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Perkembangan teknologi informasi (TI) akhir-akhir ini semakin pesat. 
Khususnya memasuki tahun 2010, dalam bidang komunikasi, TI sudah memasuki 
generasi ke empat (dikenal dengan sebutan 4G), yaitu era komunikasi 
berkecepatan tinggi sehingga dapat melakukan komunikasi data dan multi media 
(audio dan video) secara real time. Didukung oleh perkembangan internet  yang 
juga semakin pesat menjadikan dunia saat ini seperti tidak ada batasnya.  
Penerapan TI saat ini sudah masuk ke dalam semua lini kehidupan, baik 
digunakan secara pribadi/individu maupun di dalam perusahaan-perusahaan. 
Adanya TI membuat kehidupan semakin mudah, praktis, efisien dan ekonomis 
(Sthephen, 2000). 

Dalam bidang industri manufaktur, penerapan TI dilakukan untuk berbagai 
tujuan yang dapat menunjang kegiatan produksi berjalan dengan efektif, efisien 
dan sesuai dengan strategi bisnis perusahaan. Penerapan teknologi komputer CAD 
(computer aided design), CAE (computer aided engineering) dan CAM (computer 
aided manufacturing) menjadi salah satu bagian yang sangat penting pada 
perusahaan manufaktur dalam hal pembuatan desain dan analisa proses bagaimana 
suatu produk awal dibuat.  Penerapan teknologi komputer CAD menggantikan 
papan grambar yang selama ini digunakan  sehingga menjadikan proses desain 
menjadi lebih cepat dan akurat.   

Proses produksi dalam industri manufaktur harus dijaga kestabilannya agar 
dapat menghasilkan pekerjaan yang efektif dan efisien.  Kestabilan proses 
produksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor 
permintaan  (demand) dari pelanggan.  Adanya fluktuasi yang ekstrim pada 
kuantitas demand  akan menyebabkan operasional lini produksi yang terkait akan 
terganggu.  Pada industri manufaktur fluktuasi demand dapat terjadi kapan saja 
dan tidak dapat diduga sebelumnya. Bila hal ini terjadi akibat yang ditimbulkan 
bisa fatal bila tidak ditangani dengan segera.  

Sebagai contoh adanya perubahan kenaikan atau fluktuasi permintaan yang 
terjadi pada salah satu perusahaan komponen otomotif ditunjukkan pada Gambar 
1 dan Tabel 1.  Pada Gambar 1 terlihat jelas, bila dibandingkan dengan rencana 
permintaan di awal tahun 2010 terdapat perubahaan atau fluktuasi permintaan 
yang sangat signifikan dari pelanggan mulai dari bulan Mei, Juni dan seterusnya.  
Perubahan-perubahaan pemintaan ini dapat terjadi secara bulanan dan mingguan.  
Sedangkan pada Tabel 1 menunjukkan adanya fluktuasi perencanaan yang sangat 
ekstrim pada bulan Juni dan Juli 2010. Menurut rencana tahunan produksi 
komponen tube diawal tahun fiskal 2010 - 2011 untuk bulan Juni dan Juli masing-
masing sebesar 96,442 buah dan 111,836 buah.   
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         Sumber: PT. Denso Indonesia 

Gambar 1 Fluktuasi rencana produksi komponen periode 2010 – 2011  
 

          Tabel 1 Fluktuasi permintaan produksi komponen 2010 

Produksi Tube Juni Juli 

Rencana Tahunan          96,442         111,836  

Pengiriman pekan Sebelumnya        155,326         137,765  

Pengiriman pekan ini        136,101         163,830  

Produksi pekan ini        136,110         163,830  

Produksi sesungguhnya        198,000         214,000  
                 Sumber: PT. Denso Indonesia 

 
Pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa satu minggu sebelum dilakukan rapat 

sudah ada revisi rencana produksi (atau pengiriman)  menjadi 155,326 buah.  
Namun, saat rapat dilakukan telah terjadi perubahan  kembali terkait rencana 
produksi, yaitu menjadi 136,110 buah.  Jumlah tersebut telah disepakati. Setelah 
dilakukan produksi selama bulan Juni ternyata diketahui bahwa jumlah tube yang 
telah diproduksi sebesar 198,000 buah.  Dengan demikian selama bulan Juni telah 
terjadi perubahan kenaikan sebesar  45.47% dari rencana 1 bulan terakhir (bulan 
Mei 2010) dan 205.3% dari rencana awal tahun fiskal 2010 – 2011. 
Sedangkan untuk bulan Juli telah terjadi perubahan kenaikan jumlah produksi 
sebesar  30.62% dari rencana 2 bulan terakhir (Mei 2010) dan 191.35% dari 
rencana awal tahun fiskal 2010 – 2011.   
 Gambar 2 – Gambar 5 adalah grafik yang menunjukkan data perbandingan 
jumlah produksi komponen otomotif dari tahun 2008 – 2011 antara perencanaan 
(planning) dengan sesungguhnya (actual).  Dari  gambar-gambar tersebut 
diketahui bahwa fluktuasi permintaan terjadi dari tahun ke tahun secara acak 
(random).  Pada tahun fiskal 2008 bulan Januari  2009 telah terjadi fluktuasi 
sebesar -42.5%.  Secara keseluruhan tahun fiskal 2008 terdapat fluktuasi sebesar -
11.6% (Gambar 2). 
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Sumber: PT. Denso Indonesia 

Gambar 2 Plan vs. Actual produksi komponen periode 2008  
 
 Pada awal tahun fiskal 2009 (April) rasio fluktuasi (perbedaan) antara  
actual dengan plan sebesar -15.9%. Selanjutnya permintaan produksi meningkat 
mulai dari bulan Meri hingga akhir tahun fiskal Maret 2010.  Rasio perbedaan 
antara actual dengan plan tertinggi terjadi pada bulan Maret 2010, yaitu sebesar 
52.1%. Secara keseluruhan tahun fiskal 2009 rata-rata perbedaannya sebesar 
+24.1% (Gambar 3).  Rata-rata rasio fluktuasi pada tahun fiskan 2010 dan 2011 
masing-masing -0.4% dan -11.5% (Gambar 4 dan  Gambar 5). 
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Sumber: PT. Denso Indonesia 

Gambar 3 Plan vs. Actual produksi komponen periode 2009   
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Sumber: PT. Denso Indonesia 

Gambar 4 Plan vs. Actual produksi komponen periode 2010  
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Sumber: PT. Denso Indonesia 

Gambar 5. Plan vs. Actual produksi komponen periode 2011  
 
Perubahaan atau fluktuasi permintaan dari pelanggan dapat terjadi secara 

harian. Umumnya perubahaan yang sifatnya harian, seksi Production Control 
(PC ) mengeluarkan permintaan khusus (Special Order, disingkat SO) ke seksi-
seksi yang terkait.  Bila SO sudah turun, maka seksi (lini produksi) yang terkait 
harus segera memenuhi permintaan tersebut. Hal ini menyebabkan proses 
produksi menjadi tidak lancar. Karena harus melakukan perhitungan ulang 
terhadap komponen-komponen atau material yang didatangkan dari pemasok-
pemasok di bawah perusahaan tersebut. Selain itu juga ada faktor lain yang perlu 
dipertimbangkan, yaitu kapasitas produksi dari line produksi yang bersangkutan 
dan faktor-faktor lain yang berpengaruh. Bila hal ini tidak segera diantisipasi 
dengan cepat akan berdampak pada menurunya efisiensi dan efektifas kerja 
perusahaan secara menyeluruh. Tidak menutup kemungkinan akan timbul masalah 
keamanan kerja (safety) yang fatal sebagai akibat dari proses produksi yang 
dilakukan secara tergesa-gesa oleh pekerja.  Dampak dari fluktuasi permintaan 
yang ekstrim terhadap performance pengiriman barang ke pelanggan dapat dilihat 
pada Gambar 6.  

 

 
         Sumber: PT. Denso Indonesia 

Gambar 6 Keterlambatan pengiriman akibat fluktuasi permintaan       

Frekuensi 
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Dengan melihat dampak-dampak yang dihasilkan akibat dari fluktuasi 
pemintaan dari pelanggan yang sangat ekstim, maka diperlukan sebuah sistem 
berbasis TI sebagai tindakan countermeasure (penanggulangan) untuk 
memprediksi, menganalisa dan memberikan solusi yang cepat serta memutuskan 
dari alternatif-alternatif solusi yang diberikan dengan tepat agar proses produksi 
tetap dapat berjalan dengan efisien dan efektif.  

 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang ingin dijawab dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Bagaimana cara mengetahui dengan cepat keabnormalan yang terjadi 

pada proses produksi pada perusahaan manufaktur?  
2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keabormalan proses 

produksi?  
3) Bagaimana caranya mendesain sebuah sistem deteksi dini manajemen 

produksi  berbasis TI dengan efektif (memiliki multi fungsi) dan biaya 
yang murah, yang dapat menunjang kegiatan produksi di perusahaan 
manufaktur manapun dengan berbagai macam karakter produk yang 
dihasilkan? 

4) Sejauh mana sistem tersebut dapat memberikan dampak positif dari sisi 
efektifitas dan efisiensi pada proses produksi? 
 
 
 

Tujuan Penelitian 
 
 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1) Mendesain sebuah sistem manajemen pengendalian berbasis teknologi 

informasi untuk menangani kondisi abnormal pada proses produksi. 
2) Mengidentifikasi secara cepat masalah produksi yang diakibatkan 

karena oleh perubahan perencanaan produksi di luar batas kewajaran 
dan analisis penanganannya. 

3) Merumuskan atau menentukan faktor-faktor apa saja yang menjadi 
penyebab dari perubahan perencanaan produksi dalam industri 
manufakturing. 

4) Merumuskan atau menentukan tingkatan atau batasan kondisi abnormal 
pada sistem produksi.  

5) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari proses produksi. 
 
 

 
Manfaat Penelitian 

 
 
 Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat menunjang manajemen 
produksi, khususnya pada proses produksi sehingga dapat berjalan dengan lancar 
di dalam lingkungan perusahaan manufaktur yang sejenis maupun yang tidak 
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sejenis, mulai dari tingkat pelanggan (customer) hingga tingkat pemasok 
(supplier).  
 Pengembangan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat juga diterapkan 
pada industri manufaktur lainnya dengan melakukan penyesuaian atau modifikasi 
pada parameter-parameter yang terkait.  
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau standar 
desain pengembangan sistem untuk mengatasi abnormalitas dalam proses 
produksi barang secara umum di perusahaan-perusahaan manufaktur. 
 
 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 
 
 Ruang lingkup penelitian ini adalah dalam bidang industri manufaktur 
yang berkaitan dengan manajemen produksi, khususnya pada proses produksi di 
mana abnormalitas dibatasi pada abnormalitas permintaan terhadap komponen 
produksi dari pelanggan.  
 Istilah ”abnormalitas” yang dimaksud pada penelitian ini dibatasi pada 
fluktuasi jumlah barang produksi yang melebihi dari kapasitas produksi atau 
dibatasi oleh jumlah jam kerja yang melebihi dari jumlah batas waktu kerja 
standar yang tersedia.   
 Ruang lingkup penelitian dibatasi pada desain sistem pengendalian 
abnormalitas produksi dengan mengacu pada jumlah permintaan yang sudah 
ditentukan oleh pelanggan sesuai dengan perencanaan produksi tahunan. Sebagai 
acuan desain sistem dilakukan pada salah satu lini produksi yang memiliki 
kompleksitas yang tinggi, dan analisa yang dilakukan pada penelitian ini dibatasi 
pada analisa ekonomi mikro.  
 
 
 

Kebaruan Penelitian 
 
 
 Dari hasil kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh para peneliti, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) sebagai 
berikut: 
 

1. Desain sistem manajemen pengendalian abnormalitas produksi memiliki 
multi fungsi, yaitu fungsi untuk memprediksi masalah secara dini, fungsi 
analisa masalah, fungsi solusi dari hasil analisa dan fungsi pengambilan 
keputusan yang berbasis pada sistem pengendalian manajemen; yang 
semua dari empat fungsi tersebut terintegrasi menjadi satu  kesatuan 
sistem. 

2. Strategi pengendalian abnormalitas dapat dilakukan secara bertahap 
dengan menurunkan kondisi keabnormalan dari tingkatan yang paling 
tinggi (bahaya) ke kondisi normal, dari tahapan pengendalian secara 
mekanistik, manajemen dan sistem pengetahuan (system knowledge). 
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