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ABSTRAKSI 

 Dengan meningkatnya persaingan anatar perusahaan, tentunya perusahaan 
akan lebih meningkatkan kualitas menejemennya agar dapat tetap bertahan dalam 
persaingan. Salah satunya adalah memperbaiki kelangsungan produksi agar dapat 
memenuhi permintaan konsumen dengan tepat waktu, tentunya juga dengan biaya 
produksi seminimal mungkin. 

PT Semen Gresik (Persero) Tbk merupakan perusahaan yang bergerak 
dibidang industri semen. Saat ini kapasitas terpasang Semen Gresik Group (SGG) 
sebesar 19 juta ton semen per tahun, dan menguasai sekitar 46% pangsa pasar semen 
domestik. Semen adalah produk yang esensial bagi masyarakat terutama pada negara 
berkembang seperti Indonesia. Kebutuhan semen ini tidak pernah berhenti, sehingga 
menimbulkan permintaan pasar yang bersifat dinamis dan fluktuatif. Sehingga 
perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan dengan tepat waktu yang 
mengakibatkan kehilangan penjualan pada waktu – waktu tertentu.. Juga timbulnya 
biaya persediaan yang tinggi diakibatkan kurangnya pengendalian dalam menentukan 
jumlah persediaan yang tepat disesuaikan dengan peramalan permintaan. 

 
Perencanaan agregat merupakan cara untuk memperkirakan jumlah output 

yang akan diproduksi untuk memenuhi permintaan selama periode perencanaan (3 
sampai 18 bulan) ke depan dan disesuaikan dengan kapasitas produksi perusahaan. 
Perencanaan agregat memungkinkan perusahaan untuk menyusun suatu cara 
pemanfaatan sumber daya perusahaan secara optimal, agar dapat mencapai kapasitas 
yang efektif dan efisien yang dibuat berdasarkan ramalan permintaan di masa yang 
akan datang. 

 
  Hasil penelitian didapatkan total biaya riil perusahaan untuk periode Januari 
2010 – Desember 2010 sebesar Rp 2.061.701.494.700,00 sedangkan total biaya yang 
didapatkan dari hasil metode usulan sebesar Rp 1.985.085.000.000,00 terjadi 
penghemata sebesar 3,7 % dan dari hasil peramalan tahun 2011 diperoleh total biaya 
sebesar Rp 2,005,519,000,000.00. 

 

Kata Kunci: Perencanaan Produksi Agregate, Peramalan (Forecasting), Biaya 
Produksi 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, dunia industri telah tumbuh dan berkembang dengan pesatnya. 

Seiring dengan perkembangannya tentunya persaingan antar perusahaan akan 

semakin ketat khususnya pada industri semen di tanah air. Dengan meningkatnya 

persaingan, tentunya perusahaan akan lebih meningkatkan kualitas menejemennya 

agar dapat tetap bertahan dalam persaingan. Salah satunya adalah memperbaiki 

kelangsungan produksi agar dapat memenuhi permintaan konsumen dengan tepat 

waktu, tentunya juga dengan biaya produksi seminimal mungkin. 

PT Semen Gresik (Persero) Tbk merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang industri semen. Diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh 

Presiden RI pertama dengan kapasitas terpasang 250.000 ton semen per tahun.  Saat 

ini kapasitas terpasang Semen Gresik Group (SGG) sebesar 19 juta ton semen per 

tahun, dan menguasai sekitar 46% pangsa pasar semen domestik. Semen adalah 

produk yang esensial bagi masyarakat terutama pada negara berkembang seperti 

Indonesia. Kebutuhan semen ini tidak pernah berhenti, sehingga menimbulkan 

permintaan pasar yang bersifat dinamis dan fluktuatif. 

Berdasarkan orientasi yang dilakukan penulis pada PT SEMEN GRESIK 

(PERSERO) Tbk untuk menghindari ketidakapastian permintaan, perusahaan sudah 

melakukan peramalan permintaan berdasarkan data penjualan tahun – tahun 

sebelumnya, tetapi hasil dari peramalan tersebut belum dapat diimplementasikan 
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dengan baik dikarenakan dalam  perencanaan permintaan tersebut perusahaan tidak 

mempertimbangkan kapasitas dari sumber daya yang dimiliki perusahaan ( kapasitas 

mesin, tenaga kerja, teknologi yang dimiliki, dan lain-lain ).  Sehingga perusahaan 

tidak dapat memenuhi permintaan dengan tepat waktu yang mengakibatkan 

kehilangan penjualan pada waktu – waktu tertentu.. Juga timbulnya biaya persediaan 

yang tinggi diakibatkan kurangnya pengendalian dalam menentukan jumlah 

persediaan yang tepat disesuaikan dengan peramalan permintaan. 

Perencanaan agregat merupakan cara untuk memperkirakan jumlah output 

yang akan diproduksi untuk memenuhi permintaan selama periode perencanaan (3 

sampai 18 bulan) ke depan dan disesuaikan dengan kapasitas produksi perusahaan. 

Perencanaan agregat memungkinkan perusahaan untuk menyusun suatu cara 

pemanfaatan sumber daya perusahaan secara optimal, agar dapat mencapai kapasitas 

yang efektif dan efisien yang dibuat berdasarkan ramalan permintaan di masa yang 

akan datang. Efektif  yang berarti keselarasan antara perencanaan dengan hasil yang 

didapat, sedangkan efisien berarti mampu memproduksi suatu output tertentu dengan 

sumber daya yang ada dengan seminimal mungkin. 

Dalam hal ini penulis menyadari permasalahan yang dihadapi  oleh 

perusahaan. Oleh karena itu penulis mencoba melakukan sebuah penelitian yang 

difokuskan pada Perencanaan dan Pengendalian Produksi dengan metode aggregate 

planning guna mengatasi permasalahan tersebut yakni untuk menghindari tinggi 

rendahnya persediaan yang mengakibatkan biaya simpan terlalu tinggi disamping itu 

dapat mengurangi pelayanan kepada konsumen dikarenakan keterlambatan 

penyerahan produk. Dan  melakukan peramalan permintaan di masa yang akan 
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datang agar dapat membuat suatu perencanaan dan pengendalian dalam 

mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, tentu saja juga untuk 

mengatasi permintaan konsumen yang dinamis dengan biaya yang minimal. Dengan 

harapan semua permintaan dapat terpenuhi secara tepat waktu dengan biaya yang 

minimal.  

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah                      

“ Bagaimana merencanakan dan mengendalikan produksi semen untuk memenuhi 

permintaan yang akan datang dengan total biaya produksi yang mínimum? “ 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Masalah yang dibahas adalah kondisi yang ada diperusahaan yang 

bersangkutan dan terbatas pada perencanaan agregat dalam permintaan 

konsumen. 

2. Faktor produksi yang dilibatkan adalah material, mesin, dan tenaga kerja. 

3. Penelitian ditekankan pada produk semen jenis OPC dan PPC. 

1.4 Asumsi 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kelebihan persediaan dari suatu periode dapat digunakan untuk periode 

berikutnya. 

2. Mesin produksi yang digunakan dalam keadaan baik dan tenaga kerja 

dianggap mempunyai kemampuan yang sama. 
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3. Harga bahan baku tidak mengalami perubahan dan selalu tersedia. 

1.5 Tujuan penelitian 

Adapun  tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan  produksi di 12 periode yang akan datang. 

2. Menentukan penghematan biaya produksi dan menghitung total biaya 

produksi di 12 periode yang akan datang. 

3. Menentukan jumlah persediaan pengaman di 12 periode yang akan datang 

sebagai langkah pengendalian dalam persediaan.  

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Bagi peneliti 

Dengan penelitian ini, peneliti dapat mempelajari penerepan aggregate 

planning dalam perencanaan dan pengendalian produksi untuk mendukung 

rencana produksi. 

2. Bagi universitas 

Penelitian dapat digunakan sebagai pembendaharaan perpustakaan agar dapat 

berguna bagi mahasiswa yang akan datang dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

3. Bagi perusahaan 

Dapat diketahui jumlah jam produksi dan penghematan biaya produksi setelah 

diterapkan perencanan produksi secara agregat sebagai pertimbangan dalam 

mengambil keputusan. 

 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



5 
 

5 
 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang gambaran mengenai latar belakang dilakukannya 

penelitian, batasan masalah, perumusan masalah yang akan dibahas, 

tujuan yang ingin dicapai, asumsi yang digunakan manfaat yang 

didapatkan dan sistematikan tugas akhir ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang teori perencanaan dan pengendalian produksi 

beserta aggregate planning dan studi lainya yang digunakan untuk 

memecahkan masalah. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas lokasi penelitian, metode pengumpulan data, 

identifikasi variabel, langkah-langkah pemecahan beserta flowchartnya 

dan metode analisa data. 

BAB IV : HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil penelitian serta pengolahan atau perhitungan data 

dan analisa terhadap hasil-hasil yang diperoleh pada bab-bab 

sebelumnya. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan dirumuskan kesimpulan yang merupakan hasil dari 

penelitian dan saran sebagai bahan pertimbangan perbaikan selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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