
RINGKASAN EKSEKUTIF 

AZTLIA ANGCRAINI. Optimalisasi Produksi Keju Lunal5 Krini clanYogliurt 
pada PT. E'unin~y Food ULama. Di ba%vah bunbingan SYAMSUL MA'ARIF d m  
1.KCNDRI TANJIJNG. 

Keju dan yoghurt menlpakan produk tuninan susu yang saat ini masih 
banyak didatanglean dari luar negeri untuk menlenuhi lcebutuhm konsumen di 
Indonesia. Kenaikarl h q a  produk keju dari yoghurt irnpor beberap .L.d~un 
teraktlir rnendorong koruurnen produk tersebut ber-&I pada produk-produk lokal 
sejenis yang harganya rzlatif lebih m u d .  :Fly Yummy Food IJtama (PI'. YF'LJ) 
menipakan perusahaan swasta nasional yang memanfaatkan ceruk pasar dengan 
menghasilkan produk keju lunak, krin1 dan yoghurt YEMMY mengunalean bahan 
baku susu segar yang berasal dari pet0vmak.m lol~al. Dengan menghasilkan produk 
berkualitas setara prod& unpor &an harga relatif ~nurah, niaka produk-produk 
YIJMMY P'I'. YFlJ dapat menjadi, alternatif substitusi. impor bagi lionsumen di 
Indonesia. 

Pzn~sahaan mengalami permasalahan di  dalam perencanaan dan penentuan 
komposisi produksi daalml mencapai sasaran keuntungan d m  karget produlcsi 
pemsahaan. Sehubungm dengan hal ini, perunrusari rrlasalah penelitian adaldi : 
1) FaLior-faktor apa yang dihadapi. perusahaan dalam optimalisasi produksi 
produk keju. lunak, krim dan yogh~irt?; 2) f3agaimana kombinasi produksi keju 
lunak, krim dan yoghurt yang optimal sehingga dapat mencapai keuntungan 
sesuai yang dltetapkan perusaham serta clapat menlenuhi tujurulltarget jumlal~ 
produksi berbagai produk ydig iri3vin dicapai ole11 pemsahaan?; 3) Perubdian apa 
yarig dapt Cwcdkukan pada solusi optimal yang dihasdkarl sebzagai alte~natif 
keputusan yang dapat mencapai hljuaw'target keun.tungan dm, ju~mlah, produksi 
berbagai procluk keju lunak, krim dan yogh1.xt yang ingin dicapai oleh 
perusahaan?; 4) Bag~nana  penerapan dter~utif solusi optimal ymg dihasflmn 
pada perusahaan guna memenulu tujuanitarget keunhzgan d m  jumlal~ produlcsi 
berbagai produk keju lunak, him dan yogl~urt yang ingin dicapai oleh 
perusahaan? 

Berdascukan latcu belakang dan nlmusan masalah maka hij~lan dari 
penelitian ini adalah untuk : 1) Menganalisis kombinasi produksi keju lunak, krim 
d m  yoghurt yang optin~d yang &pat mencapai. keuntungan yalg ditet~plcrul 
p e ~ s a h a m  serka memerruhi tujudlargel- jurnlah produksi bertragai produk yang 
ingin dicapai oleh perusahaan; 2) Irilengetahui. batas-batas peruhahan yang 
dimungkinkan menghasilkan solusi optimal yang dapat menja.di alternatif 
kepuhlsan melalui analisis sensitititas; 3) Membandmgkan solusi-sol~isi yang 
dillasilkan dengan produlcsi pe1usaha.m seka merekomendasil~a~~ altenlatif 
keputusan bagi ~narnajenieri pemsahaari 

Metode perielitiar~ yar~g di=y&di .untuk mengolali dari rneriganalisis data 
yang dipero1e:h adalah dengan menggunakan model program sasaran ganda (goal 
prograrnniing). Pengolahan dilak~ikan dengan menggunakan bantuan program 
LINDO (Linear, Interactive, and Discrete Optimizer?. Komponen dalani 
formulasi illode1 goal progrummirig mempakan f.a.laor-faM~r yang dihadapi 
pemsahaa~ dalarrl optin~alisasi produksi pro& keju lun~ak, krinl dari yozi~urt. 



XTariabel keputusan yang ditetapkan terdiri dari dua p~iluh lima produk 
keju lunak, krim dan yoghutt yang diproduksi PT. YFU, serta bahan baku susu 
sapi dan susu kambing segar yang digunakan. Fungsi hquanlsasaranltarget yang 
ingin dicapai PT. YTU adalal~ tingkat keuntungan tertentu se~ta  taxget jumlal~ 
produksi produk-produk YUMMY. Penetapan besar keuntungan yang ingin 
dicapai serta target jumlah produk diproduksi merupakan kebijakan pihak 
manajemen yang didasarkan pada keunhmgan dan, jumlah produk dijual pada 
tahun sebelumnya ipada pznelitian ini adalah berdasarkan keuniungan dan 
penjualan tal~un 2001). Pelusaham juga clihadapkan pada kendala berlcaitan 
derlgian ketersediaan kapasitas berbagai nlesin &an peralatarl yang digunakan 
dalarn produksi, serta ketersediaan tenaga kerja produksi. Disarnping slu, juga 
terdapat kendala yang berkaitan dengan beherapa produk tumnan dan produk 
sampingan yang biasanya dibt~at dalam jumlah tertentu dari produk-produk 
~ t ~ l l 3 J l ~ .  

Keuntungan yang diperolel~ pada tahun 2001 sebesar Rp 
2.223.470.361,OO. Pada anahsis permodelan goal programming yang &&&an 
sebagai altematif keputusan pertama, keuntungan yang ingin dicapai clitenhlkan 
sebesar dua puluh persen lebih besar dari ke~~ntungan pada tahun 2001. Kemudian 
dilali~lkan penlbahan pada permodelan pertama di mana keun'mngan yang ingin 
dicapai d i ten thn  sebesar tiga puluh persen lebih besar dari keuntungan pa& 
tahuri 2001, selxagai a l t e ~ n x ~  keputusan lainriy'd bagi man~jernen pejusdlaan. 

Dari hasil analisis permodelan sebagai altematif :kep~ihlsan pertama 
menunj~ikkan bahwa. penlsahaan dapat mencapai kewtungan t.otal yang telah 
ditetapkan sebesar Rp 2.668.164.433,OO atau dua puluh persen lebih besar dari 
keuntungan total yang dicaptxi pada tahun 2001. Tujuanisasxcw1/target perusal~aan 
lainnya urrtuk ~nernenulli jumlah produksi pro4uk-produk YUMvlhlk' pang telah 
ditetapkan &pat dicapai secara oplimal, kecuali u~rluk nlerr~btltasi produksi 
produk feta cheese 100% goat '.F .kcmasan 1. kilogram ti.dak tercapai.. 

Dan hasil analisis sensitivitas di mana dilakukan perubahan kendala tujuan 
keuntungan sebesar tiga puluh persen d~ atas keuntungan tal~un 2001, ticlalc 
n~e~ub.ah solusi optimal pada alter~latif keputusan ' pertanik akan tetapi 
rnemberikian kombinasi jurnlal~ produksi yang bau sebagai alterratif keputusan 
kedua bagi manajemen perusahaan. 'li~juan keuntungan total sebesar :l<p 
2.890.488.785,OO dapat dicapai, demikian pula dengan berbagai tujudsasarad 
target untuk mementh jumlah produksi produk-produk ITJIvIMY yang telah 
ditetapkan dapat dicapai secara optin~al. Hllya tujuav'target ~ ~ ~ e ~ n b a t a s i  produksi 

feta cheese 100o.i goat's 1 Mog~arn yang ti&& dapzt dicapai. Hasil oplimalisasi 
pada altematif :kepuh~sm, pertama mallpun altematif kep~ihlsan kedua juga 
menunj~ikkan adanya kapasitas ti~lak terpakai pada befbagai mesin dan peralatan 
produksi serta w a h  luang pada tenaga kerja produksi yang tersedia. 

Penerapan hasil optiulalisasi per~nodelan sebagai altematif keputusan 
pertanla rnaupun hasil analisis serlsitivit'as sebagai altemalifkeputusar~ kedwa &an 
rnembawa sejurnlah irnplikasi khususnya bag  manajemen produksi. Pada 
altematif keputusan pertama, perusaham. dapat mencapai kenaikan keunhmgan 
sebesar Rp 444.657.014,OO atau dua puluh persen dari keuntungan yang dicapai 
berdasarkan pola produksi tal~un 2001. Senle~~tlltara dengan penerapal altemat$ 
keputusan kedua, perusahaan clapat memperolel~ kenailcan keuntu~gm sebesar Rp 



667.018.424,OO atau tiga puluh persen dasi keuntungan yang dicapai herdasarkan 
pola produksi tahun 2001. 

Untuk mencapai keunh~ngan pacla altematif keputusan pertama maupun 
alternatif l<eputUsan kedua, maka diperlukan penanbal~an produksi beberap 
produk YUMMY dari jumldi yang diproduksi pa& tahun 2001. Pada alteinatif 
keputusan pertama diperlukan penambahan produksi inascarpone 2,5 kilogram 
dan yoghurt nat. 2,5 kil.ogram sebbesar 1.341 unit dm. 9.060 lint. lJnh~k 
produk fresh goat cheese black perlu penambahan produksi sebesar 930,6 
kilogram. Produksi pure goczt cheese witA olive oil 265 gram perlu ditingkatkm 
sebesx 448 unit. Produksi feta cheese 10096 goat's 1 kilogram perlu cli(ir1gkdtkEan 
sebanyak 1.147 unit (350 unit untuk 1ne11gg.aritkan produkfeta cheese 50% goat's 
1, kilogram). Sedangkan peningkatan prodilksi fitn cheese 100% goat's 250 gram 
sebesar 1.960 unit dan feta cheese 100% goat's with olive oil 200 gram sebanyak 
640 u u t  adalal~ untd< mellggannk.an"bto cheese 509~6 goczt's 250 gram danfitu 
cheese 50% gout$ with olive oil 200 gram yang tidak dproduksi lagi sejak 
November 2001. 

Pada alternatif :kepuhlsm, kedua, cliperlukan penambahan proilu~ksi 
mixscarpone 2,5 Nogram d m  yoghurz next. plain 2,5 kilogram sebesar 3.737 unit 
dan 5.064 unit. Produk -fresh goat cheese black per1~1 penambahan produksi 
sebesar 910,6 Nogram. Produksi pure goat cheese with olive oil 265 gram perlu 
clilir~g~tkan sebesar 448 unit. Produksi,+ta cheese 100% goat's 1 kilogmxn perlu 
dtingkatkan sebanyak 1.147 unit (350 unit uinhlk menggantikan produk .fetu 
cheese 50% g o a t s  1 hlogram). Sedangkan peningkatan, produksi feta cheese 
100% goat's 250 gram sebesar 1.960 unit danfeta cheese 1001-6 goat's with olive 
oil 200 gram sebanyak 640 unit adalal~ untuk menggantilmn feto cheese 50% 
goat's 250 gram d,an,feta cheese 50% goat's with olive oil 200 g~arn yarlg tidak 
cliproduksi lagi sejak Novernber 2001. 

lJn.tuk mengantisipasi .kele'bihan produksi, maka pihak penlsahaan 
Erhusu~snya divisi pemasaran hams meningkatkan penjualm produk secara lehih 
daif Disanlping itu, u ~ t u k  mengantistpasi tidak tercapainya keuntwgan total 
yang clil~arapkan perusallaan, mdka manajemen produksi perlu mengatur tingkat 
produksi produk me11giri~t karakteristik waktu simpan produk-produk lWMbl17 
yang relatif singkat yang tidak memungkinkan pe'ngadaan sto:k prod~ik dalam 
jumlah banyak. 

Penambahan kapasitas produksi serta pengembangan produk secara 
intensif untuk mempertal~akan difere~lsiasi sebagai nisi perusaham, h.arus 
rnemperlirnbarigk~~i dar~ rnemanfaatkan kapasilas ti&& terpakai dari rnesin &an 
peralatan produksi. sehingga dapat menghindari atau menglrangi. 'biaya investasi 
baru. K.emurlim. wakhl luang dari tenaga kerja. produksi, bisa. dimanfaatkm. ~inhlk 
pemeliharaan mesin dan peralatan produkji serta menin&-atkan ketrampilan 
ddam mernanfaad<ml mesin &an peritlatan ysang ada. 

Kata kunci : Keju lunak, Krirr~, Yogl~wL, PT. Yurnrnp Food Utaxtia, IUvlMY, 
Marlajenlen produksi, 0plirn.aIisasi produksi, Goal Progranmming. 




