
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teori kendali adalah sebuah teori yang membahas mengenai aplikasi 

pengaturan atau pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran (variabel atau 

parameter) sehingga berada pada suatu harga atau range tertentu. Adapun yang 

berhubungan dengan teori kendali, salah satunya pada masalah persediaan. 

Persediaan merupakan suatu penyimpanan bahan baku atau barang  jadi untuk 

memastikan lancarnya suatu sistem produksi bagi suatu perusahaan. Sering terjadi 

suatu perusahaan mempunyai jumlah persediaan yang meningkat dan tidak 

sebanding dengan jumlah permintaan maka perusahaan akan mengalami kerugian 

akibat pertambahan biaya penyimpanan produksi yang tidak tersalur. Peningkatan 

persediaan barang disebabkan karena adanya persediaan awal dan  penambahan 

persediaan di waktu tertentu. Oleh karena itu dibutuhkan pengendalian persediaan 

pada waktu – waktu tertentu tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah 

dengan mengaplikasikan kendali waktu optimal waktu diskrit. 

Beberapa penelitian yang terkait pada pembahasan aplikasi teori kendali 

dalam mengendalikan persediaan dapat diperoleh pada penelitian Pardi Affandi  

dkk (2015) yang dalam jurnalnya membahas mengenai Kendali Optimal dari 

Sistem Inventori dengan Peningkatan dan Penurunan Barang. Selain itu, dalam 

penelitian yang lain membahas tentang pengendalian persediaan barang yang 

optimal saat mengalami peningkatan. Pada jurnal tersebut dibahas mengenai 

bentuk persamaan Hamilton berdasarkan diferensial dinamik dengan fungsi tujuan 

untuk waktu berhingga, kemudian dibentuk fungsi Lagrangenya. 

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Soleha (2013) yang membahas 

tentang sistem dinamik mengenai penggunaan penyelesaian persamaan Riccati 

aljabar waktu diskrit pada kendali optimal liniear kuadratik dan sifat – sifatnya. 

Kemudian persamaan dinamik dan fungsi tujuan kuadratik berhingga dibentuk 

secara diskrit, untuk mendapatkan persamaan Riccati. Setelah persamaan Riccati 

didapat maka digunakan untuk menentukan solusi. Dari solusi tersebut dibentuk 

fungsi kendali.  
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Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang 

aplikasi teori kendali pada masalah persediaan barang yang mengalami 

peningkatan untuk waktu diskrit. Sehingga penulis mengambil judul “Aplikasi 

Teori Kendali pada Masalah Persediaan yang Mengalami Peningkatan 

Barang  untuk Waktu Diskrit”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah 

“Bagaimana mengaplikasikan teori kendali pada masalah persediaan yang 

mengalami peningkatan barang untuk waktu diskrit”? 

1.3 Batasan Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dalam penulisan Tugas Akhir 

ini diambil beberapa batasan masalah sebagai berikut:  

1. Persamaan dinamik waktu diskrit berbentuk linier. 

2. Fungsi tujuan berbentuk kuadratik. 

3. Model  persediaan  barang yang digunakan untuk waktu diskrit. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Mendapatkan fungsi kendali yang optimal 

2. Mendapat hasil analisa kestabilan dari fungsi kendali pada persamaan 

dinamik 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisanTugas Akhir ini adalah: 

1. Sebagai wawasan untuk menambah pengetahuan tentang sistem kendali. 

2. Sebagai literature penunjang khususnya bagi mahasiswa yang menempuh 

mata kuliah teori kendali. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Agar penelitian Tugas akhir ini lebih terarah dan mudah dipahami maka 

digunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. Masing-masing bab 

dibagi kedalam beberapa subbab dengan rumusan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Pendahulan meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN  TEORI 

Bab ini membahas teori-teori yang mendukung bagian pembahasan. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisikan tentang langkah-langkah dalam penelitian. 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang bagaimana cara untuk mendapatkan hasil 

penelitian tersebut. 

 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang  kesimpulan dan saran. 

 


