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Industri pakan ternak dengan pengolahan limb& daun/pucuk tebu 

yang produk kering hasil olahannya disebutfibre, mempunyai yrospek yang 

baik, khususnya di Jawa Timur, karena potensi bahan bakunya paling besar 

di seluruh Indonesia, yaitu sebesar 787.360 ton fibre/t&m pada tabul 

1993. PT Pucuk Rosan Jaya yang berlokasi di desa Bakalan, Bululawmg, 

Malang addah salah satu pabra yang rnemanfaatkan h b a h  daun/pucuk 

tebu tersebut dm mengolahnya menjadi yakan ternak. 

Namun pabrik yang mulai beroperasi pada tanggal 2 Mei 1991, dalam 

kegiatan operasinya sampai saat ini ternyata masih mengalami kesulitan, 

yaitu belum tercapainya kesinambungan bahan baku yang diperlukan. Ke- 

sulitan ini mengakibatkan terjadinya kapasitas pabrik tidak beroperasi se- 

cara optimal, sehingga menimbullcan idle capncity sekitar 1.713,35 ton fi- 
bre/bulan sampai 2.068,20 ton fibre/bulan atau sekitar 52,92% sampai 

63,84%. 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi PT Pucuk ROSUI Jaya, 

maka penelitian ini bertujuan : 

1) Secara umum melakukan perencanaan produksi bwu ddam rangka 

mencapai tingkat produksi yang optimum. 

2) Secara khusus; 

a) Menentukan nilai tambah yang mmgkin dicapai selama satu tahun 

produksi 



b) Menensukan kapasitas optimal tiap bulan ,ma mencapai d a i  tambah 

tersebut 

c) Menentukan komposisi j d a h  bahan b&u optimal, dari masing- 

masing daerah asal bahan baku tiap bulan, ,ma mencapai kapasitas 

produksi tersebut 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT Pucuk Rosan 

Jaya, berkaitan dengan realisasi produksi dari tahun 1992 sampai dengan ta- 

hun 1994 dan rencana produksi t a b  1995, dapat diajukan 4 alternatif pe- 

ngambilan keputusan yang dapat dipertimbangkan untuk yernecahan 

masalah yaitu : 

1) Bqroduksi  Sesurzi Prmjeksi Pnsohn Balmn Bnku Tnlrzr~z 1995 

2) Be-rproduksi Der~galr Mengoper~siknn Sel lrrulz Knpnsitas Prtbrik Depnrl Trz!Illll 

1995 

3)  Berproduksi Dengun Mengoper~sikxn Seluruh Kapasirtts P ~ b r i k  Depnlr Dan Be- 

Inknlzg T ~ h u n  1995 

4) Berproduksi Sesuni Rencarm PT Pucuk Rosar~ Jaya Tnhurz 1995 

Dwi hasil evaluasi terhadap 4 alternatif keputusan pemecahan 

masalah dalam perencanaan produksi terpadu, ahernatif yang terbaik 

adalah alternatif 2. Alternatif hi merupakan alternati£ terbaik dalam pe- 

ngambilan kepuiusan perencanan produksi tahun 1995, karena : 

1) Idle capacity untuk pabrik bagian depan nol, dan bagian belakang 11,60°h 

2) Hasil produksinya (fibre) optimal, yaitu sebesar 34.868,6 ton/ tahun 

3) Nil& tambah yang dicapai optimal sebesar Rp 12 -529.747.000,- /tahun 

4) Lebih realistis, karena tidak memerlukan investasi baru 

5) Kebutuhan bahan baku yang diperlukan dapat dipenuhi 



Dari has2 pengolahan data dalam penelitian ini dapat disFmpuLkan 

bahwa : 

1) Nilai tambah/tahun yang diperoleh dengan rencana produksi PT Pucuk 

Rosan Jaya tahun 1995 , lebih kecil dibandirig nilai tmbah/tahun yang 

mungkin dicapai dengan rencana produksi baru tahun 1995. 

2) Kapasitas produksi aktual dan kapasitas produksi menurut rencana pro- 

duksi PT Pucuk R o s a  Jaya tahun 1995, masih memberikan nilai tambah 

lebih kecil dibanding kapasitas produksi optimal menurut rencana pro- 

duksi baru tahun 1995. 

3)  Komposisi jumlah bahan baku dari masing-masing daerah asal bahan 

baku tiap bulan menurut realisasi produksi dari tahun 1992 sarnpai de- 

ngan tahun 1994 dan menurut rencana produksi PT Pucuk Rosan Jaya ta- 

hun 1995 mas& belum memberikan kontribusi kapasitas produksi yang 

optimal, dibanding menurut rencana produksi baru tahun 1995. 

Perencaman produksi teryadu yang optimal untuk tahun 1995 d m  

tahun berikutnya, dapat dilakukan dengan pola yang sama dengan perenca- 

naan produksi baru tahun 1995. 

Dalam peneLitiarl hi ada permintaan dari perusaham untuk tidak 

rnenyebutkan besarnya sasaran keuntungan berdasarkan rencana produksi 

yang telah dibuat. Untuk itu, sasaran yang hendak dicapai dinyatakan de- 

ngan nil ai tamb ah. 

Masalah yang mungkin timbul dalam mengimplementasikan alterna- 

tif pemecahan masalah terbaik yang dipilih, yaitu jika upaya meng- 

operasikan seluruh kapasitas pabrik depan selama satu tahun produksi tidak 

dipenuhi, maka pabrik tidak beroperasi secara optimal, sehingga timbul idle 

wlpncity dart meningkatkan biaya produksi rata-rata. 


