
AESTRATSI

Penjadldalan produksi  adalah masalah yang kerap kal i
di jurnpai setiap perusahaan. uasalah utana yang tinbul-
adalah bagairnana menjadiralkan produksi secara optinal
agar biaya produksi dapat ditekan seefisien nunqkin
sehingga secara otomatis produk dapat bertaing lebih
kompet i t i f .

PT IIANA KENCANA adalah perusahaan yang bergferak dalarn
bidang penbuatan teak mozaic. Teak nozaic sendiri
adalah tegel yang berbahan baku kayu jati. Ukuran yang
diproduksi oleh perusahaan adalah 8nm x 5rr x 5rr dan 8mn
x 6rr x 6rr. Dalam penulisan tugas akhir ini yang nenjadi
pokok bahasan adal-ah ukuran 8nm x 5tr x 6[ 6aia. Dikare-
nakan ukuran yang lebih kecil jarang diproduksi.

Selana ini pt WANA KENCANA hanya berproduksi berda-
sarkan intuisi sernata sehingga seringkali terjadi kele-
bihan atau kekurangan barang produksi di gudanq, sel-ain
itu juga untuk nendapatkah bahan kaJv jati juga tidak
nudah neng'ingat sumber daya alan yang perlu juga diles-
tarikan. untuk nengatasi haI ini maka perlu dibuat suatu
perencanaan penjadwalan produksi yang dapat nenenuhi
perrnintaan dengan biaya yang paling ninimal. untuk
rnengetahui pernintaan yang akan datang digunakan anali-
s is peramalan.

Dengan munggunakan netode Box-.fenkins didapatkan nodel
peramalan teak mozaic terbaik sebagai berlkut:

Z+  =  75  ' 5627  -  O ,77572  e r -o
Dari hasil- peranalan dan dengafr 

-nencantunkan 
data

nengenai kapasitas produksi, kapasitas gudang, biaya
produksi dan biaya penyinpanan dilakukan penjadwalan
denqan nenggunakan netode penrograman dinanik untuk
nemperoleh jawaban yang diinginkan sehingga didapatkan
penjadwalan produksi yang optimal untuk period€ 1994-
l-995 yang akan rneroberikan biaya ninimum, yaitu sebesar
Rp 1. 563.458.8OO- Dengan rnenganalisa nenggunakan theore-
ma Wagner-Whitin dapat dlibuktikan bahwa penjadnalan
produks i sudah optirnal .

selain dari pernrasalahan diatas penulis juga menambah-
kan bagainana untuk nendapatkan tingkat Pen€sanan bahan
baku yang memadai. Hal lain yang berkaitan deng'an
proses produks i adalah bagainana mengetahui waktu stan-
dard dari nasing-nasing elenen produksi yang ada.


