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ABSTRACT

This paper discusses the mathematical modeling of a production planning using
the preemptive goal programming method for priority based decision making. This
problem aims to optimize production planning by meeting the specified constraints
and minimizing deviations from each goal to be achieved, based on the five types
of best seller bread, production profits, production costs, production quantities and
availability of production raw materials. The mathematical model in this problem
is designed using the LINGO 11.0. Computational results show that the preemptive
goal programming method is more efficient in achieving the production planning of
multiple goals based on the order of priority.

Keywords: Production planning, goal programming, preemptive goal programming
method

ABSTRAK

Kertas kerja ini membahas pemodelan matematika suatu perencanaan produksi
menggunakan metode program gol preemptif untuk pengambilan keputusan berda-
sarkan prioritas. Permasalahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan perencanaan
produksi dengan memenuhi kendala yang ditentukan dan meminimumkan penyim-
pangan dari setiap tujuan yang ingin dicapai, berdasarkan lima jenis roti best seller,
keuntungan produksi, biaya produksi, jumlah produksi dan ketersediaan bahan baku
produksi. Model matematika pada permasalahan ini dirancang dengan menggu-
nakan aplikasi LINGO 11.0. Hasil komputasi menunjukkan bahwa metode program
gol preemptif lebih efisien dalam mencapai perencanaan produksi banyak tujuan
berdasarkan urutan prioritas.

Kata kunci: Perencanaan produksi, program gol, metode program gol preemptif
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1. PENDAHULUAN

Coronavirus disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit yang menginfeksi saluran per-
napasan. Kasus ini dilaporkan pertama kali di Kota Wuhan, Cina pada akhir De-
sember 2019 dan menular ke puluhan negara dalam beberapa bulan. Penyebarannya
yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan
lockdown untuk mencegah penyebaran virus ini. Kebijakan ini menyebabkan pen-
dapatan masyarakat berkurang sehingga permintaan pasar pada roti menurun.

Dalam situasi ini, menjadi suatu kewajiban bagi setiap perusahaan untuk mampu
bertahan dalam persaingan yang ada dengan meningkatkan efektivitas dan efisien-
sinya dalam menjalankan produksi. Hal ini mutlak dibutuhkan untuk memperta-
hankan eksistensi perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat
dan kompetitif dimasa pandemi. Adapun tujuan dari peningkatan efektivitas dan
efisiensi dalam proses produksi adalah mengoptimalkan perencanaan jumlah pro-
duksi untuk meminimumkan biaya produksi sehingga keuntungan yang didapat bisa
semaksimal mungkin. Oleh karena itu penting untuk melakukan perencanaan dalam
mengambil keputusan, sehingga dibutuhkan sebuah model matematika yang dapat
menemukan solusi optimal dari masalah tersebut.

Metode program gol merupakan salah satu model matematika perluasan dari
program linear yang dapat digunakan dalam perencanaan produksi untuk menyele-
saikan permasalahan banyak tujuan [10, h. 1]. Tujuan pada program linear adalah
untuk memaksimumkan atau meminimumkan sehingga seluruh tujuan manajemen
akan dirumuskan ke dalam satu fungsi tujuan. Sistem yang digunakan dapat men-
jadi kondisi optimal pada satu tujuan dan harus mengabaikan tujuan-tujuan yang
lain. Berbeda dengan program linear, tujuan metode program gol adalah untuk
meminimumkan deviasi dari setiap tujuan yang ingin dicapai sehingga hasil yang
dicapai akan optimal tanpa harus mengabaikan tujuan yang lain.

Penelitian mengenai metode program gol untuk penyelesaian masalah optimisasi
sudah banyak dilakukan. Diantaranya digunakan untuk pemodelan perencanaan
produksi, seperti pada [7] dengan penelitian produksi bakery menggunakan metode
program gol pada tahun 2019 dengan pengambilan lima variabel keputusan dan tiga
kendala tujuan. Hasilnya metode program gol dapat menyelesaikan masalah opti-
misasi yang memiliki beberapa fungsi tujuan tersebut. Pada [5] dilakukan penelitian
metode program gol untuk perusahaan roti. Penelitian ini juga membahas tentang
perencanaan produksi dengan lima variabel keputusan dan tiga kendala tujuan.
Pada [8] dilakukan penelitian pengambilan keputusan untuk banyak tujuan dengan
menggunakan metode program gol untuk perusahaan skala kecil dengan pengam-
bilan tiga variabel keputusan dan tiga kendala tujuan. Selanjutnya pada [1] juga
dilakukan penelitian penerapan metode program gol untuk penggunaan bahan baku
secara optimal di toko roti dengan pengambilan tiga variabel keputusan dan tiga
kendala tujuan.

Rotte Bakery adalah salah satu perusahaan roti di Kota Pekanbaru yang meme-
nuhi kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru akan roti sejak tahun 2016 yang berge-
rak dalam bidang industri makanan dan memproduksi berbagai jenis roti. Penulis
melakukan penelitian di Rotte Bakery dengan menggunakan metode program gol
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preemptif untuk mengambil suatu keputusan yang optimal dalam mengambil suatu
keputusan perencanaan produksi. Hal ini dilakukan agar dapat memenuhi setiap
permintaan yang ada dengan penentuan target produksi agar jumlah yang dipro-
duksi dapat menjawab permintaan pasar tepat sasaran di tengah banyaknya produk
atau pesaing yang beredar di pasar, sehingga diperoleh keuntungan maksimum.

Pada kertas kerja ini penulis menggunakan aplikasi LINGO 11.0 untuk menghi-
tung metode program gol preemptif. Penelitian ini dibatasi oleh faktor bahan baku
produksi, keuntungan produksi, jumlah produksi dan biaya produksi. Pada bagian
dua dijelaskan metode program gol, pada bagian tiga dijelaskan pembahasan per-
masalahan perencanaan produksi menggunakan metode program gol preemptif. Ke-
mudian dilanjutkan di bagian empat dengan menjelaskan kesimpulan dari pemba-
hasan kertas kerja ini.

2. METODE PROGRAM GOL

Metode program gol merupakan perluasan dari program linear sehingga seluruh
asumsi, notasi, formulasi model matematis, prosedur perumusan model dan penye-
lesaiannya tidak jauh berbeda. Perbedaan utama terletak pada struktur dan peng-
gunaan fungsi tujuan. Dalam program linear hanya mengandung satu fungsi tujuan
sedangkan dalam metode program gol terdapat beberapa gabungan fungsi tujuan
yang memiliki variabel deviasi.

Variabel deviasi berfungsi untuk mengekspresikan fungsi tujuan dalam bentuk
sebuah kendala (goal constraint) kemudian mencari penyelesaian dengan memini-
mumkan jumlah deviasi dari fungsi tujuan [11, h. 4]. Variabel deviasi positif (d+i )
adalah pencapaian di atas target (bi) dan variabel deviasi negatif (d−i ) adalah pen-
capaian di bawah target (bi). Adapun pencantuman variabel deviasi dapat dilihat
pada Tabel 1.

Tabel 1: Pencantuman Variabel Deviasi
No Kendala fungsi Variabel deviasi Variabel deviasi

tujuan pada fungsi tujuan yang tidak diinginkan
1 fi(x) = bi fi(x) + d−i − d+i = bi d−i + d+i
2 fi(x) ≥ bi fi(x) + d−i − d+i = bi d−i
3 fi(x) ≤ bi fi(x) + d−i − d+i = bi d+i

Berdasarkan Tabel 1 jika fi(x) = bi maka d−i dan d+i akan diminimumkan dengan
tujuan tidak terjadi penyimpangan pada target sehingga target tepat sesuai bi
yang diinginkan, jika fi(x) ≥ bi maka tujuan yang diinginkan adalah maksimasi
sehingga d−i akan diminimumkan dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan
yaitu kekurangan dari target (d−i ) dengan target yang diinginkan tidak kurang dari
bi. Demikian pula jika fi(x) ≤ bi maka tujuan yang diinginkan adalah minimasi
sehingga d+i akan diminimumkan dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan
yaitu kelebihan dari target (d+i ) dengan target yang diinginkan tidak lebih dari bi.

Metode program gol preemptif merupakan salah satu metode untuk menyele-
saikan program gol sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menganalisa so-
lusi persoalan yang melibatkan banyak tujuan berdasarkan prioritas sehingga di-
peroleh alternatif pemecahan masalah yang optimal. Notasi yang digunakan untuk
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menandai prioritas tujuan tersebut adalah pi untuk i= 1, 2, . . . , m, m merupakan
banyaknya tujuan yang disusun dalam suatu urutan. Faktor-faktor prioritas terse-
but memiliki hubungan sebagai berikut:

p1 >>> p2 >>> . . . >>> pm.

Bentuk >>> di atas memiliki arti ”jauh lebih penting daripada”. Hal ini untuk
menyatakan urutan prioritas tujuan yang akan dicapai dimana p1 memiliki prioritas
yang lebih tinggi harus dicapai terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke prioritas
selanjutnya. Penyimpangan yang terdapat pada prioritas yang lebih tinggi harus
diminimalkan terlebih dahulu sebelum ke penyimpangan prioritas terendah.

Adapun bentuk umum dari metode program gol preemptif adalah [11, h. 7]

min z =
m∑
i=1

pi(d
+
i + d−i ) untuk i = 1, 2, . . . ,m, (1)

kendala
a11x1 + a12x2 + · · · + a1nxn + d−1 − d+1 = b1
a21x1 + a22x2 + · · · + a2nxn + d−2 − d+2 = b2

...
am1x1 + am2x2 + · · · + amnxn + d−m − d+m = bm

 , (2)

xj, d
−
i , d

+
i ≥ 0 untuk j = 1, 2, . . . , n, (3)

dengan
aij := koefisien variabel keputusan dalam kendala ke-i,

i = 1, 2,. . . , m, j = 1, 2,. . . , n,
xj := variabel keputusan program linear, j = 1, 2, . . . , n,
bi := nilai fungsi kendala, i = 1, 2,. . . , m,

d+i := variabel deviasi positif, i = 1, 2, . . . ,m,
d−i := variabel deviasi negatif, i = 1, 2, . . . ,m,
pi := faktor prioritas pada tujuan ke-i, i = 1, 2,. . . , m,
n := jumlah variabel keputusan,
m := jumlah kendala.

3. METODE PERENCANAAN PRODUKSI

Langkah awal model perumusan perencanaan produksi adalah mengumpulkan se-
mua data yang berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai pada perencanaan
produksi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang dipero-
leh dari wawancara mengenai data jumlah produksi, biaya produksi, ketersediaan
bahan baku produksi dan keuntungan produksi. Selanjutnya, memodelkan masalah
menggunakan metode program gol preemptif dengan menentukan variabel keputu-
san, fungsi kendala, dan fungsi tujuan yang akan dicari penyelesaiannya. Variabel
keputusan pada persoalan ini adalah lima jenis roti best seller yang diformulasikan
dalam bentuk notasi x1, x2, . . . , xj dengan j = 5. Variabel keputusan tersebut yaitu:
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x1 := Banyaknya produksi roti tawar putih dalam satu bulan,

x2 := Banyaknya produksi roti gandum tawar dalam satu bulan,

x3 := Banyaknya produksi roti fit-O mini dalam satu bulan,

x4 := Banyaknya produksi roti chocolate spesial dalam satu bulan,

x5 := Banyaknya produksi roti manis donat dalam satu bulan.

Langkah berikutnya, memodelkan fungsi tujuan dan kendala secara matematis
untuk memperoleh hasil optimal berupa nilai penyimpangan dengan penambahan
prioritas pada fungsi kendala. Fungsi tujuan dari permasalahan ini adalah variabel
deviasi yang ingin diminimumkan disesuaikan dengan tingkat prioritas yang telah
ditentukan oleh pimpinan Rotte Bakery sehingga dapat dimodelkan sebagai berikut:

p1 := min(d−1 )
p2 := min(d+2 )
p3 := min(d+3 + d+4 + d+5 + d+6 + d+7 )
p4 := min(d+8 + d+9 + d+10 + d+11 + d+12 + d+13 + d+14 + d+15 + d+16

+d+17 + d+18 + d+19 + d+20)

 . (4)

Dengan mensubstitusikan persamaan (4) ke persamaan (1), bentuk umum fungsi
tujuan program gol preemptif untuk persoalan model fungsi tujuan ini dapat ditulis

min z =
4∑

j=1

pj(d
+
i + d−i ) untuk i = 1, 2, . . . , 20.

Adapun fungsi kendala yang menjadi pembatas dalam kegiatan produksi roti
Rotte Bakery adalah bahan baku roti, keuntungan produksi, biaya produksi, dan
jumlah produksi untuk setiap produk dengan formulasi kendala-kendala sebagai
berikut:

(i) Prioritas 1 (p1)
Pada prioritas 1 terdapat satu tujuan yaitu tujuan 1. Tujuan yang ingin
dicapai adalah meminimumkan kekurangan dari target keuntungan produksi
ditunjukkan pada Tabel 2, dengan variabel deviasi yang akan diminimumkan
adalah d−1 .

Tabel 2: Data Keuntungan Setiap Jenis Roti
No Jenis Roti Harga Jual Keuntungan Target Keuntungan
1 Roti Tawar Putih 11.500 5.967
2 Roti Gandum Tawar 14.000 5.956
3 Roti Fit-O Mini 2.500 1.336 48.000.000
4 Roti Chocolate Spesial 3.000 1.721
5 Roti Manis Donat 3.500 1.155

Sumber: Rotte Bakery Kota Pekanbaru

(ii) Prioritas 2 (p2)
Pada prioritas 2 terdapat satu tujuan yaitu tujuan 2. Tujuan yang ingin dica-
pai adalah meminimumkan kelebihan dari target biaya produksi ditunjukkan
pada Tabel 3, dengan variabel deviasi yang akan diminimumkan adalah d+2 .
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Tabel 3: Data Biaya Produksi Setiap Jenis Roti
No Nama Roti Biaya Produksi Target Biaya Produksi
1 Roti Tawar Putih 5.533
2 Roti Gandum Tawar 8.044
3 Roti Fit-O Mini 1.164 52.000.000
4 Roti Chocolate Spesial 1.279
5 Roti Manis Donat 2.345

Sumber: Rotte Bakery Kota Pekanbaru

(iii) Prioritas 3 (p3)
Pada prioritas 3 terdapat 5 tujuan yaitu tujuan 3, tujuan 4, tujuan 5, tujuan
6, dan tujuan 7. Tujuan yang ingin dicapai adalah meminimumkan kelebihan
dari target jumlah produksi ditunjukkan pada Tabel 4. Variabel deviasi yang
akan diminimumkan adalah d+3 , d

+
4 , d

+
5 , d

+
6 , d

+
7 .

Tabel 4: Data Target Jumlah Produksi Setiap Jenis Roti
No Nama Roti Jumlah Produksi
1 Roti Tawar Putih 903
2 Roti Gandum Tawar 582
3 Roti Fit-O Mini 13.539
4 Roti Chocolate Spesial 7.205
5 Roti Manis Donat 7.481

Sumber: Rotte Bakery Kota Pekanbaru

(iv) Prioritas 4 (p4)
Pada prioritas 4 terdapat 13 tujuan yaitu tujuan 8, tujuan 9, . . . , tujuan
20. Tujuan yang ingin dicapai adalah meminimumkan kelebihan dari target
ketersediaan bahan baku ditunjukkan pada Tabel 5. Variabel deviasi yang
akan diminimumkan adalah d+8 , d

+
9 , . . . , d

+
20.

Tabel 5: Bahan-bahan dalam Pembuatan Setiap Jenis Roti (gram)
No Bahan x1 x2 x3 x4 x5 Stok
1 Tepung 250 200 15 15 25 84.500
2 Pengembang 4 4 0,2 0,2 0,3 12.500
3 Pelembut 1 1 0,1 0,1 0,1 4.300
4 Telur 0 0 2 2 2 56.450
5 Gula Pasir 15 0 3 3 4 106.000
6 Mentega 15 15 3 3 3 107.000
7 Gandum 0 50 0 0 0 29.100
8 Coffee 0 0 0,5 0 0 6.770
9 Coklat Filling 0 0 0 5 0 36.100
10 Meses 0 0 0 15 0 108.075
11 Coklat Toping 0 0 0 0 5 37.500
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12 Susu Bubuk 5 0 0,5 0,5 1 22.400
13 Air 125 150 7 7 9 413.000

Sumber: Rotte Bakery Kota Pekanbaru

Berdasarkan Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4 dan Tabel 5 diperoleh model matematika
menggunakan metode program gol preemptif sebagai berikut:

min z = p1(d
−
1 ) + p2(d

+
2 ) + p3(d

+
3 + d+4 + d+5 + d+6 + d+7 ) + p4(d

+
8 + d+9

+d+10 + d+11 + d+12 + d+13 + d+14 + d+15 + d+16 + d+17 + d+18 + d+19 + d+20)

5.967x1 + 5.956x2 + 1.336x3 + 1.721x4 + 1.155x5 + d−1 − d+1 = 48.000.000,

5.533x1 + 8.044x2 + 1.164x3 + 1.279x4 + 2.345x5 + d−2 − d+2 = 52.000.000,

x1 + d−3 − d+3 = 903,

x2 + d−4 − d+4 = 582,

x3 + d−5 − d+5 = 13.539,

x4 + d−6 − d+6 = 7.205,

x5 + d−7 − d+7 = 7.481,

250x1 + 200x2 + 15x3 + 15x4 + 25x5 + d−8 − d+8 = 845.000,

4x1 + 4x2 + 0, 2x3 + 0, 2x4 + 0, 3x5 + d−9 − d+9 = 12.500,

x1 + x2 + 0, 1x3 + 0, 1x4 + 0, 1x5 + d−10 − d+10 = 4.300,

2x3 + 2x4 + 2x5 + d−11 − d+11 = 56.450,

15x1 + 3x3 + 3x4 + 4x5 + d−12 − d+12 = 106.000,

15x1 + 15x2 + 3x3 + 3x4 + 3x5 + d−13 − d+13 = 107.000,

50x2 + d−14 − d+14 = 29.100,

0, 5x3 + d−15 − d+15 = 6.770,

5x4 + d−16 − d+16 = 36.100,

15x4 + d−17 − d+17 = 108.075,

5x5 + d−18 − d+18 = 37.500,

5x1 + 0, 5x3 + 0, 5x4 + x5 + d−19 − d+19 = 22.400,

125x1 + 150x2 + 7x3 + 7x4 + 9x5 + d−20 − d+20 = 413.000,

x1, x2, x3, x4, x5, d
−
i , d

+
i ≥ 0, i = 1, 2, . . . , 20.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi LINGO 11.0, perencanaan
produksi dengan metode program gol preemptif menggambarkan rekomendasi pe-
rencanaan produksi optimal untuk mendapatkan produksi yang efektif dan efisien
pada perusahaan Rotte Bakery dengan memperhatikan urutan prioritas. Hasil ini
dapat dilihat pada Tabel 6.
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Tabel 6: Hasil Perencanaan Optimal Berdasarkan Output LINGO 11.0
Prioritas Tujuan d+i d−i Target Optimal Keterangan

1 Tujuan 1 0 0 48.000.000 48.000.000 Terpenuhi
2 Tujuan 2 0 0 52.000.000 52.000.000 Terpenuhi
3 Tujuan 3 63,68 0 903 966,68

Tujuan 4 0 46,75 582 535,25
Tujuan 5 0 0 13.539 13.539,00 Tidak Terpenuhi
Tujuan 6 0 0 7.205 7.205,00
Tujuan 7 0 73,22 7.481 7.407,78

4 Tujuan 8 73,61 0 845.000 845.073,61
Tujuan 9 0 121,16 12.500 12.378,84
Tujuan 10 17,10 0 4.300 4.317,10
Tujuan 11 0 146,44 56.450 56.303,56
Tujuan 12 363,28 0 106.000 106.363,28
Tujuan 13 0 15,77 107.000 106.984,23
Tujuan 14 0 2337,58 29.100 26.762,42 Tidak Terpenuhi
Tujuan 15 0 0,5 6.770 6.769,50
Tujuan 16 0 75 36.100 3.525,00
Tujuan 17 0 0 108.075 108.075,00
Tujuan 18 0 461,10 37.500 37.038,90
Tujuan 19 213,17 0 22.400 22.613,17
Tujuan 20 0 0 413.000 413.000,00

Berdasarkan Tabel 6, dapat dilihat bahwa kondisi prioritas 1 dan prioritas 2
terpenuhi karena tidak terjadi penyimpangan untuk tujuan 1 dan tujuan 2. Pada
prioritas 3 kondisi tidak terpenuhi, hal ini disebabkan oleh usaha untuk mencapai
sasaran pemenuhan tujuan 3, tujuan 4, dan tujuan 7 terjadi penyimpangan dari
target. Pada prioritas 4 kondisi tidak terpenuhi, hal ini disebabkan oleh usaha
untuk mencapai sasaran pemenuhan tujuan 8, tujuan 9, tujuan 10, tujuan 11, tujuan
12, tujuan 13, tujuan 14, tujuan 15, tujuan 16, tujuan 18, dan tujuan 19 terjadi
penyimpangan dari target.

Dengan menggunakan metode program gol preemptif memberikan gambaran pe-
rencanaan ketersediaan bahan baku produksi kepada Rotte Bakery untuk memi-
nimalisir kelebihan dan kekurangan ketersediaan bahan baku selama proses pro-
duksi. Dari hasil output yang didapat menyarankan ketersediaan tepung sebanyak
845.073, 61 gram, ketersediaan pengembang sebanyak 12.378, 84 gram, ketersediaan
pelembut sebanyak 4.317, 10 gram, ketersediaan telur sebanyak 5.6303, 56 butir, ke-
tersediaan gula pasir sebanyak 106.363, 28 gram, ketersediaan mentega sebanyak
106.984, 23 gram, ketersediaan gandum sebanyak 26.762, 42 gram, ketersediaan coffee
sebanyak 6.769, 50 gram, ketersediaan coklat filling sebanyak 3.525 gram, keterse-
diaan mises sebanyak 108.075 gram, ketersediaan coklat toping sebanyak 37.038, 90
gram, ketersediaan susu bubuk sebanyak 22.613, 17 gram, dan ketersediaan air se-
banyak 413.000 liter. Hasil perencanaan jumlah produksi optimal disajikan dalam
Tabel 7.
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Tabel 7: Jumlah Perencanaan Produksi Roti Optimal

No Variabel Keputusan Nilai
1 x1 967
2 x2 535
3 x3 13.539
4 x4 7.205
5 x5 7.408

Dari hasil output yang didapat menyarankan untuk memproduksi roti tawar
putih sebanyak 967 unit, roti gandum tawar sebanyak 535 unit, roti fit-O mini
sebanyak 13.539 unit, roti chocolate spesial sebanyak 7.205 unit, dan roti manis
donat sebanyak 7.408 unit. Jumlah produksi tersebut menjelaskan bahwa pada roti
fit-O mini dan roti chocolate spesial sesuai target. Pada roti tawar putih mengalami
penambahan jumlah produksi dari target sedangkan pada roti gandum tawar dan
roti manis donat mengalami pengurangan jumlah produksi dari target.

Tabel 8: Persentase Setelah Menggunakan Metode Program Gol Preemptif
Prioritas Tujuan Nilai Semula Optimal Persentase

1 Tujuan 1 48.000.000 48.000.000 0,00%
2 Tujuan 2 52.000.000 52.000.000 0,00%
3 Tujuan 3 903 966,68 6,59%

Tujuan 4 582 535,25 8,03%
Tujuan 5 13.539 13.539,00 0,00%
Tujuan 6 7.205 7.205,00 0,00%
Tujuan 7 7.481 7.407,78 0,98%

4 Tujuan 8 845.000 845.073,61 0,01%
Tujuan 9 12.500 12.378,84 0,97%
Tujuan 10 4.300 4.317,10 0,40%
Tujuan 11 56.450 56.303,56 0,26%
Tujuan 12 106.000 106.363,28 0,34%
Tujuan 13 107.000 106.984,23 0,01%
Tujuan 14 29.100 26.762,42 8,03%
Tujuan 15 6.770 6.769,50 0,01%
Tujuan 16 36.100 36.025,00 0,21%
Tujuan 17 108.075 108.075,00 0,00%
Tujuan 18 37.500 37.038,90 1,23%
Tujuan 19 22.400 22.613,17 0,94%
Tujuan 20 413.000 413.000,00 0,00%

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan perhitungan persentase perubahan pada pe-
rencanaan produksi setelah menggunakan metode program gol preemptif dari 20
tujuan yang telah dikelompokkan menjadi empat prioritas. Dengan melakukan pe-
rubahan persentase terhadap tujuan dan perubahan ruas kanan kendala, dengan
batasan kenaikan dan penurunan yang disarankan oleh metode program gol pre-
emptif sehingga persentase tersebut diminimumkan menjadi 0% untuk memperoleh
solusi tetap optimal.

Hasil yang diperoleh akan dibandingkan dengan perencanaan produksi secara
manual. Adapun perbedaan perencanaan produksi secara manual dengan menggu-
nakan metode program gol preemptif adalah sebagai berikut:
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(i) Hasil Optimisasi Perencanaan Produksi Secara Manual

(a) Perencanaan produksi dalam mencapai tujuan secara bertahap dimana
perencanaan jumlah produksi bulan selanjutnya menggunakan data bulan
sebelumnya, dan keuntungan diperoleh berdasarkan penjualan produk
pada bulan tersebut.

(b) Perencanaan produksi untuk 4 tujuan yang telah ditentukan kurang efi-
sien, karena masih terdapat penyimpangan yang terjadi sehingga beber-
apa tujuan yang belum terpenuhi. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 6

(c) Pencapaian produksi terfokus pada keuntungan produksi yaitu keuntu-
ngan produksi bulan selanjutnya naik 10% dari keuntungan produksi bu-
lan sebelumnya.

(ii) Hasil Optimisasi Perencanaan Produksi Menggunakan Metode Program Gol
Preemptif

(a) Perencanaan produksi dapat mencapai berbagai tujuan dengan memper-
timbangkan tujuan yang lain secara bersamaan. Hal ini dapat menggam-
barkan perkiraan jumlah produksi yang akan diproduksi dengan mem-
pertimbangkan ketersediaan bahan baku, biaya produksi dan target ke-
untungan.

(b) Gambaran perencanaan produksi untuk 4 tujuan telah optimal menggu-
nakan metode program gol preemptif dan dibantu LINGO 11.0.

(c) Pencapaian tujuan diperoleh berdasarkan prioritas yang diinginkan dan
diselesaikan secara optimal berdasarkan urutan tujuan.

4. KESIMPULAN

Metode program gol merupakan perluasan dari program linear. Terdapat perbe-
daan hasil antara perencanaan produksi menggunakan metode program gol pre-
emptif dengan perencanaan produksi secara manual. Pada persoalan perencanaan
produksi yang diterapkan berdasarkan tujuan dan perencanaan, bertujuan untuk
menentukan perencanaan produksi secara optimal dengan memaksimumkan fungsi
tujuan. Perencanaan produksi menggunakan metode program gol preemptif meng-
gunakan aplikasi LINGO 11.0 dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan suatu
masalah perencanaan produksi berdasarkan urutan prioritas banyak tujuan dengan
meminimumkan penyimpangan yang akan terjadi dari target yang diinginkan.

Dengan demikian, optimisasi perencanaan produksi dengan menggunakan ap-
likasi LINGO 11.0 dengan metode program gol lebih efisien daripada perencanaan
produksi secara manual yang diterapkan oleh perusahaan Rotte Bakery.

Ucapan terima kasih Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. M. D. H.
Gamal, M.Sc. dan anonymous reviewer yang telah membimbing dan memberikan
arahan dalam penulisan kertas kerja ini.
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