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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Menurut Heizer and Barry (2009) pengertian kapasitas produksi adalah hasil 

produksi (output) maksimal dari sistem pada periode tertentu. 

Kapasitas produksi adalah awal penentu masa depan sebuah usaha untuk itu perlu 

dilakukan perencanaan yang tepat sasaran. Sebab dewasa ini kesenjangan antara 

penawaran dan permintaan menyebabkan produksi sebuah usaha mengalami 

kualahan, terutama terhadap permintaan yang fluktuatif. Selain itu keputusan 

perencanaan kapasitas produksi bersifat strategis sebab berdampak langsung pada 

kemampuan suatu usaha memenuhi tingkat permintaan terhadap produknya 

(Septiana, 2015). 

 

2.1 Pengukuran Waktu Kerja 

Pengukuran adalah membandingkan besaran yang digunakan dengan 

besaran standar menurut Sutalaksana (2006). Metode ini sering dipergunakan karena 

kesederhanaan pada aturan yang dipakai serta mudah dilakukan pada pekerjaan-

pekerjaan yang berlangsung singkat dan berulang. 

Menurut Wignjosoebroto (2006), pada garis besarnya teknik-teknik 

pengukuran waktu kerja dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1. Pengukuran waktu kerja secara langsung 

Pengukuran kerja yang dilaksanakan secara langsung yaitu ditempat di 

tempat dimana pekerjaan yang diukur dijalankan. Terdapat dua cara 

pengukuran kerja secara langsung yaitu cara kerja dengan menggunakan 

jam henti (stopwatch time-study) dan sampling kerja ( work sampling). 

 

2. Pengukuran waktu kerja secara tidak langsung 

Pengukuran dilakukan tanpa si pengamat harus berada di tempat pekerjaan 

yang diukur sedang berlangsung. Disini aktivitas yang dilakukan hanya 

melakukan perhitungan waktu kerja dengan membaca tabel-tabel waktu 

yang tersedia asalkan mengetahui jalannya pekerjaan melauii elemenelemen 

pekerjaan atau elemen-elemen gerakan. Aktivitas pengukuran waktu kerja 

secara tidak langsung dapat dilakukan dalam aktivitas data waktu baku 

(standard data) dan data waktu gerakan (predetermined time system). 
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2.1.1 Pengukuran Waktu Kerja Dengan Jam Henti 

Frederick W. Taylor memperkenalkan pertama kali metode ini pada abad ke 

19. Metode ini mudah diaplikasikan pada pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung 

singkat dan berulang. Secara garis besar langkah-langkah pengukuran waktu kerja 

dengan jam henti sebagai berikut : 

1. Definisi pekerjaan yang akan diteliti untuk diukur waktunya dan 

beritahukan maksud dan tujuan pengukuran ini kepada pekerja yang dipiilih 

untuk diamati dan supervisor yang ada. 

2. Catat semua informaasi yang berkaitan erat dengan penyelesaian pekerjaan 

seperti lay out, karakteristik atau spesifikasi mesin atau spesifikasi mesin 

atau peralatan kerja lain yang akan digunakan, dan lain-lain. 

3. Bagi operasi kerja dalam elemen-elemen kerja sedetail-detailnya tapi masih 

dalam batas-batas kemudian untuk pengukuran waktunya. 

4. Amati, ukuran dan stat waktu yang dibutuhkan oleh operator untuk 

menyelesaikan elemen-elemen tersebut. 

5. Tetapkan jumlah siklus kerja yang harus diukur dan dicatat. Test uji 

keseragaman data yang diperoleh 

6. Tetapkan rate of performans dari opeator saat melaksanakan aktivitas kerja 

yang diukur dan dicatat waktunya tersebut. 

7. Sesuaikan waktu pengamatan berdasarkan performance yang ditujukan oleh 

operator sehingga akan diperoleh waktu kerja yang normal. 

8. Tetapkan waktu longgar guna memberikan fleksibilitas. 

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

dan waktu longgar. 

 

2.1.2 Uji Keseragaman Data 

Untuk melakukan uji keseragaman data diperlukan rumus sebagai berikut : 

1. Menghitung rata-rata 

𝑥=
∑𝑥𝑖

𝑁
…………………………………………(2.1) 

Keterangan : 

x̅ = Rata-rata waktu pengamatan 

∑ 𝑥𝑖 = Jumlah seluruh data pengamatan 

n = Jumlah pengamatan tiap elemen kerja 
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2. Menghitung standar deviasi 

∂ =   
𝑁  ∑𝑥𝑖2 −(∑𝑥)2

𝑛 𝑛−1 
 ………………………….(2.2) 

 

Keterangan : 

𝜕 = Standar Deviasi 

𝑥𝑖 = Data waktu pengamatan 

x̅ = Rata-rata waktu pengamatan 

n = Jumlah pengamatan tiap elemen kerja 

 

3. Menghitung tingkat ketilitian 

𝑆 =
∂

𝑥
× 100%.....................................................(2.3) 

Keterangan : 

S = Tingkat ketelitian 

δ = Standart deviasi 

4. Menghitung tingkat kepercayaan 

 

CL=100%-S……………………………………..(2.4) 

Menentukan harga k, dapat diketahui sebagai berikut : 

1. Tingkat kepercayaan 68%,, harga k =1 

2. Tingkat kepercayaan 95%, harga k =2 

3. Tingkat kepercayaan 99%, harga k =3 

 

5. Menghitung batas control 

𝐵𝐾𝐴 = x̅+k. δ……………………………..(2.5) 

𝐵𝐾𝐵 = x̅-k. δ………………………………(2.6) 

 

2.1.3 Uji Kecukupan Data 

N‟ = 
𝑘

𝑠

 𝑁(∑ 𝑥𝑖2 −(∑𝑥)2

∑𝑥
 

2

……………………………..(2.7) 

Keterangan : 

N‟ : Jumlah pengamatan yang harus dilakukan 

N : Jumlah pengamatan dalam observasi 

x : Waktu pengamatan 

k : Tingkat Kepercayaan 

s : Tingkat Ketelitian 
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2.1.4 Penyesuaian Waktu dengan rating peromance kerja 

Pelakasanaan rating peromance kerja adalah bagian yang paling sulit karena 

kegiatan ini mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan tempo pekerjaan yang sedang 

berlangsung (Wignjosoebroto, 2006). 

Dengan melakukan rating ini diharapkan dapat memperbaiki 

ketidaknormalan dari pekerja seperti terlalu cepat dalam bekerja atau juga terlalu 

lambar dari tempo pekerjaan yang seharusnya. Rating adalah suatu penilaian yang 

merupakan bagian dari aktivitas pengukuran kerja dan untuk menetapkan waktu 

baku penyelesaian kerja 

Untuk dapat memperbaiki atau menormalkan kembali waktu kerja yang 

diperoleh dari pengamatan maka dapat dilakukan dengan mengadakan penyesuaian 

pengamatan rata-rata dengan faktor penyesuaian/rating „‟p‟‟. Dari faktor ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Apabila operator dinyatakan terlalu cepat yaitu bekerja kewajaran (normal) 

maka rating faktor : p > 1 atau p < 100%. 

2. Apabila operator bekerja terlalu lambat yaitu bekerja dengan kecepatan 

dibawah kewajaran (normal) maka rating faktor : p < 1 atau p > 100%. 

3. Apabila operator bekerja secara normal atau wajar maka rating faktor : p =1 

atau p = 100%. Untuk kondisi kerja dimana operasi secara penuh dilaksanakan 

oleh mesin maka waktu yang diukur dianggap merupakan waktu normal. 

Berikut ini akan diuraikan beberapa sistem untuk memberikan rating 

yangumunya diaplikasikan didalam aktivitas pengukuran kerja (Wignjosoebroto 

2006): 

1. Skill and Effort Rating 

Westing house company (1997) menambahkan lagi dengan kondisi kerja 

(working condition) dan keanjengan (consistency) dari operator di dalam 

melakukan kerja. Untuk ini westing house telah berhasil membuat suatu 

tingkatan yang ada untuk masing-masing faktor yang terpilih sesuai dengan 

performance yang ditunjukkan oleh operator. 

 

2. Westing house system rating 

Westing house company (1927) menambahkan lagi dengan kondisi kerja 

(working condition) dan keanjengan (consistency) dari operator di dalam 

melakukan kerja. Untuk ini westing house telah berhasil membuat suatu 

tingkatan yang ada untuk masing-masing faktor yang terpilih sesuai dengan 

performance yang ditunjukkan oleh operator. 
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3. Synthenic rating 

Synthenic rating merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi 

tempo kerja operator berdasarkan nilai waktu yang telah ditetapkan terlebih 

dahulu. Prosedur yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pepngukuran 

kerja seperti biasanya dan kemuadian membandingkan waktu yang diukur ini 

dengan waktu penyelesaian elemen kerja yang sebelumnya sudah diketahui 

data waktunya. Perbandingan ini merupakan indeks performance atau rating 

faktor dari operator untuk melaksanakan elemen kerja tersebut. Rasio 

menghitung indeks performance atau rating faktro dapat dirumuskan sebagai 

berikut  

𝑅 =
𝑃

𝐴
………………………………………………………..(2.8) 

R =indeks performance atau rating factor 

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

A =rata-rata waktu dari elemen kerja yang diukur (menit) 

Tabel 2.1 Performance Rating dengan sistem westinghouse 

SKILL EFFORT 

+ 0.15  A1    Superskill 

+ 0.13  A2 

+ 0.11  B1    Excellent 

+ 0.08  B2 

+ 0.06  C1    Good 

+ 0.03  C2 

   0.00   D     Average 

- 0.05   E1     Fair 

- 0.10   E2 

- 0.16   F1     Poor 

- 0.22   F2 

+ 0.13  A1   Superskill 

+ 0.12  A2 

+ 0.10  B1   Excellent 

+ 0.08  B2 

+ 0.05  C1   Good 

+ 0.02  C2 

   0.00   D    Average 

- 0.04   E1   Fair 

- 0.08   E2 

- 0.12   F1   Poor 

- 0.17   F2   Poor 

CONDITION CONSISTENCY 

+ 0.06  A      Ideal 

+ 0.04  B      Excellent 

+ 0.02  C      Good 

   0.00  D      Average 

- 0.03  E       Fair 

- 0.07  F       Poor 

+ 0.04  A    Ideal 

+ 0.03  B    Excellent 

+ 0.01  C    Good 

   0.00  D    Average 

- 0.02   E    Fair 

- 0.04   F     Poor 

Sumber : Sritomo (2006) 
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Menurut Sutalaksana dkk (2006) Keterampilan 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. Gerakan – gerakannya halus tetapi sangat cepat sehingga sifat untuk diikuti. 

4. Tampak seperti telah terlatih dengan cepat sehingga sangat sulit untuk di 

ikuti. 

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 berfikir dan merencanakan tentang 

apa yang dikerjakan (sudah sangat otomatis). 

8. Secara umum dapat dikatakan bahwa pekerja yang bersangkutan adalah 

pekerja yang sangat baik. 

EXCELLENT SKILL : 

1. Percaya pada diri sendiri. 

2. Tampak cocok dengan pekerjaannya. 

3. Terlihat telah terlatih baik. 

4. Bekerjanya teliti dengan tidak banyak melakukan atau pemeriksaan lagi. 

5. Gerakan-gerakan kerjanya beserta urutan-urutannya dijalankan tanpa 

kesalahan. 

6. Menggunakan peralatan dengan baik. 

7. Bekerjanya cepat tanpa mengorbankan mutu. 

8. Bekerjanya cepat tapi halus. 

9. Bekerjanya berirama dan berkomondasi 
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GOOD SKILL : 

1. Kualitas hasil baik. 

2. Bekerjanya tampak lebih baik daripada kebanyakan pekerja pada umumnya. 

3. Dapat memberi petunjuk-petunjuk pada pekerja lain yang keterampilannya 

4. lebih rendah. 

5. Tampak jelas sebagai pekerja yang cakap. 

6. Tidak memerlukan banyak pengawasan. 

7. Tiada keraguan. 

8. Kerjanya “stabil”. 

9. Gerakan-gerakan terkoordinasi dengan baik. 

10. Gerakan-gerakannya cepat. 

AVERAGE SKILL : 

1. Tampak adanya kepercayaan pada diri sendiri. 

2. Gerakannya cepat tetapi tidak lambat. 

3. Terlihat adanya pekerjaan-pekerjaan perencanaan. 

4. Tampak sebagai pekerja yang cakap. 

5. Gerakan-gerakan cukup menunjukkan tidak ada keraguan. 

6. Mengkoordinasi tangan dan pikiran dengan cukup baik. 

7. Tampak cukup terlatih dan karenanya mengetahui seluk beluk pekerjaannya. 

8. Bekerja cukup teliti. 

9. Secara keseluruhan cukup memuaskan. 

FAIR SKILL : 

1. Tampak terlatih tetapi belum cukup baik. 

2. Mengenal peralatan dan lingkungan secukupnya.14 

4. Terlihat adanya perencanaan-perencanaan sebelum melakukan 

gerakangerakan. 

5. Tidak mempunyai kepercayaan diri yang cukup. 

6. Tampaknya seperti tidak cocok dengan pekerjaannya tetapi telah 

dipekerjakan di bagian itu sejak lama. 

7. Mengetahui apa-apa yang dilakukan dan harus dilakukan tapi tampak tidak 

selalu yakin. 

8. Sebagian waktunya terbuang karena kesalahan-kesalahan sendiri. 

9. Jika tidak bekerja secara sungguh-sungguh outputnya akan sangat rendah. 

10. Biasanya tidak ragu-ragu dalam menjalankan gerakan-gerakannya. 



8 
 

 
 

8
 

POOR SKILL: 

1. Tidak bias mengkoordinasikan tangan dan pikiran. 

2. Gerakan-gerakannya kaku. 

3. Kelihatan ketidakyakinannya pada urutan-urutan gerakan. 

4. Seperti yang tidak terlatih untuk pekerjaan yang bersangkutan. 

5. Tidak terlihat adanya kecocokan dengan pekerjaannya. 

6. Ragu-ragu dalam melaksanakan gerakan-gerakan kerja. 

7. Sering melakukan kesalahan-kesalahan. 

8. Tidak adanya kepercayaan pada diri sendiri 

Untuk usaha atau effort cara Westing House membagi juga kelas-kelas 

dengan ciri-ciri tersendiri. Yang dimaksud usaha disini adalah kesungguhan yang 

ditunjukkan atau diberikan operator ketika melakukan pekerjaannya (Sutalaksana, 

2006). Berikut ini ada enam kelas usaha dengan ciri-cirinya, yaitu: 

 

EXCESSIVE SKILL : 

1. Kesempatan sangat berlebihan. 

2. Usahanya sangat bersungguh-sungguh tetapi dapat membahayakan 

kesehatannya. 

3. Kecepatan yang ditimbulkannya tidak dapat dipertahankan sepanjang hari 

kerja. 

EXCELLENT EFFORT: 

1. Jelas terlihat kecepatannya sangat tinggi. 

2. Gerakan-gerakan lebih ekonomis daripada operator-operator biasa. 

3. Penuh perhatian pada pekerjaannya. 

4. Banyak memberi saran. 

5. Menerima saran-saran petunjuk dengan senang. 

6. Tidak bertahan lebih dari beberapa hari. 

7. Bangga atas kelebihannya. 

8. Gerakan-gerakan yang salah terjadi sangat jarang sekali. 

9.  Bekerjannya sangat sistematis. 
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GOOD EFFORT : 

1. Bekerja berirama. 

2. Saat-saat menggangur sangat sedikit, bahkan kadang-kadang tidak ada. 

3. Penuh perhatian pada pekerjaannya. 

4. Senang pada pekerjaannya. 

5. Kecepatannya baik dan dapat dipertahankan sepanjang hari. 

6. Percaya pada pekerjaannya. 

7. Menerima saran-saran dan petunjuk dengan senang. 

 

AVERAGE EFFORT : 

1. Tidak sebaik good, tapi lebih baik dari poor. 

2. Bekerja dengan sttabil. 

3. Menerima saran-saran tapi tidak melaksanakannya. 

4. Set up dilaksanakan dengan baik. 

5. Melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan. 

 

FAIR EFFORT 

1. Saran-saran perbaikan diterima dengan kesal/ 

2. Kadang-kadang perhatian tidak ditunjukkan pada pekerjaannya. 

3. Kurang sungguh-sungguh. 

4. Tidak mengeluarkan tenaga dengan secukupnya. 

5. Terjadi sedikit penyimpangan dari cara kerja baku. 

 

POOR EFFORT : 

1. Banyak membuang waktu. 

2. Tidak memperlihatkan adanya minat bekerja 

3. Tidak mau menerima saran-saran. 

4. Tampak malas dan lambat bekerja. 

5. Melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu untuk mengambil alat-alat dan 

bahan. 

6. Set up kerjanya terlihat tidak rapi. 
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Oleh karena itu yang dimaksud dengan kondisi kerja atau Condition pada 

cara Westing House adalah kondisi fisik lingkungannya seperti keadaan 

pencahayaan, suhu, dan kebisingan ruangan. Bila tiga faktor lainnya, yaitu 

keterampilan, usaha, dan konsistensi merupakan sesuatu yang dicerminkan operator, 

maka kondisi kerja merupakan sesuatu di luar operator yang diterima apa adanya 

oleh operator tanpa banyak kemampuan mengubahnya. Oleh sebab itu, faktor 

kondisi sering disebut sebagai faktor manajemen, karena pihak inilah yang dapat dan 

berwenang mengubah atau memperbaikinya (Sutalaksana dkk, 2006). 

Menurut Sutalaksana (2006) kondisi kerja dibagi menjadi enam kelas yaitu 

ideal, Excellent, Good, Average, Fair, Poor. Kondisi yang ideal tidak selalu sama 

bagi setiap pekerjaan karena berdasarkan karakteristiknya masing-masing pekerja 

membutuhkan kondisi ideal sendiri-sendiri. Satu kondisi yang dianggap good untuk 

pekerjaan dapat saja dirasakan fair atau bahkan poor bagi pekerjaan yang lain. Pada 

dasarnya kondisi ideal adalah kondisi yang paling cocok untuk perkerjaan yang 

bersangkutan, yaitu yang memungkinkan kinerja yang baik. Sudah tentu suatu 

pengetahuan tentang kriteria yang disebut ideal, dan kriteria yang disebut poor perlu 

dimiliki agar penilaian terhadap kondisi kerja dalam rangka melakukan penyesuaian 

dapat dilakukan dengan seteliti mungkin. 

Faktor lain yang harus diperhatikan adalah konsistensi. Faktor ini perlu 

diperhatikan karena pada setiap pengukuran waktu angka-angka yang dicatat tidak 

pernah semuanya sama, waktu penyelesaian yang ditunjukkan pekerja selalu 

berubah-ubah dari satu siklus ke siklus lainnya, dari jam ke jam, bahkan dari hari ke 

hari. Selama ini masih dalam batas-batas kewajaran masalah tidak timbul, tetapi jika 

variabilitasnya tinggi maka hal tersebut harus diperhatikan. Sebagaimana halnya 

faktor-faktor lain, konsitensi juga dibagi enam kelas yaitu perfect, excellent, good, 

average, fair, dan poor. Seseorang yang bekerja perfect adalah yang dapat bekerja 

dengan waktu penyelesaian yang boleh dikatakan tetap dari saat ke saat. Sebaliknya 

konsistensi yang poor yang terjadi bila waktu-waktu penyelesaiannya berselisih. 

2.1.5 Penetapan Waktu Normal (Wn) 

waktu normal adalah waktu yang menunjukkan bahwa seseorang pekerja 

yang bekerja menyelesaikan pekerjaan dengan kecepatan atau tempo yang normal. 

Wn= x̅  . 
𝑅𝐴𝑇𝐼𝑁𝐺  𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅  %

100%
................................................(2.9) 

Keterangan : 

Wn : Waktu Normal 

x̅ : Rata-rata 

P : Performance Rating 
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2.1.6 Penetapan Waktu Longgar (AllowanceTime) 

Pekerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tidak mungkin mampu untuk 

bekerja terus menerus sepanjang hari. Pekerja akan sering menghentikan pekerjaan 

dan membutuhkan waktu khusus untuk keperluan tertentu sehingga dapat 

diklasifikasikan menjadi: 

1. Kelonggaran waktu untuk kebutuhan personal (Personal allowance) 

2. Kelonggaran waktu untuk melepaskan lelah (Fatique allowance) 

3. Kelonggaran waktu karena keterlambatan (Delay allowance) 

 

2.1.7 Penetapan Waktu Baku (Waktu Standard) 

Waktu baku atau waktu standard adalah waktu yang dibutuhkan oleh 

seorang pekerja yang memiliki kemampuan rata-rata untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan. Waktu standard dapat diperoleh dengan menambah waktu normal dengan 

allowance time sebagai waktu dasar untuk mempertimbangkan kelonggaran waktu 

dalam perhari kerja. Berikut rumus Waktu standard: 

𝑊𝑠 = 𝑊𝑛 ×  
100%

100%−%𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒
………………………………….(2.10) 

Keterangan : 

Ws : Waktu Standart 

Wn : Waktu Normal 

2.2 Peramalan (Forecasting) 

Prakiraan ramalan adalah kegiatan memprediksi nilai masa depan, dengan dasar 

pengetahuan atau nilai pada masa lalu yang dipersiapkan. Prakiraan ramalan ini 

menggunakan data historis dengan memproyeksikannya untuk masa depan. Prediksi 

yang baik sangat berguna untuk suatu keputusan yang akan diambil. Prakiraan ramalan 

yang dilakukan berkaitan dengan potensi permintaan yang cukup untuk melakukan 

inovasi produk, sehingga punya dampak pada laba yang dihasilkan. Salah satu hal 

terpenting di dalam mendalami prakiraan ramalan adalah untuk memprediksi besarnya 

permintaan akan suat produk. Prediksi atau estimasi besarnya permintaan ini 

dibutuhkan untuk menjadi dasar pengkoordinasi dan pengendalian.  
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2.2.1 Bentuk Pola Data Dalam Peramalan 

Menurut (Suhardi 2018), seni dalam melakukan peramalan adalah memilih 

model peramalan terbaik yang mampu mengidentifikasi dan menanggapi pola aktivitas 

historis dari data yang telah terjadi. Pola data yang telah terjadi itu memiliki beragam 

bentuk yaitu: 

1. Pola Data Horizontal (stationary). Pola data horizontal menunjukkan bahwa nilai 

data yang telah terjadi itu berfluktuasi di sekitar rata rata (stasioner terhadap nilai 

rata ratanya), pola data relatif stabil.  

2. Pola Data Musiman (seasonal). Pola data musiman menunjukkan bahwa nilai 

data dipengaruhi faktor musiman, adanya pola pergantian yang mengulang 

periode sebelumnya, misalnya tahun tertentu, atau hari hari pada minggu tertentu, 

semester, atau  kuartal.   

3. Pola Data Siklus (Cylical). Pola data siklus menunjukkan bahwa nilai data 

dipengaruhi fluktuasi seperti gelombang ke atas - ke bawah disekitar trend, selalu 

berubah ubah dan tidak memliki pola teratur / tidak stabil, interval waktunya 

dalam jangka panjang, biasanya kisaran 2-10 tahun seperti yang berhubungan 

dengan siklus bisnis, misal perputaran bisnis mempengaruhi pasar dan faktor 

persaingan terhadap minat pelanggan.  

4. Pola Data Trend. Pola data trend menunjukkan bahwa nilai data dalam jangka 

panjang terjadi kenaikan (atau bisa juga terjadi penurunan).  

 

2.2.2 Metode Peramalan (Forecasting) 

Menurut (Suhardi 2018), Metode peramalan dengan menggunakan model 

matematis / model statistik dari data historis, atau dengan menggunakan variabel 

kausal untuk meramalnya. Uraian metode peramalan akan dijabarkan sebagai 

berikut : 

1) Moving Averages (Rata- rata bergerak) 

a) Simple Moving Averages (Rata rata bergerak sederhana), bermanfaat jika 

data dalam kondisi tetap/stabil. Metode ini dapat menghaluskan fluktuasi 

tiba tiba, tetapi kurang sensitif terhadap perubahan nyata dalam data. 

Biasanya digunakan dalam data penjualan dan dilakukan forecast selama 3 

bulan atau 5 bulan.   

𝑀𝐴 =
𝐴𝑡+𝐴𝑡−1+...+𝐴𝑡−(𝑁−1)

𝑁
…………………………………………..(2.11) 

Dimana : 

A = Permintaan actual pada periode – t 

N = Jumlah data permintaan yang dilibatkan dalam perhitungan 
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2) Exponential Smoothing (Penghalusan eksponensial), metode ini merpakan 

pengembangan diri dari metode moving average. Dalam metode in peramalan 

dilakukan dengan mengulang perhitungan secara terus menerus dengan 

menggunakan data terbaru. Dengan rumus : 

Ft+1 = αAt-1 + (1-α) Ft-1  .............................................................................(2.13) 

Ft+1 = Ft-1   + α(At-1 - Ft-1 )............................................................................(2.14) 

Keterangan : 

Ft = Permalan baru  

Ft-1  = Peramalan sebelumnya  

α  = Konstanta penghalusan (0<α<1) 

At-1  = Aktual periode lalu  

 

3) Metode Trend Line Analysis Model 

Metode analisis garis kecenderungan dipergunakan sebagai model peramalan 

apabila pada historis dari data actual permintaan menunjukkan adanya suatu 

kecenderungan menaik dari waktu kewaktu. Berikut rumus metode Trend Line 

Analysis Model : 

Ft = a + bt………………………………………………………………(2.15) 

Dimana : 

F = nilai ramalan periode ke-t 

a = intersep 

b = slope dari garis kecenderungan (trend line), merupakan tingkat perubahan 

dalam permintaan 

t = indeks waktu (t = 1,2,3,…,n) ; n adalah banyak periode waktu 
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2.2.3 Ukuran Akurasi Peramalan 

Model peramalan yang telah dilakukan harus divalidasi dengan menggunakan 

sejumlah indikator. Peramalan yang baik adalah peramalan yang mendekati hasil yang 

sesungguhnya (akurat) yaitu me minimalkan perbedaan (deviasi) penyimpangan 

antara hasil peramalan dengan kenyataan yang terjadi. Semakin kecil deviasi maka 

akan semakin baik model peramalan yang digunakan. Indikator yang umum 

digunakan adalah : 

1. Mean Absolute Deviation (MAD), untuk melakukan evaluasi metode peramalan 

menggunakan MAD menggunakan jumlah dari kesalahan kesalahan yang 

absolut. Pengukuran ketepatan peramalan dengan rata rata kesalaan dugaan. Nilai 

MAD dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

MAD= 
Ʃ |𝐴𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 −𝑃𝑒𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙𝑎𝑛 |

𝑛
 .......................................................................(2.16) 

2. Mean Square Error (MSE), adalah metode lain untuk melakukan evaluasi 

metode peramalan dengan masing masing sisa kesalahan dikuadratkan. 

Pendekatan ini mengatur kesalahan peramalan yang besar namun merupakan 

absolute yang ukurannya menyangkut pengkuadratan dianggap memiliki 

kelemahan. Nilai MSE dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

MSE = 
Ʃ 𝑒2 

𝑛
=  

Ʃ (𝑋𝑖−𝐹𝑖)2 

𝑛
 ..............................................................................(2.17) 

 

3. Mean Absolute Percentage Error (MAPE), adalah perhitungan kesalahan 

peramalan dengan bentuk persentase. Pendekatan ini akan digunakan ketika 

ukuran atau besar variabel ramalan itu penting dalam mengevaluasi ketepatan 

ramalan. Nilai MAPE dihitng dengan rumus sebagai berikut: 

MAPE= Ʃ 
 
𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖  𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙  
 𝑋 100

𝑛
 ....................................................................(2.18) 
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2.2.4 Tracking Signal (TS) 

Berkaitan dengan validasi metode peramalan, dapat menggunakan suatu cara 

yaitu tracking signal. Tracking signal adalah suatu ukuran bagaimana baiknya 

suatu peramalan memperkirakan nilai-nilai aktual. Berikut ini adalah rumus 

dari tracking signal (Gaspersz, 2004): uji keandalan 

 

𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙= 
Σ(actual  demond  inperiodi −forecast  demond  inperiodi )

MAD
…...(2.19) 

 

Dimana:  MAD = 
Σ(absol ute  dari  forecast  errors )

n
 ……………..................(2.20) 

Keterangan: 

RSFE  = jumlah kesalahan peramalan 

MAD    = rata-rata penyimpangan absolute 

n     = banyaknya periode data 

Beberapa ahli dalam sistem peramalan seperti George Plossl dan Oliver Wight, 

dua pakar rencana produksi dan pengendalian 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 (Gaspersz, 2004). 

 

Keterangan :  

UCL = Upper Control Limit ( Batas Kontrol Atas )  

CL = Central Line ( Garis Tengah ) 

LCL = Lower Control Limit (Batas Kontrol Bawah) 

Tracking signal positif menunjukan bahwa nilai aktual permintaan 

lebih besar dari pada ramalan, sedangkan tracking signal yang negatif 

menunjukan nilai aktual permintaan lebih kecil daripada ramalan. Suatu 

tracking signal dikatakan baik apabila memiliki RSFE yang rendah dan 

mempinyai positif error yang sama banyak atau seimbang dengan negatif 

error, sehingga pusat dari tracking signal mendekati nol. 
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2.3 Perencanaan Agregat 

Kata agregat tersebut menyatakan bahwa perencanaan dibuat pada tingkat kasar 

untuk memenuhi total kebutuhan semua produk yang akan dihasilkan (bukan per-

individu produk) dengan mengguna kan sumberdaya yang ada. Dalam sistem 

manufaktur, faktor-faktor yang mempertimbangkan dalam membuat perencanaan 

agregat adalah semua sumberdaya yang berupa kapasitas mesin yang tersedia, 

jumlah tenaga kerja yang ada, tingkat persediaan yang ditentukan, dan pen 

jadwalannya. 

Rencana produksi harus mengacu pada permintaan total, sehingga formula umum 

untuk rencana produksi adalah: 

Rencana Produksi = (Permintaan Total - Inventori Awal)+Inventori Akhir…(2.21) 

Formula di atas adalah formula umum dengan masih memberikan toleransi pada 

penyimpanan inventori akhir sebagai tindakan pengaman untuk menjaga 

kemungkinan hasil produksi aktual lebih rendah dari permintaan total. 

Bagaimanapun, bagi industri yang telah bertekad untuk menerapkan sistem Just-In-

Time secara baik, kebijaksanaan yang berkaitan dengan penetapan target inventori 

akhir itu harus secara terus-menerus diupayakan menunan menuju kondisi ideal 

yaitu: inventori minimum (konsep zero inventory). 

2.4 Jadwal Induk produksi 

Jadwal Induk Produksi (JIP) adalah suatu set perencanaan yang 

mengidentifikasi kuantitas dari produk tertentu yang dapat dan akan dibuat oleh 

suatu perusahaan manufaktur (dalam satuan waktu). Jadwal Induk Produksi 

merupakan suatu pernyataan tentang produk akhir (termasuk komponen pengganti 

dan suku cadang) dari suatu perusahaan industri manufaktur yang merencanakan 

memproduksi keluaran berkaitan dengan kuantitas dan periode waktu (Gasperz, 

2002). 

 

 

2.5 Rought Cut Capacity Planning (RCCP) 

Rough Cut Capacity Planning (RCCP) berguna untuk menetapkan sumber-

sumber tertentu yang mungkin diperkirakan akan menjadi sebuah hambatan untuk 

melakukan kegiatan produksi.Dengan demikian kita dapatmembantu manajemen 

untuk melaksanakan Rough Cut Capacity Planning (RCCP)dengan memberikan 

informasi tentang tingkat produksi dimasa mendatang yang akanmemenuhi 

permintaan total itu (Gaspersz, 2001). 
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Pada dasarnya RCCP didefinisikan sebagai proses penentuan apakah kebutuhan 

kapasitas yang berkaitan dengan sumber daya kritis seperti : tenaga kerja, mesin, dan 

peralatan mencukupi untuk melaksanakan JIP. Jika RCCP menentukan layak maka 

kegiatan akan dilanjutkan ke proses MRP untuk menentukan bahan baku dan 

komponen produk. 

Teknik dalam penerapan RCCP: 

1. Profil sumber daya (resource profile approach) 

Pendekatan ini juga menggunakan data waktu baku. Selain itu membutuhkan 

pula data lead time yang diperlukan pada stasiun-stasiun kerja tertentu. 

Tabel RCCP berisikan perbanding antara kapasitas yang tersedia dan kapasitas 

yang dibutuhkan pada setiap work center. Kapasitas yang tersedia dapat 

dihitung dengan menggunakan persamaan : 

 

Capacity available = d x e x f ………………………………..…. (2.22) 

Keterangan : 

d = jumlah hari kerja/bulan (hari) 

e = jumlah jam kerja/hari (jam) 

f = jumlah mesin produksi yang tersedia (unit) 

sedangkan kapasitas yang dibutuhkan dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan: 

capacity requirement = a + (bxc)………………..… (2.23) 

keterangan: 

a = waktu setup (jam) 

b = jumlah permintaan (unit) 

c = waktu operasi (jam/unit) 
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2.6 Penilitian terdahulu 

Penilitian terdahulu bertujuan untuk menjadi referensi dari penilitian yang 

sebelumnya sudah ada, memiliki kajian yang baik dan metode yang digunakan 

permasaalahan sebagai bahan acuan atau bahan perbandingan untuk penilitian yang 

dilakukan, Berikut adalah beberapa penelitian yangtelah dilakukan : 

 

Tabel 2.2 Penilitian Terdahulu 

NO Nama Peniliti Tahun Judul Penilitian Hasil 

1 Didik Khusna 

Aji 

 

2015 Perencanaan 

Kapasitas Produksi 

Untuk Memenuhi 

Permintaan 

Konsumen dengan 

Menggunakan 

Metode Rough Cut 

Capacity Planning 

(RCCP) 

 

Dari hasil analisa yang telah 

dilakukan total kapasitas 

produksi perusahaan untuk 

22 hari kerja 

kapasitasReguler Time 

untuk pembuatan produk 

tersebut adalah 308 

(jam)dengan output per unit 

221,76.  

2 Devie 

Oktarini, 

Azhari 

 

2018 Perencanaan 

Produksi Untuk 

Memenuhi 

Permintaan 

Konsumen 

Maksimum 

Menggunakan 

Metode Rough Cut 

Capacity Planning 

 

Peneliti melakukan usulan 

untuk 

meningkatkankapasitas 

produksi bisa 

dilakukan dengan 2 altenatif 

yaitu alternatif over time 

dan alternatif penambahan 

tenaga kerja dengan dari 

kedua alternatif tersebut 

kapasitas produksi bisa 

meningkat 

 

3 Yudi 

Setiabudi1, 

Vera 

Methalina 

Afma2, Hery 

Irwan3 

2018 Perencanaan 

Kapasitas Produksi 

Atv12 Dengan 

Menggunakan 

Metode Rough Cut 

Capacity Planning 

Hasil akhir yang diperoleh 

padapenelitian adalah untuk 

memenuhipermintaan dari 

bulan Desember 2016 

sampai Maret 2017 

bersarnya 
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(Rccp) Untuk 

Mengetahui 

Titik Optimasi 

Produksi 

(Studi Kasus Di Pt 

Schneider Electric 

Manufacturing 

Batam) 

kapasitas pada line ATV12 

sebanyak 17,347 

menit/bulan setara dengan 

7129 pcs/bulan produk 

ATV12 dengan 

waktu standar atau waktu 

baku untuk produk ATV12 

selama 20.1 menit/pcs. 

Operator yang dibutuhkan 

sebanyak 6 orang/shift serta 

shift kerja yang dibutuhkan 

dalam 1 hari yaitu 3 shift. 
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