aktual pada periode – t  

     N = Jumlah data permintaan yang dilibatkan dalam perhitungan 

 

 

2. Metode Exponential Smoothing With trend  

Formula untuk model permulusan eksponensial dengan 

mempertimbangkan kecenderungan adalah :  

Forecast Including Trend = New Forecast + Trend Correction  

Persamaan untuk koreksi kecenderungan (trend correction 

menggunakan suatu konstanta pemulusan beta 𝛽, yang dihitung 

berdasarkan formula berikut :  

𝑇𝑡 = (1 −  𝛽)𝑇𝑡−1 +  𝛽 (𝐹𝑡 − 𝐹𝑡−1)..........................................(2.2) 

  Dimana : 

  𝑇𝑡 = smoothed trend untuk periode t  

  𝑇𝑡−1 = smoothed trend untuk periode t-1 (periode yang lalu) 

  𝛽 = konstanta dari trend-smoothing yang dipilih 

  𝐹𝑡 = nilai ramalan berdasarkan metode pemulusan eksponential 

sederhana Exponential Smoothing untuk periode t 

  𝐹𝑡−1 = nilai ramalan berdarkan metode pemulusan eskponential 

sederhana Exponential Smoothing untuk periode t-1 

3. Metode Exponential Smoothing  

Model peramalan ini pemulusan eksponensial bekerja hampir serupa 

dengan alat thermostat, dimana apabila galat ramalan adalah positif, yang 

berarti nilai actual lebih tinggi daripada nilai ramalan (A – F > 0), maka 
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model pemulusan eksponensial akan secara otomatis meningkat nilai 

peramalannya. Sebaliknya apabila nilai negative, yang berarti nilai aktual 

permintaan lebih rendah daripada nilai ramalan (A – F < 0), maka model 

pemulusan eksponensial akan secara otomatis menurunkan nilai ramalan. 

Proses ini berjalan secara terus – menerus keculai jika nilai galat ramalan 

telah mencapai nol. Kenyataan ini yang membuat peramal suka 

menggunakan metode ini karena cocok digunakan apabila data historis 

permintaan bergejolak atau tidak stabul. Berikut ini rumus metode 

Eksponential Smooting : 

𝐹𝑡 = 𝐹𝑡−1 + 𝛼(𝐴𝑡−1 − 𝐹𝑡−1).....................................................(2.3) 

Dimana :  

𝐹𝑡   =  nilai ramalan untuk periode waktu ke – t  

𝐹𝑡−1  = nilai ramalan untuk satu periode waktu yang lalu, t-1 

𝐴𝑡−1  = nilai actual untuk satu periode waktu yang lalu, t-1 

𝛼   = konstanta permulusan (smoothing constant) 

2.2.6 Ukuran Akurasi Hasil Peramalan  

Ukuran akurasi hasil peramalan yang merupakan kesalahan peramalan 

merupakan ukuran tentang tingkat perbedaan antara hasil peramalan dengan 

permintaan yang sebenarnya terjadi. Ada 4 ukuran yang bisa digunakan 

(Nasution dan Prasetyawan, 2008:34) yaitu :  

1. Rata – rata Deviasi Mutlak (Mean Absolute Deviation = MAD)  

MAD merupakan rata – rata kesalahan mutlak selama periode 

tertentu tanpa memperhatikan hasil peramalan yang diperoleh lebih 

besar atau lebih kecil disbanding kenyataannya. MAD dirumuskan 

sebagai berikut :  

𝑀𝐴𝐷 =
1

𝑁
∑ |𝐴𝑡 − 𝐹𝑡|𝑡

𝑡=1 ............................................................(2.4) 

Keterangan :  

𝐴𝑡 = permintaan aktual pada periode-t 

𝐹𝑡  = peramalan permintaan pada periode-t  

𝑁  = jumlah periode peramalan yang terlibat  

2. Rata – rata Kuadrat Kesalahan (Mean Square Error = MSE) 

MSE dihitung dengan menjumlahkan kuadrat semua kesalahan 

peramalan pada setiap periode dan membaginya dengan jumlah 

periode peramalan. MSE dirumuskan sebagai berikut :  

 𝑀𝑆𝐸 = ∑
(𝐴𝑡− 𝐹𝑡)2

𝑛

𝑁

𝑡=1
 ..............................................................(2.5) 
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   Keterangan :  

   𝐴𝑡  = Data aktual  

   𝐹𝑡 = Data peramalan  

   n  = periode  

3. Rata – rata Persentase Kesalahan Absolut (Mean Absolute 

Percentage Error)  

MAPE merupakan ukuran kesalahan relative. MAPE biasanya lebih 

berarti dibandingkan MAD, karena MAPE menyatakan persentase 

kesalahan hasil peramalan terhadap permintaan aktual selama periode 

tertentu yang akan memberikan informasi persentase kesalahan 

terlalu tinggi atau terlalu rendah. Secara matematis, MAPE 

dinyatakan sebagai berikut :  

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
∑

[𝑒𝑖]

𝑥𝑖
𝑥100%

𝑛
=

∑
[𝑋𝑖−𝐹𝑖]

𝑋𝑖

𝑛
 ...................................................(2.6) 

4. Tracking Signal  

Berkaitan dengan validasi metode peramalan, dapat menggunakan 

suatu cara yaitu Tracking Signal. Tracking Signal merupakan suatu 

ukuran bagaimana baiknya suatu peramalan memperkirakan nilai 

aktual. Berikut ini adalah rumus dari tracking signal :  

𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 =
∑(𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑 𝑖𝑛𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖−𝑓𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑 𝑖𝑛𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑)

𝑀𝐴𝐷
.........(2.7) 

   Dimana : 

𝑀𝐴𝐷 =
∑(𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟)

𝑛
 

   Keterangan :  

   RSFE   = jumlah kesalahan  

   MAD   = rata – rata penyimpanan absolut  

   n   = banyaknya periode data  

    

  Tracking signal yang positif menunjukkan bahwa nilai aktual 

permintaan lebih besar daripada ramalan, begitu juga sebaliknya. Suatu 

tracking signal di katakana baik apabila memiliki RSFE yang rendah dan 

mempunyai kesalahan positif yang sama banyak atau seimbang dengan 

kesalahan negatif, sehingga pusat dari tracking signal mendekati nol.  

   Beberapa ahli dalam sistem peramalan seperti George Plosal 

dan Oliver Wight, dua pakar rencana produksi dan pengendalian 
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inventori menyarankan untuk menggunakan nilai tracking signal sebesar 

± 4 sebagai batas – batas pengendalian untuk tracking signal. Dengan 

demikian apabila tracking signal telah berada di luar batas – batas 

pengendalian, metode peramalan perlu ditinjau kembali. Hal ini 

dikarenakan akurasi peramalan tidak dapat diterima (Garpersz, 2004).  

2.3 Pengukuran Waktu Kerja 

Pengukuran waktu kerja (time Study) merupakan elemen yang sangat 

menentukan dalam merancang atau memperbaiki suatu sistem kerja dalam tempo 

waktu yang normal  (Ginting, 2007). Data dari hasil pengamatan yang bisa diukur 

yaitu waktu siklus pekerjaan, dengan waktu penyelesaian keseluruhan pekerjaan dari 

bahan baku awal di proses produksi hingga menjadi produk jadi  (Ginting, 2007). 

Dengan mengaplikasikan prinsip dan teknik pengaturan kerja yang optimal dalam 

sistem kerja tersebut, maka akan diperoleh alternative metode pelaksanaan kerja yang 

dianggap memberikan hasil yang paling efektif dan efisien. Secara singkat 

pengukuran waktu kerja adalah metode penetapan keseimbangan antara kegiatan 

manusia yang dikontribusikan dengan unit output yang dihasilkan, pengukuran waktu 

kerja sangat berguna untuk :  

1. Perancangan kebutuhan tenaga kerja (Man Power Planning) 

2. Estimasi biaya untuk upah karyawan  

3. Penjadwalan produksi dan penganggaran  

4. Perencanaan sistem pemberian bonus dan insentif bagi karyawan atau pekerja 

yang berprestasi  

5. Indikasi keluaran (output) yang mampu dihasilkan oleh pekerja 

Menurut  (Ginting, 2007), teknik – teknik pengukuran waktu dibagi kedalam dua 

bagian yaitu :  

1) Pengukuran Waktu Secara Lansung  

Pengukuran ini dilaksanakan sacara lansung yaitu pada tempat kerja yang 

bersangkutan dijalankan. Dalam pengukuran waktu kerja secara lansung ada 

dua cara yaitu :  

a. Pengukuran waktu kerja dengan jam henti (stopwatch time study) 

b. Pengukuran waktu kerja dengan menggunakan metode work 

sampling 

 

 

2) Pengukuran Waktu Kerja Secara Tidak Lansung  



21 
 

Pengukuran waktu kerja secara tidak lansung dilaksanakan dengan cara 

melakukan perhitungan waktu kerja tanpa pengamatan datang lansung 

ketempat pekerjaan yang hendak diukur. Disini aktivitas yang dilakukan 

hanya melakukan perhitungan waktu kerja dengan membaca tabel waktu 

yang tersedia asalkan mengetahui jalannya pekerjaan melaui elemen 

pekerjaan atau elemen gerakan. Pengukuran waktu kerja secara tidak lansung 

dibagi menjadi dua macam, yaitu :  

a. Pengukuran waktu standart data 

b. Pengukuran data waktu gerakan  

 Dari masing – masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangan 

tersendiri. Untuk menetapkan metode pengukuran waktu kerja harus memperhatikan 

lebih terdahulu situasi dan kondisi pelaksanaan kerja. Pengertian ini hanya 

menjelaskan tentang pengukuran waktu kerja secara tidak lansung dengan 

menggunakan metode jam henti.  

2.3.1 Pengukuran Waktu Kerja Secara Dengan Jam Henti (Stopwatch Time 

Study) 

 Pengukuran waktu kerja dengan jam henti diperkenalkan pertama kali oleh 

Frederik W. Taylor pada tahap ke – 19. Metode ini terutama sekali baik di 

aplikasikan untuk pekerjaan yang berlansung singkat dan berulang – ulang. Dari 

hasil pengukuran maka akan diperoleh waktu baku untuk menyelesaikan satu 

siklus pekerjaan, yang mana waktu ini akan dipergunakan sebagai standart 

penyelesaian pekerjaan bagi semua pekerja yang akan melaksanakan pekerjaan 

yang sama. Berikut langkah – langkah untuk melakukan pengukuran waktu kerja 

dengan jam henti (Sritomo Wignjosoebroto, 2006) :  

1. Definisikan pekerjaan yang akan dilakukan pengukuran waktu kerja 

beritahukan maksud dan tujuan pengukuran ini kepada pekerja yang dipilih 

untuk diamati. 

2. Catat semua informasi yang berkaitan erat dengan penyelesaian pekerja 

seperti layout, karakteristik mesin atau peralatan yang digunakan. 

3. Bagi operasi kerja dan elemen – elemen kerja dengan sedetailnya tapi masih 

dalam batas kemudahan untuk pengukuran waktu. 

4. Amati, ukur dan catat waktu yang dibutuhkan oleh operator untuk 

menyelesaikan proses kerja. 

5. Tetapkan siklus kerja yang harus diukur dan dicatat. Teliti apakah jumlah 

siklus kerja yang dilaksanakan ini sudah memenuhi syarat atau tidak. Uji 

keseragaman data yang diperoleh. 
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6. Tetapkan rate of performance dari operator saat melaksanakan aktivitas kerja 

yang diukur dan dicatat waktunya tersebut. Rate of performance ini 

ditetapkan untuk elemen kerja yang ada dan hanya ditujukan untuk 

performance operator. Untuk elemen kerja yang secara penuh yang dilakukan 

oleh mesin maka performance dianggap normal. 

7. Sesuaikan waktu pengamatan berdarkan performance kerja yang ditunjukkan 

oleh operator tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh waktu yang normal. 

8. Tetapkan waktu longgar guna memberikan fleksibilitas. Waktu longgar yang 

diberikan ini guna menghadapi kondisi – kondisi seperti kebutuhan personil 

yang bersifat pribadi, faktor kelelahan, keterlambatan material, dan lainnya. 

9. Tetapkan waktu kerja baku yaitu jumlah total antara waktu normal dan waktu 

longgar.  

2.3.2 Penetapan Tujuan Pengukuran  

Tujuan untuk melakukan suatu kegiatan haruslah bisa diidentifikasikan dan 

ditetapkan terlebih dahulu. Dalam pengukuran kerja, hal – hal penting yang harus 

diketahui dan ditetapkan adalah untuk apa hasil pengukuran (dalam hal ini tentu 

saja waktu baku) tersebut akan digunakan atau dimanfaatkan didalam kaitannya 

dengan proses produksi (Sritomo Wignjosoebroto, 2006:175). 

2.3.3 Uji Keseragaman Data  

Uji keseragaman data dapat digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh seragam atau tidak. Uji keseragaman data ini perlu dilakukan terlebih 

dahulu sebelum menggunakan data yang diperoleh guna menetapkan waktu 

standart. Berikut ini adalah langkah – langkah menghitung keseragaman data :  

1. Menghitung waktu rata – rata dari setiap elemen kerja dengan 

menggunakan rumus :  

�̅� = 
∑ 𝑥𝑖

𝑛
 ..............................................................................................(2.8) 

 Keterangan :  

 �̅�   = Rata – rata waktu pengamatan  

 ∑ 𝑥𝑖  = Jumlah seluruh data pengamatan  

 n   = Jumlah pengamatan tiap elemen kerja  

2. Menghitung standart deviasi dengan menggunakan rumus :  

𝜕 =  
√∑(𝑥𝑖− �̅� )2 

𝑛−1
 ................................................................................(2.9) 
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Keterangan :  

𝜕   = Standart deviasi  

𝑥𝑖   = Data waktu pengamatan  

�̅�   = Rata – rata waktu pengamatan  

𝑛   = Jumlah pengamatan tiap elemen kerja  

 

3. Menghitung berapa tingkat besarnya ketelitian dengan menggunakan 

rumus :  

𝑆 =  
𝜕

�̅�
𝑥 100%................................................................................(2.10) 

Keterangan :  

𝑆   = Tingkat ketelitian  

𝜕   = Standart deviasi  

4. Menghitung tingkat kepercayaan dengan menggunakan rumus :  

CL = 100% - S  

Dengan diketahui nilai CL sesuai perhitungan pada kurva normal maka 

diketahui nilai konstanta (k) 

a. Untuk tingkat kepercayaan 68%, nilai konstanta (k) adalah 1  

b. Untuk tingkat kepercayaan 95%, nilai konstanta (k) adalah 2  

c. Untuk tingkat kepercayaan 99%, nilai konstanta (k) adalah 3  

 

5. Menentukan Batas Kontrol Atas (BKA) dan Batas Kontrol Bawah (BKB) 

dengan cara sebagai berikut :  

 

 BKA 

 

 �̅� 

         

        BKB 

        Rata – rata (�̅�) 

 

Gambar 2.5 Grafik Pengendali BKA dan BKB 

BKA = �̅� + 𝑘. 𝜕   
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BKB = �̅� − 𝑘. 𝜕 

Keterangan :  

�̅�   = Nilai rata – rata  

𝜕   = Standart deviasi  

𝑘   = Koeisien indeks tingkat kepercayaan  

𝐵𝐾𝐴  = Batas kontrol atas  

𝐵𝐾𝐵  = Batas kontrol bawah  

2.3.4 Uji Kecukupan Data  

Uji kecukupan data berfungsi untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh sudah mencukupi untuk diolah. Idealnya pengukuran harus dilakukan 

dalam jumlah banyak, bahkan sampai jumlah tak terhingga, agar data hasil 

pengukuran itu layak untuk digunakan. Namun pengukuran dalam jumlah yang 

banyak sulit untuk dilakukan mengingat kketerbatasan yang ada dari segi waktu, 

biaya, tenaga dan sabagainya (Nugroho, 2008). 

 

Pengujian kecukupan data ini dilakukan dengan menggunakan rumus :  

𝑁′ =  |
𝑘

𝑠
 √𝑁 ∑ 𝑥2−(∑(𝑥)2

∑ 𝑥
|

2

.............................................................................(2.11) 

Keterangan :  

N’  = Jumlah pengamatan yang harus dilakukan  

N  = Jumlah pengamatan dalam observasi  

x  = Waktu pengamatan  

k  = Tingkat kepercayaan  

s  = Tingkat ketelitian  

 

2.3.5 Penyesuaian Waktu dengan Performance Rating Kerja  

Performance Rating adalah aktivitas untuk menilai atau mengevaluasi 

terhadap kecepatan kerja operator (Nugroho, 2008). Dengan melakukan rating 



25 
 

ini diharapkan waktu kerja yang diukur dapat dinormalkan kembali. 

Ketidaknormalan dari waktu kerja ini diakibatkan oleh kerja operator yang 

bekerja kurang wajar, yaitu bekerja dalam tempo atau kecepatan yang tidak 

sebagaimana semestinya. 

Untuk menormalkan waktu kerja yang diperoleh dari hasil pengamatan, 

maka hal ini dilakukan dengan mengadakan penyesuaian yaitu dengan cara 

mengalikan waktu pengamatan rata – rata dengan faktor penyesuaian atau rating.  

Dari daktor ini adalah sebagai berikut :  

1. Apabila operator dinyatakan terlalu cepat yaitu bekerja dengan diatas batas 

normal maka rating faktor ini akan lebih besar dari pada satu (p > 1 atau 

p < 100%). 

2. Apabila operator bekerja terlalu lambat yaitu bekerja dengan kecepatan 

dibawah batas kewajaran maka rating faktor ini akan lebih kecil dari pada 

satu (p < 1 atau p > 100%). 

3. Apabila operator bekerja secara normal atau wajar rating faktor ini sama 

dengan satu (p = 1 atau p = 100%). Untuk kondisi kerja diaman operasi 

secara penuh dilaksanakan oleh mesin maka waktu yang diukur dianggap 

merupakan waktu normal. 

Berikut ini akan diuraikan beberapa sistem untuk memberikan rating yang 

umumnya diaplikasikan dalam aktivitas pengukuran kerja.  

1. Skill dan Effort Rating 

Sekitar pada tahun 1916, Charles E. Bedaux mengenalkan system untuk 

pengendalian tenaga kerja. System ini berdasarkan pengukuran kerja dan 

waktu baku. Prosedur pengukuran kerja ini juga menentukan rating 

terhadap kecakapan (skill) dan usaha (effort) yang ditunjukkan operator 

pada saat bekerja (Sritomo Wignjosoebroto, 2006) 

2. Synthetic Rating  

Synthetic Rating adalah metode untuk mengevaluasi tempo kerja operator 

berdasarkan nilai waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Prosedur 

yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pengukuran kerja seperti 

biasanya dan kemudian membandingkan waktu yang diukur ini dengan 

waktu penyelesaian elemen kerja yang sebelumnya sudah diketahui data 

waktunya. Rasio menghitung indeks performance atau rating faktor dapat 

dirumuskan sebagai berikut :  

𝑅 =
𝑃

𝐴
................................................................................................(2.12) 

Dimana :  

R  = indeks performance atau rating faktor  



26 
 

P  = predetrmind time untuk elemen kerja yang sudah diamati (menit) 

A  = rata – rata dari elemen kerja yang diukur (menit)  

 

 

 

 

 

3. Westing House System’s Rating   

Pada metode ini selain kecakapan (skill) dan usaha (effort) yang telah 

dinyatakan oleh Bedaux sebagai faktor yang mempengaruhi manusia, 

maka westing house menambahkan lagi dengan kondisi kerja dan 

keanjengan dari operator didalam melakukan kerja (konsistensi). 

Westing house system menyatakan bahwa faktor – faktor yang 

mempengaruhi operator dalam bekerja adalah :  

a. Ketrampilan (skill) 

b. Usaha (effort) 

c. Kondisi kerja (working condition) 

d. Konsistensi (consistency) 

Ketrampilan atau skill didefinisikan sebagai kemampuan mengikuti cara 

kerja yang diterapkan. Latihan dapat meningkatkan ketrampilan, tetapi 

hanya sampai ke tingkat tertentu saja, tingkat mana kemampuan maksimal 

yang dapat diberikan pekerjaan yang bersangkutan. Untuk suatu tabel 

performance rating yang berisikan nilai – nilai angka. Berdasarkan tingkat 

yang ada untuk masing – masing faktor sebagai berikut : 

Tabel 2. 1 Performance Rating  

Skill Effort 

+ 0.15 A1 Superskill + 0.13 A1 Superskill 

+ 0.13 A2 + 0.12 A2 

+ 0.11 B1 Excellent + 0.11 B1 Excellent 

+ 0.08 B2 + 0.08 B2 

+ 0.06 C1 Good + 0.05 C1 Good 

+ 0.03 C2 + 0.02 C2 

0 D Average 0 D Average 

-0.05 E1 Fair -0.04 E1 Fair 

-0.10 E2 -0.08 E2 

-0.16 F1 Poor -0.12 F1 Poor 

-0.22 F2 -0.17 F2 
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Condition Consistency 

+ 0.06 A Ideal + 0.04 A Ideal 

+ 0.04 B Excellent + 0.03 B Excellent 

+ 0.02 C Good + 0.01 C Good 

0 D Average 0 D Average 

- 0.03 E Fair -0.02 E Fair 

-0.07 F Poor -0.04 F Poor 

Menurut Sutalaksana (2006) ktrampilan atau skill didefinisikan sebagai 

kemampuan mengikuti cara kerja yang diterapkan. Untuk keperluan penyesuaian, 

keterampilan dibagi menjadi enam kelas dengan ciri – ciri dari setiap kelas yang 

dikemukakan berikut ini :  

Super Skill :  

1. Secara bawaan cocok sekali dengan pekerjaanya. 

2. Bekerja dengan sempurna. 

3. Tampak seperti telah terlatih. 

4. Gerakan – gerakannya halus tetapi sangat cepat sehingga sulit untuk diikuti. 

5. Kadang – kadang terkesan tidak berbeda dengan gerakan – gerakan mesin.  

6. Perpindahan dari satu elemen pekerjaan ke elemen lainnya tidak terlampau terlihat 

karena lancarnya. 

7. Tidak terkesan adanya gerakan – gerakan berpikir dan merencanakan dan 

merencanakan tentang apa yang dikerjakan (sudah sangat otomatis). 

8. Secara umum dapat dikatan bahwa pekerjaan bersangkutan adalah pekerjaan yang 

baik.  

Excellent Skill : 

1. Percaya pada diri sendiri. 

2. Tampak cocok dengan pekerjaannya. 

3. Terlatih telah terlatih baik. 

4. Bekerjanya teliti dengan tidak banyak melakukan pengukuran – pengukuran atau 

pemeriksaan – pemeriksaan. 

5. Gerakan – gerakan kerja beserta urutan – urutannya dijalankan tanpa kesalahan.  

6. Menggunakan peralatan dengan baik. 

7. Bekerjaanya cepat tanpa mengorbankan mutu. 

8. Bekerjanya cepat tetapi halus. 

9. Bekerja berirama dan terkoordinasi. 

Good Skill :  
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1. Kualitas hasil baik. 

2. Bekerjanya tampak lebih baik dari pada kebanyakan pekerjaan pada umumnya. 

3. Dapat memberikan petunjuk – petunjuk pada pekerja lain yang keterampilannya 

lebih rendah.  

4. Tampak jelas sebagai kerja yang cakap. 

5. Tidak memerlukan banyak pengawasan. 

6. Tiada keragu – raguan. 

7. Bekerjanya “stabil” 

8. Gerakan – gerakannya terkoordinasi dengan baik. 

9. Gerakan – gerakannya cepat. 

Average Skill : 

1. Tampak adanya kepercayaan pada dirinya. 

2. Gerakannya cepat tetapi tidak lambat. 

3. Terlihatnya ada pekerjaan – pekerjaan yang perencana. 

4. Tampak sebagipekerja yang cakap.  

5. Gerakan – gerakannya cukup menunjukkan tidak adanya keraguan. 

6. Mengkoordinasikan tangan dan pikiran dengan cukup baik. 

7. Tampak cukup terlatih dan karenanya mengerahui seluk beluk pekerjaanya. 

8. Bekerjanya cukup teliti. 

9. Secara keseluruhan cukup memuaskan.  

Fair Skill :  

1. Tampak terlatih tetapi belum cukup baik.  

2. Mengenal peralatan dan lingkungan secukupnya. 

3. Terlihat adanya perencanaan – perencanaan sebelum melakukan gerakan. 

4. Tidak mempunyai kepercayaan diri yang cukup. 

5. Tampaknya seperti tidak cocok dengan pekerjaanya tetapi telah ditempatkan 

dipekerjaan itu sejak lama.  

6. Mengetahui apa yang dilakukan dan harus dilakukan tetapi tampak selalu tidak 

yakin. 

7. Sebagian waktu terbuang karena kesalahan – kesalahan sendiri. 

8. Jika tidak bekerja seungguh – sungguh outputnya akan sangat rendah. 

9. Biasanya tidak ragu – ragu dalam menjalankan gerakan – gerakannya. 

Poor Skill :  

1. Jika bisa mengkoordinasikan tangan dan pikiran. 

2. Gerakan – gerakannya kaku. 
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3. Kelihatan ketidak yakinannya pada urutan – urutan gerakan. 

4. Seperti yang tidak terlatih untuk pekerjaan yang besangkutan. 

5. Tidak terlihat adanya kecocokan dengan pekerjaanya. 

6. Ragu – ragu dalam menjalankan gerkkan – gerakan kerja.  

7. Sering melakukan kesalahan – kesalahan. 

8. Tidak adanya kepercayaan pada diri sendiri. 

9. Tidak bisa mengambil inisiatif sendiri.  

2.3.6 Waktu Normal  

Waktu normal adalah waktu yang diperoleh dari suatu pengukuran kerja 

berdasarkan waktu pengamatan dan performance seorang operator. Rating faktor 

pada dasarnya diaplikasikan menormalkan waktu kerja yang diperoleh dari 

pengukuran dari pengukuran kerja akibat tempo atau kecepatan kerja operator 

yang berubah – ubah. Rumus untuk menentukan waktu normal (WN) adalah 

sebagai berikut : 

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 =  𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 (�̅�) 𝑋 
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 %

100%
 ...................(2.13) 

2.3.7 Penetapan Waktu Longgar (Allowance Time) 

Waktu normal untuk suatu elemen kerja adalah semata – mata 

menunjukkan bahwa seorang operator yang berkualifikasi bekerja 

menyelesaikan pekerjaan pada kecepatan normal (Wignjosoebroto, 2006). 

Karena ini dibutuhkan kelonggaran dalam menyelesaikan pekerjaan yang sering 

disebut dengan allowance time, berikut ini klarifikasi dari allowance time : 

1. Kebutuhan Pribadi (personal allowance) 

Personal Allowance adalah jumlah waktu yang diijinkan untuk operator 

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Yang termauk 

kebutuhan pribadi adalah minum untuk menghilangkan rasa haus, ke 

kamar kecil, bercakap – cakap sekedarnya dengan teman sekerja untuk 

menghilangkan kejenuhan ataupun ketegangan dalam bekerja.  

2. Hambatan yang tidak dapat dihilangkan (Delay allowance) 

Delay bisa disebabkan oleh faktor – faktor yang tidak bisa dihindarkan 

(umumnya disebabkan oleh mesin, operator, dan hal – hal lain diluar 

kontrol) dan faktor – faktor yang masih bisa dihindarkan. Keterlambatan 

yang terlalu besar tidak dipertimbangkan dalam menetapkan waktu. 

3. Kelonggaran waktu untuk melepaskan lelah (Fatique allowance) 

Kelelahan fisik manusia bisa disebabkan oleh beberapa penyebab 

diantaranya adalah menurunnya hasil produksi baik kualitas maupun 
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kuantitas atau rasa lelah itu dapat dilihat dari menurunnya kualitas kerja 

operator.  

2.3.8 Perhitungan Waktu Standart  

 Waktu standart suatu pekerjaan adalah jumlah waktu standart dari masing 

– masing elemen pekerjaan. Waktu standrt ini merupakan waktu yang digunakan 

untuk menyelesaikan satu siklus pekerjaan yang dilakukan menurut metode kerja 

tertentu pada kecepatan norma dengan mempertimbangkan rating performance 

dan kelonggaran.  

Untuk menghitung waktu standart perlu dihasilkan oleh seorang pekerja 

yang disebut dengan waktu terpilih, rating faktor, waktu normal dan kelonggaran 

(allowance). Berikut rumus waktu standart :  

𝑊𝑠 = 𝑊𝑛 𝑋 
100%

100%−allowance
......................................................................(2.14) 

 Keterangan :  

 Wn  = Waktu Normal  

 Ws  = Waktu Standart 

 

2.4 Jadwal induk Produksi  

 Jadwal induk produksi (JIP) adalah perencanaan produksi jangka pendek maupun 

jangka panjang pada suatu perusahaan yang berisi tentang rencana menyeluruh serta 

perincian dalam menghasilkan produk jadi. Jadwal Induk Produksi merupakan suatu 

perincian tentang produk jadi yang terdiri dari komponen – komponen pada suatu 

industri manufaktur yang merencanakan produksi berkaitan dengan periode waktu 

(Gaspersz, 2001). 

 Jadwal Induk Produksi disusun dengan memperhatikan potensi permintaan dan 

potensi kapasitas. Potensi kapasitas dievaluasi dengan menggunakan teknik Rough 

Cut Capacity Planning. Berdasarkan jadwal induk produksi kemudian disusun jadwal 

perakitan produk akhir (final assembly schedule) dan rencana kebutuhan bahan 

(material requirements plan)  (Sinulingga, 2008). 

Jadwal induk produksi memberikan rincian yang formal dari rencana produksi 

dan mengkonversikan menjadi rencana kebutuhan bahan baku, tenaga kerja dan 

peralatan kerja. Berikut ini adalah beberapa fungsi utama jadwal induk produksi : 
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1. Untuk menerjemahkan perencanaan dalam bentuk agregat menjadi 

produk – produk akhir yang spesifik  

2. Menjadwalkan pengirimian atau penyerahan produk kepada konsumen  

3. Menentukan bahan – bahan produksi yang dibutuhkan  

4. Menentukan kapasitas produksi dan kapasitas gudang  

5. Menjadwalkan pesanan – pesanan produk dan pembelian bahan baku  

2.4.1 Fungsi Utama dan Input Utama Jadwal Induk Produksi  

 Aktivitas Master Production Scheduling (MPS) pada dasarnya berkaitan 

dengan bagaimana dengan menyusun dan memperbarui jadwal induk produksi, 

memproses transaksi dari MPS, dan memberikan laporan evaluasi dalam perode 

waktu yang teratur untuk keperluan umpan balik dan tinjauan ulang.  

Penjadwalan produksi induk pada dasarnya berkaitan dengan aktivitas melakukan 

empat fungsi utama (Gaspersz, 2004) : 

1. Menyediakan atau memberikan input utama kepada sistem perencanaan 

kebutuhan material dan kapasitas. 

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 

produksi 

4. Memberikan basis untuk pembuatan janji tentang penyerahan produk 

(delivery promise) kepada pelanggan  

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

lima input utama (Gaspersz, 2004) yaitu :  

1. Data permintaan total merupakan salah satu sumber data bagi proses 

penjadwalan produksi induk. Data permintaan total berkaitan dengan ramalan 

penjualan (sales forecast) dan pesanan (order) 

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 

3. Rencana produksi memberikan sekumpulan batasan kepada MPS. MPS harus 

menjumlahkannya untuk menentukan tingkat produksi, inventori, dan sumber 

– sumber daya lain dalam rencana produksi tersebut  

4. Data perencanaan berkaitan dengan aturan – aturan tentang lot – sizing yang 

harus digunakan, stok pengaman (safety stock), dan waktu tunggu (lead time) 

dari masing – masing item yang tersedia  
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5. Informasi dari Rough Cut Capacity Planning (RCCP) berupa kebutuhan 

kapasitas untuk mengimplementasikan MPS menjadi salah satu input. RCCP 

menentukan kebutuhan kapasitas MPS, menguji kelayakan dari MPS, dan 

memberikan umpan – balik (feedback) kepada perencana atau penyusun 

jadwal produksi induk untuk mengambil tindakan perbaikan apabila 

ditemukan adanya ketidaksesuaian antara penjadwalan produksi induk dan 

kapasitas yang tersedia 

2.5 Metode Rough Cut Capacity Planning (RCCP)  

Metode Rough Cut Capacity Planning merupakan urutan kedua dari hirarki 

perencanaan prioritas kapasitas yang berperan dalam mengembangkan MPS. RCCP 

melakukan validasi terhadap MPS yang juga menempati urutan kedua dalam hirarki 

perencanaan prioritas produksi. Guna menetapkan sumber – sumber spesifik tertentu 

khususnya yang diperkirakan akan menjadi hambatan potensial 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 depan yang akan memenuhi permintaan total 

(Gaspersz, 2012).  

Pada dasarnya RCCP didefinisikan sebagai proses konversi dari rencana 

produksi 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. RCCP adalah 

serupa dengan perencanaan kebutuhan sumber daya (Resource Requirements 

Planning), kecuali bahwa RCCP disagregasikan berdasarkan periode waktu harian 

atau mingguan dan RCCP mempetimabangkan lebih banyak sumber daya produksi 

(Garpersz, 2012) .  

Teknik – teknik penerapan RCCP :  

1. Capacity Planning Using Overall Factors (CPOF) 

CPOF merupakan perencanaan yang relative kasar, dengan input yang 

diperlukan seperti : MPS, waktu total pabrik yang diperlukan untuk 

memproduksi suatu part tertentu dan proporsi historis yakni perbandingan 

anatara stasiun kerja mengenai kapasitas produksi pada waktu tertentu. 

Sehingga pendekatan ini paling mudah terpengaruh bila terjadi perubahan 

dalam volume produk maupun jumlah waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan suatu produk.  

2. BOLA (Bill Of Labour Approach atau Pendekatan daftar tenaga kerja) 
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BOLA didapatkan dengan cara menghitung jumlah kebutuhan kapasitas yang 

diperlukan diperoleh dengan mengalikan waktu tiap komponen yang 

tercantum pada daftar tenaga kerja dengan jumlah produk dari MPS. 

3. Resource Profile Approach (Profil Sumber Daya) 

Pendekatan ini juga menggunakan data waktu baku. Selain itu membutuhkan 

pula data lead time yang diperlukan pada sistem – sistem kerja tertentu.  

Tabel RCCP berisikian perbandingan anatara kapasitas yang tersedia dan 

kapasitas yang dibutuhkan pada setiap work center. Kapasitas yang tersedia 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus :  

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝑑 𝑥 𝑒 𝑥 𝑓 .........................................................(2.15) 

Keterangan :  

d  = jumlah hari kerja/bulan (hari) 

e  = jumlah kerja/hari (hari) 

f  = jumlah mesin produksi yang tersedia (unit) 

sedangkan kapasitas dibutuhkan dapat dihitung dengan menggunakan persaman :  

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝑎 + (𝑏 𝑥 𝑐)...............................................(2.16) 

Keterangan :  

a  = waktu setup (jam) 

b  = jumlah permintaan (unit) 

c  = waktu operasi (jam/unit) 

Pada dasarnya terdapat empat langkah yang diperlukan untuk melaksanakan RCCP, 

Yakni :  

1. Memperoleh informasi tentang rencana produksi dari MPS 

2. Memperoleh infromasi tentang struktur produk dan waktu tunggu (lead time) 

3. Menentukan bill of resources  

4. Menghitung kebutuhan sumber daya spesifik dan membuat laporan RCCP 

2.6 Kajian Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menguraikan penelitian terdahulu yang 

memiliki kajian yang baik dalam teori maupun metode yang digunakan. Sehingga 

penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan maupun untuk perbandingan 

dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Kajian penelitian ini berdasarkan rivie 

penelitian yang telah dilakukan adalah sebai berikut :  
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Tabel 2. 2 Kajian Penelitian Terdahulu  

No  Nama 

Peneliti/Tahun 

Metode  Judul  Hasil  

1 Simpilius 

Ryski/2017  

RCCP (Riski, 2017) (Aji, 

2015 ) 

Pada penelitian ini  

menghasilkan 

usulan alternatife 

perancangan 

strategi yang dapat 

dilakukan 

perusahaan untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

kapasitas yang 

mengalami 

kekurangan salah 

satu alternifnya 

adalah 

penambahan 

tenaga kerja 

dengan sistem 

subkontrak karena 

alternative ini 

mengahasilkan 

biaya yang lebih 

rendah.  

2 Syania Hilda, 

Roni 

Zakaria/2019 

RCCP Analisa Kapasitas 

Produksi Channel 4 

PT. XYZ Dengan 

Metode RCCP 

Pada penelitian ini 

kapasitas yang 

dibutuhakan jauh 

lebih besar dari 

kapasitas yang 

dimiliki 

perusahaan, 
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sehingga 

perusahaan perlu 

untuk melakukkan 

revisi MPS dan 

melakukan 

penambahan mesin 

untuk 

meningkatkan 

kapasitas agar 

permintaan 

konsumen bisa 

terpenuhi.  

3 Marta Elisa, 

Sukaria 

Sinulingga, 

Aulia 

Ishak/2013 

RCCP Perencanaan 

Kebutuhan 

kapasitas (Roug Cut 

Capacity Planning) 

Industri Pengolahan 

Peralatan Rumah 

Tangga di PT. X 

Pada penelitian ini 

menghasilkan 

usulan melakukan 

penurunan jumlah 

produk sesuai 

dengan kapasitas 

yang tersedia, 

melakukan 

penyesuaian 

jumlah unit produk 

dan menambah 

jumlah mesin 

sebanyak satu unit.  

4 Didik Khusna 

Aji/2015 

RCCP Perencanaan 

Kapasitas Produksi 

Untuk Memenuhi 

Permintaan 

Konsumen Dengan 

Menggunakan 

Metode Roug Cut 

Capacity Planning 

(RCCP) 

Pada penelitian ini 

menghasilkan 

usulan perusahaan 

untuk 

meningkatkan hasil 

produksi bisa 

dilakukan dengan 

dua alternative 

over time atau 

dengan 

penambahan 

karyawan, karena 

dua alternative ini 
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memiliki kelebihan 

masing – masing 

dari faktor biaya 

dan kapasitas. 

5 Oktavia Dwi 

R.L/2018 

RCCP Perencanaan 

Kebutuhan 

Kapasitas Produksi 

Untuk Mememnuhi 

Permintaan Pada 

Home Industri 

Sandal (Studi 

Kasus : UD. Alfian 

Jaya) 

Pada penelitian ini 

menghasilkan 

usulan perencanaan 

kebutuhan 

kapasitas produksi 

dimana input yang 

digunakan adalah 

dari data MPS hasil 

peramalan dan  

alternative 

kapasitas terpilih 

berdasarkan 

dengan biaya yang 

paling minimum. 

Perencanaan 

kapasitas terdiri 

dari penambahan 

jam kerja dan 

penambahan 

mesin.  

 

 

 

 

 


