
 
 

BAB I  

PENDAHULUAN  
 

 

1.1 Latar Belakang  

Setiap manusia membutuhkan informasi dalam memenuhi keinginannya 

untuk bersosial. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui suatu media 

penyampaian informasi yang disebut dengan media massa. Media massa 

merupakan media komunikasi dan informasi yang bertujuan untuk menyampaikan 

informasi kepada khalayak sehingga informasi dapat diperoleh oleh semua 

kalangan (Bungin, 2008). Sebagian dari masyarakat menganggap bahwa informasi 

merupakan suatu kebutuhan sehingga mereka akan mencari informasi dari 

berbagai media massa kapan saja dan dimana saja. Informasi-informasi tersebut 

dapat diperoleh melalui media masaa berupa media elektronik dan media cetak. 

Media cetak merupakan salah satu media yang mendominasi penyebaran 

informasi di dunia bisnis. Media cetak juga dianggap sebagai wadah dalam 

penyampaian informasi yang memiliki tingkat akurasi dan aktualisasi yang tinggi. 

Namun, seiring berkembangnya teknologi peranan industri media cetak semakin 

terancam tergeser. Munculnya internet sebagai pers digital memberikan 

kemudahan dalam penyampaian informasi secara cepat dan praktis. Hal ini 

memudahkan seseorang dalam memperoleh informasi secara cepat. Faktor 

tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pers cetak yang tidak hanya 

menghadapi persaingan sesama industri cetak, namun juga pesaing pers 

multimedia (Sholahuddin, 2013).  

Pada media cetak, surat kabar merupakan media komunikasi yang sangat 

mudah dilihat perkembangannya dikarenakan pengguna dari berbagai golongan 

dapat memperoleh informasi yang terdapat didalamnya (Nurainun, 2017). 

Perkembangan teknologi yang begitu pesat dalam menyampaikan informasi 

memacu media cetak untuk lebih agresif dalam memasarkan produknya. Namun 

begitu, jumlah permintaan dengan target produksi sering tidak sejalan. Hal ini 

diketahui dari perusahaan media cetak yang ada di provinsi Riau yaitu PT. Riau 

Graindo.   
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PT. Riau Graindo merupakan merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang percetakan surat kabar yang berdiri pada 17 Januari 1997 di Pekanbaru. 

Perusahaan ini memproduksi beberapa jenis surat kabar seperti surat kabar Riau 

Pos, surat kabar Pekanbaru Pos, surat kabar Pekanbaru MX, dan surat kabar 

Dumai Pos. Proses produksi dilakukan setiap hari dengan pembagian shift yang 

berbeda-beda sesuai dengan target produksi yang telah ditetapkan. Target tersebut 

diharapkan dapat menjadi gambaran mengenai jumlah permintaan surat kabar 

sehingga perusahaan dapat memproduksi dengan jumlah yang tepat berdasarkan 

sumber daya yang tersedia.  

Penggunaan sumber daya yang optimal akan berpengaruh terhadap jumlah 

produksi yang dilakukan dalam memenuhi jumlah permintaan sehingga 

pertimbangan mengenai sumber daya yang tersedia pada perusahaan bersifat 

penting agar diperoleh keuntungan yang optimal. Jumlah permintaan yang selalu 

berubah perlu dilakukan perencanaan produksi yang tepat agar perusahaan dapat 

memenuhi jumlah permintaan tersebut. Perencanaan produksi adalah aktivitas 

mengenai berapa banyak produk yang harus dihasilkan setiap periode produksinya 

yang dapat dinyatakan dalam satuan jam, hari, bulan, ataupun tahun. Perencanaan 

produksi yang tepat akan mampu memenuhi kebutuhan atau permintaan 

konsumen pada periode tertentu berdasarkan sumber daya yang ada sehingga 

dapat meminimasi biaya yang digunakan (Fadlilah, 2006).  

Penggunaan sumber daya pada perusahaan berdasarkan permintaan 

konsumen dapat dilakukan dengan cara melakukan peramalan dan memiliki 

output bilangan bulat (noninteger) berdasarkan sumber daya yang terdapat pada 

perusahaan. Metode Cutting Plane merupakan salah satu metode yang terdapat 

pada Integer Programming dengan tujuannya untuk menghasilkan output bilangan 

bulat dengan penambahan batasan baru yang disebut gomory (Sauddin, 2015). 

Output yang dihasilkan berupa bilangan bulat yang dapat mengoptimalkan 

keuntungan perusahaan berdasarkan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi 

permintaan konsumen sehingga perusahaan dapat memproduksi dengan jumlah 

yang tepat.  
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Jumlah produksi surat kabar pada PT. Riau Graindo dilakukan berdasarkan 

jumlah permintaan dari setiap penerbit. PT. Riau Graindo menetapkan target 

produksi surat kabar agar dapat memberikan gambaran mengenai jumlah produksi 

mendatang sehingga perusahaan dapat mengatur penggunaan sumber daya berupa 

bahan baku (plat, kertas, dan tinta) dan waktu proses produksi surat kabar dengan 

tepat. Namun, dalam kenyataannya permintaan dari penerbit selalu melebihi target 

produksi yang telah ditetapkan perusahaan untuk setiap jenis surat kabar.  

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan jumlah permintaan surat kabar Riau 

Pos, surat kabar Pekanbaru Pos, surat kabar Pekanbaru MX, dan surat kabar 

Dumai Pos yang melebihi target produksi perusahaan. Target produksi perusahaan 

cenderung konstan untuk setiap bulan yaitu dari Januari-Desember 2016 dan 

Januari-Desember 2017, namun permintaan surat kabar selalu berfluktuasi dan 

melebihi target produksi yang telah ditetapkan perusahaan. Hal ini dapat 

mempengaruhi penggunaan sumber daya perusahaan untuk memenuhi jumlah 

permintaan tersebut dikarenakan perencanaan produksi berupa target yang kurang 

terealisasi dengan tepat terhadap jumlah permintaan surat kabar. Data jumlah 

permintaan surat kabar pada Januari-Desember 2016 dan Januari-Desember 2017 

digunakan sebagai data historis yang menjadi gambaran atau acuan dalam 

penentuan jumlah permintaan surat kabar mendatang.  
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Tabel 1.1 Data Target Produksi dan Permintaan Surat Kabar pada 2016-2017 PT. Riau Graindo 
Surat Kabar 

Riau Pos Pekanbaru Pos Pekanbaru MX Dumai Pos 

Bulan 
Target 

(Eksemplar)  

Permintaan 

(Eksemplar)  

Target 

(Eksemplar)  

Permintaan 

(Eksemplar)  

Target 

(Eksemplar)  

Permintaan 

(Eksemplar)  

Target 

(Eksemplar)  

Permintaan 

(Eksemplar)  

Jan-16 23.000 490.400 12.000 54.750 11.000 231.700 8.500 76.600 

Feb-16 23.000 460.000 12.000 53.600 11.000 211.800 8.500 78.450 

Mar-16 23.000 488.200 12.000 57.450 11.000 234.100 8.500 83.150 

Apr-16 23.000 473.400 12.000 56.950 11.000 197.550 8.500 83.667 

Mei-16 23.000 477.850 12.000 58.750 11.000 207.550 8.500 70.700 

Jun-16 20.000 458.100 10.000 54.550 10.000 201.300 7.500 82.350 

Jul-16 23.000 349.950 12.000 40.100 11.000 150.200 8.500 61.950 

Agus-16 23.000 424.400 12.000 56.050 11.000 207.450 8.500 80.700 

Sep-16 23.000 386.850 12.000 52.550 11.000 203.000 8.500 76.350 

Okt-16 23.000 402.000 12.000 54.300 11.000 211.600 8.500 75.550 

Nov-16 23.000 383.750 12.000 54.900 11.000 206.200 8.500 76.550 

Des-16 23.000 377.500 12.000 54.100 11.000 209.900 8.500 74.300 

Jan-17 22.000 377.350 11.000 51.000 10.000 200.000 7.500 74.500 

Feb-17 22.000 350.600 11.000 46.350 10.000 292.900 7.500 88.850 

Mar-17 22.000 389.150 11.000 52.800 10.000 297.900 7.500 75.880 

Apr-17 22.000 364.800 11.000 43.450 10.000 173.680 7.500 64.500 

Mei-17 22.000 377.500 11.000 47.450 10.000 176.200 7.500 64.350 

Jun-17 20.000 267.100 10.000 35.200 10.000 131.500 6.000 47.600 

Jul-17 22.000 358.200 11.000 45.100 10.000 158.500 7.500 54.400 

Agus-17 22.000 369.400 11.000 40.800 10.000 120.150 7.500 48.300 

Sep-17 22.000 310.900 11.000 32.250 10.000 100.900 7.500 49.900 

Okt-17 22.000 341.550 11.000 36.900 10.000 101.500 7.500 50.500 

Nov-17 22.000 335.450 11.000 34.650 10.000 90.250 7.500 50.950 

Des-17 22.000 327.200 11.000 31.950 10.000 79.950 7.500 43.400 

Sumber: PT. Riau Graindo (2017)  
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Target produksi dan jumlah permintaan yang tidak sejalan, menyebabkan 

perusahaan tidak dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dikarenakan 

perusahaan harus memenuhi jumlah permintaan surat kabar. Hal ini berpengaruh 

terhadap keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Keuntungan tersebut tidak 

optimal dikarenakan pemenuhan jumlah permintaan tidak mempertimbangkan 

sumber daya yang tersedia.  

 

Gambar 1.1 Keuntungan Surat Kabar pada Tahun 2016-2017 
(Sumber: PT. Riau Graindo, 2017) 

 

Penggunaan sumber daya pada perusahaan berdasarkan permintaan 

tersebut dapat menyebabkan kurang tepatnya perusahaan dalam menentukan 

jumlah produksi surat kabar yang optimal. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya 

keuntungan yang diperoleh perusahaan karena perusahaan harus memenuhi 

permintaan tanpa mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Keuntungan 

setiap jenis surat kabar berdasarkan Gambar 1.1 tersebut cenderung tidak stabil 

karena perusahaan tidak dapat menentukan jumlah produksi jenis surat kabar yang 

optimal sehingga tidak menghasilkan keuntungan yang maksimal pada 

perusahaan.  

Penelitian yang telah dilakukan mengenai optimasi perencanaan produksi 

antaranya adalah hasil peramalan perencanaan produksi berdasarkan permintaan 

konsumen dan ketersediaan sumber daya perusahaan dimodelkan menggunakan 

Linear Programming sebagai fungsi pembatas yang bertujuan untuk 
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memaksimalkan laba perusahaan (Rimbasari, 2014). Penelitian lainnya yaitu hasil 

peramalan permintaan dan ketersediaan sumber daya perusahaan yang 

dimodelkan menggunakan Linear Programming sebagai variabel yang bertujuan 

untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan (Marsetiani, 2014). Namun, hasil 

penelitian tersebut hanya melakukan pembulatan ke atas atau pembulatan 

kebawah untuk jumlah produk yang akan diproduksi tanpa mempertimbangkan 

ketersediaan sumber daya sehingga perolehan laba perusahaan tetap tidak optimal.   

Berdasarkan sejumlah penelitian yang telah dilakukan, belum ada 

penelitian mengenai hasil dari Linear Programming berupa jumlah produk 

optimal yang menggunakan teknik pembulatan dengan mempertimbangkan 

ketersediaan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan optimal perusahaan. 

Untuk itu, akan diteliti mengenai optimasi perencanaan produksi surat kabar 

dengan menggunakan metode Cutting Plane di PT. Riau Graindo agar diperoleh 

solusi mengenai permasalahan permintaan konsumen yang melebihi target 

produksi perusahaan sehingga perusahaan dapat menentukan jumlah produksi 

surat kabar yang optimal berdasarkan sumber daya yang tersedia untuk 

menghasilkan keuntungan optimal perusahaan.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperoleh rumusan masalah 

yaitu, “Bagaimana optimasi perencanaan produksi surat kabar dengan 

menggunakan metode Cutting Plane di PT. Riau Graindo?”.  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menentukan jumlah permintaan produksi surat kabar pada 3 bulan 

mendatang (Januari 2018, Februari 2018, dan Maret 2018).  

2. Untuk menentukan keuntungan dari produksi optimal surat kabar. 

3. Untuk menentukan jenis dan jumlah surat kabar yang optimum.  

4. Untuk menentukan jumlah sumber daya yang diperlukan.  

5. Untuk menentukan nilai sensitivitas terhadap solusi optimum yang dicapai.  
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1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Peneliti  

a.   Menambah wawasan peneliti mengenai proses produksi surat kabar di 

PT. Riau Graindo.  

b.   Menambah pemahaman peneliti mengenai penerapan metode Cutting 

Plane di perusahaan.  

2. Bagi Perusahaan  

a.   Memberikan gambaran kepada perusahaan mengenai ramalan jumlah 

permintaan surat kabar di masa mendatang.  

b.   Memberikan gambaran atau masukan kepada perusahaan dalam 

mempertimbangkan suatu keputusan terkait jumlah produksi surat kabar 

melalui metode Cutting Plane.  

 

1.5 Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Data yang digunakan pada peramalan adalah data jumlah permintaan surat 

kabar Riau Pos, surat kabar Pekanbaru Pos, surat kabar Pekanbaru MX, dan 

surat kabar Dumai Pos pada periode Januari-Desember 2016 dan Januari-

Desember 2017.  

2. Metode peramalan yang digunakan pada penelitian adalah Moving Average, 

Exponential Smoothing, dan Trend Line Analysis.   

 

1.6 Posisi Penelitian  

Adapun posisi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  
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Tabel 1.2 Posisi Penelitian  

Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian  
Tujuan Penelitian  

Studi 

Kasus  
Metode  

Teguh 

Sriwidadi 

dan Erni 

Agustina 

(2013) 

Analisis 

Optimalisasi 

Produksi dengan 

Linear 

Programming 

melalui Metode 

Simpleks  

Untuk 

memaksimalkan 

laba  

PD Utama 

Jaya 

Plasindo  

Simpleks  

Marcella 

Marsetiani 

(2014)  

Model Optimasi 

Penentuan 

Kombinasi 

Produk 

Menggunakan 

Metode Linear 

Programming 

pada Perusahaan 

Bidang Fashion  

1. Untuk 

menentukan 

jumlah produksi 

pada bulan Maret 

2014  

2. Mengoptimalkan 

keuntungan    

PT 

Astakarya 

Busanapri

ma  

1. Peramalan  

2. Linear 

Programming  

Nico, 

Iryanto, dan 

Gim 

Tarigan 

(2014) 

Aplikasi Metode 

Cutting Plane 

dalam 

Optimisasi 

Jumlah Produksi 

Tahunan pada 

PT. XYZ  

Untuk 

mengoptimalkan 

jumlah produksi 

sehingga tujuan 

utama PT. XYZ 

dapat tercapai  

PT. XYZ  Cutting Plane  

Dewi 

Rimbasari, 

Lilik 

Linawati, 

dan 

Bambang 

Susanto 

(2014) 

Perencanaan 

Produksi 

Berdasarkan 

Program Linear 

dengan 

Permintaan 

yang 

Diramalkan  

1. Untuk 

menentukan 

perencanaan 

produksi di bulan 

mendatang  

2. Mengoptimalkan 

keuntungan 

perusahaan  

Perusahaan 

makanan 

ringan 

berbahan 

baku 

kedelai  

1. Peramala  

2. Program 

Linear  

Adnan 

Sauddin dan 

Kiki 

Sumarni 

(2015)  

Optimasi 

Jumlah Produk 

dengan 

Pendekatan 

Metode Branch 

and Cut  

Untuk menentukan 

jumlah optimal 

produk dengan 

memaksimumkan 

keuntungan 

PT. Putera 

Jepara  

1. Branch  

2. Cut  
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Tabel 1.2 Posisi Penelitian (Lanjutan)  

Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian  
Tujuan Penelitian  

Studi 

Kasus  
Metode  

Ade Ayu 

Fenisa 

(2018)  

Optimasi 

Perencanaan 

Produksi Surat 

Kabar dengan 

Menggunakan 

Metode Cutting 

Plane di PT. 

Riau Graindo  

1. Untuk 

menentukan 

jumlah 

permintaan 

produksi surat 

kabar pada 3 

bulan mendatang 

(Januari 2018, 

Februari 2018, 

dan Maret 2018)  

2. Menentukan 

keuntungan dari 

produksi optimal 

surat kabar  

3. Menentukan jenis 

dan jumlah surat 

kabar yang 

optimum  

4. Menentukan 

jumlah sumber 

daya yang 

diperlukan  

5. Menentukan nilai 

sensitivitas 

terhadap solusi 

optimum yang 

dicapai  

PT. Riau 

Graindo  

1. Peramala  

2. Cutting Plane  

 

1.7 Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika sebagai acuan dalam penulisan dan penyusunan 

laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:   

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, posisi penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II     LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian. Adapun 

teori-teori yang digunakan adalah teori yang berkaitan dengan 
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peramalan dan Cutting Plane, sehingga dengan adanya teori-teori ini 

dapat membantu peneliti dalam mengambil suatu keputusan terhadap 

permasalahan yang diteliti.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang akan 

dilakukan dalam proses penelitian selama pelaksanaan penelitian 

berlangsung.  

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini berisi data-data yag telah dikumpulkan dari hasil penelitian 

yang kemudian dilakukan pengolahan data sehingga diperoleh hasil 

penelitian. 

BAB V    ANALISA  

Pada bab ini berisi mengenai analisa data dari hasil penelitian sehingga 

dapat diperoleh keputusan terhadap permasalahan dalam penelitian 

secara tepat. 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti terhadap suatu 

permasalahan penelitian yang kemudian dapat diambil sebagai 

pertimbangan untuk perbaikan selanjutnya. 


