
AGGREGATE PLANNING (AP) 

PENGANTAR SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN AP 

 Perencanaan Agregate menyangkut penentuan jumlah dan kapan produksi 

akan dilangsungkan dalam jangka waktu dekat , seringkali dalam 3 sampai 18 

bulan.  Inti dari rencana menengah (antara) adalah rencana produksi agregate 

Manajemen operasi berusaha untuk menentukan cara terbaik untuk memenuhi 

ramalan permintaan dengan menyesuaikan tingkat produksi, tingkat kebutuhan 

kerja, tingkat persediaan, waktu lembur, tingkat nilai subkontrak, dan semua 

variabel yang dapat dikendalikan. Tujuan dari perencanaan agregate adalah 

menunjukkan bagaimana rencana aggregate yang cocok dengan keseluruhan 

proses perencanaan  keseluruhan, dan menjelaskan beberapa teknik yang 

digunakan para manajer dalam mengembangkan suatu rencana. Dalam hal ini, 

penekanan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan manufaktur, maupun jasa. 

Gambar Tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan perencanaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sebagaimana diisyaratkan dengan istilah agregate, rencana agregate berarti 

menggabungkan sumber daya yang sesuai kedalam istilah-istilah yang lebih 

umum dan menyeluruh. Dengan adanya ramalan permintaan, serta kapasitas 

fasilitas, tingkat persediaan, jumlah tenaga kerja, dan input produksi yang 

berkaitan, perencana harus memilih tingkat output untuk fasilitas sepanjang 3 

sampai 18 bulan mendatang.   



Gambar Hubungan dalam Rencana Agregate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan agregate merupakan bagian dari sistem perencanaan produksi yang 

lebih besar; sehingga, pemahaman mengenai keterkaitan antara, rencana dan 

beberapa faktor internal dan eksternal merupakan sesuatu yang berguna. Gambar 

menunujukkan bahwa manajemen operasi tidak hanya menerima input dari 

ramalan permintaan yang dilakukan di departemen pemasaran, tetapi manajemen 

operasi juga berurusan dengan data keuangan, karyawan, kapasitas dan 

ketersediaan bahan mentah. Dilingkungan perusahaan manufaktur, jadwal 

produksi utama yang dihasilkan, memberi iput untuk sistem MRP atau 

perencanaan kebutuhan bahan baku atau material. 

 Strategi-strategi pada AP adalah : 

1. Pilihan Kapasitas dengan memberikan pertimbangan perubahan pada : 

 Tingkat persediaan 

 Jumlah tenaga kerja 

 Perubahan tingkat produksi (overtime) 

 Subkontrak 

 Part time allowed (memepekerjakan tenaga paruh waktu) 

2. Pilihan Permintaan dengan memberikan pertimbangan perubahan pada : 

 Mempengaruhi permintaan 

 Pesanan cadangan pada periode permintaan tinggi 



 Mix Product (Produk-produk yang berlawanan musim) 

3. Strategi campuran adalah strategi kombinasi diantara keduanya. Strategi 

ini relatif lebih kompleks namun biasanya memberikan hasil yang lebih 

baik. 

 

Program ini merupakan penyelesaian masalah-masalah perencanaan 

aggregate dengan fungsi biaya linear. Kita mungkin dapat memilih kasus, 

tingkatan atau strategi optimal untuk menyelesaikan masalah. LP dengan metode 

simplex digunakan untuk menyelesaikan strategi optimal. Kita mungkin dapat 

menentukan level dari workforce dan program akan menganalisa biayanya. Untuk 

problem yang lebih spesifik, kita akan menetapkan  produk dan periode secara 

multiple untuk tingkat agregasi yang tepat. Inputnya meliputi permintaan, biaya 

produksi, biaya penyimpanan gudang, biaya pemesanan, biaya kerugian 

penjualan, biaya subkontrak, biaya lembur/regular pekerja, biaya 

penyewaan/pengeluaran pekerja, kebutuhan pekerja untuk masing-masing produk, 

prosentase kelonngaran overtime, permulaan workforce, tingkat persediaan, dan 

atau pembatasan lainnya. Kebutuhan data tergantung pada masalah yang akan 

dibahas atau dipersiapkan. Bagaimanapun juga program ini tidak menggunakan  

kerugian penjualan dan biaya subkontrak ketika penyelesaian masalah pada kasus 

atau level strategy, atau permulaan penentuan work force level. 

 Permasalahan dapat disimpan dan dipanggil kembali dari disk atatu disket 

dan dapat di ubah sesuai dengan kebutuhan. Setelah permasalahan terselesaikan, 

kita dapat menampilkan, menyimpan atau mencetak/print hasil akhirnya.  
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CATATAN TEKNIS PADA PROGRAM AP 

1. Untuk menggunakan AP kiat dapat merencanakan operasi pada level 

antara (aggregate), dimana mungkin hanya melibatkan produk tunggal, 

shift tunggal, tipe overtime tunggal, dan sumber sub kontrak tunggal. Atau 

kita mungkin merencanakanoperasi-operasi secara detail, dan melibatkan 

banyak produk, banyak shift, banyak tipe overtime, dan banyak 

subkontrak, dan mengikutsertakan backorder, kerugian penjualan, 

pemberhentian pekerja dan penyewaan pekerja. Bagaimanapun level 

aggregate terendah, adalah merupakan penghitungan dengan waktu 

terlama dalam perhitungan melalui komputer dalam penyelesaiannya,  

terutama sekali ketika menggenuakan penyelesaian dengan optimal 

strategi. 

2. Dalam kasus banyak tipe overtime, overtime pada hari Sabtu mungkin 

berbeda pertimbangan dengan overtime pada hari Senin dalam hal biaya 

atau kapasitas. 

3. Sebuah strategi kasus dapat memenuhi permintaan  dengan menggunakan 

pilihan antara pemberhentian dan penyewaan pekerja, overtime, dan back 

order. Pilihan dari kerugian penjualan dan subkontrak tidak 

dipertimbangkan dalam strategi ini. 

4.  Sebuah level strategi  memenuhi permintaan dengan menggunakan sebuah 

konstanta workforce level sepanjang perencanaan secara horison. 

Penyewaan dan pemberhentian akan ada saat permulaan dari horison 

planning. Overtime, inventory dan backordre akan digunakan pada level 

operasi. Pilihan dari kerugian penjualan dan subkontrak tidak 

dipertimbangkan dalam strategi ini. 

5. AP memberi toleransi kita untuk menentukan pembatasan untuk keputusan 

operasi. Parameter keputusan dan variabel akan digambarkan kemudian. 

6. Perbedaan antara Simpel Model, Transportation model dan General LP 

Model adalah hanya pada kebutuhan variabel data yang kita butuhkan 

dalam perencanaan aggregate, jika kita memilih model yang akan kita 



pakai maka secara otomatis akan menunjukkan nilai / harga yang 

dibutuhkan. 

 

 

CARA PENYELESAIAN PERMASALAHAN (SOLVING PROBLEM) 

 Dalam bab berikut kita akan menggunakan contoh masalah untuk 

menunjukkan bagaimana untuk memasuki dan menyelesaikan permasalahan. 

Pilihan menu dan prosedur secara umum digambarkan sebagai berikut : 

  Contoh kasus 

 Untuk mendemonstrasikan penggunaan AP, pertimbangkan permasalahan 

berikut. Arbo Manufacturing Company (AMC) menggambarkan informasi 

yang diinginkan. Diasumsikan bahwa perhitungan berdasar dengan sumber 

perencanaan dengan jumlah pekerja yang tetap, dimana work force dimulai 

dengan 38 pekerja, kapasitas kebutuhan produksi  yang dapat dipenuhi per 

unit adalah 5 jam, biaya sewa pekerja adalah 200, biaya pemberhentian adalah 

250, biaya inventi\ori 1.5, invebtori awal 400, biaya sub kontrak 20, dan tabel 

permintaan, regular time dan data-data yang diperlukan, maka akan kita pilih 

LP Model : 
Periode Kapasitas 

Waktu 

regular tiap 

pekerja 

Biaya 

regular 

per jam 

Biaya 

Back 

Order 

Kapasitas 

Overtime 

tiap pekerja 

Biaya 

Overtime 

per jam 

Minimum 

inventori 

akhir tiap 

periode 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

176 

152 
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168 

176 

168 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 
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150 

150 

150 

150 

150 

150 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

450 

375 

275 

225 

275 

400 

 

 

 

 



 

-Enter the Problem 

1. Pilih atau klik new problem pada menu file. 

2. Masukan informasi pada problem spesifikasi seperti pada gambar 1 untuk 

menentukan permasalahan. 

 
 Part time allowed adalah kemungkinan dipekerjakannya tenaga 

paruh waktu. 

 Overtime adalah waktu lembur. 

 Hire/Dismissal adalah penyewaan/pengurangan pekerja. 

 Subcontracting adalah pemesanan pada pemasok/perusahaan lain 

karena kekurangan kapasitas dan lain-lain. 

 Backorder adalah pemesanan yang harus dilakukan karena tidak 

adanya inventori/ Inventori (-). 

 Lost-sales kehilangan penjualan karena permintaan tidak dapat 

dipenuhi. 



 Capacity Requirement per Product/Service. Kita misalkan diisi 4. 

Sesuai tampilan diatas berarti bahwa tiap-tiap produk 

membutuhkan 4 pekerja. 

 Initial Number of Planning Resource artinya adalah jumlah mula-

mula dari sumber perencanaan (dalam hal ini employee). 

 Initial Inventory (+) / Backorder (-) of Product/Service adalah 

angka yang menunjukkan jumlah persediaan. 

 

3. Gambar 2 menunjukkan langkah berikutnya yaitu, masukkan nilai yang 

diminta sesuai persoalan yang tersebut diatas 

 
 

 

 

 

 

 



 

4. Pilih option solve and analyze kemudian klik solve the problem maka akan 

muncul penyelesaiannya “result”, dengan tampilan sebagai berikut : 

 
 

5. Dari tampilan tersebut dapat diketahui bahwa hasil yang sebaiknya harus 

dilakukan adalah seperti diatas. Pada periode 1, permintaan produk 

sejumlah 1800 unit dan produksi secara reguler hanya bisa diproduksi 

1337,6 unit dengan sub kontrak 512,4 unit,sehingga total produknya 1850 

unit. Dari total produksi dihasilkan invebtory 450 unit, hal tersebut 

dihitung berdasarkan initial inventory. Dari hasi diatas juga diketahui 

jumlah pekerja tetap. Pada periode 2, perhitungannya juga berdasar pada 

periode 1 dan seterusnya. 

 

 

 

 



 

6. Untuk mengetahui hasil dari Production Schedule, Cost Analysis, dan 

Graphic Analysis maka klik menu result seperti gambar, maka dengan 

sendirinya akan memunculkan sesuai perintah atau juga langsung dengan 

memilih tombol pada task bar.  

 

 
 

 

 

 

 

 



 
“Tampilan cost analysis” 

 

 
“Tampilan menu grafik” 

(Pilih menu hubungan antara Kuantiti/cost dengan harga yang diperlukan) 



 
“Contoh hubungan antara kuantitas dengan total produksi per periode” 
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