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I.PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perencanaan produksi (production planning) adalah perencanaan dan 

pengorganisasian untuk memproduksi barang-barang pada suatu periode tercepat 

dimasa yang akan datang sesuai dengan yang diperkirakan atau diramalkan 

(Assauri, 2004). Perencanaan produksi merupakan bagian dari perencanaan 

operasional di dalam perusahaan. Pada penyusunan perencanaan produksi, hal 

yang perlu dipertimbangkan adalah adanya optimasi produksi sehingga akan dapat 

dicapai tingkat biaya yang paling rendah untuk pelaksanaan proses produksi 

tersebut (Buffa dan Sarin, 1996). 

Perencanaan produksi bertujuan untuk memberikan keputusan yang 

optimum berdasarkan sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam memenuhi 

permintaan. Sumber daya yang dimaksud adalah kapasitas mesin, tenaga kerja, 

teknologi dan bahan baku (Nasution, 2003). Perencanaan produksi juga bertujuan 

untuk mengusahakan proses produksi tepat dan sesuai dengan kebutuhan 

konsumen, baik dalam jumlah dan waktu dengan memperhatikan kualitas maupun 

harganya (Reksohadiprodjo, 1998). 

Goal Programing merupakan perluasan dari metode Linier Programming. 

Linier Programming merupakan suatu cara untuk menyelesaikan persoalan 

pengalokasian sumber-sumber yang terbatas seperti tenaga kerja, bahan baku, jam  

kerja mesin dan sebagainya dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan 

sehingga diperoleh maksimasi keuntungan atau berupa minimasi biaya (Dimyati, 

2002). Metode Goal Programming telah banyak diterapkan dalam penelitian 
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terdahulu sebagai solusi pemecahan masalah (Charles, 2002). Metode Goal 

Programming efektif bila digunakan untuk menentukan kombinasi produk yang 

optimal dalam pengambilan keputusan untuk mencapai sasaran-sasaran yang 

diinginkan perusahaan (Chodary, 2002). 

Di  dalam  dunia  industri  umumnya  dan  bidang  Agroindustri  

khususnya, pelaksanaan perencanaan produksi merupakan hal mendasar yang 

harus  dilakukan  sebelum produksi berjalan. Disebut mendasar karena pada 

bagian atau  departemen  ini  harus  dapat  menentukan  berapa  yang  akan 

diproduksi, kapan akan berproduksi,  berapa banyak harus menyimpan bahan 

baku, berapa tenaga  kerja  yang  dibutuhkan,  dan berapa  bahan  baku  yang  

dibutuhkan,  serta berbagai kondisi  lain yang harus ditentukan yang berkaitan 

dengan perencanan produksi.   

PT. Surya Pratista Hutama Manufactory atau biasa dikenal dengan sebutan 

Suprama merupakan salah satu perusahaan mie kering terbesar di Jawa Timur. 

Perusahaan yang memproduksi mie kering ini terletak di Kabupaten Sidoarjo. 

Beberapa produk yang dihasilkan antara lain Mie Cap Burung Dara, Mie Cap 

Burung Dara Renteng, Mie Baso Super, Mie Burung Dara MKT, Mie Bakso 44 

dan Doro Mas. Sebagai perusahaan besar dan memiliki ratusan tenaga kerja, PT. 

Suprama diharapkan menerapkan perencanaan produksi (Production Planning) 

untuk memanfaatkan secara efektif sumber daya yang terbatas dalam 

memproduksi  barang  atau jasa  sehingga  dapat memuaskan  permintaan  

konsumen dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Berapa jumlah produksi mie kering yang optimal dengan menggunakan 

metode Goal Programming? 

2. Berapa keuntungan yang diperoleh dari kombinasi produk yang 

dihasilkan? 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menentukan jumlah produksi mie kering yang optimal dengan 

menggunakan metode Goal Programming. 

2. Menentukan jumlah keuntungan yang diperoleh dari kombinasi produk 

yang dihasilkan.  

1.4 Manfaat 

 Manfaat yang diberikan adalah memberikan informasi / masukan kepada 

PT. Surya Pratista Hutama Manufactory untuk melakukan penjadwalan produksi 

yang optimal dalam upaya memenuhi permintaan, memaksimalkan keuntungan, 

meminimalkan kebutuhan bahan baku dan meminimalkan waktu proses produksi. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Mie Kering 

Mie merupakan jenis makanan yang diperkirakan berasal dari daratan 

Cina. Hal ini dapat dilihat dari budaya bangsa Cina, yang selalu menyajikan mie 

pada perayaan ulang tahun sebagai simbol untuk umur yang panjang. Dalam 

perkembangannya, mie merupakan produk yang sangat dikenal di berbagai 

belahan dunia. Di Indonesia, mie bahkan telah menjadi pangan alternatif utama 

setelah nasi (Juliano and Hicks, 1990).   

Beragam jenis mie telah dikenal masyarakat, namun mie kering 

merupakan ragam mie yang cukup popular. Produk ini tidak mengalami proses 

pemasakan lanjut ketika benang mie telah dipotong, tetapi merupakan mie segar 

yang langsung dikeringkan hingga kadar airnya mencapai 8-10%. Pengeringannya 

biasanya dilakukan melalui penjemuran. Karena bersifat kering, daya simpannya 

juga relatif panjang dan mudah penanganannya. Tahapan pembuatan mie terdiri 

dari tahap pencampuran, roll press (pembentukan lembaran), pembentukan mie, 

pengukusan, penggorengan, pendinginan serta pengemasan (Munarso dan 

Haryanto, 2007) 

Perkembangan konsumsi mie pesat memberi pelajaran bahwa mie 

merupakan jenis makanan yang sesuai dengan kebutuhan atau preferensi 

konsumen Indonesia. Namun di sisi lain, konsumsi mie seperti saat ini berpeluang 

menurunkan devisa negara, mengingat mie merupakan produk yang dibuat dari 

tepung terigu, suatu komoditas impor (Baik et al., 1994).  
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2.2 Perencanaan Produksi 

 Perencanaan produksi adalah proses merumuskan jadwal jangka panjang 

untuk memenuhi permintaaan, baik untuk produk tunggal maupun kelompok 

produk (Weiss, 1993). Menurut Assauri (2004), perencanaan produksi 

(production planning) adalah perencanaan dan pengorganisasian mengenai orang-

orang, mesin-mesin dan peralatan lain serta modal yang diperlukan untuk 

memproduksi barang-barang pada suatu periode tercepat dimasa yang akan datang 

sesuai dengan yang diperkirakan atau diramalkan. 

 Perencanaan produksi bertujuan untuk memberikan keputusan yang 

optimum berdasarkan sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam memenuhi 

permintaan. Sumber daya yang dimaksud adalah kapasitas mesin, tenaga kerja, 

teknologi dan bahan baku (Nasution, 2003). Perencanaan produksi juga bertujuan 

untuk mengusahakan agar barang jadi proses produksi tepat dan sesuai dengan 

kebutuhan konsumen, baik dalam jumlah dan waktu, dengan memperhatikan 

kualitas maupun harganya (Russel and Taylor, 1996). 

 Perencanaan produksi didasarkan pada ramalan permintaan pada waktu 

sekarang dan yang akan datang sebagai input utamanya (Hillier and Lieberman, 

2001). Peramalan permintaan biasanya dibuat untuk kelompok-kelompok produk 

secara kasar (tanpa memperhatikan perbedaan spesifikasi produk), khususnya 

selama periode waktu yang panjang (Nasution, 2003). Dengan adanya ramalan 

permintaan, kapasitas fasilitas dan sumber daya produksi yang berkaitan, maka 

perencana dapat memilih tingkat output untuk fasilitas dalam jangka menengah 

(Render, 2001). 
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 Perencanaan produksi juga disebut juga sebagai perencanaan agregat 

(Nahmias, 2001). Perencanaan agregat adalah perencanaan tingkat produksi dan 

persediaan agregat untuk mencapai tingkat pelayanan konsumen yang diinginkan 

serta biaya penyimpanan dan produksi rata-rata mendekati minimum (Weiss, 

1993). Perencanaan agregat produksi bertujuan untuk menyesuaikan permintaan 

dan persediaan dari peramalan. Perencanaan agregat digunakan untuk menentukan 

tingkat produksi untuk setiap kategori produk untuk mengantisipasi fluktuasi atau 

ketidakpastian di masa yang akan datang (Bawono, 2005). 

 Perencanaan agregat dibuat untuk menyesuaikan kemampuan produksi 

dalam menghadapi permintaan pasar yang tidak pasti dengan mengoptimalkan 

penggunaan tenaga kerja dan peralatan produksi yang tersedia sehingga ongkos 

total produksi dapat ditekan seminimal mungkin (Kusuma, 2002). Perencanaan 

agregat merupakan titik awal dari aktivitas perencanaan produksi yang akan 

dipakai sebagai pedoman untuk penyusunan jadwal induk produksi. Output dari 

proses perencanaan agregat biasanya berupa jadwal produksi untuk 

pengelompokkan produk berdasarkan famili (Anonymous, 2006). 

2.2.1 Strategi dalam Perencanaan Produksi 

 Menurut Kusuma (2002), ada banyak pilihan strategi yang dapat 

digunakan dalam perencanaan agregat. Strategi tersebut antara lain : 

1. Variasi jumlah tenaga kerja 

Pada strategi ini, produksi dikendalikan dengan memberhentikan atau 

merekrut tenaga kerja sesuai dengan permintaan produk (Kusuma, 2002). 
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2. Variasi jam kerja 

Pada strategi ini, jumlah karyawan dijaga tetap dan perubahan hanya 

dilakukan terhadap jumlah jam kerja (Herjanto, 1999). Strategi dilakukan 

dengan menggunakan lembur atau pengurangan waktu kerja (Kusuma, 

2002). 

3. Variasi tingkat persediaan produk jadi 

Pada strategi ini, fluktuasi permintaan dapat dipenuhi dengan persediaan 

barang (Kusuma, 2002). Perusahaan menambah persediaan pada tingkat 

permintaan rendah untuk memenuhi tingkat permintaan yang tinggi pada 

masa mendatang (Render, 2001). 

4. Subkontrak 

Menurut Herjanto (1999), subkontrak dilakukan jika permintaan 

bertambah sedangkan kapasitas produksi tidak cukup untuk memenuhinya. 

5. Menggunakan tenaga kerja paruh waktu 

Tenaga kerja paruh waktu dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja 

berketrampilan rendah (Herjanto, 1999). 

2.2.2 Metode Perencanaan Produksi 

 Dalam perencanaan agregat dapat menggunakan beberapa metode. 

Metode-metode perencanaan agregat antara lain : 

1. Metode Trial and Error 

Metode trial and error merupakan yang paling sederhana, tetapi tidak 

menghasilkan keputusan yang optimal (Nasution, 2003). 
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2. Metode Transportasi 

Metode transportasi merupakan bagian dari program linier dengan syarat 

jumlah tenaga kerja tetap (Nasution, 2003). Menurut Render (2001), 

metode transportasi fleksibel karena dapat menganalisa penyimpangan 

persediaan, penggunaan waktu lembur dan subkontrak dengan baik. 

3. Program Linier 

Program linear dapat digunakan dalam perencanaan produksi dengan 

solusi yang memungkinkan perusahaan dapat menentukan jadwal produksi 

berbiaya rendah dan efisien (Anderson, 1996). 

4. Metode Kaidah Keputusan Linear 

Kaidah keputusan linear adalah suatu pendekatan pemrograman kuadrat 

untuk membuat keputusan mengenai tenaga kerja agregat dan tingkat 

produksi (Herjanto, 1999). 

5. Metode Pemrograman Dinamis 

Pemrograman dinamis terdiri dari dua macam algoritma yaitu algoritma 

Wagner-Whitin yang digunakan untuk membuat perencanaan produksi 

tanpa back order dan algoritma Zangwill yang digunakan untuk membuat 

perencanaan produksi yang melibatkan kasus back order (Nasution, 2003). 

2.3 Peramalan 

 Peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan 

dimasa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu 

dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang maupun 

jasa (Nasution, 2003). Makridakis (1994) menjelaskan bahwa kebutuhan 

peramalan akan meningkat sejalan dengan usaha manajemen untuk mengurangi 



9 
 

ketergantungan pada hal-hal yang belum pasti. Peramalan menjadi lebih ilmiah 

sifatnya dalam menghadapi lingkungan manajemen. Beberapa bagian organisasi 

dimana peramalan ini mempunyai peranan yang penting adalah : 

1. Penjadwalan sumber daya yang tersedia. Penggunaan sumber daya yang 

efisien memerlukan penjadwalan produksi, transportasi, kas, personalia, 

dan sebagainya. 

2. Penyediaan sumber daya tambahan waktu tenggang untuk memperoleh 

bahan baku, menerima pekerja baru atau membeli mesin dan peralatan 

dapat berkisar antara beberapa hari sampai beberapa tahun. 

3. Penentuan sumber daya yang diinginkan. Setiap organisasi harus 

menentukan sumber daya yang dimiliki dalam jangka panjang. 

Menurut Nasution (2003) dalam hubungannya dengan horison waktu 

peramalan, peramalan dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok yaitu : 

1. Peramalan jangka panjang, umumnya 2-10 tahun. 

2. Peramalan jangka menengah, umumnya 1-24 bulan. 

3. Peramalan jangka pendek, umumnya 1-5 minggu. 

Peramalan dapat dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu metode 

kuantitatif dan kualitatif. Teknik kualitatif yang murni, peramal tidak memerlukan 

manipulasi data hanya pendapat pribadi atau judgement yang digunakan peramal 

(Hanke et al., 2003). Metode peramalan kuantitatif dilain pihak juga tidak 

memerlukan data yang serupa seperti metode peramalan kuantitatif. Input yang 

dibutuhkan tergantung pada metode tertentu dan biasanya merupakan hasil dari 

pemikiran intuitif, perkiraan dan pengetahuan yang didapat (Makridakis, 1994). 

Teknik kuantitatif biasanya dikembangkan dari dasar data historis (Wilson et al, 
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2002). Menurut Manurung (1990) peramalan kuantitatif ini dipergunakan bila 

kondisi : 

1. Adanya informasi tentang masa lalu. 

2. Informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data. 

3. Informasi tersebut dapat diasumsikan bahwa pada masa lalu akan terus 

bersambung sampai ke masa depan. 

Metode kuantitatif dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis peramalan, yaitu 

time series dan regresi (kausal) model (Manurung, 1990). Analisis runtut waktu 

(time series) dilakukan untuk menemukan pola pertumbuhan atau perubahan masa 

lalu yang dapat digunakan untuk memperkirakan pola data pada masa mendatang 

dan untuk kebutuhan kegiatan bisnis. Metode time series biasanya memiliki 4 

komponen yaitu : 

1. Komponen siklus adalah fluktuasi seperti gelombang disekitar trend 

yang biasanya dipengaruhi oleh perubahan-perubahan keadaan 

ekonomi secara umum.  

2. Komponen musiman menunjukkan pola perubahan yang berulang 

setiap tahun. 

3. Komponen ketidakteraturan mengukur variabilitas runtut waktu setelah 

komponen-komponen lainnya dipindahkan. 

4. Komponen trend atau kecenderungan. Trend merupakan sifat dari 

permintaan dimasa lalu terhadap waktu terjadinya, apakah permintaan 

tersebut cenderung naik-turun atau konstan (Nasution, 2003). 

Metode peramalan times series terdiri dari metode rata-rata bergerak 

(Moving Average), penghalusan eksponensial (Eksponential Smooting), proyeksi 
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trend, dekomposisi, sedangkan metode regresi (kausal) terdiri dari metode regresi 

dan ekonometri (Arsyad, 1995). 

Metode rata-rata bergerak diperoleh dengan merata-rata permintaan 

berdasarkan beberapa data masa lalu yang terbaru. Metode tersebut paling cocok 

untuk data stasioner dan tidak dapat bekerja lebih baik untuk data trend atau 

musiman. Metode pemulusan eksponensial merupakan suatu prosedur yang 

mengulang perhitungan secara terus-menerus dengan menggunakan data terbaru. 

Metode ini didasarkan pada perhitungan rata-rata (pemulusan) data-data masa lalu 

secara eksponensial (Arsyad, 1995). 

Metode proyeksi trend adalah teknik mencocokkan garis trend ke 

rangkaian titik data historis dan kemudian memproyeksikan garis itu ke dalam 

ramalan jangka menengah hingga jangka panjang (Render dan Heizer, 2001). 

Metode dekomposisi mencoba memisahkan peta komponen terpisah dari pola 

dasar yang cenderung mencirikan deret data ekonomi dan bisnis. Komponen-

komponen tersebut adalah faktor trend (kecenderungan), siklus dan musiman 

(Makridakis, 1994). 

Ukuran akurasi hasil peramalan merupakan ukuran tentang tingkat 

perbedaan antara hasil peramalan dengan permintaan yang sebenarnya terjadi. 

Menurut Nasution (2003), ada 4 ukuran yang biasa digunakan yaitu : 

1. Rata-rata deviasi mutlak (Mean Absolute Deviation = MAD) 

MAD = ∑  

2. Rata-rata kuadrat kesalahan (Mean Square Error = MSE) 

MSE = ∑  
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3. Rata-rata kesalahan peramalan (Mean Forecast Error = MFE) 

MFE = ∑  

4. Rata-rata prosentase kesalahan absolute (Mean Absolute Precentage Error 

= MAPE) 

MAPE = ∑  

Dimana : 

At =Permintaan aktual pada periode t 

Ft = peramalan permintaan 

n = jumlah periode peramalan yang terlibat     

2.4 Goal Programming 

 Salah satu fungsi tujuan program linier hanya dapat diukur dalam 1 

dimensi yaitu laba. Tidak menutup kemungkinan dalam program linier terdapat 

lebih dari satu tujuan dalam fungsi tujuannya. Pada umumnya organisasi 

mempunyai tujuan yang terkadang bertentangan satu sama lain (Levin et al., 

1993). Goal Programming memberikan cara untuk meraih berbagai tujuan secara 

simultan (Hiller dan Lieberman, 1994). 

 Program tujuan ganda atau goal programming merupakan modifikasi atau 

variasi khusus dari program linier. Analisis goal programming bertujuan untuk 

meminimumkan jarak antara atau deviasi terhadap tujuan, target atau sasaran yeng 

telah ditetapkan dengan usaha yang dapat ditempuh untuk mencapai target atau 

tujuan tersebut secara memuaskan sesuai dengan syarat ikatan yang ada, yang 

membatasinya berupa sumber daya tersedia, teknologi yang ada, kendala tujuan 

dan sebagainya (Nasendi dan Anwar, 1985). 
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 Taylor (2001) menyatakan goal programming sering kali berguna untuk 

masalah pengambilan keputusan dalam organisasi kemasyarakatan atau organisasi 

pemerintahan dimana tingkat jasa atau efisiensi terdiri dari beberapa tujuan yang 

lebih penting dari laba atau kerugian, seperti untuk meningkatkan pangsa pasar, 

mempertahankan anggaran, pengeluaran dan untuk merencanakan jumlah tenaga 

kerja. 

2.4.1 Langkah-Langkah Perumusan Goal Programming 

 Dalam merumuskan suatu masalah goal programming, perlu mempelajari 

model tujuan tunggal sebagai awalan yang baik untuk memahami program tujuan 

(Levin et al. , 1993). Langkah-langkah perumusan goal programming meliputi 

beberapa tahap : 

1. Tentukan variabel keputusan 

Variabel keputusan adalah jumlah atau kuantitas yang tengah dihadapi 

pembuat keputusan yang harus ditentukan nilainya (Levin et al, 1993).  

2. Nyatakan sistem kendala 

Sistem kendala adalah unsur-unsur proses yang membatasi kemungkinan 

nilai variabel keputusan yang dapat diambil (Levin et al. , 1993). 

3. Tentukan prioritas utama 

Dengan membuat urutan tujuan-tujuan yang merupakan pernyataan 

preferensi individu. Ada 3 jenis model goal programming, yaitu tujuan 

banyak tanpa prioritas, tujuan banyak dengan prioritas dan tujuan banyak 

dengan prioritas dan bobot (Nasendi dan Anwar, 1985).. 

4. Menentukan bobot 

Dengan membuat urutan dalam suatu tujuan tertentu (Levin et al. , 1993). 
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5. Nyatakan fungsi tujuan 

Untuk meminimalkan deviasi antara berbagai tujuan atau sasaran yang 

ditetapkan, yaitu meminimalkan jarak batas yang dapat dicapai oleh fungsi 

tujuan sebagaimana yang dikehendaki oleh berbagai fungsi kendala yang 

mengikat fungsi tujuan tersebut sebagai syaratnya (Nasendi dan Anwar, 

1985). 

2.4.2 Model Umum Goal Programming 

 Menurut Nasendi dan Anwar (1985), model umum dari goal programming 

(tanpa faktor prioritas di dalam strukturnya) adalah sebagai berikut : 

Minimumkan Z =   

Syarat Ikatan  =   untuk i=1,2… m tujuan 

      untuk k=1,2… p kendala fungsional 

 j=1,2…n 

 Dan , , 0, , 0 

Dimana : 

dan   = jumlah unit deviasi yang kekurangan (-) atau kelebihan (+) terhadap 

tujuan (  

dan   = timbangan atau penalty (ordinal atau cardinal) yang diberikan 

terhadap suatu unit deviasi yang kekurangan (-) atau kelebihan (+) 

terhadap tujuan  

  = koefisien teknologi fungsi kendala tujuan, yaitu yang berhubungan 

dengan tujuan peubah pengambilan keputusan  
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  = peubah pengambilan keputusan atau kegiatan yang kini dinamakan 

sebagai sub tujuan 

  = tujuan atau target yang ingin dicapai 

  = koefisien teknologi fungsi kendala biasa 

  = jumlah sumber daya k yang tersedia 

2.5 Penelitian Terkait 

Metode goal programming telah banyak diterapkan dalam penelitian-

penelitian terdahulu sebagai solusi pemecahan masalah dalam pengambilan 

masalah multi sasaran.  Menurut Anis et al. (2007), dalam jurnal “Optimasi 

Perencanaan Produksi”, menggunakan metode goal programming dalam 

menentukan jumlah produksi  produk jamu di Surakarta dengan multi sasaran 

yaitu memenuhi permintaan, memaksimalkan pendapatan penjualan, 

meminimalkan biaya produksi, memaksimalkan utilitas, meminimalkan jam 

lembur dan meminimalkan biaya kualitas. Dari penelitian tersebut didapat bahwa 

goal programming mampu memberikan kombinasi produksi dari produk jamu 

dengan mempertimbangkan faktor pendapatan penjualan, biaya produksi dan 

sebagainya.    

Menurut Suhartini, dkk (2002), dalam jurnal “Pendekatan Fuzzy Quality 

Function Deployment dan Goal Programming dalam Pemilihan Supplier”, 

mendapatkan bahwa goal programming sangat cocok digunakan untuk 

menentukan supplier dan alokasi order yang sesuai dengan kriteria perusahaan. 

Metode  Fuzzy Quality Function Deployment digunakan untuk mengukur 

performansi supplier dan Goal Programming untuk menentukan alokasi order ke 

supplier dengan tujuan agar mampu menghasilkan solusi optimal dalam pemilihan 
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supplier penerima order yang memenuhi beberapa fungsi objektif yang sesuai 

dengan kriteia perusahaan dalam mengevaluasi supplier. 

Dalam jurnal “Optimasi Jumlah Produksi dan Pemilihan Produk Unggulan 

di PT.INHUTANI I” oleh Hendartin dan Marimin (2001), mengungkapkan bahwa 

untuk menentukan produk unggulan dengan menggunakan metode analysis 

hierarchy process dan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan pada departemen 

produksi dengan menggunakan metode linear goal programming.  

Menurut Chowdary & Slomp (2002), dalam paper “Production Planning 

Under Dynamic Product Environtment : A Multi-objective Goal Programming 

Approach”, memaparkan bahwa goal programming dapat diterapkan secara 

efektif dalam perencanaan produksi, karena metode goal programming potensial 

untuk menyelesaikan aspek-aspek yang bertentangan antara elemen-elemen dalam 

perencanaan produksi, yaitu konsumen, produk, dan proses manufaktur.  

Metode  goal programming  juga efektif bila digunakan untuk menentukan 

kombinasi produk yang optimal dan sekaligus mencapai sasaran-sasaran yang 

diinginkan perusahaan. Goal programming merupakan metode yang tepat 

digunakan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

bertentangan di dalam batasan-batasan yang komplek dalam perencanaan 

produksi. Metode goal programming juga membantu kita untuk memperoleh 

jawab optimal yang paling mendekati sasaran-sasaran yang kita inginkan 

(Bertolini and Maurizio, 2005). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian bertempat di PT. Surya Pratista Hutama Manufactory di Jalan 

Raya Suko, Sidoarjo pada Bulan Maret 2011 sampai Mei 2011. 

3.2 Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian optimasi perencanaan produksi mie kering menggunakan 

metode Goal Programming. Langkah-langkah yang dilakukan untuk 

menyelesaikan masalah dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

3.2.1 Identifikasi Masalah 

 Identifikasi masalah dilakukan dengan cara observasi awal untuk 

mengetahui secara menyeluruh keadaan perusahaan. Dari hasil observasi tersebut 

juga dapat diketahui adanya permasalahan yaitu perencanaan produksi mie kering 

yang belum optimal. Oleh karena itu permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah bagaimana mengoptimasi perencanaan produksi mie kering 

untuk memenuhi permintaan, memaksimalkan pendapatan dan meminimasi biaya 

produksi di PT. Surya Pratista Hutama Manufactory.  

3.2.2 Studi Kepustakaan 

 Studi kepustakaan untuk dapat memberikan dasar-dasar dalam melakukan 

penelitian. Pada tahap ini dilakukan usaha untuk menggali konsep-konsep maupun 

teori yang dapat mendukung usaha penelitian. Studi kepustakaan tersebut 

dilakukan dengan menggunakan buku referensi, jurnal-jurnal yang berkaitan 

dengan optimasi perencanaan produksi dan goal programming. 
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Gambar 1. Langkah-langkah Kerja Pelaksanaan Penelitian 

3.2.3 Penentuan Batasan Masalah 

 Batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan 4 produk mie kering yaitu Mie Cap 

Burung Dara, Mie Baso Super, Mie Bakso 44 dan Mie Doro Mas  
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2. Fungsi tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi permintaan, 

memaksimalkan keuntungan, meminimasi kebutuhan bahan baku dan 

meminimasi waktu proses produksi. 

3.2.4 Pendefinisian Sistem 

 Perusahaan mengalami masalah dalam memenuhi permintaan dan 

mengoptimalkan sumber daya yang ada pada proses produksi. Fungsi tujuan pada 

penelitian ini adalah mengoptimasi perencanaan produksi mie kering di PT. Surya 

Pratista Hutama Manufactory. Salah satu metode yang dapat menyelesaikan 

masalah dengan lebih dari satu tujuan adalah Goal Programming. Pada penelitian 

ini digunakan metode Goal Programming dalam mengembangkan sebuah model 

matematis untuk mempresentasikan sistem nyata sehingga akan didapat solusi 

yang optimal. Penggunaan metode Goal Programming ini bertujuan untuk 

memenuhi permintaan, memaksimalkan keuntungan, meminimasi waktu proses 

produksi dan meminimasi bahan baku. 

 Dalam penelitian ini variabel yang akan ditentukan adalah optimasi 

perencanaan produksi pada produk mie burung dara meliputi data permintaan dan 

biaya produksi. Variabel tersebut yang kemudian akan digunakan untuk 

menentukan solusi optimal produksi produk Mie Cap Burung Dara, Mie Baso 

Super, Mie Bakso 44 dan Mie Doro Mas. 

3.2.5 Analisa Data Peramalan Permintaaan 

 Peramalan permintaan pada penelitian ini bertujuan untuk meramalkan 

tingkat permintaan produk mie burung dara di masa yang akan datang. Data yang 

digunakan adalah data volume penjualan di PT. Surya Pratista Hutama 

Manufactory selama 3 tahun terakhir yaitu pada bulan Januari 2008 – Desember 
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2010. Data volume penjualan tersebut disajikan dalam bentuk scatter diagram 

sehingga dapat diketahui polanya. Metode yang digunakan adalah metode 

peramalan kuantitatif dengan model deret waktu (time series). Metode peramalan 

terbaik dipilih berdasarkan nilai kesalahan (MAPE) terkecil. Untuk memudahkan 

dalam analisa data, peramalan permintaan dalam penelitian ini menggunakan 

bantuan software Minitab 15. 

3.2.6 Analisa Biaya Produksi  

Untuk menghitung biaya produksi produk mie kering ini diasumsikan 

hanya dengan jumlah dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan 

biaya overhead.. Perumusannya adalah :  

Biaya produksi tiap produk  = biaya bahan baku + biaya tenaga kerja langsung + 

biaya overhead. 

3.2.7 Formulasi Model  

 Model yang digunakan pada penelitian ini adalah Goal Programming yang 

merupakan pengembangan dari pemrograman linier. Dalam pemrograman linier 

fungsinya hanya mengandung satu tujuan, sementara dalam pemrograman tujuan 

adalah meminimumkan penyimpangan-penyimpangan dari sasaran-sasaran yang 

ingin dicapai. 

 Sebelum membentuk model, maka akan dilakukan perhitungan dari 

parameter-parameter yang belum diketahui nilainya, yang nantinya akan 

digunakan dalam model antara lain biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan 

baku, biaya overhead, harga jual per unit dan jumlah produk yang dihasilkan. 

 Tahapan dalam pemodelan perencanaan produksi mie kering adalah 

merumuskan model pemrograman linier sebagai model dasar yang akan 
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dikembangkan ke model pemrograman tujuan dengan menambahkan beberapa 

variabel simpangan dan tujuan. 

3.2.8 Formulasi Model Goal Programming   

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai perusahaan secara berurutan 

adalah memaksimalkan volume produksi untuk memenuhi jumlah permintaan 

produk, memaksimalkan keuntungan, meminimasi waktu proses produksi dan 

meminimasi bahan baku. Demikian formulasi model untuk mencapai tujuan-

tujuan perusahaan ini adalah sebagai berikut :  

1. Sasaran memaksimalkan volume produksi untuk memenuhi jumlah 

permintaan. Kemampuan untuk memenuhi permintaan konsumen 

tergantung pada jumlah produksi pada periode sebelumnya dengan 

memprediksi hasil ramalan yang akan datang. Model dalam pencapaian 

sasaran ini adalah:  

  

Dimana :   

 = tingkat permintaan per unit produk i  

= nilai penyimpangan di bawah Pi  

= nilai penyimpangan di atas Pi  

   = jumlah produk i yang diproduksi  

Supaya dan minimal, maka persamaan fungsi tujuan Z menjadi : 

Min Z = ∑  

Min Z = DB1 + DB2 + DB3 + DB4 + DB5 + DB6 + DB7 + DA1 + DA2 + 

DA3 
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Dimana : 

DB1 = Variabel deviasional yang akan menampung penyimpangan di bawah 

sasaran memenuhi permintaan pada mie Burung Dara. 

DB2 = Variabel deviasional yang akan menampung penyimpangan di bawah 

sasaran memenuhi permintaan pada mie Baso Super. 

DB3 = Variabel deviasional yang akan menampung penyimpangan di bawah 

sasaran memenuhi permintaan pada mie Baso 44. 

DB4 = Variabel deviasional yang akan menampung penyimpangan di bawah 

sasaran memenuhi permintaan pada mie Doro Mas. 

DB5 = Variabel deviasional yang akan menampung penyimpangan di bawah 

sasaran memenuhi permintaan pada periode Januari 2011. 

DB6 = Variabel deviasional yang akan menampung penyimpangan di bawah 

sasaran memenuhi permintaan pada periode Februari 2011. 

DB7 = Variabel deviasional yang akan menampung penyimpangan di bawah 

sasaran memenuhi permintaan pada periode maret 2011. 

DA1 = Variabel deviasional yang akan menampung penyimpangan di atas 

sasaran memenuhi permintaan pada periode Januari 2011. 

DA2 = Variabel deviasional yang akan menampung penyimpangan di atas 

sasaran memenuhi permintaan pada periode Februari 2011. 

DA3 = Variabel deviasional yang akan menampung penyimpangan di atas 

sasaran memenuhi permintaan pada periode maret 2011. 
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2. Sasaran memaksimalkan keuntungan  

Besarnya pendapatan dicerminkan dari jumlah produk yang laku di pasaran. 

Karena terbatasnya kemampuan produksi maka diasumsikan bahwa volume 

penjualan sama dengan volume produksi. Model matematisnya adalah:  

Max Z = ∑   

Dimana :   

= keuntungan per unit produk i  

       = jumlah produk i yang diproduksi  

         m  = banyaknya jenis produk  

3.  Sasaran meminimalkan waktu proses produksi  

Min Z = DB8 + DB9 + DB10 + DB11 + DB12 + DB13 + DB14 + DB15 + 

DB16 + DB17 

Dimana :  

DB8 = Variabel deviasional yang akan menampung penyimpangan di bawah 

sasaran minimasi waktu proses produksi pada proses screw conveyor. 

DB9 = Variabel deviasional yang akan menampung penyimpangan di bawah 

sasaran minimasi waktu proses produksi pada proses mixing. 

DB10 = Variabel deviasional yang akan menampung penyimpangan di bawah 

sasaran minimasi waktu proses produksi pada proses roll shelting. 

DB11 = Variabel deviasional yang akan menampung penyimpangan di bawah 

sasaran minimasi waktu proses produksi pada proses roll sliting. 

DB12 = Variabel deviasional yang akan menampung penyimpangan di bawah 

sasaran minimasi waktu proses produksi pada proses steaming. 
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DB13 = Variabel deviasional yang akan menampung penyimpangan di bawah 

sasaran minimasi waktu proses produksi pada proses cutting. 

DB14 = Variabel deviasional yang akan menampung penyimpangan di bawah 

sasaran minimasi waktu proses produksi pada proses folding. 

DB15 = Variabel deviasional yang akan menampung penyimpangan di bawah 

sasaran minimasi waktu proses produksi pada proses drying. 

DB16 = Variabel deviasional yang akan menampung penyimpangan di bawah 

sasaran minimasi waktu proses produksi pada proses pengemasan 

primer. 

DB17 = Variabel deviasional yang akan menampung penyimpangan di bawah 

sasaran minimasi waktu proses produksi pada proses pengemasan 

sekunder. 

4.  Sasaran meminimalkan bahan baku  

Min Z = DB18 + DB19 + DB20 

Dimana :  

DB18 = Variabel deviasional yang akan menampung penyimpangan di bawah 

sasaran minimasi bahan baku pada bahan baku tepung terigu. 

DB19 = Variabel deviasional yang akan menampung penyimpangan di bawah 

sasaran minimasi bahan baku pada bahan baku tepung tapioka. 

DB20 = Variabel deviasional yang akan menampung penyimpangan di bawah 

sasaran minimasi bahan baku pada bahan baku FA. 
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3.2.9 Solusi Optimal 

 Solusi optimal yang diperoleh dari perhitungan metode goal programming 

dengan software WinQsb ini adalah jumlah produksi produk Mie Cap Burung 

Dara, Mie Baso Super, Mie Bakso 44 dan Mie Doro Mas tiap periode, 

pengoptimalan sasaran pemenuhan jumlah permintaan, sasaran memaksimalkan 

keuntungan, meminimasi waktu proses produksi dan sasaran meminimasi bahan 

baku yang nantinya dapat diterapkan oleh perusahaan. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Perusahaan 

 PT. Suprama (Surya Pratista Hutama) adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang industri makanan mie kering dan mie instan. Pertama kali berdiri, pada 

tahun 1972 perusahaan yang berlokasi di daerah Jenggolo ini diberi nama PT. 

Sampindo (Sampurna Pangan Indonesia) oleh Bapak Ateng Sulestio. 

 Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan mie dan makanan alternatif 

yang terbaik di Indonesia dan diakui oleh pasar dunia. Misi perusahaan adalah 

menghasilkan produk makanan berkualitas dengan harga terjangkau dan mudah 

diperoleh konsumen hingga menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi steak 

holder (konsumen, karyawan, pemasok, pemegang saham, masyarakat) melalui 

jajaran manajemen yang profesional, karyawan yang kompeten dan sistem 

manajemen kinerja yang memenuhi standart global. 

4.1.1 Tenaga Kerja 

PT. Suprama memberlakukan jam kerja bagi karyawan dengan jumlah 6 

hari kerja dengan 40 jam kerja efektif dengan 3 shift dalam seminggu yaitu hari 

senin sampai sabtu. Karyawan yang menggunakan shift antara lain bagian 

produksi, mekanik dan warehouse. Pengaturan jam kerja yang berlaku pada PT. 

Suprama adalah sebagai berikut:  

1.  Hari senin sampai jumat adalah:  

 a.  Shift pagi : pukul 07.00 – 15.00  

 b.  Shift sore : pukul 15.00 – 23.00  

 c.  Shift malam  : pukul 23.00 – 07.00  
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2.  Hari sabtu adalah:  

 a.  Shift pagi : pukul 08.00 – 11.30  

 b.  Shift sore : pukul 11.30 – 13.00  

 c.  Shift malam : pukul 13.00 – 16.30  

4.1.2 Proses Produksi 

Tahapan pembuatan mie terdiri dari tahap pencampuran, roll press 

(pembentukan lembaran), pembentukan mie, pengukusan, penggorengan, 

pendinginan serta pengemasan.   

Tahap pencampuran bertujuan agar hidrasi tepung dengan air berlangsung 

secara merata dan menarik serat-serat gluten.  Untuk mendapatkan adonan yang 

baik harus diperhatikan jumlah penambahan air (28 – 38%), waktu pengadukan 

(15 – 25 menit), dan suhu adonan (24 – 40oC).  Proses  roll press (pembentukan 

lembaran) bertujuan untuk menghaluskan serat-serat gluten dan membuat 

lembaran adonan. Pasta yang dipress sebaiknya tidak bersuhu rendah yaitu kurang 

dari 25oC, karena pada suhu tersebut menyebabkan lembaran pasta pecah-pecah 

dan kasar. Mutu lembaran pasta yang demikian akan menghasilkan mie yang 

mudah patah. Tebal akhir pasta sekitar 1,2 – 2 mm.  Di akhir proses pembentukan 

lembaran, lembar adonan yang tipis dipotong memanjang selebar 1 – 2 mm 

dengan rol pemotong mie dan selanjutnya dipotong melintang pada panjang 

tertentu, sehingga dalam keadaan kering menghasilkan berat standar.   

Setelah pembentukan mie dilakukan proses pengukusan. Pada proses ini 

terjadi gelatinisasi pati dan koagulasi gluten sehingga dengan terjadinya dehidrasi 

air dari gluten akan menyebabkan timbulnya kekenyalan mie. Hal ini disebabkan 

oleh putusnya ikatan hidrogen, sehingga rantai ikatan kompleks pati dan gluten 
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lebih rapat. Pada waktu sebelum dikukus, ikatan bersifat lunak dan fleksibel, 

tetapi setelah dikukus menjadi keras dan kuat.  

Pada proses selanjutnya, mie digoreng dengan minyak pada suhu 140 – 

150oC selama 60 sampai 120 detik. Tujuannya agar terjadi dehidrasi lebih 

sempurna sehingga kadar airnya menjadi 3 – 5 %. Suhu minyak yang tinggi 

menyebabkan air menguap dengan cepat dan menghasilkan pori-pori halus pada 

permukaan mie, sehingga waktu rehidrasi dipersingkat. Teknik tersebut biasa 

dipakai dalam pembuatan mie instan. Setelah digoreng, mie ditiriskan dengan 

cepat hingga suhu 40oC dengan kipas angin yang kuat pada ban berjalan. Proses 

tersebut bertujuan agar minyak memadat dan menempel pada mie. Selain itu juga 

membuat tekstur mie menjadi keras. Pendinginan harus dilakukan sempurna, 

karena jika uap air berkondensasi akan menyebabkan tumbuhnya jamur. 

Pengeringan dapat juga dilakukan menggunakan oven bersuhu 60oC sebagai 

pengganti proses penggorengan, dan mie yang diproduksi dikemas dengan plastik. 

4.1.3 Jumlah produksi 

 Jumlah produksi Mie Burung Dara setiap periode cenderung berfluktuasi, 

akan tetapi perubahannya tidak terlalu besar. Hal ini dipengaruhi oleh permintaan 

konsumen yang juga tidak stabil. Selama ini, penentuan jumlah produksi untuk 

periode yang akan datang dilakukan berdasarkan jumlah permintaan produk 

sebelumnya. Jumlah produksi dan realisasi penjualan dapat dilihat pada Lampiran 

1 dan Lampiran 2. 

 Dari Lampiran 1 dan 2 dapat diketahui bahwa pada produk Mie Baso 

Super, Mie Baso 44 dan Doro Mas, jumlah produksi lebih sering mengalami 

kekurangan jika dibandingkan dengan volume penjualannya. Perusahaan 



29 
 

 
 

mengantisipasinya dengan cara menambah jumlah produksi untuk memenuhi 

permintaan yang pada periode tertentu cenderung lebih tinggi daripada jumlah 

produksi. Sehingga menyebabkan peningkatan biaya produksi yang diakibatkan 

overtime. Dari Lampiran 1 dan 2 juga dapat disimpulkan bahwa pada produk Mie 

Burung Dara terjadi kelebihan produksi yang cukup signifikan dibandingkan 

dengan volume penjualannya. Adanya kecenderungan kelebihan produksi dan 

penurunan volume penjualan ini perlu diantisipasi sehingga perusahaan tidak 

mengalami kerugian. 

 Selain mengalami kekurangan dan kelebihan produksi setiap periode, 

perusahaan memproduksi lebih dari satu jenis produk sehingga akan sulit 

menentukan jumlah produk yang optimal. Kondisi tersebut dapat diatasi dengan 

membuat jadwal produksi berdasarkan permintaan masa lalu dengan perhitungan 

matematis. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution (2003), bahwa perusahaan 

yang menghasilkan lebih dari satu macam produk mengalami kesulitan dalam 

perencanaan dan pengendalian produksi. Oleh karena itu, diperlukan jadwal 

produksi yang dapat membantu kelancaran kegiatan produksi. 

 Pada penelitian ini, penentuan jumlah produksi dilakukan berdasarkan 

peramalan jumlah permintaan sebelumnya agar lebih akurat. Menurut pendapat 

Herjanto (1999), bahwa penjadwalan yang akurat tidak hanya mengandalkan data 

masa lalu dan intuisi, tetapi juga harus didukung dengan perhitungan matematis 

untuk memperkecil resiko kerugian. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Pardede 

(2005), bahwa perencanaan produksi secara kuantitatif memberikan tingkat 

ketepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan cara kualitatif. 
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4.1.4 Bahan Baku 

 Pengadaan bahan baku merupakan hal penting untuk diperhitungkan 

dalam suatu sistem produksi. Tanpa adanya bahan baku, maka otomatis 

keseluruhan proses akan terganggu dan dapat mengakibatkan kegiatan produksi 

berhenti. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka diadakan perencanaan 

kebutuhan bahan baku secara tepat. Bahan baku utama yang digunakan untuk 

keempat produk mie tersebut adalah tepung terigu. Bahan baku tambahan adalah 

tepung tapioka dan food additive. food additive yang digunakan adalah garam 

beryodium, pengembang (kalium karbonat, natrium karbonat) dan pewarna 

makanan tartratizine CI 19140. 

 Adapun komposisi bahan baku yang dibutuhkan tiap produknya dapat 

dilihat pada Tabel 1 berikut : 

Tabel 1. Komposisi Bahan Baku tiap Produk (pcs) 

Nama Produk 
Bahan Baku Utama (Kg) 

Berat 
Persatuan

Tepung 
Terigu FA Tepung 

Tapioka 
Burung Dara 0.02376 0.019008 0.0003564 0.0046332 

Mie Baso Super 0.01984 0.015872 0.0002976 0.0038688 
Mie Baso 44 0.02336 0.018688 0.0003504 0.0045552 

Doro Mas 0.018 0.0144 0.00027 0.00351 
Sumber : PT. Suprama, 2011 

Berdasarkan Tabel 1, kebutuhan bahan baku yang terbesar adalah produk 

Mie Burung Dara sebesar 0,02376 Kg. Sedangkan kebutuhan bahan baku yang 

paling kecil adalah produk Doro Mas sebesar 0,018 Kg. 

Kapasitas bahan baku maksimal merupakan total bahan baku yang dibeli 

oleh PT. Suprama setiap bulan. Hasil perhitungan kapasitas bahan baku maksimal 

tiap pcs produk per bulan ditunjukkan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kapasitas Bahan Baku Maksimal Tiap Produk/bulan (ball) 
Bahan Baku 

(Kg) 
Kapasitas 

Bahan Baku 
Tepung Terigu 78125 

Tepung Tapioka 1171.875 
FA 390.625 

Sumber : PT. Suprama, 2011 

 Berdasarkan Tabel 2, produk mie yang membutuhkan bahan baku paling 

banyak adalah mie burung dara. Berurutan menyusul dibawahnya adalah mie 

bakso 44, mie baso super dan yang paling kecil adalah mie doro mas. Kapasitas 

bahan baku yang paling banyak adalah tepung terigu dimana tepung terigu 

merupakan bahan utama pembuatan mie. Jumlah produksi dibatasi oleh kapasitas 

bahan baku sehingga hasil perencanaan tidak melebihi kapasitas. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Kusuma (2002), bahwa kapasitas pabrik menentukan jumlah 

produk maksimum yang dapat dibuat pada periode tertentu. 

4.1.5 Waktu Proses  

Waktu proses adalah waktu yang digunakan untuk memproses satu piece 

mie dari proses pembahanan sampai dengan proses packaging. Berikut ini 

merupakan data waktu proses produksi tiap stasiun kerja atau mesin yang 

digunakan masing-masing produk ditunjukkan pada Tabel 3. 

Berdasarkan Tabel 3, proses produksi yang membutuhkan waktu paling 

banyak adalah pada proses drying. Proses drying merupakan proses Lamanya 

proses produksi mie dari keempat produk ini relatif sama. 
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Tabel 3. Data Waktu Proses Produksi per pieces (Menit) 

Stasiun Kerja/Mesin Burung 
Dara 

Mie Baso 
Super 

BD Mie 
Bakso 44 Doro Mas 

Penuangan Bahan Mentah 
ke Screw Conveyor 0.0000487 0.00004279 0.00004587 0.0000473 

Mixing 0.000121 0.000158 0.000183 0.000152 
Roll Shelting 0.0000304 0.000158 0.000183 0.000152 
Roll Sliting 0.00004566 0.00002377 0.00002752 0.00002703 
Steaming 0.0001065 0.0000888 0.0000948 0.00010811 

Cutting+lipatan 0.00000761 0.00000792 0.00000765 0.00000845 
Drying 0.0004567 0.000491 0.0004434 0.0005237 
Cooling 0.00004566 0.00004437 0.0000367 0.00004392 

Mesin Pengemas Primer 0.00000152 0.00000158 0.00000153 0.00000169 
Mesin Pengemas Sekunder 0.00004414 0.00003803 0.0000367 0.00005236 

Sumber : PT. Suprama, 2011 

4.1.6 Jenis dan Jumlah Mesin 

Untuk memperlancar jalannya proses produksi mie, perusahaan memiliki 

sumber daya mesin. Data jenis dan jumlah mesin produksi mie dapat ditunjukkan 

pada Tabel 4. 

Tabel 4. Data jenis dan Jumlah Mesin (pcs) 

Jenis Mesin Jumlah 
Mesin 

Mesin Screw Conveyor 5 
Mesin Mixing 5 
Mesin Roll Shelting 5 
Mesin Roll Sliting 5 
Mesin Steaming 5 
Mesin Cutting + lipatan 5 
Mesin Drying 5 
Mesin Cooling 5 
Mesin Pengemas Primer 5 
Mesin Pengemas Sekunder 5 

   Sumber : PT. Suprama, 2011 

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa jumlah mesin untuk setiap 

proses produksi memiliki jumlah yang sama yaitu 5 buah. Mesin-mesin ini 

beroperasi secara kontinyu, jadi mulai dari proses awal sampai packaging 
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merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Kapasitas produksi maksimal 

selama 1 bulan adalah 116.685 pieces. 

4.2 Biaya 

Biaya-biaya yang termasuk dalam biaya produksi adalah biaya tenaga 

kerja langsung, biaya bahan baku dan biaya overhead pabrik. 

4.2.1 BiayaTenaga Kerja  

Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menggaji 

tenaga kerja dalam menghasilkan tiap produk. Tenaga kerja yang dimaksud adalah 

tenaga kerja bagian produksi. Jumlah tenaga kerja pada proses produksi berjumlah 

20 orang. Perhitungan jumlah tenaga kerja langsung (TKL) adalah dengan 

memperhatikan jumlah tenaga kerja, upah tenaga kerja dan jumlah hari kerja tiap 

bulanya ditunjukkan pada Tabel 5. 

Jam kerja/bulan = 40 x 4 x 60 = 9600  

Biaya TK/menit = (Rp.1.107.000 x 20) / 9600 = 2306,25  

Biaya TK/unit = Biaya tenaga kerja/menit x waktu proses 

Tabel 5. Biaya Tenaga Kerja/Unit 

Produk Waktu Proses/Unit 
(menit/unit) 

Biaya Tenaga 
Kerja (Rp/menit)

Biaya Tenaga Kerja 
(Rp/unit) 

Burung Dara 0.09086758 2306.25 209.5633562 
Mie Baso Super 0.094136292 2306.25 217.1018225 

Mie Baso 44 0.090978593 2306.25 209.8193807 
Doro Mas 0.101013514 2306.25 232.9624155 

Sumber : PT. Suprama, 2011 

Berdasarkan Tabel 5, besarnya gaji dikonversikan dalam satuan menit agar 

dapat diketahui besarnya upah untuk tiap menit. Data waktu proses/unit diperoleh 

dari data perusahaan, yaitu jumlah waktu proses produksi tiap produk dibagi 
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jumlah produk tiap siklus produk. Diketahui bahwa biaya tenaga kerja tiap produk 

per menit relatif sama. 

4.2.2 Biaya Bahan Baku  

Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan mie meliputi bahan baku 

utama yaitu tepung terigu, tepung tapioka dan food additive. Jumlah dan harga 

kebutuhan bahan baku untuk masing-masing produk adalah dapat ditunjukkan 

pada Tabel 6 serta biaya overhead dapat ditunjukkan pada Tabel 7. 

Tabel 6. Biaya Bahan Baku per Ball (Kg) 
Produk Bahan Baku Kebutuhan Harga Total 

Burung Dara 
 

Tepung Terigu 1.9008 4900 9313.92 
FA 0.46332 1100 39.204 

Tepung Tapioka 0.46332 1100 509.652 

Jumlah 9862.776

Mie Baso Super 
 

Tepung Terigu 1.5872 4900 7777.28 
FA 0.02976 1100 32.736 

Tepung Tapioka 0.38688 1100 425.568 

Jumlah 8235.584

Mie Baso 44 
 

Tepung Terigu 1.8688 4900 9157.12 
FA 0.03504 1100 38.544 

Tepung Tapioka 0.45552 1100 501.072 

Jumlah 9696.736

Doro Mas 

Tepung Terigu 1.44 4900 7056 
FA 0.027 1100 29.7 

Tepung Tapioka 0.351 1100 386.1 

Jumlah 7471.8 

Sumber : PT. Suprama, 2011 

 Berdasarkan Tabel 6, dapat diketahui bahwa biaya bahan baku yang paling 

besar adalah produk mie burung dara. Disusul berurutan oleh mie baso 44, mie 

baso super dan yang terakhir mie doro mas. Besarnya biaya bahan baku ini 
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dipengaruhi oleh banyaknya kebutuhan bahan baku tiap produk. Apabila 

kebutuhan bahan baku suatu produk semakin banyak, maka biaya bahan baku juga 

semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. 

Tabel 7. Biaya Overhead 
Produk Biaya Overhead per Unit (Rp) 

Burung Dara 1595 
Mie Baso Super 1264 

Mie Baso 44 1475 
Doro Mas 1098 

 Sumber : PT. Suprama, 2011 

 Berdasarkan Tabel 7, dapat diketahui bahwa biaya overhead yang paling 

besar adalah produk mie burung dara. Disusul berurutan oleh mie baso 44, mie 

baso super dan yang terakhir mie doro mas. Biaya overhead meliputi biaya listrik, 

air, penyusutan mesin, pemeliharaan gudang dan bahan bakar. 

4.2.3 Harga Jual Produk  

Harga jual untuk Mie Burung Dara adalah Rp. 27.000,00/ball, Mie Baso 

Super Rp. 21.500,00/ball, Mie Bakso 44 Rp. 25.000,00/ball dan Doro Mas 

Rp.18.000,00/ball. Harga jual ini merupakan harga jual pabrik secara eceran di 

pasaran. 

4.2.4 Perhitungan Biaya Produksi 

Biaya produksi produk mie kering ini diasumsikan hanya dengan jumlah 

dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. 

Perhitungan biaya produksi per unit dapat ditunjukkan pada Tabel 8.  

Berdasarkan Tabel 8, dapat diketahui bahwa biaya produksi yang paling 

besar adalah produk mie burung dara. Disusul berurutan oleh mie baso 44, mie 

baso super dan yang terakhir mie doro mas. Perhitungan biaya produksi 
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dipengaruhi oleh kebutuhan bahan baku tiap produk, apabila kebutuhan bahan 

baku suatu produk relatif banyak, maka biaya produksi menjadi relatif tinggi. 

Tabel 8. Biaya Produksi (Rp) 

Produk Biaya Bahan 
Baku 

Biaya Tenaga 
Kerja Langsung 

Biaya Over 
head Biaya Produksi 

Burung Dara 9862.776 209.5633562 1595 11667.33936 
Mie Baso Super 8235.584 209.5633562 1264 9709.147356 

Mie Baso 44 9696.736 209.5633562 1475 11381.29936 
Doro Mas 7471.8 209.5633562 1098 8779.363356 

Sumber : PT. Suprama, 2011 

4.2.5 Perhitungan Kapasitas Jam Kerja Tiap Mesin   

Kapasitas jam kerja tiap mesin didapat dari jam kerja dalam satu bulan 

dengan asumsi satu bulan adalah 25 hari kerja. Perhitungan kapasitas jam kerja 

tiap mesin dapat ditunjukkan pada Tabel 9. 

Jam kerja/bulan : 40 jam/minggu x 4 x 60 menit = 9600 menit/bulan. 

Tabel 9. Kapasitas Jam Kerja Tiap Mesin 

Jenis Mesin Jumlah 
Mesin Jam Kerja/bulan Kapasitas Jam 

Kerja Mesin/bulan 
Mesin Screw Conveyor 5 9600 menit/bulan 48000 menit/bulan 
Mesin Mixing 5 9600 menit/bulan 48000 menit/bulan 
Mesin Roll Shelting 5 9600 menit/bulan 48000 menit/bulan 
Mesin Roll Sliting 5 9600 menit/bulan 48000 menit/bulan 
Mesin Steaming 5 9600 menit/bulan 48000 menit/bulan 
Mesin Cutting+lipatan 5 9600 menit/bulan 48000 menit/bulan 
Mesin Drying 5 9600 menit/bulan 48000 menit/bulan 
Mesin Cooling 5 9600 menit/bulan 48000 menit/bulan 
Mesin Pengemas Primer 5 9600 menit/bulan 48000 menit/bulan 
Mesin Pengemas Sekunder 5 9600 menit/bulan 48000 menit/bulan 
Sumber : PT. Suprama, 2011 

 Berdasarkan Tabel 9, dapat diketahui bahwa kapasitas jam kerja tiap mesin 

memiliki jumlah yang sama, yaitu 48.000 menit selama 1 bulan. Mesin-mesin ini 

hanya beroperasi 6 hari selama 1 minggu, dikarenakan pada hari Minggu 

dilakukan maintenance atau perawatan dan pemeliharaan mesin. 
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4.3 Peramalan Permintaan 

Proses peramalan dibutuhkan untuk mengetahui jumlah permintaan produk 

pada bulan Januari, Februari dan Maret 2011 dengan menggunakan data historis 3 

tahun yang sebelumnya. Menurut Kusuma (2002), jika tujuan peramalan 

permintaan adalah mendapatkan nilai yang akan datang, maka lebih tepat 

digunakan pendekatan deret berkala. Proses peramalan dilakukan dengan bantuan  

software Minitab 15. 

Permintaan konsumen merupakan batasan produksi yang diperoleh dari 

data realisasi penjualan masing-masing produk. Realisasi penjualan dapat 

memberikan gambaran dan informasi mengenai besar kecilnya permintaan 

konsumen sebagai penentu produksi, sehingga perusahaan dapat mengetahui 

berapa banyak produk yang harus dihasilkan. Perusahaan dapat memperkecil 

kerugian dengan cara melakukan produksi sesuai jumlah permintaan masing-

masing produk. 

Analisis data peramalan permintaan dilakukan terhadap data realisasi 

penjualan produk mie pada bulan Januari 2008 sampai Desember 2010 dalam 

interval bulan. Periode tersebut dikategorikan dalam peramalan jangka panjang. 

Menurut Nasution (2003), periode peramalan jangka panjang lebih akurat karena 

faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan relatif konstan. 

Langkah awal dalam peramalan adalah dengan melakukan plotting 

terhadap data historis. Hal ini untuk mengetahui pola data yang terbentuk 

sehingga dapat menentukan metode peramalan yang sesuai. Data historis tersebut 

kemudian dibuat dalam bentuk scatter diagram untuk mengetahui pola datanya. 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Handoko (2000), bahwa dalam analisis 
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deret waktu diperlukan scatter diagram untuk mengetahui pola data permintaan 

sebagai fungsi waktu sehingga selanjutnya dapat ditentukan metode peramalan 

yang akan digunakan. Hasil scatter diagram  data dapat dilihat pada Gambar 2 

untuk data penjualan produk Mie Burung dara, Gambar 3 untuk data penjualan 

produk Mie Baso Super, Gambar 4 untuk data penjualan produk Mie Baso 44 dan 

Gambar 5 untuk data penjualan produk Mie Doro Mas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Plot Data Penjualan Produk Mie Burung Dara 
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Gambar 3. Plot Data Penjualan Produk Mie Baso Super 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Plot Data Penjualan Produk Mie Bakso 44 
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Gambar 5. Plot Data Penjualan Produk Mie Doro Mas 

Dari hasil plotting data diatas dapat diketahui bahwa keempat produk 

membentuk pola trend kecuali pada Gambar 3 yang membentuk pola stasioner. 

Oleh karena itu metode yang dapat digunakan untuk peramalan data ini adalah 

Moving Average, Single Exponential Smoothing, Double Exponential Smoothing, Trend 

Analysis, Multiplicative Decomposition, Additive Decomposition, Winter’s Additive dan 

Winter’s Multiplicative Model.  

Setelah melakukan peramalan dengan metode diatas langkah selanjutnya 

adalah menentukan hasil peramalan dengan memilih metode yang terbaik untuk 

setiap produk. Parameter yang digunakan yaitu dengan menggunakan kriteria 

Mean Absolute Percentage Error (MAPE) dan Mean Absolute Deviation (MAD). 

Suatu metode peramalan dianggap lebih baik dari metode peramalan yang 

lain jika metode peramalan tersebut memiliki nilai MAPE dan MAD paling kecil. 

Hasil perbandingan nilai MAPE dan MAD dapat ditunjukkan pada Tabel 10. 
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Tabel 10. Perbandingan Nilai MAPE dan MAD 
No. Jenis Produk Mie Metode Peramalan MAPE MAD 

1. Mie Burung Dara 

Moving Average 9 4163 
Single Exponential Smoothing 9 3853 
Double Exponential Smoothing 9 3909 

Trend Analysis 8 3364 
Multiplicative Decomposition 6 2735 

Additive Decomposition 6 2722*) 
Winter’s Additive 7 3147 

Winter’s Multiplicative 7 3203 

2. Mie Baso Super 

Moving Average 11 2187 
Single Exponential Smoothing 11 2086 
Double Exponential Smoothing 11 2149 

Trend Analysis 10 1918 
Multiplicative Decomposition 10 1870 

Additive Decomposition 10 1868*) 
Winter’s Additive 11 2000 

Winter’s Multiplicative 11 2026 

3. Mie Bakso 44 

Moving Average 20 1983 
Single Exponential Smoothing 19 1870 
Double Exponential Smoothing 19 1944 

Trend Analysis 18 1970 
Multiplicative Decomposition 18 1970 

Additive Decomposition 18 1968 
Winter’s Additive 16 1798*) 

Winter’s Multiplicative 16 1811 

4. Mie Doro Mas 

Moving Average 14 3549 
Single Exponential Smoothing 13 3298 
Double Exponential Smoothing 15 3434 

Trend Analysis 11 2742 
Multiplicative Decomposition 11 2686*) 

Additive Decomposition 11 2729 
Winter’s Additive 15 3564 

Winter’s Multiplicative 15 3719 
Keterangan : *) Nilai terkecil 

 Dari Tabel 10, dapat diketahui nilai MAPE dan MAD terkecil. Untuk 

produk Mie Burung Dara adalah metode peramalan Additive Decomposition, 

produk Mie Baso Super adalah metode peramalan Additive Decomposition, 

produk Mie Bakso 44 adalah metode peramalan Winter’s Additive dan produk Mie 

Doro Mas adalah metode peramalan Multiplicative Decomposition. 
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4.4 Perumusan Fungsi Batasan 

Setiap fasilitas dalam perusahaan memiliki keterbatasan yang berbeda-

beda. Oleh karena itu perlu diketahui batasan apa saja yang berpengaruh dalam 

pencapaian tujuan perusahaan sehingga dapat ditentukan langkah yang dapat 

diambil berkenaan dengan adanya batasan tersebut. Dimana :  

X1 = jumlah produk Mie Burung Dara 

X2 = jumlah produk Mie Baso Super 

X3 = jumlah produk Mie Baso 44 

X4 = jumlah produk Mie Doro Mas 

a. Waktu Proses per pieces  

Batasan waktu proses per pieces ini diperoleh dari Tabel 3. Waktu proses 

adalah waktu yang digunakan untuk memproses satu piece mie dari proses 

pembahanan sampai dengan proses packaging. Berikut ini merupakan batasan 

waktu proses produksi tiap stasiun kerja atau mesin yang digunakan : 

Screw Conveyor : 0.00004870 X1 + 0.000042 X2 + 0.000045 X3 + 0.000047 X4 
Mixing : 0.00012176 X1 + 0.000158 X2 + 0.000183 X3 + 0.000152 X4 
Roll Shelting : 0.00003044 X1 + 0.000158 X2 + 0.000183 X3 + 0.000152 X4 
Roll Sliting : 0.00004566 X1 + 0.000023 X2 + 0.000027 X3 + 0.000027 X4 
Steaming : 0.00010654 X1 + 0.000088 X2 + 0.000094X3 + 0.000108 X4 
Cutting+lipatan : 0.00000761 X1 + 0.000007 X2 + 0.000007 X3 + 0.000008 X4 
Drying :   0.0004566 X1 + 0.000491 X2 + 0.000443 X3 + 0.000523 X4 
Cooling : 0.00004566 X1 + 0.000044 X2 + 0.000036X3 + 0.000043 X4 
Mesin Pengemas Primer : 0.00000152 X1 + 0.000001 X2 + 0.000001 X3 + 0.000001 X4 
Mesin Pengemas Sekunder :     0.000044 X1 + 0.000038 X2 + 0.000036X3 + 0.000052 X4 

 

b. Bahan Baku 

Batasan bahan baku ini diperoleh dari Tabel 6. Pada sisi kiri merupakan 

besarnya kebutuhan bahan baku tiap piece produk, sedangkan sisi kanan 

merupakan kapasitas maksimal gudang dalam satuan Kg. Berikut ini merupakan 

batasan bahan baku yang digunakan : 
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Tepung Terigu  :   0.019 X1 + 0.0158 X2 + 0.018 X3 + 0.0144 X4 ≤ 78125      
Tepung Tapioka :   0.004 X1 + 0.003 X2 + 0.004 X3 + 0.003 X4 ≤ 1171.875 
FA :   0.00035 X1 + 0.00029 X2 + 0.00035 X3 + 0.00027 X4  
  ≤  390.625 

c. Pasar 

Batasan pasar diperoleh dari hasil peramalan dengan nilai MAPE dan 

MAD paling kecil diantara metode-metode peramalan pada Tabel 10 dengan 

satuan ball. Berikut ini merupakan batasan pasar yang digunakan :  

Bulan Januari 2011     
• X1 ≤ 54559.3          
• X2 ≤ 20613.2 
• X3 ≤ 4298.72 
• X4 ≤ 37744.3 

 

Bulan Februari 2011     
• X1 ≤ 50933.6          
• X2 ≤ 20075 
• X3 ≤ 3766.67 
• X4 ≤ 37487 

 

Bulan Maret  2011     
• X1 ≤ 52401.3          
• X2 ≤ 20111.9 
• X3 ≤ 3294.62 
• X4 ≤ 37324.9

 
d. Batasan Produksi Minimal  

 PT. Suprama menerapkan batasan produksi pada produk – produk yang 

bukan unggulan. Dalam penelitian ini produk yang termasuk non-unggulan yaitu 

Mie Baso Super, Mie Baso 44 dan Mie Doro Mas. Perusahaan melakukan langkah 

ini dalam strategi pemasarannya yaitu untuk meningkatkan loyalitas konsumen. 

Dengan adanya berbagai macam produk yang diproduksi perusahaan dengan 

variasi harga dan kebutuhan makanan, maka konsumen lebih leluasa untuk 

memilih jenis dan kebutuhan mie yang dibutuhkan sesuai permintaan konsumen 

serta menurunkan kejenuhan terhadap produk yang homogen. 

 Batasan ini diperoleh dari peramalan satu tahun sebelumnya karena 

produk-produk non-unggulan ini mempunyai pola trend pada penjualannya. 

Batasan untuk Mie Baso Super adalah 20105, Mie Baso 44 adalah 6749 dan Mie 

Doro Mas 33622 dengan satuan ball. Apabila dikonversikan ke dalam persamaan 

goal programming adalah : 
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• X2 > 20105 
• X3 > 6749 
• X4 > 33622 

e. Sasaran Memaksimalkan Keuntungan Perusahaan 

Max Z = 15333 X1 + 11791 X2 + 13619 X3 + 9221 X4 

f. Sasaran Meminimalkan Waktu Proses 

Min Z = DB8 + DB9 + DB10 + DB11 + DB12 + DB13 + DB14 + DB15 + 

DB16 + DB17 

g. Sasaran Meminimalkan Bahan Baku 

 Min Z = DB18 + DB19 + DB20 

h. Sasaran Memenuhi Permintaan 

Min Z = DB1 + DB2 + DB3 + DB4 + DB5 + DB6 + DB7 + DA1 + DA2 + 

DA3 

4.5 Solusi Optimal dan Analisa Keseluruhan Kombinasi Produk  

Model goal programming yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 

empat variabel yaitu Mie Burung Dara (X1), Mie Baso Super (X2) , Mie Baso 44 

(X3) dan Mie Doro Mas (X4). Adapun sasaran-sasaran yang dihadapi oleh 

perusahaan yaitu pemenuhan permintaan pasar, memaksimalkan keuntungan 

perusahaan, meminimalkan kendala waktu proses dan meminimalkan kendala 

bahan baku. Sasaran yang ada tersebut dipadukan dalam suatu rumusan model 

goal programming dengan menggunakan software Winqsb.  

Menurut Siswanto (1985), dalam model Goal Programming dikenal dua 

macam persamaan, yaitu persamaan fungsi tujuan dan persamaan kendala-kendala 

tujuan. Persamaan dalam fungsi tujuan ini ditandai dengan kehadiran variabel 

deviasional dari kendala-kendala tujuan yang harus diminimumkan. Variabel 
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deviasional ini digunakan untuk menampung penyimpangan hasil penyelesaian 

terhadap sasaran yang hendak dicapai. Ada dua variabel deviasional, yaitu 

variabel deviasional untuk menampung penyimpangan (deviasi) hasil 

penyelesaian di atas sasaran (DA) dan variabel deviasional untuk menampung 

penyimpangan (deviasi) hasil penyelesaian di bawah sasaran (DB). Kehadiran 

variabel di dalam fungsi tujuan ini akan mengubah makna kendala sebagai batasan 

menjadi sarana untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang hendak dicapai. 

Variabel-variabel deviasional yang akan menampung deviasi atau 

penyimpangan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mencapai sasaran pemenuhan produksi minimal sesuai dengan 

besarnya permintaan dan diharapkan tidak jauh menyimpang di atas 

sasaran yang diharapkan. Dengan demikian deviasi diatas sasaran 

harus diminimumkan untuk menampung deviasi diasat sasaran, 

melalui penambahan variabel deviasional DA1 sampai dengan DA3. 

Sedangkan untuk deviasi dibawah sasaran (DB) tidak ditambah, karena 

hasil produksi paling tidak harus sama dengan target produksi. 

2. Untuk mencapai sasaran meminimumkan kendala waktu proses, maka 

perlu ditambahkan variabel deviasional DB1 sampai dengan DB10. 

Sedangkan untuk variabel deviasional yang akan menampung deviasi 

diatas sasaran (DA) tidak perlu diminimumkan, karena kelebihan 

keuntungan waktu tidak perlu dibatasi. 

3. Untuk mencapai sasaran meminimumkan kendala bahan baku, maka 

perlu ditambahkan variabel deviasional DB11 sampai dengan DB13. 

Sedangkan untuk variabel deviasional yang akan menampung deviasi 
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diatas sasaran (DA) tidak perlu diminimumkan, karena kelebihan 

keuntungan bahan baku tidak perlu dibatasi. 

Nilai fungsi tujuan dalam model goal programming merupakan 

penggabungan dari hasil peminimuman variabel-variabel deviasional dari 

kendala-kendala tujuan. Hasil olahan Winqsb untuk mengoptimasi produksi Mie 

dapat dilihat pada Lampiran 3.  

4.5.1 Periode Januari 2011  

Tabel 11. Ringkasan Hasil Olahan Winqsb untuk Periode Januari 2011 

Produk  Keuntungan Total Produksi Total 
Kontibusi 

Mie burung dara (X1)  Rp 15,333  54560  Rp 836,568,448 
Mie baso super (X2)  Rp 11,791  20614  Rp 234,059,680 

Mie baso 44 (X3)  Rp 13,619  4299  Rp 58,548,080 
Mie Doro Mas (X4)  Rp 9,221  37745  Rp 348,046,656 

  

Kendala Kapasitas 
Tersedia 

Kapasitas 
Terpakai Kapasitas Sisa 

Waktu Proses 48,000 48,000 0 
Bahan Baku :   

Tepung Terigu 78,125 78,125 0 
Tepung Tapioka 1,171 1,171 0 

FA 390 390 0 
Pasar :   

Mie Burung Dara 54,560 54,560 0 
Mie Baso Super 20,614 20,614 0 

Mie Baso 44 4,299 4,299 0 
Mie Doro Mas 37,745 37,745 0 

  
Total Produksi 117,218 ball 

Keuntungan   Rp 1,486,222,848  
Minimasi Waktu Proses 479,889 menit 
Minimasi Bahan Baku 77,177 Kg 

  

Hasil pengolahan data dengan menggunakan sofware Winqsb untuk 

mengoptimasi produksi mie sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai oleh PT. 
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Suprama, memperlihatkan nilai fungsi tujuan memaksimalkan keuntungan adalah 

Rp. 1.486.222.848. dengan memberikan informasi mengenai variabel keputusan 

seperti ditunjukkan pada Tabel 11. 

Berdasarkan Tabel 11, dapat diketahui bahwa pada jumlah kombinasi 

produk yang harus diproduksi oleh PT. Suprama adalah 117.218 ball. Produk 

yang paling banyak diproduksi adalah Mie Burung Dara, disusul oleh Mie Doro 

Mas, Mie Baso Super dan Mie Baso 44. Keuntungan yang diperoleh dari hasil 

perhitungan software Winqsb juga berbanding lurus dengan jumlah kombinasi 

produk yang yang diproduksi. Jadi, semakin banyak produk tersebut diproduksi, 

maka keuntungan yang diperoleh menjadi semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat 

pada Tabel 11, bahwa kontribusi keuntungan perusahaan yang paling tinggi 

adalah pada produk Mie Burung Dara karena produk ini merupakan produk 

unggulan dari perusahaan. 

  Pada variabel-variabel kendala, setiap sumber daya pada variabel kendala 

sudah terpakai semua tanpa sisa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemakaian 

sumber daya perusahaan yang antara lain sumber daya mesin, bahan baku dan 

kendala permintaan pasar dapat dipenuhi secara maksimal. Keuntungan yang 

diperoleh perusahaan dari kombinasi produk tersebut adalah Rp 1,486,222,848. 

Dari kombinasi produk pada bulan Januari 2011 ini juga dapat meminimasi waktu 

proses sebanyak 479,889 menit dan meminimasi bahan baku sebanyak 77,177 Kg. 

4.5.2 Periode Februari 2011  

 Hasil pengolahan data dengan menggunakan sofware Winqsb untuk 

mengoptimasi produksi mie sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai oleh PT. 

Suprama, memperlihatkan nilai fungsi tujuan memaksimalkan keuntungan adalah 
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Rp 1,415,565,696. dengan memberikan informasi mengenai variabel keputusan 

seperti ditunjukkan pada Tabel 12. 

Tabel 12. Ringkasan Hasil Olahan Winqsb untuk Periode Februari 2011 
Produk  Keuntungan Total Produksi Total Kontibusi 

Mie burung dara (X1)  Rp 15,333  50994  Rp 781,891,008 
Mie baso super (X2)  Rp 11,791  20075  Rp 236,704,320 

Mie baso 44 (X3)  Rp 13,619  3767  Rp 51,302,772  
Mie Doro Mas (X4)  Rp 9,221  37487  Rp 345,667,616 

  

Kendala Kapasitas 
Tersedia 

Kapasitas 
Terpakai Kapasitas Sisa 

Waktu Proses 48,000 48,000 0 
Bahan Baku :   

Tepung Terigu 78,125 78,125 0 
Tepung Tapioka 1,171 1,171 0 

FA 390 390 0 
Pasar :   

Mie Burung Dara 50,994 50,994 0 
Mie Baso Super 20,075 20,075 0 

Mie Baso 44 3,767 3,767 0 
Mie Doro Mas 37,487 37,487 0 

  
Total Produksi 112,323 ball 

Keuntungan   Rp 1,415,565,696  
Minimasi Waktu Proses 479,893 menit 
Minimasi Bahan Baku 77,291 Kg 

 

Berdasarkan Tabel 12, dapat diketahui bahwa pada jumlah kombinasi 

produk yang harus diproduksi oleh PT. Suprama adalah 112,323 ball. Produk 

yang paling banyak diproduksi adalah Mie Burung Dara, disusul oleh Mie Doro 

Mas, Mie Baso Super dan Mie Baso 44. Keuntungan yang diperoleh dari hasil 

perhitungan software Winqsb juga berbanding lurus dengan jumlah kombinasi 

produk yang yang diproduksi. Jadi, semakin banyak produk tersebut diproduksi, 

maka keuntungan yang diperoleh menjadi semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat 

pada Tabel 12, bahwa kontribusi keuntungan perusahaan yang paling tinggi 
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adalah pada produk Mie Burung Dara karena produk ini merupakan produk 

unggulan dari perusahaan. 

  Pada variabel-variabel kendala, setiap sumber daya pada variabel kendala 

sudah terpakai semua tanpa sisa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemakaian 

sumber daya perusahaan yang antara lain sumber daya mesin, bahan baku dan 

kendala permintaan pasar dapat terpenuhi secara maksimal. Keuntungan yang 

diperoleh perusahaan dari kombinasi produk tersebut adalah Rp 1,415,565,696. 

Dari kombinasi produk pada bulan Januari 2011 ini juga dapat meminimasi waktu 

proses sebanyak 479,893 menit dan meminimasi bahan baku sebanyak 77,291 Kg. 

 Dari perbandingan hasil periode Januari dan Februari 2011, dapat 

disimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan lebih banyak pada 

periode Januari 2011. Hal ini dikarenakan jumlah produksi pada periode Januari 

2011 lebih banyak daripada jumlah produksi pada Periode Februari 2011. Jumlah 

produksi per periode sangat mempengaruhi banyaknya keuntungan yang diperoleh 

perusahaan. Pada variabel-variabel kendala mempunyai kesamaan, yaitu sama-

sama telah memenuhi kapasitas yang tersedia dalam perusahaan, sehingga tidak 

ada sumber daya yang sisa.  

4.5.3 Periode Maret 2011  

 Hasil pengolahan data dengan menggunakan sofware Winqsb untuk 

mengoptimasi produksi mie sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai oleh PT. 

Suprama, memperlihatkan nilai fungsi tujuan memaksimalkan keuntungan adalah 

Rp 1,429,668,864. dengan memberikan informasi mengenai variabel keputusan 

seperti ditunjukkan pada Tabel 13. 
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Tabel 13. Ringkasan Hasil Olahan Winqsb untuk Periode Maret 2011 
Produk  Keuntungan Total Produksi Total Kontibusi 

Mie burung dara (X1)  Rp 15,333  52402  Rp 803,479,872 
Mie baso super (X2)  Rp 11,791  20112  Rp 237,140,592 

Mie baso 44 (X3)  Rp 13,619  3295  Rp  44,874,604 
Mie Doro Mas (X4)  Rp   9,221  37325  Rp 344,173,824 

  

Kendala Kapasitas 
Tersedia 

Kapasitas 
Terpakai Kapasitas Sisa 

Waktu Proses 48,000 48,000 0 
Bahan Baku :   

Tepung Terigu 78,125 78,125 0 
Tepung Tapioka 1,171 1,171 0 

FA 390 390 0 
Pasar :   

Mie Burung Dara 52,402 52,402 0 
Mie Baso Super 20,112 20,112 0 

Mie Baso 44 3,295 3,295 0 
Mie Doro Mas 37,325 37,325 0 

  
Total Produksi 113,134 ball 

Keuntungan   Rp 1,429,668,864  
Minimasi Waktu Proses 479,892 menit 
Minimasi Bahan Baku 77,270 Kg 
 

Berdasarkan Tabel 13, dapat diketahui bahwa pada jumlah kombinasi 

produk yang harus diproduksi oleh PT. Suprama adalah 113,134 ball. Produk 

yang paling banyak diproduksi adalah Mie Burung Dara, disusul oleh Mie Doro 

Mas, Mie Baso Super dan Mie Baso 44. Keuntungan yang diperoleh dari hasil 

perhitungan software Winqsb juga berbanding lurus dengan jumlah kombinasi 

produk yang yang diproduksi. Jadi, semakin banyak produk tersebut diproduksi, 

maka keuntungan yang diperoleh menjadi semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat 

pada Tabel 13, bahwa kontribusi keuntungan perusahaan yang paling tinggi 

adalah pada produk Mie Burung Dara karena produk ini merupakan produk 

unggulan dari perusahaan. 
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  Pada variabel-variabel kendala, setiap sumber daya pada variabel kendala 

sudah terpakai semua tanpa sisa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemakaian 

sumber daya perusahaan yang antara lain sumber daya mesin, bahan baku dan 

kendala permintaan pasar dapat dipenuhi secara maksimal. Keuntungan yang 

diperoleh perusahaan dari kombinasi produk tersebut adalah Rp 1,429,668,864. 

Dari kombinasi produk pada bulan Januari 2011 ini juga dapat meminimasi waktu 

proses sebanyak 479,892 menit dan meminimasi bahan baku sebanyak 77,270 Kg. 

 Dari perbandingan hasil periode Januari, Februari dan Maret 2011, dapat 

disimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan lebih banyak pada 

periode Januari 2011. Hal ini dikarenakan jumlah produksi pada periode Januari 

2011 lebih banyak daripada jumlah produksi pada Periode Februari dan Maret 

2011. Jumlah produksi per periode sangat mempengaruhi banyaknya keuntungan 

yang diperoleh perusahaan. Pada variabel-variabel kendala mempunyai kesamaan, 

yaitu sama-sama telah memenuhi kapasitas yang tersedia dalam perusahaan, 

sehingga tidak ada sumber daya yang sisa.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di PT Surya Pratista 

Hutama, pengolahan data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka  

keuntungan yang diperoleh perusahaan dari hasil metode Goal Programming 

menggunakan software WinQsb adalah sebagai berikut : 

1. pada periode Januari 2011 dapat diperoleh keuntungan sebesar Rp 

1,486,222,848 dengan memproduksi 54.560 ball mie Burung Dara, 20.614 

ball mie Baso Super, 4.299 ball mie Baso 44 dan 37.745 ball mie Doro Mas.  

2. Pada periode Februari 2011 dapat diperoleh keuntungan sebesar Rp 

1,415,565,696 dengan memproduksi 50.994 ball mie Burung Dara, 20.075 

ball mie Baso Super, 3.767 ball mie Baso 44 dan 37.485 ball mie Doro Mas. 

3. Pada periode Maret 2011 dapat diperoleh keuntungan sebesar Rp 

1,429,668,864. dengan memproduksi 52.402 ball mie Burung Dara, 20.112 

ball mie Baso Super, 3.295 ball mie Baso 44 dan 37.325 ball mie Doro Mas. 

5.2 Saran 

 Sebaiknya perusahaan menyediakan data yang rinci pada setiap 

departemen produksi agar penetapan biaya produksi lebih akurat. Diharapkan 

pada penelitian selanjutnya tidak hanya menggunakan batasan bahan baku, waktu 

proses dan pasar. Tetapi menggunakan batasan-batasan yang lainnya agar 

perencanaan produksi lebih optimal. 
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